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3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rala sunuşları. 

1. — Uşak Milletvekili Ali Rıza Ak-
ibıyrkoğlu'nun, Uşak ilinin enerji noksa
nına, Eti'hanktan enerji temini için tedbir 
alınması gerektiğine dair demeci. 586 

2. — Sakarya Milletvekili Muslihittin1 

G-ürer'in, Sakarya ili ve dolaylarında 
meydana gelen deprem felâketi ve yapı-

Sayfa 
lacak binaların depreme dayanıklı olması 
için gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci. 586:587 

4. — Gensoru önergesi. 587 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent 

Ecevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili 
bir senatör tarafından yazılan kitabı Tu
rizm ve Tanıtma ile alâkası olmadığı 
(halde, Devlet parasiyle satmalıp parasız 
•dağıttığı iddiasiyle Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında bir Gensoru açılmasına " 
•dair önergesi. (11/53) 587:617,618:621,622 i 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Süleyman Demire!, 22 . 7 .1967 
tarihinde Adapazarı ve dolaylarında meydana 
ıgelen deprem felâketi hakkında ve 

C. H. P. Grupu adına Elâzığ Milletvekili 
Kemal Satır ve aynı konuda gündem dışı de
meçte bulundular. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, deprem felâketinden ölenlerin aile
lerine Millet Meclisinin taziyet ve teessürleri
nin ve yaralılara âcil şifa dileklerinin bildiril
mesine dair önergesi okundu, Başkanlıkça ge
reğinin yerine getirileceği bildirildi. 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'na Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy-
ıgun görülmüş bulunduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

C. H. P. Genel Sekreteri Bülent Ecevit ve 
16 arkadaşının, A. P. li bir senatör tarafından 
yazılan kitabı, turizm ve tanıtma ile ilgili ol
madığı halde, Devlet parası ile satınalıp pa
rasız dağıttığı iddiası ile Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
'önergesi okundu ve gelecek birleşimde günde
me alınıp alınmaması üzerinde görüşüleceği 
^bildirildi. 

İş kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Ge
çici Komisyon raporu üzerinde görüşmeler ta
mamlandı ve benimsenmiyen maddeleri görüş
mek üzere her iki Meclis Geçidi Komisyonla
rından 5 er üye seçilerek bir Karma Komisyon' 
kurulması kaibul olundu. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyonun 336 s. sayılı rapo
runun üzerindeki görüşmelerin 55 er dakikaya' 
çıkarılması hakkındaki önergenin oylanması 
sırasında T. 1. P. li beş milletvekilinin çoğun
luk olmadığı iddiası üzerine yapılan yoklama
da çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından] 

25 . 7 . 1967 Sah günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars1 

Kâtip 
Denizli _ 

Fuat Avcı 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa 'gönderilmiştir.. (6/587) 

'2. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Peke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içme suyu ihtiyacına dair söalü soru 
önergesi Köy İşleri Bakanlığına 'gönderilmiş
tir. (6/588) 

Yazılı sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

yeniden bekçiliğe alınanlarla, eski bekçiler 
arasındaki maaş farklarına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/443) 

2. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsanrm, 
Kıbrıs konusunda basında yer alan iddialara 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/444)' 

3. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-* 
nin, Diyarbakır'ın ağaçlandırılması işinin bir 
plâna bağlanmış olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/445) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Metlin Ciz-
reli'nin, Diyarbakır'ın İltisak - Küvan yolu-» 
nun trafiğe elverişli hale (getirilmesine ve Kil-
van buc:ağı sağlık ocağının ne zaman yapıla
cağına dair ya-zılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına ve Köy İşleri Ba« 
kanlığına gönderilmiştir. (7/446) 

584 — 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerindeki 
•hayvanların, tüketim merkezlerine süratle nak
li için bir tedbir alınıp alınmıyacağına dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/447) 

TEZKERELER 
1. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-

bon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/706) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonuna) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/707) Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma .Komisyonuna) 

3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/708) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kar m*) Komisyona) 

RAPORLAR 
4. -rr- Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları. (1/398) (S. Sayısı : 441) (Günde
me) 

5. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 9 
arkadaşı ile Gaziantep Milletvekili Naşit Sa-
rıca'nın Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlen 
hakkındaki 5 . 6 . 1936 tarihli ve 2996 sayılı 

6. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, İstanbul Belediyesine bağlı hasta
nelerde yoksul vatandaşlardan da ücret alınıp 
alınmıyacağına dair yazılı soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/448) 

Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porlar. (2/395,, 2/430) (S. Sayısı : 442) 

6. — Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/363) ('S. Sayısı: 443) 

7. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz 
ve 4 arkadaşının, 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/517) (S. Sayısı : 445) 

8. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi, Maliye Millî Savunma ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234, Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (Millet Meclisi S. Sayısı : 156 ya 
1 nci ek)ı 

9. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm Mülki idare amirliği tazminatı hak
kında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporları (2/495) (S. Sayısı : 444) 

2. - - GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin 147 nci Birleşimini acıyorum. Yeter

li çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — U§ak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğ-
lu'nun, Uşak ilinin enerji noksanına, Etibanktan 
enerji temini için tedbir alınması gerektiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğlu, 
Uşak ili merkezindeki nerji nakli hakkında gün
dem dışı bir söz istemişlerdir. Beş dakikayı geç
memek üzere buyurun efendim. 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Uşak Vilâ
yet Merkezi özel sektör tarafından çok eskiden 
beri tekstil sanayii kurulmuş olan bir beldemiz
dir. Bilhassa son senelerde bu sanayi kolları 
o kadar inkişaf etmiştir ki ; 1961 senesinde 
Uşak'a gelen enerjinin yarısı boşa verilmişken 
1964 senesi sonlarına doğru enerji kâfi gelme
meye başlamıştır. Çünkü : 

1. 36 yün ipliği fabrikası, 
2. 4 yün tarama fabrikası, 
3. 910 pamuklu dokuma tezgâhı, 
4. 8 adcd hatılhane, 
5. 35 aded kilim doukma tezgâhı, 
6. Ayrıca kereste, un, tahin ve kremit fab

rikaları faaliyet halindedir. Şeker fabrikası 
hariç, bu işyerleri bu enerjiden istifade etmekte
dir. 

Yalnız tekstil kollarında çalışan işçi beş bin 
kişidir. 966 ticaret ve sanayi odaları bültenine 
göre istihsal edilen malın kıymeti 157 milyon li
ra civarındadır. Emdik Kaya köy santralinden 
gelen ve Uşak'tan gayrı 4 belediyenin de müşte
rek malı olan enerjiyi takviye etmek ise 1965 se
nesi başlarında Tunçbilekten gelen ve Dcğirmi-
saz üzerinden Kaya köye bir hat çekilmek için 
faaliyete geçilmiştir. Bu hat bitmiştir. 

Üç vardiya halinde çalışan işyerleri belediye
nin emriyle iki vardiyaya indirilmiş ve en aşağı 

1 500 işçi açıkta kalmış bulunmaktadır. Ayrıca 
işverenler de çok müşkül durumdadırlar. Her 
biri birer aile reisi olan 1 500 işçinin bakmaya 
mecbur olduğu, çoluk çocuğu ile, 7 - 8 bin civa
rındadır. 7 - 8 bin vatandaş açlık ve sefaletle 
karşı karşıyadır. İşverenler zarara uğramakta
dır. istihsal azalmaktadır. 

Enerji Bakanlığından ricamız şudur : 
Tunçbilek Termik Santralinden Değirmisaz 

üzerinden Kaya köy sanraline başlanmış olan 
hattâ bin kilovatlık enerji boşta durmaktadır. 
Etibankm malı olan bu enerjinin Kaya köye 
bağlanması bir gün meselesi dahi değildir. Hu
kuki ve teknik yönden belediye ile anlaşma ya
pılması lâzımdır. Çok geç. kalınmıştır. Gerek 
işveren ve gerekse büyük yakûn tutan işçi ve 
ailelerinin ıstırabına biran önce son verilmesi 
için Sayın Enerji Bakanının işe derhal müdaha
le etmesini rica ederim. 

2. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Sakarya ili ve dolaylarında meydana gelen 
deprem felâketi sonuçlarına ve yapılacak binala
rın depreme dayanıklı olması için gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN —• Sayın Muslihittin Gürer, Sakar
ya zelzelesi hakkında beş dakikalık bir görüşme 
istemişsiniz. Buyurun efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Son durum hakkında Sakarya vilâyetinin zel
zele ile feci hâdiseler karşısındaki durumunu 
Sayın Başkanvckilimiz'in Yüksek Meclisiniz hu
zurunda tatminkâr izahatlarından sonra mahal
lî bölgenin bir milletvekili olarak yaptığım tet-
kikat neticesini ve gördüğüm hususları Yüksek 
Meclisinize arz etmek üzere gündem dışı söz 
almış bulunmaktayım, 

5Ş6 — 
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_ Muhterem arkadaşlarım/Cumartesi günü sa- I 
at 19,00 da Sakarya, 1943 senesinde olduğu I 
gibi tüm olarak sarsıldı ve bunun neticesinde I 
bu büyük âfet vilâyetimizin tekrar başına kâ- I 
bus olarak göktü ve hepinizin malûmu olduğu I 
veçhile, binlerce kişi sokaklarda ve yüzlerce ya
ralı ve şu anda 90 ölü fevtolmuş ve defnedilmiş I 
bulunmaktadır. I 

Muhterem arkadaşlarım, son gelen istihbara- I 
tımıza göre 90 ölü şu anda Sakarya'da enkaz 1 
altında olsun, keza zelzele anında olsun ölmüş I 
bulunmaktadır. Ama bu 90 'kişinin belki en- I 
kazlar temizlendikten sonra altlarından çı- I 
kaçak olanlarla beraber 100 ü bulabilir. Muh- I 
terem arkadaşlarım, bugün son duruma göre I 
199 hafif yaralı, 65 ağır yaralı, 1 718 orta 
derecede hasar gören ev ve 2 859 hasara I 
uğrayan ev bulunmaktadır. Bilhassa vilâyeti- I 
midn Akyazı ve Geyve kazalarında hasar I 
büyük olmuştur ve bahusus Adapazaz'ı mer- I 
bezinde esas zelzelenin merkezini teşkil etmek- I 
tedir. I 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar neti
cesinde ıstıraplı zamanlarda çok lâflar söyle- | 
nebilir ve bugün de ıstırap içinde bulundu- | 
ğumdan dolayı cümlelerimi belki eskisi gibi t 
'kuranıam ama, şurası bir gerçektir ki, bizim 1 
için en büyük tescili bu felâketin başladığı an- I 
dan bugüne kadar, başta bizzat Sayın Reisi- I 
cumhurumuz Cevdet Sunay olmak üzere, Sa- I 
ym Başbakan Demirel ve onun değerli ba- I 

, kanları ilgilileri mahalline derhal hareket et- I 
misler ve sabahın karanlığından itibaren Sa- I 
karya'mıza bu acı hâdiseye şefkat göster- 1 
mek suretiyle asli vazifeleri içinde Sakarya'- j 
lılann da bu acılı anlarında kendilerini tat- I 
min eder sözlerle ve verdikleri emirlerle ya- I 
ralarımızı nisbeten olsun hafifletmiş bulunu- I 
yorlar. Huzurunuzda, Hükümete ve Sayın i 
Reisicumhura, keza hakikaten halkın ara- 1 
smda bütün yaralıları ziyaret etmek suretiyle I 
gere'kli direktifleri veren Hükümet Başkanı- J 
mız Demirel'e teşekkürü şahsım ve Sakarya- j 
lılar adına büyük bir borç bilmekteyim. j 

1.— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir senatör ta
raf'mâan yazılan kitabı Turizm, w e Tanıtma ile 
alâkası olmadığı halde, Devlet parasiyle satına-

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdiseleri ga
zetelerde bertafsil okudunuz. Bendeniz işin 
detayına girecek değilim. Yalnız bu mevzu
da birkaç temenni ile sözlerimi bitirmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım ha'kikaten Dahiliye 
Vekillimizin bütün vilâyetlere yapmış olduğu 
yardım temennisi, Kızılay Genel Müdürlüğü
nün mahallinde derhal aş ocakları açmak su
retiyle temin etmiş olduğu çadırlar ve şehrin 
ekmek ihtiyacının biran evvel giderilmesi 
hususları ve keza zelzele anında aniden mahal-
lindt bulunan ve bütün sağlık ekiplerini 
Sakarya merkezi ve çevresinde içtima ettirmek 
suretiyle, büyük ilâç depolarını tutmak sure
tiyle, hiçbir hastayı muayenesiz bırakmıyan, 
hiçbir hastayı yardımsız bırakmıyan Sağlık 
Bakanına da şükranlarımı huzurunuzda arz 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bir netice 
var; bu belki Sakarya'nın bir kaderindendir. 
Bugün Sakarya'da yaptığım tetkikat netice
sinde yıkılan, tahribolan •evlerin ekesrisi 4 - 5 
sene evvel yapılan evlerdir, apartmanlardır. 
Demek ki, bundan çıkan netice; bu şekildeki 
yapıların zelzele talimatnamesi mucibince ya
pılmadığını ve iyi bir kontroldan geçilriİmedi-
ğini ve dolayıslyle bunların malzemelerinin 
iyi bir şekilde kullanılmadığını, bundan sonra 
bahusus zelzele mıntakalarmda yapılacak olan 
'binaların, mevcut talimatnamelere ^iayet edil
mek suretiyle yapılmasının büyük faydalar 
sağlıyacağını da şahsan müşa'hade etmiş bu
lunmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, müddetiniz bit
miştir. Lütfen bağlayınız. 

MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Devamla) — Bu 
hususta değerli Hükümetimizi de uyarır, Sa
karya'ya Yüce Meclisimizin göstermiş olduğu 
alâkaya da sonsuz teşekkürlerimi arz eder ve 
her şeyini esirgemiyen ve bütün imkânlarını 
bu deprem mmtakası için sarf eden değerli 
Hükümete de teşekkürlerimi arz ederim. Hür
metlerimle. 

ilip parasız dağıttığı iddiasiyle Turizm ve Tanıt
ma Bakanı hakkında bir Gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/53) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

4. — GENSORU ÖNERGESİ 

— 587 
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21 . 7 . 1967 
•Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi (A. P.) 
Fethi Tevetoğlu'nun yazdığı «Türkiye'de Sos
yalist ve Komünist Faaliyetler» i adlı ve 30 lira 
fiyatlı bir kitap, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni
hat Kürşat'm «hürmetlerini de ifade eden birta
kım kartı» na ilişkin olarak milletvekili ve sena
törlere dağıtılmıştır. 

Türk Anayasası, hukuk devleti ilkesini te
mel bir unsur olarak tesbit etmiştir. Denilebilir 
ki, hukuk devleti ilkesi Anayasamızda, kavram 
olarak, müesseseler olarak ve korunması gere
ken bir yapı olarak Devletimizin hukuka ve ada
lete dayalı özünü teşkil etmektedir. 

Oysa, Devlet adına yürütme fonksiyonunu 
yapması gereken bir Bakanlık halkın parasını, 
yine bu halkın içinde doğmuş meşru ve tertemiz 
bir kısım örgütlere, hukuk anlayışının dışında, 
küfre, iftiraya prim veren bir araç. olarak kul
lanmaktadır. 

Türkiye'de hiç kimse, kendi kişisel görüş ve 
yargılarından hareket ederek, her hangi bir ku
ruluş ve şahsa suç isnadetme ve hüküm çıkarma 
hakkına sahip değildir. 

Hukuk devletinde, hüküm verme yeri yargı 
organlarıdır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından sa-
tınalındığı şüphesiz olan, «Türkiye'de Sosyalist 
ve Komünist Faaliyetler» adlı kitabın, 674 ncü 
sayfasında şu ifade bulunmaktadır : 

«İçlerinde sicilli komünistlerin de bulunduğu 
kollektivistler, sosyalistler tarafından bu devre
de kurulan Türkiye işçi Partisinin, Sosyalist 
Kültür Derneğinin, Sovyet sosyalizmi hayran
ları tarafından ele geçirilen ve yönetilen Türki
ye öğretmen Dernekleri, Millî Federasyonu ve 
Türkiye öğretmenler Sendikası gibi meslek te
şekküllerinin, diğer bâzı işçi ve gençlik kuruluş
larının, bâzı üniversitelerdeki fikir kulüplerinin, 
Dovlet parasiyle işliyen radyo ve tiyatroların, 
bâzı özel tiyatroların, Yön, Ant, imece gibi haf
talık ve aylık dergilerin, Cumhuriyet, Akşam, 
Milliyet, Ulus gibi gündelik gazetelerin ve Cum
huriyet Halk Partisi solcularının faaliyetleri, 
Türkiye Komünist Partisinin yurt dışındaki 
temsilcisi ve lideri «Yakup Demir» takma adlı 
Zeki Baştimar'm yaptığı açıklamalar ışığında 
incelenir, ve 7 yıllık devrede legal - illegal, par

lâmento içi - parlâmento dışı, yurtta ve dışârda 
gösterilen sosyalist, kollektivist ve komünist ça
balar tesbit edilirse, bu hacımda bir büyük ki
tap daha meydana gelir.» v. s. 

Yine aynı kitabın 677 nci sayfasında da şöy
le bir hüküm vardır : 

«Amansız komünizm düşmanı milliyetçi Ata
türk'ün kurduğu, Büyük Türk Milliyetçisi Gö-
kalp'ın ilk tüzük ve program taslağını kaleme 
aldığı Cumhuriyet Halk Partisine yıllardan beri 
sızmayı ve çöreklenmeyi gizli komünist parti
sinin bir emri bilmiş, tek bulunduğu yıllarda bu 
en büyük ve köklü partiyi ele geçirmeyi Mosko
va'nın bir işareti saymışların ve bu kızıl plânı 
gerçekleştirmeye çalışmışların bu parti bünye
sinde yaptıkları tahripler ve böylece eriştikleri 
sonuçlaı-, gci'çck «science politigue» çilerin dik
kat ve ibretle etüdedecekleri bir mühim konu
dur...» v.s. 

Bu ifadeler, hukuk devleti ilkesine aykırı, 
tamamen sübjektif, indî görüşleri yansıtmakta
dır. Ve hüküm ifade etmektedir., Ve Devlet tara
fından satmalın an bir kitapta bulunmaktadır. 

Türkiye'de bâzı örgütlere ve kuruluşlara, 
hattâ şahısları yıpratma, lekeleme yoliyle oyun
lar düzenlenmekte, saldırılmaktadır. Bir yandan 
maddi çıkar sağlamak, bir yandan da Anayasayı 
tahribetmek suretiyle, Türkiye'de Anayasa dışı 
bir kamu oyu yaratmak gibi tehlikeli teşebbüs
ler açık ve seçik himaye görmektedir. 

1. Devlet parasiyle, meşru örgütlere ve or
ganlara iftiralarda bulunan bir kitabın turizm 
ve tanıtma ile hiç ilgisi olmadığı halde, kendi 
partisine mensup bir senatöre çıkar sağlamak 
kasti ile Turizm ve Tanıtma Bakanı tarafından 
satmalmması ve bu kitaplara binlerce lira öden
mesi, 

2. Anayasa üzerinde yemin etmiş bir par
lâmento üyesi ve Hükümet mensubu olmasına 
rağmen, hukuk devleti ilkesine aykırı, suçlama 
ve iftiralara, bu kitabı satmalıp, yaymakla ka
tılan Turizm ve Tanıtma Bakanının, onun bu 
hareketine göz yuman Plükümet Başkanının, 
yargı organlarından geçmemiş ve hiç'bir yargı 
karar ilâmına dayanmıyan, sadece bir A. P. li 
senatör ve yazarın kişisel görüş ve çıkarların
dan doğan kasıtlı iftira ve yalanlarına prim ve
rircesine katılmış olması karşısında, 
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: -Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı hakkında gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak iSakarya 
(Bülent Ecevit Hayrettin Uysal 

Kocaeli Manisa 
'Nihat Erim Muammer Erten 

Giresun 'Gaziantep 
Kudret Bosuter A. ihsan Göğüs 

Afyon K. Adana 
Murat öner Maihmut Bozdoğan 

îçel Edirne 
İsmail Çataloğlu Türkân Seçkin 

Hatay Zonguldak 
Hüsnü Özkan Kâmil Kırıkoğlu 

Malatya . Tunceli 
Mehmet Delikaya Hasan Ünlü 

Muş Balıkesir 
Nermin Neftçi Mesut Ozansü 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bu önerge
nin gündeme alınıp alınmaması hususunda gö
rüşme açılacaktır. îlk söz önergede imzaları 
bulunan bir arkadaşa aittir. Buyurun Sayın 
Bülent Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın. milletvekilleri; Birkaç gün ön
ce sayın senatörlerin ve milletvekillerinin Mec
lis binasındaki dolaplarında Cumhuriyet Senato
sunun Adalet Partisi Üyesi Sayın Doktor Fet
hi Tevetoğlu tarafından yazılmış 'bir kitap bu
lunmaktaydı. Bu kitabın adı : «Türkiye'de sos
yalistlerin ve komünistlerin faaliyetleri» Kitap 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür-
şad'm hürmetlerini ifade eden bir kartla bir
likte sayın senatör vee milletvekillerine sunul
muştu. Kitabın fiyatı 30 liraydı. Edindiğimiz 
bilgiye göre bu kitaptan 1 490 adedi Bakanlık
ça yirmişer liradan, yani aşağı-yukarı bayile
re verilen fiyat üzerinden ısatınalıramıştır. Bun
ların yarıya yakını da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine gönderilmişti. Kitaba bu du
rumda ödenmesi gereken ımdktar 29 800 lira 
oluyordu, Bakanlıkra ödenmesi gereken mik
tar. Gerçi gensoru vereceğimizin öğrenilmesi 
ye bir senatörümüzün Senato kürsüsünde bu 
'konuya değinmesi üzerine Bakanlıkça bu kitap

ların parasının ödenmesinden vazgeçilmiş olma
sı mümkündür, bu yolda haberler almış 'bulunu
yoruz, fakat kesin olarak bilmekteyiz ki, eğer 
biz zamanında denetleme görevine teşebbüs 
etmemiş olsaydık Bakanlıkça bu 'kitaba Dev
let bütçesinden 29 800 lira ödenmÜş olacaktı. 
Nitekim sayın senatör başka bâzı kitapları, 
iki kitabı aynı Bakanlık tarafından bundan 
önce parası ödenerek satınalınmış bulunmak
tadır. 

Eğer biz denetleme görevine zamanında te
şebbüs etımemiş olsaydık muhtemelen bu kitap
ların satmalmması bundan ibaret de kalmaya
caktı ve Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Emniyet 
Teşkilâtı ve başka bâzı resmî kuruluşlar da bu 
kitaptan bol miktarda satmalacaklardı ve o 
suretle bu kitap, Sayın Başbakanın sık ısik po
litikanın sokulmamasmı istediği müesseselere, yar 
ni ordudan, okullara kadar pek çok müessese
lere okunmak ve okutulımlak üzere kaydı ile 
gönderilecekti. Öğrendiğimize göre, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Sayın Fethi Tevetoğlu 'ıran 
kitabından almayı kararlaştırıldığı diğer nüs
haları da yurt dışı teşkilâtına göndereceği ki
tap, birazdan daha geniş tafsilâtiyle arz ede
ceğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yer alan bâzı siyasi partilere ve bu parti yöne
ticilerine karşı ağır itham ve isnatlarda bulun
maktadır. öğretmen teşekküllerine karşı ağır 
isnat ve iftiralarda bulunmaktadır. Demek ki, 
yurt dışında memleketi iyi bir şekilde tanıt
makla görevli Bakanlık bu "kitaptan yurt dışı
na göndermek suretiyle Anayasamızda, demok
rasinin vazgeçilmez unsurları olan partileri de 
yurt dışına kötü bir şekilde tanıtmak yoluna 
gitmiş olacaktı. 

Adalet Partisi iktidara geldiğindenberi, 
başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, 
bâzı muhalefet partileri hakkında, bu partilerin 
bâzı yöneticileri hakkında, bâzı senatör ve mil
letvekilleri hakkında gazetelerden ve dergiler
den bâzıları hakkında ve bir takım ımeslok 'ku
ruluşları hakkında ağır ve çirkin iftiralarla do
lu bu türlü kitaptan, dergiden, gazeteden, poli
tika dışında tutulması gereken, politika dışında 
tutulması gerektiği bizzat Sayın Başbakanın 
sık sık belirttiği müesseselere de dağıtılmakta
dır. Bunlara bâzı birtakım örnekler vereceğim, 
biraz sonra. Fakat son olayla, Sayın Tevetoğlu'-

- 5 8 9 -



M. Meclisi B : 147 25 . 7 . 1967 0 : 1 

nun kitabı ile ilgili olayda cüretkârlık büsbü
tün ileri götürülmüştür ve iftiralarla dolu olan 
kitap, doğrudan doğruya bir siyasi sorumlulu
ğu olan bir bakanın kartı ile iftiraya uğramış; 
bâzı siyasi parti ve yöneticileri de dâhil olmak 
üzere, saym senatör ve milletvekillerine gönde
rilmiştir. Devlet parasını ve imkânlarını ve Hü
kümet nüfuzunu böyle partizan maksatlarla ve 
Anayasada, demokratik sistemimizin, hayatımı
zın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilen 
partilerin, bâzı suçsuz teşekkül ve insanları bu 
kitabın şüphe altında bırakmanın, onlara mad
di ve mânevi zarar vermek üzere kullanmanın 
hukukî ve siyasi sorumluluğu olduğu şüphesiz
dir. Bu olayda Bakan, kitabın dağıtımını bizzat 
yapmaktadır. 

Şimdi bu durumda, Yüksek Huzurunuza ge
tirmiş bulunduğumuz gensoru önergesi karşı
sında iktidarın davranışını, iktidar partisi gru-
punun davranışı bize iki şeyden birisini göste
recektir : Eğer Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı hakkında gensoru açılması, hiç değilse, 
şu safhada gensorunun gündeme alınması ikti
darca kabul edilirse bundan, iktidarın bu gibi 
hareketleri bir politika olarak benimsemediği. 
tasvibetmediği anlamı çıkarılabilecek ve sadece 
bâzı şahısların. sorumluluğu aranabilecektir. 
Fakat iktidar eğer bu yola gitmezse, Turizm ve 
Tanıtma Bakanı da dâhil olmak üzere bu gibi 
hareketlerde bulunan bütün görevlilerin sorum
luluğuna iştirak etmiş olacaklardır. O zaman 
geçmişteki benzeri hareketler de, buna göre de
ğerlendirilecektir. (Adalet Partisi sıralarından, 
gürültüler) 

Şimdi geçmişten geniş örnekler vermiyorum, 
daha önce okunmak ve okutulmak isteği ile 
Adalet Partisi iktidarı zamanında ordu birlik
lerine kadar gönderilen yayınlar arasından sa
dece birkaç örnek veriyorum : «Türkiye'de ko
münizm tehlikesi vardır. içimizdeki düşman» 
(Adalet Parti sıralarından gürültüler)... Lüt
fen sabırla dinleyiniz arkadaşlar. Bu kitabın 
yazarı, yayınevi, basımevi, basılış tarihi, belli 
değil. Halbuki 5680 sayılı Basın Kanununun 
4 ncü maddesine göre, her basılmış eserde o ese
nin yayınevi, yılı ve taibii varsa, naşirin isim
leri ve işyerleri gösterilir. Bu kitap ne kadar 
kıymetli ne kadar faydalı bir kitap olursa ol
sun, bunun o tarafı üzerinde durmuyorum, bu 

kitabın bu şekilde basılması suçtur ve bâzı Hü
kümet teşkilâtı bu suça iştirak etmiş durumda
dır. Bildiğimiz kadar bunlar Millî Emniyet Teş
kilâtı tarafından satmalmarak muhtelif teşek
küllere, o arada ordu birliklerine kadar da gön
derilmiştir. «Komünizme ve komünistlere karşı 
Türk basını» adlı numaralı fasiküller halinde 
yayınlanan bir eser. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, karşılıklı 
konuşmayınız, efendim. Çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Şimdi sa
yın arkadaşlarım, benim bu saydığım ve saya
cağım. kitaplardan hiçbirisine itirazım yok. Tür
kiye'de geniş bir fikir özgürlüğü vardır. Bu fi
kir özgürlüğü içinde her türlü yayında bulunu
labilir. Herkes kendi anlayışına göre, en iyi 
bulduğu usullerle komünizme karşı mücadele 
etmek için kitaplar bastırıp yayınlayabilir. Bu
na hiçbirimizin itirazı yoktur. Ama, komünizm
le mücadele ediyoruz, bahanesi altında bir mem
leketin bütün itibarlı müesseseleri tahkir edilir, 
tezyif edilir, iftiraya uğrarsa işte o zaman bunu 
yapanlar büyük bir sorumluluk altına girmiş 
olurlar. (C. H. P. sıralarından «Bravot» sesleri, 
alkışlar) Bizim itirazımız bunadır. Gene birçok 
kuruluşlara, okullara ordu birliklerine kadar 
gönderilen bir başka eser, «Komünizme ve ko
münistlere karşı Türk basmi» adlı numaralı 
fasiküller halinde yayınlanan bir eserdir. Bu 
eserin içinde C. H. P. aleyhinde, başka bâzı 
partiler aleyhinde, bâzı senatör ve milletvekil
leri aleyhinde; hattâ o arada bir Cumhurbaş
kanlığı kontenjanı senatöVü aleyhinde birtakım 
yazarların en ağır iftiralarla dolu yazıları yer-
almaktadır. (Müdahaleler) 

Gene bu yayınlar arasında, Türkiye Çiftçi 
Teşekkülleri Federasyonunun kendi amaçlariyle 
hiçbir ilişiği olmıyan, sadece Ibâzı çıkarcı çevre
lerin menfaatlerini gözeten, siyasi propaganda 
mahiyetinde ıbâzı yayınlan vardır. 

Yine TDU Hükümet ve Devlet aracılığı ile da
ğıtılan eserler arasında Profesör Ekrem Göksu'
nun millî petrol dâvasını yeren hu konudaki 
siyasi tartışmaya açıkça girerek, yalbancı şirket
ler yanında vaziyet alan 40 lira fiyatlı kitabı 
vardır. Şimdi memnuniyetle öğreniyoruz ki, 
(A.P. sıralarından «bravo» sesleri) bravo, diyen 
arkadaşıma da cevaben arz etmiş olayım, mem
nuniyetle öğreniyoruz ki, Adalet Partisi sayın 
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milletvekillerinin çoğunlukta bulundukları Pet
rol Araştırma Komisyonu, Sayın Profesör Ek
rem Göksu'nun kitabındaki görüşlerinin tama
men karşısında milliyetçi duygularla yer almış 
bulunmaktadır. Bunu, basındaki haberlerden 
geniş ölçüde öğrenmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bu durumda öğrenmek isteriz : İkti
darın görüşünü acaba Petrol Araştırma. Komsi-
yonunun görüşü mü teşkil ediyor, temsil ediyor; 
yoksa aynı iktidar tarafından okullara, ordu 
birliklerine kadar gönderilen bu 40 lira fiyatlı 
kitap mı? (A.P. sıralarından «Alâkası yok* ses
leri) Şimdi geliyorum alâkasına... Bahsettiğim 
gibi, daha önce belirttiğim giıbi. Sayın Turizm 
ve Tanıtma Bakanının dağıttığı kitap, bu cins 
kitapların dağıtılmasına ilk örnek değildir. Fa
kat bir Özelliği vardır, Sayın Bakanın şahsi açık 
sorumluluğu altında dağıtılmıştır. 

Tevetoğlu'nun kitabiyle ilgili durumun bir 
başka özelliği de, bir bakanlık tarafından bir 
Türkiye Büvük Millet Meclisi üyesine maddi 
menfaat sağlanmış veya buna teşebbüs edilmiş 
iken ancak muhalefetin tepkisi üzerine vazgeçilmiş 
olmasıdır. (A.P. sıralarından «Yok öyle şey» ses
leri) Sayın arkadaşlarım, yok öyle şey. diyor
lar... Bu kitabın parası ödenmiş midir, yoksa 
son dakikada telâşa düşülerek ödenmesinden 
vaz mı geçilmiştir? Bunu şüphesiz Saym Ba
kandan öğreneceğiz. Ama, Saym Fethi Tevet
oğlu'nun başka iki kitabı, son zamanlarda aynı 
Bakanlık tarafından alınmış ve bedelleri kendi
sine ödenmiştir. 

BAŞKAN — Saym Ecevit'ten bir ricam var. 
Karşıdan söylenen sözlere mütemadiyen cevap 
verirseniz, bu iş biraz şey edecek gibi... (C.H.P. 
ve A.P. sıralarından mahiyeti anlaşılmıyan kar
şılıklı müdahaleler) Karşılıklı konuşmaya düşe
ceksiniz. Lütfen karşılıklı cevap vermeyin efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Saym 
Başkan, müdahale mahiyetindeki sözler zabıtlara 
da geçmektedir. Onun için bunların cevapsız bı
rakılmasında mahzur gördüklerime yüksek mü
saadenizle kısaca cevap vermeye mecbur kalı
yorum. Eğer bu müdahaleler önlenirse, şüphe
siz cevaplarıma da ihtiyaç kalmıyacaktır. 

Şimdi bu konuda Anayasamızın 78 nci mad
desini hatırlatmama izin veriniz. Anayasanın 
78 nci maddesi şöyle der : «... Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tü
zel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda 
Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle katJdığı 
teşöbbüs ve ortaklıklarda, kamu yararına ça
lışan derneklerden özel gelir kaynakları ve 
özel imkânları kanunla sağlanmış olanların yö
netim kurullarında ve başka işlerinde görev 
alamazlar ve bunların her hangi bir yüklenme 
işini doğrudan doğruya veya dolayısiyle ka
bul edemezler. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yü
rütme organının teklif, inha, atama veya ona
masına bağlı resmî veya özel her hangi bir işle 
görevlendirilemezler...» ve saire. 

Şİmdi Anayasanın bu maddesinden güdülen 
maksat açıktır. Geçmiş tecrübelerden de ders 
alınarak bu maddenin Anayasaya konmuş ol
masının sebebi; idareyi, yürütme kuvvetini de
netlemekle sorumlu bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin; idareden, yürütme 
kuvvetinin bir organından maddi menfaat sağ
lamak suretiyle denetim yapamaz hale gelme
sini önlemekten ibarettir, bu maddenin mak
sadı. Bu, isterse maaş almak suretiyle olur, 
istenirse birtakım işe yaramaz kitapları bas
tırıp, halk bunları satmalamıyacağı için, Dev
lete satmak suretiyle olur. Saym Tevetoğlu'
nun bu son kitabına bir Bakanlıkça para öden
mekten. son dakika şayet vazgeçilmiş olsa bile, 
evvelce aynı Bakanlık tarafından bu senatö
rün başka kitapları satmalmmıştır. Bu ki
taplardan bir tanesi de Türkiye ile değil. Suudi 
Arafbistanla ilgili olan «Mukaddes topraklar,» 
adlı bir kitaptır. 

Bu durumda korkarım ki, Saym Senatörün bu 
Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığını de
netlemesi kolay olmıyaoaktır. 

Nitekim Saym Bakan bir yandan Adalet Par
tisi Grupunun bir ileri gelenine menfaat sağla
mak, bir yandan da bu kitabı dağıtarak ko
münizmle mücadele ediyormuş intibaını ver
mek suretiyle muhtemelen şu sırada kendisi
ni, adının karışmış bulunduğu bâzı yolsuz
luklar dolayısiyle denetlemekte bulunan ken
di partisinin Millet Meclisi ve Senato grup
ları içinde durumunu kuvvetlendirmek iste
miştir. (C.H.P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) Geçmişte geçirdiğimiz acı tecrübe-
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ler, idarenin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine doğrudan doğruya veya dolaylı yol
lardan menfaat sağlamasının Parlömanter de
netlemeyi nasıl işlemez hale getirdiği görül
müştü. Bizim hassasiyetimizin bir önemli sebe
bi de, bu durumun yeniden ortaya çıkmasını 
önlemektir. 

'Sayın Bakan, 'burada iddia edebilirler ki, baş
langıçtan itibaren bu kitaba para ödemek söz 
konusu olmamıştır. Sayın Senatör bunları hibe 
etmiştir, parasız olarak vermiştir, ıbiz de dağıt
tık. Madem ki bu kitap parasız dağıtılacaktı 
ve sayın yazar bundan hiçbir maddi karşılık al-
mıyacaktı, kitabı niçin Sayın Bakan dağıtmak
tadır? Bizim de, arkadaşlarımızın hazırladığı 
muhtelif kitaplar vardır. Acaba Sayın Bnkana 
bunlardan parasız olarak takdim etsek, yine ken
di kartını ve hürmetlerini iliştirerek bunları 
da Sayın Meclisin, Senatonun üyelerine dağıta
cak mıdır? (Müdahaleler ve gürültüler) 'Eğer 
Sayın Fethi Tevetoğlu kitabını dağıtsaydı... (Mü
dahaleler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale et
meyin efendim, çok rica ediyorum. 

BÜLENT ECEV.ÎT (Devamla) — Şimdi, Nâ
zım Hikmet'in methiyelerini mi dağıtacaksınız? 
diyor arkadaşımız. 

Sayın Fethi Tevetoğlu'nun kitabında Nâzım 
Hikmeti koruyanlar arasında zikredilen isimler
den bâzısı aranızda oturmaktadır (C.H.P. sırala
rından «'bravo» sesleri alkışlar) (A.P. sıraların
dan «Yok öyle şey» sesleri «isimlerini söyle» 
sesleri) Eğer bu kitap... (A.P. sıralarından «Ad
larını söyle» sesleri) Söyliyeceğim efendim, söy-
liyeceğim... (A.P. «ıralarından müdahaleler) Söy
liyeceğim arkadaşlar... Eğer Sayın Bakana iti
mat ederek gönderdiği kitabı okumak zahme
tine katlansaydımz siz de öğrenmiş olurdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. Bu gibi konuşmaların no netice 
vereceğini evvelce arz ettim. Görüyorsunuz, çok 
rica ederim. Karşılıklı konuşmayın. Bir... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çdk haklısınız. Lütfen arkadaşlarımızı da 
ikaz buyurursanız benim de cevap vermeme ih
tiyaç kalmamış olur. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakikanızı 
rica ediyorum. (Muhterem arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, eğer bu şekilde devam edecekse, gö

rüşmelere devama imkân olmadığım arz ederim. 
(Karşılıklı gürültüler) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bir parti
yi itham ediyor, okusun açıklasın nedir bu it
ham? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri
ca ederim otur, kardeşim. Yahu, rica ederim 
otur efendim. (Gürültüler) Yerinizden bağır
mayın, yerinizden bağırmakla ne çıkar efendim? 
Çok rica ediyorum, oturunuz efendim, Başkanlık 
vazifesini yapar efendim. 

Muhterem arkadaşlar, karşılıklı 'konuşmakla 
bu görüşmeler devam edemez. Siz de yeriniz
den konuşuyorsunuz, arkadaşlar da konuştular. 
Birbirinize bahane bulmayınız, çok rica ederim. 
Hatibi dinliyelim. Konuşmak istiyen arkadaş
lar, kürsüye gelir, konuşurlar. Yerinizden ko
nuşmalar bir mâna ifade etmez, çok rica ediyo
rum. Buyurun Sâym Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan Şimdi arz ettiğim gibi 
sayın arkadaşlarım, eğer kendi kitabını Sayın 
Fethi Tevetoğlu kendisi lütfedip dağıtsaydı, 
Sayın Bakanın aracılığından istifade etmesey
di bunun için, kitabın üstünde bile durmazdık, 
çünkü üzerinde faz/la durulacak bir kitap değil
dir. Fakat önem verenler şahsan kitabın üstün
de durabilirlerdi. Benim Bakanla şahsi bir 
meselem de yok. Çünkü bana kitabı, istisnai ola
rak Sayın Bakan değil, bizzat Sayın Tevetoğlu 
şöyle bir ithafla göndermiş; kırmızı olarak cilt
letmiş kitabını içine de şu ithafı yazmşı : «A.P. 
ni sola kaymakla itham eden, ortanın solu kah
ramanı Sayın Bülent Ecevit'e : Kendini bil, had
dini bil» diye lütfedip el yazısı ile ithafta bulun
muş. (Karşıhiklı müdahaleler ve gürültüler) 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — «Hadi oradan 
serseri» diye iade edeydin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Fakat, 
bu... 

BAŞKAN — Yerinizden böyle bağırmanız 
çok güzel oluyor, beyefendi; çok rica ederim... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bana had
dini bildirmek 'ihtiyacı ile, Sayın Fethi Tevet
oğlu bana istisnai bir muamelede bulunmuş. 
Ama, Senatonun ve Mület Meclisinin üyeleri
nin büyük çoğunluğuna bu kitap Sayın Ba
kanın aracılığı ile gönderilmiştir. Şimdi aca
ba böyle bir kitabı, muhtelif teşekküllere, özel-
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^ likle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
göndermek acaba Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının ve bu Bakanlığın başında bulunan zatın 
görevleri arasında mıdır? Bunu anlamak için 
Bakanlığın Kuruluş Kanununa bakmamız ge
rekir. 

Görevle ilgili Kuruluş Kanunun 2 nci mad
desinde şöyle denilmektedir: «Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı turizmi, millî ekonominin verim
li sektörü haline getirmek için yurdun turizme 
elverişli bütün imkânlarını değerlendirir. Tu
rizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teş
vik ve boordine eder. Yurdu ve ulusu tanıtma
ya yarıyacak hizmetleri görür. (Gürültüler) 
Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesmi kolay
laştırıcı tedbirleri alır.» 

Şimdi sayın arkadaşlarım, takdir buyurur
sunuz ki 'bir kere Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının görevi evvelâ yurdumuzu ve ulusumuzu 
başkalarına tanıtmaktır ve doğru bir şekilde, iyi 
bir şekilde tanıtmaktır. Birtakım mahkeme önün
de ispat edilmemiş ağır iftira ve iddiaları taşı
yan bir kitabı yurt dışına göndermekle Türkiye 
hakkında herhalde iyi bir intı'ba verilmiş olmaz. 
(Müdahaleler) 

Bakanlığın turizmle ilgili görevlerine gelin
ce: Sayın (bakanın zamanında bu bakanlık, ge
ne aynı Senatörün, Sayın Tevetoğlu'nun «Mu
kaddes Topraklar» başlığını taşıyan kitabından 
bin aded satmalımıştır, parasını ödeyerek. Bu 'bi
taplar da Türkiye'ye değil, Suudi Arabistan'a 
turist çekecek niteliktedir. Türkiye'nin Turizm 
ve Tanıtma Bakanını 'böyle bir kitabın da ilgi
lendireceğini zannetmiyorum. 

Şimdi, acalba Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
hiç kitap almaz mı? Almamalı mıdır? Aksine... 
Belki, en çok kitap alması ve dağıtması gereken 
bakanlıktır. Ama, nitekim ona göre de kitap 
alıp, dağıtması için geniş ödenek verilmiştir, bu 
bakanlığa. Ama bu ödeneğin Kuruluş Kanunu
nun görev maddesinde belirtilen amaçlara uy
gun olarak kullanılması gerekirdi. Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı zamanında da bâzı kitap
lar satmalmmış ve dağıtılmıştır. Ama bu şekil
de tenkidlere hedef olabilecek bir tek kitap gös
terilebileceğini zannetmiyorum. Meselâ bu para
nın, bu ödeneğin nasıl amaçlara kullanılmış ol
duğuna geçmişte bir örnek vermek isterim : 
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Kıbrıs buhranı çıktığı vakit Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarda idi. Bu buhran sırasında Tür
kiye'nin durumunu kuvvetlendirmek, Türk gö
rüşünü Dünyaya yaymak ve memleket içinde de 
millete mal etmek için Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına büyük ödev düşüyordu. Bu sebeple 
bu Bakanlığa geniş görevler ve yetkiler veril
mişti. O münasobetle bu bakanlık, meselâ Pro
fesör Kitsikis adlı bir Yunan profesörünün 
«Yunan Propogandası» başlıklı bir kitabında 
tercümesini satmalmış ve memleketimizde da
ğıtmıştır. 

Bu kitap, bir muteber Yunan profesörünün 
ağzından Yunan propagandasının, Yunanistan'
ın genişleme gayretlerinin ne gibi metotlarla 
yürütülmeye çalışıldığının içyüzünü en yetkili 
bir şekilde anlatan bir kitaptı. Bu bakımdan 
çok faydalı olmuştur. Ve o zaman bâzı Adalet 
Partili saym üyeler de dâhil olmak üzere, bütçe 
müzakereleri sırasında bu kitabın Bakanlıkça 
alınıp, dağıtılması karşısında herkes takdirlerini 
belirtmişti. Temenni ederiz ki, Sayın Bakan da 
bendisine Kuruluş Kanunun çizdiği görevleri 
yerine getirmesi için verilen ödeneği bu gibi 
hayırlı maksatlar için kullansın. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Saym Fethi Te-
vetoğlu'nun kitabında bizim bu iddialarımıza 
mesnet 'olarak gösterebileceğimiz parçalardan 
bâzıilarını 'kısaca size arz etmek isterim. 

Kitabın 674 ncü sayfasında aynen şöyle den
mektedir: «içlerinde sicilli komünistlerin ' de 
bulunduğu kollektivistıler, sosyalistler tarafın
dan bu devrede kurulan Türkiye İşçi Parti
sinin, .Sosyalist Kültür Derneğinin, Sovyet sos
yalizmi hayranları tarafındaın ele geçirtilen ve 
yöneltilen Tüıkiye Öğretmen Demekleri Millî 
Federasyonu ve Türkiye Öğretmenıler Sendika
sı gibi meslek teşekküllerinin diğer bâzı işçi 
ve gençlik kuruluşlarının, bâzı üniversitelerde
ki fikir kulüplerinin, Devlet parası ile işliyen 
radyo ye tiyatroların, bâzı 'özel tiyatroların, 
Yön, Ant, İmeee g'M 'haftalık ve aylık dergilerin 
Cumhuriyet, Akşam, Milliyet, Ulus gibi gündelik 
gazetelerin ve C. H. P. sol'cuılarının faaliyet
leri C. H. P. «ıralarımdan müdahale'ler) Türki
ye Komünist Partisinin yurt dışındaki temsil
cisi ve lideri Yakup Demir takma adlı Zeki 
Baştimar'm yaptığı açıklamalar ışığında^ ince
lenir ve yedi yıllık devrede Legaıl - illegal; Par
lâmento içi - Parlâmento dışı yurtta ve dışarı^ 
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da 'gösterilen sosyalist, kollektivist ve 'komü
nist çabalar teshit edilirse bu hacımda bir bü
yük kitap daha meydana gelir.» 

Şimdi sayın .arkadaşlarımı, ben bu parçada
ki, bu paragraftaki itham edilen teşekküllerin 
adlarını okurken ,ki, bunlara bırakınız bizim 
gilbi partileri, Devlet Radyosu dâhildir. Dev
let Tiyatrosu dâhildir, birçoik -gazeteler, der
nekler, öğretmen meslek teşekkülleri dâhildir, 
(A. P. sıralarından doğru sesleri) ve ben bun-
bunları söyledikçe yine .muhterem arkadaşları
mız «doğru; doğru» demektedirler. 

Madem ki doğrudur; bu Hükümet âciz mi
dir ki bunlardan bir teki hakkında adlî, kovuş
turmaya geçmemiştir? (C. H. P. Biralarından 
alkışlar ve «'bravo» sesleri) Zeki Baştimar adlı 
birisinin idaresinde Türkiye'de bir komünist 
partisi olduğunu Sayın Tevotoğlu biliyor, öğ
reniyor da, Hükümet elindeki bütün imkânları 
ile öğrenemiyor mu ki bunun hakkında en kü
çük bir takibata geçmemiştir? (A. P. sıraların
dan •müdahaleler ve karşılıklı gürültüler) 

Yine aynı kitabın, 677 nci sayfasında da 
şöyle bir hüküm yer alıyor: «Amansız komü
nizm düşmanı miLliyeıtçi Atatürk'ün kurduğu, 
büyük Türk milliyetçisi Gökalp'in ilk tüzük ve 
program taslağını kaleme aldığı C. H. P. ne 
yıllardan beri sızmayı ve çörek! e nineyi gizili 
komünist partisinin bir emri bilmiş, tek bulun
duğu yıllarda bu en büyük ve köklü partiyi 
'ele geçinmeyi Moskova'nın bir işareti saymış
ların ve bu kızıl plânı gerçekleştirmeye çalış
mışların bu parti 'bünyesinde yaptıkları tahrip
ler ve böylece eriştikleri sonuçlar gerçek 
«science poiitique» çilerin dikkat ve ibretle 
etüdedecekleri bir mühim konudur. (A. P. sı
lalarından, «doğru» sesleri) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hangi na-
muzsuzsa doğru diyen; hangi namuzsuzsa çık
sın ortaya, erkekse? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bu gibi söz
leri söylemekle karşınızdakileri tahrik etmeyin 
lütfen... (Gürültüler, C. H. P. sıralarından «Al
çaklık bu, kendisi < komünist» sesleri, «na
mussuzluk» sesleri. «Komünist kendisidir en 
aşağılık kelimeyi kendisi kullanıyor.» sesleri) 

Ama aşağılık kelimesini siz kullandınız. 
(Şiddetli gürültüler) Rica ederim, bağırmayın 
efendim. Siz tahrik ettiniz. Buradan, ben ken

dim gördüm. (Gürültüler) Rica ederim yeri
nizden bağırmayın. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, o aynı zamanda meydana çıkamıyacak ka
dar cebin, meydana çıkmıyacak kadar karek-
tersiz. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir kelime o tarafa şevk veri
yor, iste onun için rica ediyorum bağırmayın 
diye... 

NAZİF ARSLAN ('Sivas) — Başkan senin 
sol kulağın işitmiyor mu, buradan yapılan kü
fürleri duymuyor musunuz?... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Benim kulağım işitiyor, senin 
vicdanın işitsin. Otur, otur. Senin vicdanın işit
sin, otur. (Gürültüler) Otur, otur, otur... 

NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın Baş
kan, vazife yapacaksan 'doğru yap, yoksa, o ma
kamın ciddiyetini... (Gürürltüler) O tarafın 
tahriklerini o taraftaki kulağın hiç işitmiyor 
mu? (A. P. ve C. H. P. sıralarında karşılıklı 
bağırışmaılar) 

BAŞKAN — Bağırma yerinden, bağırma, 
otur... Başkan senden öğrenecek değil, otur... 
(Gürürltüler A. P. ve C. H. P. sıraları arasın
da karşılıklı sf•'aşmalar) 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sen
sin alçak, nasıl alçak dersin. (Gürültüler) (An
laşıl! mıyan karşılıklı sataşmalar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Başkan gö
revini yapsın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Başkanın görevi kapatmaktır 
bu vaziyete 'bakarsanız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kapat öyle 
ise. 

BAŞKAN — Tabiî işinize gelir. Başkanın 
görevi gündemi yürütmektir, öyle ikide bir kaç
mak değil, (Gürültüler) Sayın Ecevit lütfen 
biraz tahrikli konuşmayınız, çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Başkanım benim sözlerıimde tahrik yok. Söz 
konusu olan kitap baştan aşağı tahrikle dolu
dur. Kitabın 674 ncü sayfasından bir başka 
paragraf okuyorum: 

«Görüş ve kanaatimiz odur ki,» diyor Şaym 
Fethi Tevctoğlu, «27 Mayıs 1960 dan sonraki ye
di yıl, Türkiye'de sosyalist ve komünist faaliyet
lerin bundan önceki yarım yüz yılda komünist
lerin elde ettikleri sonuçla ölçülemiyecek dere-
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cede fazla ilerleme ve gelişme kaydettikleri, az
dıkları ve azıttıkları bir devredir.» (A. P. sıra
larından, «doğru» sesleri) Bu devrenin içine 
iki buçuk yıllık Adalet Partisi iktidarının da 
dâhil bulunduğunu unutmayın, lütfen. (Gürül
tüler) Demek ki bu suretle sayın yazar, 
27 Mayıs Devriminden sonraki devreye de tüm 
olarak gölge düşürmek istemektedir. Sayın ar
kadaşlarım, kitabının başlangıcında Sayın yazar, 
bir komünizm, sosyalizm ayrımı yapmaktadır. 
Komünizmle, sosyalizmin aynı şey olmadığını 
belirtmektedir. Ayrıca kendi üslûbunca, kızıl 
sosyalistler, ak sosyalistler, diye bir ayırım da 
yapmaktadır. Ama sonra aynı kitapta bu kav
ramlar konusunda tam bir keşmekeş yaratıl
makta itham edilen herkes siyasi ve garisiyasi 
her kuruluş aynı kızıl torbanın içerisine konul
mak istenmektedir. 

Şimdi kitabın 11 nci sayfasında bundan do
ğan mahzurları anlıyabilmek için yine sayın ya
zar ne söylemiş ona bakalım: Diyor ki, Sayın 
Fethi Tevetoğlu kitabının 11 nci sayfasında: 
«Siyasi mücadele ve fikir tartışmalarını bir kör 
döğüşü haline getirip, keşmekeşlikten faydalan
mayı prensip bilen komünistler, şaşırtıcı, anla
mazlık ve vuzuhsuzlukların artmasına çaba sarf 
etmişlerdir.» (A. P. sıralarından «doğru, doğ
ru» sesleri) Ben de doğru olacağına geleceğim 
birazdan, merak etmeyin... 

«Plânlı kızıl sosyalistler 1917 den bu yana 
cins, cins maskeler kullanarak çeşitli alanlarda 
gösterdikleri açık ve gizli faaliyetler daima mil
liyetçiliğin yokedilmesini lâikliğin dinsizlik ola
rak yayılmasını ve tatbikini devletçiliğin tek 
sosyalizm dedikleri komünizme inkılâbını hedef 
tutmuşlardır.» (A. P. sıralarından «doğru, doğ
ru» sesleri) 

Sayın yazarın muhterem Adalet Partili ar-
kadaşlarımca da doğruluğu teslim edilen sözleri 
bunlar. 

Şimdi Sayın Tevetoğlu'nun verdiği bu bilgi
ye, koyduğu bu ölçülere göre eğer Türkiye'de 
komünizm gelişiyorsa nasıl geliştiğine, komü
nizme Türkiye'de nasıl bir ortam hazırlanmış 
olabileceğine ve hazırlanmakta olduğuna baka
lım : 

Sayın Tevetoğlu'na göre komünistler, siyasi 
mücadele ve fikir tartışmalarına bir kör döğüşü 
haline getirip, keşmekeşlikten faydalanmayı 

I prensip bilirlermiş. Çok doğrudur. Bu kör dö-
ğüşünden ve keşmekeşten en başta Adalet Par
tisi sorumludur. Çünkü,-»bir yandan kendileri 

I bile sosyalizmin, komünizmden ayrı şey oldu-
I ğunu ihtiyaç duydukları zaman belirten 

değerli arkadaşlarımız, başka türlüsü işlerine 
geldiği zaman, ak sosyalistini de, kızıl sosya-

j listini de, demokratik sosyalistini de, demok
ratik olmıyan sosyalistini de bir torbanın 
içerisine koyarak, bütün Batı ülkelerinde ko
münizmin gerçek önleyicisi olarak bilinen or
tanın solunu (Moskava'nın yolu) diye yuttur
maya kalkarak vatandaşların zihninde keş
mekeş yaratmıya çalışmaktadırlar. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) ve sosya
lizm nedir, komünizm nedir, demokratik 
sosyalizm nedir, demokratik olmıyan ihtilâlci 
öoyalizm nediır... Bu konularda vatandaş zih-

I ninde bir vuzuhsuzluk yaratmak için ellerin
den gelenleri yapanların başında maalesef bâzı 

I Adalet Partililer gelmektedir. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» seslen) (karşılıklı müda
haleler.) 

Yine Sayın Fethi Tevetoğlu'nun Ölçüsüne 
göre, acaba kimler Türkiye'de ortam hazırlı
yor? Muteber kimseler, milyonlarca Türk va
tandaşının oy verdiği partiler komünistmiş 
gibi, komünizme kayıyormuş gibi gösterilmek 
suretiyle, yine vatandaş zihninde keşmekeş ya
ratılmak, memleketteki siyasi mücadele bir 
kör döğüşü haline getirilmek istenmektedir. 
Ortanın solu hakkında bâzı Devlet adamları
nın yaptıkları safsatalarla bu konuda va-

I tandaş zihnine vuzuhsuzluk verilmek isten
mektedir. (C. H. P. sıralarından «doğru» ses-

I ler l ) Biz zaman zaman... (A. P. sıralarından 
gürültüler ve anlaşılmıyan bir müdahale.) O 
çok kullanıldı ve bâzıları tarafından, size 
düşmez onu kullanmak, o temayı... Düzen de
ğişikliğinden bahsediyoruz, Zaman zaman ve 
bununla ne kaydettiğimizi açık açık söylü
yoruz, diyoruz ki... (A. P. sıralarından müdaha
leler.) Nasıl sizlerin keşmekeş yarattığınızı zihin
lerde vuzuhsuzluk yaratmak için bile bile uğraş
tığınızı göstermek üzere şey ediyorum. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Seçim mey
danlarında konuşur, cevabınızı alırsınız hepi-

I niz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Rica ederim., oturun. Hepiniz
den rica ediyorum ama hepiniz konuşuyorsu
nuz. Çok rica ederim oturun efendim. (Kar
şılıklı müdahaleler) Lütfen oturun efendim. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, lütfen, karanlıkta yapıp millete 
yutturabileceğiniz ithamların cevaplarını ay
dınlıkta almaya alışınız; (C. PI. P. sıraların
dan alkışlar.) Gizli gizli köylere kaçacaksı
nız, yok (ortanın solu, Moskava'nm yolu) 
imiş; yok (ortanın bilmem neresiymiş) gibi çir
kin saftatalarla milleti kandırmaya kalkı
şacaksınız, sonra burada cevabını verdi rmiıye-
ceksiniz. Burada cevaplarını dinlemeye mec
bursunuz, safsatalarınızın! (C. H. P. sıraların
dan alkışlar, «bravo» sesleri.) (Karşılıklı gü
rültüler.) Bu safsataları ihtiva eden kitap, 
vergi mükellefinin ödediği paralarla alınıp; mil
lete, milletvekillerine dağıtılmak istenecek, 
sonunda burada cevabı dinlenmiyecek. Böy
le demokrasi olmaz! (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN —• Sayın Ecevit, lütfen böyle 
tahrikâmiz konuşmayınız. Görüyorsunuz, du
rumu. Her dakika buradan böyle; oradan, 
öyle konuşuyorlar. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) Birgit, ya.hu Allalıını seversen, bilir
sin bunu, benden iyi bilirsin kardeşim, yap
ma bunu böyle. Siz böyle yaparsanız baş
kasına ben nasıl diretebilirim canını. Yap
mayın bunu... 

KEMAL SARIİBRAİIİMOĞLU (Adana) — 
Yeter, yeter, be, ne biçim adamsın? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
arkdaşlarım, biz son zamanlarda bir düzen 
değişikliği ihtiyacından bahsederiz. Bununla ne 
kasdettiğimizi... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Alâkası 
ne bunun kitapla? (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Yalanla
rınızın çürütülmesine tahammül edemediği
niz için bunu yapıyorsunuz, alâkasını görecek
siniz. (Gürültüler.) Düzen değişikliğinden ne 
kasdettiğimizi kafası biraz işliyen bir çocu
ğun anlıyabilcceği vuzuhla her yerde anla
tıyoruz. Bununla... (A. P. sıralarından gürül
tüler ve «kitapla ne alâkası var1?» sesleri.) Sa
yın arkadaşlarım, biz burada haklı veya hak

sız bir Sayın Bakanı suçluyoruz. Fakat bu 
tepkilerinizle hepiniz ona suç ortağı olmakta
sınız. (Gürültüler.) Şimdi sayın arkadaşlarım 
bu düzen değişikliğiyle ilgili sözler tam ko
nunun içindedir. Bana bunu söyletmezsiniz; 
köy kent dolaşır vatandaşa yine anlatırım. Buna 
nasıl mâni olacaksınız? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Başkan, lütfen sükûnet sağlanacak 
mı Mecliste, konuşmama devam edebilecek 
miyim ? 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, çok rica ediyo
rum; bak, kaç defa ediyorum, siz böyle ko
nuştukça nasıl sükûneti sağlıyabilirim?... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Başkan, konuşmamda İçtüzüğe' aykırı ne var
dır, lütfen söyleyin? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Başkanın sözünü dinlemeksi-
zin, hep cevap vormiye kalkarsanız bu iş yü
rümez. Bak, sizden rica ediyorum; siz bu 
şekilde mütemadiyen tahrik edici şekilde ko
nuşursanız her taraftan mukabele görürsü
nüz. Binaenaleyh, siz esas önerge üzerindeki 
fikirlerinizi arz etmiyorsunuz. Konu ile ilgili 
konuşunuz. (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, Türkiye'de demokrasiye inanan bir parti 
için, komünistlik ithamından ağır tahrik ola
maz. Biz bu ithamla karşı karşıyayız. Elbette-
ki bunun cevabını vereceğiz. (C. H. P. sırala
rından «Brova» sesleri, alkışlar) Bizim hiçbir ceva
bımız, Adalet Partililerim bu ithamı kadar ağır 
olamaz. (A. P. sıralarından müdahaleler) Şimdi 
biz bu düzen değişikliğinden ne kasdettiğimi
zi.... (A. P. sıralarından gürültüler, «Bunun bu 
önerge ile ne alâkası var» sesleri). Bunu.... (Gü
rültüler) Cümlenin sonunu lütfen dinleyin de.... 
(A. P. sıralarından gürültüler). Sayın arkadaş
larım... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, çok rica ederim, 
siz bu şekilde konuşmaya devam ederseniz, gö
rüyorsunuz ki... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Başkan, lütfen kusurum nedir açık açık söyle
yiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyur, müsaade bu
yur... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Nerede 
tüzüğü ihlâl ediyorum, nerede konunun dışma 
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çıkıyorum. Arkadaşlarım haksız baskısı karşı
sında... 

BAŞKAN — HangL arkadaşların haksız 
baskısı... Çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Ben, 
söylemiye hak bildiğim şeylerden vazgeçmem. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz bir kere Baş
kanın sözünü dahi dinlememekte ısrar ediyor
sunuz ve benim sözümü mütemadiyen bitirme
den hemen alıp konuşuyorsunuz, efendim. 

Benim sizden rica ettiğim şu : Siz, esas 
önerge üzerinde konuşmalarınızı teksif ediniz. 
Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar da müdahale 
etmezler ve her iki taraf da karşılıklı sataş
mazlar, diyorum. Ancak, müzakereler böyle yü
rütülebilir. Çok rica ediyorum. (C. H. P. sıra
larından, «Ayıp,' ayıp» sesleri) Otur yerine.... 
(Karşılıklı gürültüler) Sayın Sarıibrahimoğlu, 
ayıp evvelâ sana ait, otur, oturduğun yere... 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Yazık sana, böyle bir Başkanın huzurunda din-
lemiyeyim. daha iyi. (Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu toplantı salonunu terk etti.) 
(A. P. sıralarından «Çık, çık, yub» sesleri ve 
mahiyeti anlaşılmıyan sözler) 

BAŞKAN — Bırak canım sende, hangi biri
ne ceza vereceksin1?... 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Sayın Baş
kan, benim sözlerimle, gensoru konusu arasın-
deki alâka, Sayın Turizm Bakanlığı ile, Sayın 
Tevetoğlu'nun kitabı arasındaki alâkadan çok 
daha fazladır. (Gürültüler) 

Şimdi biz bu konudaki görüşlerimizi açık 
açık anlatıyoruz, diyoruz ki, Anayasamız, şunu, 
şunu emretmiş. Toprak reformu yapılacak, den
miş; (A. P. sıralarından «Ne alâkası var» ses
leri) gelir dağılımında adalet sağlanacak den
miş.... 

BAŞKAN — önergenizin bununla alâkası 
var mı efendim, Sayın Ecevit ? Sözünüzün öner
ge ile ne alâkası vardır? (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Alâkasını, 
cümlenin sonunun bağlandığı vakit göreceksi
niz. Sayın Başkan, alâkası var mı, yok mu cüm
lemi bağladığım zaman anlıyacaksmız. Lütfen 
bu şantajlara boyun eğmeyiniz. 

BAŞKAN — Bu suretle konuşmaya devam 
ederseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde ka
lacağım.' 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Beni ko
nuşturmak için Başkanlık Divanı üzerine bas
kı yapmaya kalkıyor, arkadaşlar. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri), (A. P. sıraların
dan, müdahaleler, gürültüler) 

NAZMÎ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
burası Parlâmento, köy kahvesi değil? 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, sizin bu 
müdahalenizle iş ayyuka çıktı. Bakın, size çok 
tahammül ediyorum, tekrar rica ediyorum, ye
rinizden kalkıp kalkıp bağırmayın. Bak, bağı
rırsanız bu son ricamdır.. Eğer bir daha bağı-
rırsan ihtar vereceğim. Çok rica ederim Nazmi 
Oğuz. (Gürültüler) 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Ver Başkan 
ver? 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Nasıl, Sa
yın Fethi Tevetoğlu'nun komünizme yol açtı
ğından bahsetti, vuzuhsuzluğun, keşmekeşin ya
ratıldığına bir misal vermek istiyorum. Lütfen 
cümlemin sonunu bekleyiniz. Biz diyoruz ki, 
Türkiye'de toprak düzeni Anayasaya uygun de
ğildir. (A. P. sıralarından gürültüler) Vergi dü
zeni... (A. P. sıralarından gürültüler ve «Ne 
alâkası var» sesleri) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Reis Bey, sus
sunlar ama... (A. P. sıraalnndan, «Sen, ortanın 
solunu mu anlatıyorsun; yoksa, gensoruyu mu 
anlatıyorsun1» sorusu, gürültüler), (C. H. P. sı
ralarından «Otur yerine be!» sesi) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Reis Bey, ki
tabın içerisinde bunlar var; lütfen sükûneti 
iade ediniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben elimden ge
leni yapıyorum. Ama, hiçbir arkadaş beni din
lemedikten sonra Başkan ne yapsın efendim? 
(Gürültüler) 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 
Başkan, siz, milletin huzurunda, tarihin huzu
runda taraf tutuyorsunuz, vazifenizi doğru, dü
rüst yapmıyorsunuz. (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Sayın Baş
kan, nasıl bağlıyacağım bile bilinmiyen cümle
nin sonunu getirmeme izin verilecek mi, veril-
miyecek mi? Ona göre konuşmama devam ede
yim veya etmiyeyim. 

BAŞKAN — Sizden ricam, lütfen önergenin 
üzerinde konuşun, önerge üzerinde konuşursa-
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nız bu iş yürür. Yoksa bu suretle gündem yü
rümez Sayın Eccvit. Çok rica ediyorum. (Gü
rültüler) Arkadaşlarımdan da, her iki taraftan 
da rica ediyorum. Lütfen karşılıklı konuşma
yın, diyorum. Eğer dinlemezseniz oturumu ka
patmaya mecbur kalacağım. (Gürültüler ve 
«Kapat be yahu, kapat be1» sesleri ve anlaşılmı-
yan müdahaleler) 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Eğer ar
kadaşlarımız haksız ithamlarının iftiralarının 
cevabını Meclis kürsüsünden almaya alışmaz
larsa demokratik hayatımız sadece... 

BAŞKAN — (Bir müdahale üzerine) Yapa
mıyormuşum, sen yap otur da 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Meclis dı
şında yürütülmeye çalışılan bir demokrasi ha
line gelir. Bunun da sorumluluğunu sizler ta
şırsınız. Gücümüz yettiği kadar biz, köy - kent 
dolaşır, burada söyletmenize zorbalıkla izin 
vermediklerinizi sizlerden (Gürültüler) çok da
ha geniş görüşlü olan halka anlatırız. (A. P. 
sıralarından «Zorba sensin» sesleri ve karşılıklı 
müdahaleler, gürültüler) 

Sayın arkadaşım, bir misal vermek istiyo
rum : Nasıl zihnilerde keşmekeş yaratılıyor, di
ye... (A. P. sıraalrmdan «Sen yaratıyorsun'» 
sesleri) Lütfen dinleyin, belki ben yaratmıyo
rum, belki siz... Dinelyiıı de öyle hükmedin. 
(A. P. sıralarından gürültüler ve ayağa kalk
malar) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize, kar
deşim, çok rica ederim. Yerinden bağırma kar
deşim. (Gürültüler) 

ALÎ KARCI (Adana) — Ceza yok mu Ada
let Partililere?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, siz mi başladınız? (Gü
rültüler) 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Be, diye 
bağıramazsımz, bir milletvekiline... 

BAŞKAN — Rica ederim otur yerine yahu.... 
Buyur, bağır bakalım, hadi, ne olacaksa? Sana 
ne oluyor, sanki bilmem ki?.. (C. H. P. ve T. Î.P. 
sıralarından gürültüler), (A. P. sıralarından, 
mahiyeti anlaşılmıyan. müdahaleler) 

ALÎ KARCI (Adana) — Maksadınız A. P. 
ne geçmekse lütfen devam buyurunuz. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım... Merak etmeyin, sizin partinizin 

genel sekreteri değilim; siz kendi sorumluları
nızla ilgilenin. (A. P. sıralarından «Olamazsın» 
sesleri ve gürültüler) 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bâzı Adalet Par
tisi yetkililerinin tamamen Tevetoğlu'nun bah
settiği şekilde zihinlerde huzursuzluk, keşme-
keşlik yaratmaya bilerek veya bilmiyerek nasıl 
vasıta olduklarına bir misal vermek istiyorum. 
Lütfen tahammül buyurun, dinleyin. (Gürültü
ler) 

Sayın arkadaşlarım, biz Türkiye'de toprak 
düzeninin, vergi düzeninin, gelir dağılımı düze
ninin Anayasaya uygun olmadığını söyliyerek, 
delilleri ile belirterek; düzen, Anayasanın iste
diği hale getirilmek lâzımdır, diyoruz. Sayın 
Başbakan çıkıyor, diyor ki, (A. P. sıralarından 
mahiyeti anlaşılmıyan sözler, gürültüler) «Vay 
siz Anayasayı mı değiştirmek istiyorsunuz?1» 
(Gürültüler)' 

BAŞKAN — Çok rica ederim... 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Eğer si

zin zihinlerinizde keşmekeşlik yoksa kasdınız, 
vatandaş zihinlerinde bu gibi taktiklerle keş
mekeş yaratmaktır. (Gürültüler) 

Sayın arkadaşım, en mâkul ve halkın yara
rına tedbirleri, reformları bile bâzı A. P. İlle
rin. yaptıkları gibi, komünizm gibi göstermek, 
bâzı kimselerin zihinlerinde deme'k ki, komü
nizm bu kadar da korkulacak bir şey değilmiş 
intibaını yaratılabilir ki, komünizme zemin ha
zırlamanın bundan daha kötü usulü olamaz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Kılıçoğlu, çok rica ederim. 
(Gürültüler ve Kılıçoğlu'nun mahiyeti anlaşıl
mıyan bir müdahalesi) Ama lütfet... (Gürültü
ler)' 

Gene Sayın Fethi Tevetoğlu'nun bu kitabın
da belirttiğine göre, komünistler milliyetçiliğin 
yok edilmesini hedef tutarlarmış. (A. P. sıra
larından «Doğru, doğru» sesleri). Doğru tabiî. 
Petrol dâvasında milliyetçi duygular ağır it
hamlara ve isnatlara hedef olmuştur Türkiye'
de. En azından istihza konusu yapılmak isten
miştir. Milliyetçiliğe karşı ümmetçiliği savunan 
bâzı kimseler, A. P. listesinde milletvekilliğine 
kadar sokulmuştur. Açıktan ümmetçiliği savu
nan ve milliyetçiliği yeren A. P. destekçisi 
bâzı yayın organları her gün bu yönde neşrj-
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yat yapmaktadır ve Hükümetçe buna göz yu
mulmaktadır. (A. P. sıralarından gürültüler)... 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ne alâkası var bu sözlerin önerge ile? îşte 
bu.... 

BAŞKAN — Her iki tarafa ihtar ediyorum, 
bağırmakla hallolunmaz, lütfen oturunuz. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Anlata
yım, anlatayım Sayın Asal, sorduğunuz şeyi. 
Lütfen yerinize oturun. Fethi Tevetoğlu, de
ğerli arkadaşınız diyor ki... (A. P. sıraalrmdan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Asal, lütfen oturunuz 
efendim. (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — ... «Komü
nistler, milliyetçiliği tahribetmek suretiyle bir 
memlekete sızmaya çalışırlar.'» A. P. ni destek-
liyen bâzı gazeteler, milliyetçiliği tahribederck 
ümmetçiliği yerleştirmeye çalışıyorlar. (Gürül
tüler) îsrail - Arap harbi üzerine yayınlanan 
bir başyazıda, bu gazetelerden birisinde, Arap
lar ümmetçiliği bırakıp, milliyetçiliği kabul et
tikleri için bu harbde yenilmişlerdir, diye yazıl
makta idi. Yine Sayın Tevetoğlu, kitabında, 
komünistlerin lâikliği, dinsizlik olarak yaymayı 
hedef olarak aldıklarını belirtmektedir. Kimdir 
Türkiye'de lâikliği, dinsizlik olarak tanıtan? 
C. H. P. mi, yoksa A. P. liler mi? (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) (Demek ki, aranızda bun
lar... (A. P. sıralarından gürültüler) Çünkü, 
Türkiye'de lâikliği, dinsizlik olarak yaymaya 
çalışanların başında bâzı A. P. liler gelmekte
dir. (A. P. sıralarından gürültüler ve C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, vallahi bu şekil
de bu iş devam etmiyccektir, çok rica ediyo
rum. Bak, siz böyle konuştukça karşıdan müda-
hele oluyor, onları susturamıyorum. Sonra siz 
müdahale ediyorsunuz. Bu işin neticesi iyiye 
varmıyacak. Bak size söylüyorum. Lütfen bu
nu tatlıya bağlıyalım efendim. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, Fethi Tevetoğlu arkadaşımız... 
(C. H. P. sırasından bir müdahale) 

BAŞKAN — Etme Birgit, etme Birgit Al
lah'ını seversen, sen bari yapma, keseyim mi 
şimdi sözünü... 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Komü

nistlerin sızma metodu olarak bahsettiği vuzuh
suzluk ve şaşırtmacılara bir başka örnek ver
mek istiyorum, son olarak. 

Sayın Fethi Tevetoğlu kitabında, profesör 
merhum Remzi Oğuz Arık'm 1951 de yayınla
nan bir makalesine değinilerek 460 - 461 nei 
sayfalarında, şöyle .denilmektedir. Kitaptan oku
yorum: Değerli Türk Milliyetçisi Sayın Remzi 
Oğuz Arik'tan bahsediyor, Fethi Tevetoğlu: «De
ğerli Türk milliyetçisi yazısında, kadro ve kadro
cuların hulul, ve nüfuz metotlarını ele alışlarına 
ve C. H. P. üzerindeki tesirlerine, C. H. P. ne 
ve halk evlerine sızmalarına da dikkati çekmekte 
ve ŞeVket Süreyya'nın bu yolda oynadığı rolü be
lirtmektedir. Belki bugün 'bu en eskiye tarihî, 
siyasi teşekkül bünyesinde görülen son sol, orta
nın solu, sosyalizm, milliyetçilik kaynaşmalarını 
da izaha yarar düşüncesiyle Profesör Arık'm bu 
objektif müşahedesini buraya aktarmayı faydalı 
'bulmaktayız.» diye ve bu objektif müşahedeyi ak
tarıyor. 

«Şimdi, iyice anlıyoruz ki, Türkiye'nin bünyesi 
ile katiyen bağdaşmıyan hüyük kombinalar fikrini 
Türkiye'ye aşılıyan Sovyetler...» Doğru diyebili
yor musunuz arkadaşlarım? «Şimdi iyi anlıyoruz 
ki, Türkiye'nin bünyesi ile katiyen bağdaşmıyan 
kombinalar fikrini Türkiye'ye aşılıyan Sovyetler, 
Türkiye'ye dünyaya çevirdikleri hulul ve nüfuz 
metodunun ince bir misalini hazırlamışlardır. Nü
fusu bu kadar dağınık olan Türkiye'de yollan 
olmıyan, eğlencesi kalmamış bulunan ve kışı uzun 
geçen mmtakaları çok olan Türkiye'de el tezgâhı, 
el endüstrisi, küçük sanatlar âlemini yıkarak İş 
paryalarını çoğaltmayı hedef bilen bu iktisadi 
telkinin hâlâ cezasını çekmekteyiz.» 

Profesörün bu sözlerini, komünizmin Türkiye'
ye hulul ve nüfuz metotlarına delil, diye göste
riyor. Yani küçük işyerlerinden vazgeçilerek, 
'büyük endüstrilere gitmeyi ve bu suretle iş par
yaları denen, kitaptaki yazıda böyle işçi nüfusu
nu çoğaltmayı, komünizmin bir nüfuz ve bir hulul 
metodu olarak gösteriyor. Oysa, daha geçenlerde 
burada yapılan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı müzaekrelerinde gördük ki, bu plânı hazırlıyan 
A. P. Hükümeti, komünizmin bu kitap'ta bahsedi
len, bu hulul ve sızma metotlarını aynen benimse-
semiştir. Eğer bunlar gerçekten komünizmin hu
lul ve sızma metotları ise,.. Büyük kombinalar 

-w 



M. Meclisi B : 147 25 . 7 . 1967 O : 1 

fikrini Sovyetler, Türkiye'ye komünizmi sokmak 
amaciyle aşıla mışlarmış, kitaba göre. Halbuki 
ikinci Beş Yıllık Plânda görüyoruz ki, Adalet 
Partisi iktidarı da şimdi aynı fikri benimsemek
tedir. Küçük işyerlerinden çok, büyük sınai tesis
ler kurulması fikrini desteklemektedir. (A. P. sı
ralarından, müdahaleler.) Yine İkinci Beş Yıllık 
Plân, Sayın Başbakanın buradaki konuşmaların
da da etraflıca izah edildiği üzere, plân müzake
releri sırasında... 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ada
le't Partisini de kendine ortak mı ediyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Güler... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sanayi iş
çilerinin sayısını gerek plân, gerek Sayın Başba
kan, sanayi işçilerinin sayısını büyük ölçüde ar
tırmak istemekte ive bu fikri savunmaktadır. De
mek ki, kitapta yazısı beğenilerek, ta'svibedilerek 
iktibas edilen - yazarın tabiriyle - iş paryaları, 
Adalet Partisi iktidarı tarafından çoğaltılacak ve 
o şekilde Türkiye'de komünizmzin nüfuz ve hulu
lü kolaylaştırılmış olacaktır. Komünizmin Tür
kiye'ye hulul ve sızma metotları hakkında, ileri 
gelen bir Adale't Partili senatörün kitabından bu 
bilgileri okuyan vatandaş bu bilgileri ihtiva eden 
kitabın İkinci Beş Yıllık Plânı hazırlamış Hükü
metin bir üyesi 'tarafından satmalmıp veya hibe 
olarak kabul edilip Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerine dağıtıldığını öğrenirlerse, vuzuhsuz
luk içine düşmezler mi, keşmekeşe düşmezler mi, 
şaşkınlığa düşmezler mi? (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) Sayın Turizm ve Tanıtma 
Batanı acaba sanayileşme ve şehirleşme konusun
da bu kendisinin dağıttığı kitaptaki görüşleri mi 
benimsiyor, yoksa plândaki görüşleri mi benim
siyor? Bu kitaptaki görüşleri benisiyorsa, plânı 
niçin imzalamıştır? Plândaki görüşleri benimsiyor
sa niçin kendi saygılarını da ilâve ederek bu ki
tabın, yayılmasına hizmet etmiştir? Üçüncü bir ih
timal kalıyor; Sayın Bakanın bu kitabı hiç okuma
dan kendi kartiyle dağıtmış olması. (C. H. Par
tisi sıralarından; «doğru, doğru» ve «bravo» ses
leri, alkışlar.) O da daha büyük bir sorumsuz
luktur. 

Sayın arkadaşlarım acaba hep Adalet Parti
sinden gelen ve komünizmin başlıca yayılma vası
tası olduğu Sayın Tevetoğlu'nun kitabında belir
tilen vuzubsuzluk, şaşırtmaca ve keşmekeşler -

birkaç misalini verdim - tesadüfi midir, yoksa 
kasıtlı mıdır? Bunların Adalet Partisinden gelişi 
tesadüfi midir, yoksa kasıtlı mıdır? Kitabı oku
dukça kasıtlı olması, birçok Adalet Partililerin, 
hiç şüphesiz, farkına varmadıkları bir gizli ko
münist tertibine, Adalet Partisinin de bilmeden 
alet edilmiş olması akla çok yakın geliyor. Çünkü 
kitaptan Türkiye'de ne kadar önemli teşekkül var
sa; komünizmin, komünist ajanlarının türlü ka
lıplara girerek bu teşekküllere sızdıklarını ve bu
nu değişmez bir metot olarak benimsediklerini, uy
guladıklarını öğreniyoruz. Halk Partisine, halkev
lerine, öğretmen kuruluşlarına, işçi sendikalarına, 
büyük yayın organlarına hep bunun için ve türlü 
kılıklara girerek gerçek niyetlerini saklıyarak 
sızmasını bilmişlerdir. Adalet Partisi bugün 
Türkiye'nin en büyük ve en güçlü partisi olmak
la övünür. Ondan çok daflıa küçük ve güçsüz 
kuruluşlara bile sızmak için ne ustaca tertiplere 
başvurduğunu Sayın Tevetoğlu'nun kitabından 
öğrendiğimiz komünizmin, Adalet Partisine de, 
bu mantığa göre, sızmamış olması düşünülebi
lir mi? (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) Komünizmi önleyici ne tedbir ve reform 
varsa, hepsini komünizm gibi göstererek halkın 
gözünden düşürmeye çalışmak, komünizmin ek
meğine yağ sürmek değil de nedir? Türkiye'de 
komünizmi gerçekte olduğundan çok daha güç
lü olarak, çok daha büyük bir tehlike olarak 
göstermek komünizmin etkinliğini artırmaktan, 
komünistlere cesaret vermekten başka neye ya
rar? Demokrat Partinin - şimdi o sorduğunuz 
isimlere geliyorum - sözcülüğünü yapmış Bur
han Belge'den, Demokrat Partinin ve Adalet 
Partinin sözcülüğünü veya. savunuculuğu ya
pan Mümtaz Faik Fenik'e kadar, raihmetli Ma
reşal Fevzi Çakmak'tan, Adalet Partili Sayın 
Feyyaz Köksal'a kadar, akla hayale gelecek, gel-
miyecek ne kadar isim varsa bunlardan pek ço
ğu bu kitapta komünist tertiplerine alet olmuş 
kimseler olarak gösterilmektedir. Şimdi, bâzı 
Adalet Partisi ileri gelenlerinin de bilmeden bu 
tertiplere alet olmadıkları nasıl temin edilebilir? 
Bazısı da, sırf tatlı kâr peşinde koştukları için, 
ister istemez komünizmin işine yanyan keşme
keşi, vuzuhsuzluğu yaratmakta müessir olmak
tadırlar. Saym Fethi Tevetoğlu da, maalesef, 
bunlardan biridir. 

Kesin olarak bildiğimize göre, bir süre satıl-
mıyan kitaplarını sata/bilmek için Sayın Fethi 
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Tevetoğlu şu yolu denemiştir : Cumhuriyet Se
natosunda Hükümetin birçok konularda dış po
litika sözcüsü olduğu halde, satılmıyan kitapla
rını sandık sandık bâzı büyükelçiliklere yolla
mıştır, Türkiye'de. Orada birkaç hafta bir ay 
kalmıştır bu kitaplar, tade edilmediğini görün
ce şişkin faturalar göndermiş ve parasını iste
miştir. Ve Amerika Büyükelçiliği dâhil olmak 
üzere bâzı büyükelçilikler faturaların -gelmesi 
üzerine bu kitapları iade etmişlerdir. Şimdi, öyle 
anlaşılıyor ki, büyükelçiliklerin kapısı kapanın
ca Sayın Fethi Tevetoğlu, Bakanlıkların kapısı
nı çalmaya başlamıştır. Biz temenni ederdik ki, 
bir Sayın Bakan buna alet olmasın. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, bunlara alet olan 
bir Bakanla ilgili genel soru isteğimizi kabul et
mekle bu önergeyi görüşmeyi kabul etmekle 
Adalet Partisi çoğunluğu belki de kendi içleri
ne birtakım, kitapta işaret edildiği şekilde, teh
likeli sızmalar olup olmadığını araştırmaya baş
lamak fırsatını bulacaklardır. Ama bu önerge
mizi reddederlerse, tehlikeye gözlerini yummuş 
olacaklardır. Bakanın siyasi sorumluluğunu pay
laşmış olacaklardır ve ayrıca okullardan, ordu
ya kadar bütün millî kuruluşlara bu türlü za
rarlı, müfteri neşriyatın gönderilmesindeki ağır 
sorumluluğu da üzerlerine aldıklarını, bu suç
ları işliyenlerin iktidardan kuvvet aldıklarını 
göstermiş olacaklardır. 

Takdir sizlerindir, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (C. H. P. ve T. îşçi Partisi sıralarından al
kışlar ve «bravo» sesleri) 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kanım, sataşma Vardır, söz istiyorum, ismim geç
ti. Türkiye'de dört tane Feyyaz Koksal vardır. 
Birisi, Bakkal Feyyaz Koksal, birisi Profesör 
Yüksek Mimar Feyyaz Koksal, birisi Yüksek 
Mühendis ve Mütaahhit Feyyaz Koksal. Bu ki
tapta ismi geçen ben değilim. Şimdi rahmetli 
olan Profesör Mimar Feyyaz Koksal'dır. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, söyledin söyli-
yeceğini, daha kaldı mı yahu? (A. P. sıraların
dan müdahaleler ve gürültüler) Şimdi müsaade 
buyurun efendim, oturun bir kere. Ben anlama
dım ki.... 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) —Bütün bir grup 
itham edildi, arkadaşımız müdafaa edecek. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan, sizden 
sormadım efendim. («Bir Adalet Partili Koksal 

dedi» sesleri) (sağdan, soldan gürültüler, bağı
rışlar). 

Sayın Koksal, müsaade buyurun... Sayın 
Koksal, bak, sizden rica ediyorum, size Sayın 
Koksal diye hitabetmemiş olduğu anlaşılıyor, 
sizi kasdetmemiş ki, aynı isimde 4 - 5 Koksal 
var; hangi birisi olduğunu ne bileceksin sen ca
nım? 

KADRÎ EROĞAN (Kayseri) — Adalet Par
tili Feyyaz Koksal, dedi. (Bağrışmalar) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, bir dakika 
müsaade buyurun, (Gürültüler ve müdahaleler) 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Söyliyeceğini söyledin karde
şim, daha başka ne söyliyeceksin... Ben, söz ve
remiyorum efendim. Rica ederim otur, çok rica 
ederim. (A. P. sıralarından «direniyor» sesleri 
ve müdahaleler) 

Peki efendim, müsaade buyurun. 
Başkanlık kendisine bir sataşma olduğuna 

kaani değildir, direniyor. Direndiği için oyla 
halledeceğim. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

îsmimden de bahsedilerek, Adalet Partili 
Feyyaz Koksal da bu kitabın içinde itham edil
mektedir, denmektedir. Türkiye'de dört tane 

Teyyaz Koksal vardır. Birisi, Ankara'da bak
kaldır. Bir tanesi, Prof. Yüksek Mimar olandır, 
ölmüştür. Bir tanesi bendenizim. Bir tane de yi
ne Yüksek Mühendis Mütaahhit veyahut mü
hendis mütaahhit olarak birisi daha ortada do
laşmaktadır, yakalıyamadım. Bâzı şeylere de 
ismi karışmıştır. Fakat, kitaptaki bahsedilen, 
yüksek mimar prof. olandır. Benimle hiçbir il
gisi yoktur. 

Saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar, diğer sıralardan 

gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüş

meler hakkında bir önerge gelmiştir, okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bugün Askerî Personel Kanununun görügü-

lerek kanunlaşması lâzımdır. Yarın genel görüş
meler yapılacaktır, Bu itibarla Askerî Personel 
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Kanununun hemen kanunlaşabilmesi için, gen
sorunun açılıp açılmaması için yapılacak görüş
melerin tahdidi gerekir. Gensoru sahibi tahditsiz 
olarak iddialarını yapmıştır. Müdafaanın da 
tahdide tâbi tutulmaması şartiyle gruplar adı
na yapılacak konuşmaların onar dakika ile tah
didini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

ÇETİN ALTAN '(istanbul) — önergenin 
•aleyhinde, Sayın Başkan, Grup adına... 

BAŞKAN — Daha önce Emin Paksüt istedi, 
efendim, (işçi Partililer tarafından bağrışma-
lar) 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Rica ederim, 
(bağrışmalar) 

BAŞKAN — Innalla'he maassâbirin... Efen
dim müsaade buyur, o da grup adına istedi. (Gü
rültüler), 

Allah Allah, daha önce Emin Paksüt istedi, 
efendim. Rica ediyorum, size de vereceğim, o 
başka. (Gürültüler) Yoo, yerinizden bağırmayı
nız. Sayın Çetin Altan, yahu söz vereceğim, ikin
ciyi de size vereceğim. Ne bağırıyorsunuz1? Bu
yuran, Saym Emin Paksüt, buyurunuz efendim. 
Allah, Allah... Muhakkak bağırmakla mı hallo-
lunulur bu şey? 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Siz zaten mu
haliflere karşısınız. (Bağrışmalar) 

BAŞKAN — Çetin Altan'dan rica ediyorum, 
kâfi derecede bağırmıştır, biraz daha bağırsın. 
('Soldan, alkışlar) Biraz daha bağırın efendim, 
yetişmedi, lütfedin, hadi dinliyorum, bağırın 
efendim. (Gürültüler) 

ALI KARCI (Adana) — Grup adma daha 
evvel söz istemiştik. (Gürültüler) zapta bakın... 

BAŞKAN — Evet, çok güzel. Sayın Karcı, 
otur size hiç hitabetmedim, siz üstünüze hiç al
mayın ve bağırmayın. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA EMİN 
PAKSÜT (Devamla) — Muhterem arkadaşlar... 
Efendim, müsaade ediyor musunuz Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — imkân yok efendim. 
G. P. GRUPU ADINA EMlN PAKSÜT (De

vamla) — Konuşunun efendim. 
BAŞKAN — Hayır, hayır, onu elemiyorum, 

anlamadınız Sayın Paksüt. Siz bu gürültü ile 
konuşabilir misiniz? Onu diyorum. Konuşursu

nuz ama, onlar sussunlar da ondan sonra diyo
rum. Yanlış anladınız siz. Buyurunuz, devam 
ediniz. 

EMtN PAKSÜT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bugün Yüks'ek Meclisiniz C. H. Par
tisi Grupuna mensup bâzı milletvekillerinin bel
li bir konuda, bir bakan hakkında gensoru açıl
ması isteğine mütedair önergesi üzerinde konu
şuyor. Anayasaya göre bugünkü konuşmada 
önerge, muhtevası itibariyle, mahiyeti itibariy
le ciddiyet taşıyor mu, gündeme alınıp üzerin
de konuşmaya değer mi, değmez mi hususu be
lirtilmeli idi. Hal böyle iken önergeye sonradan 
baş imzayı attığı anlaşılan C. H. Partisi Sayın 
Genel Sekreteri Bülent Ecevit, bize verilen bas
kıda imzası olmadığı için sonradan imza etmiş 
olduğunun böyle bir delili var, tıpkı Bakanın 
kartı gibi, sözcülüğü ele alarak burada komü
nizme ait, C. H. Partisine ait, hattâ bir ölçüde 
kapalı olarak parti içi İhtilâflara ait sözler söy
ledi ve bunu söylerken önergeyi bıraktı, öner
gedeki belli temayı bıraktı. Daha evvelki ölçü
de kapalı olarak parti içi ihtilâflara ait sözler 
söyledi ve bunu söylerken önergeyi bıraktı, 
önergedeki belli temayı bıraktı. Daha evvelki 
Turizm bakanlarının yaptığı işlerden, dağıttığı 
kitaplardan, orduya yapılan tamim gibi mesele
lerden bahsetti veya mensubolduğu partiye yö
neltilen hücumları karşılamak istedi. Bunların 
hepsinin yeri ve imkânı, yolu vardır. Ama izin 
verilsin, gündeme alınıp, alınmaması meselesi 
halledilme,den, gündeme hattâ alınmış olduğu 
ahvalde dahi, sadet dışı telâkki edilecek, bu 
gündem maddesiyle ilgisi olduğunun rahatça 
söyleneceği meselelere burada geniş olarak te
mas edildikten sonra, izin verin de bu temas edi
len meseleler de bizim de söyliyeceklerimiz oldu
ğunu bir gösterelim. (Soldan, A. P. ve Güven 
Partisi sıralarından, sürekli ve şiddetli alkış
lar)1 

Komünizm propagandası; filâna göre nasıl-
mış, falana göre nasılmış, kim neyi yapmış, kim 
neyi yapmamış, biz de onlardan bahsedelim. Bi
naenaleyh, rica ediyorum, bir konu üzerine Cid
diyetle girdikten sonra bu tahdit haksızlık olur. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

istirham ediyorum, işçi Partisi de konuşsun, 
biz de konuşalım, kim ne biliyorsa, milletin 
önünde - bırakalım/Tevetoğlu ve kitabını - mil-
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lete açık hesap verelim. Onun için istirham edi
yorum, on dakikalık tahdidi caiz görmeyiniz, 
konuşma imkânımızı selbetmeyiniz. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

• BAŞKAN — Buyurun, Çetin Altan. 
'İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, önergemi geri alacağım, niçin alacağımı 
izah sadedinde söz rica ediyorum. (A. P. sırala
rından «ıgeri alıyor sesleri» ve müdahaleler) 

BAŞKAN — Müsaade efendim, ikinci konuş
ma hakkının Çetin Altan'a aidolduğunu demin 
de söyledim. (A. P. sıralarından «önergesini ge
ri alıyorlar» sesleri) Geri mi alıyorsunuz efen
dim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Niçin geri al
dığımı izah edeceğim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. Yani, muhak
kak buradan söylenmekle mi geri alınır, Sayın 
Ataöv? Allah, Allah... Yerinden «geri alıyo
rum» demek kâfi değil mi? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, önergeyi dinlediniz. 
Ben Sayın Paksüt'ün izah ettiği şekilde bir mü
zakerenin cereyanını sağlamak için bu önergeyi 
verdim. Şimdi anlaşılıyor ki, önerge sahibinin 
iddiasından sonraki konuşmalar, önergenin gün
deme alınıp alınmaması üzerinde müzakere ce
reyan edecektir. Meclisi bu kanaate varmış gö
rüyorum, Emin Paksüt'ün beyanı karşısında. 
Bu duruma göre, uzun parti müdafaaları yapıl
mayacağına inandığım ve biran evvel Askerî 
Personel Kanununun da kanunlaşmasının sağla
nacağına güvenç getirdiğim için ben, önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın ismet 

inönü'nündür. 
ıSaym İnönü, buyurunuz eıfendim. (C. H. P. 

sıralarından alkışlar) 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 

((Malatya) — Sıayın (Başkan, sayın milletvekil
leri; . 

Bir gensoru lönerjgelsiylıe huzurlarınızda bulu
nuyoruz. İç politika tartışmalarında özel istika
metteki )taaıs$ubuyla tanınmış olan bir senatör 
bir kitap yazıyor, bunda muhtelif millî müessese
lere ye (hu arada bizim partilinize saldırıda bulu
nuyor'." Kitabın adı: '«Türkiye'de (Sosyalist ve Ko-
ımünist Faaliyetler.»' içinde şunlar var: İçinde 

olanları benim söyliyeeeğiımden (geniş ve daha is
tifadeli şekilde .Genel Sekreterlimiz Bülent Ecevit 
daha evvel kitabı alımış, okumuş, oldukça tafsi
lât verdi, istifadeli izahat verdi. Bizim gensoru 
önergemizin verilmesini licabettiren esas noktalar 
üzerinde durmaya çalışacağım, öonerıgede belirtil
diği gıifbi, kitaibın 674 ncü ısaiyfaısmda siyasi par
tiler dışında birçok derneklerin, öğretmenler Fe
derasyonu ve öğretmenler ISendikaısı giibi millî 
teşekküllerin, ıgençlilk kurultuşliarının, bâzı üni
versitelerim, fikir kulüplerinin, Devlet müessesesi 
olan radyonun ve tiyatroların, bâzı özel tiyatro
ların, dergilerin ve (gündelik gazetelerin yericisli 
ve tenkideisi durumundadır. 

Bundan sonra, (Cumhuriyet Halik Partisi 
solcularının faaliyetleri) sözü altında doğrudan 
doğruya Cumhuriyet Halk Partisini hedef tutan 
bir isaldım yapmaktadır. 

Kitap, ibundan ısonra diğer (bir ısaıyf asında şun
ları söylemiş, gensorumuzda var. C. H. P. nden 
bahsederken, tek bulunduğu yıllardan, son olay
larda geçirdiği tartışmalara kadar her tarafında 
C. H. P. ni tahlil ediyor, tenfcid ©diyor ve aley
hinde (bulunuyor. Kitabın bütün ıbu i z l e r i niha
yet hususi tartışma ve özel şikâyet ve mahkeme 
konularıdır. Gensoru 'Önergöslin'in buraya geltme-
simkt selbelbi1; Turizm ve Tanıtma Bakanının bu 
tartışmaya resmî sıffatiyle, resmî vaısıMıasiyle ka
rışması olmuştur. Balkan olarak kitabı alıyor, il
gileniyor, yayıyor, dağıtıyor, bunun geniş ölçü
de bilinmesini, okunmasını ve fiıkirler'iniin tesirle
rinin lartmlmaisını sağlıyor. Bu, doğrudan doğru
ya Hükümet ve bir Balkanın 'tasarrufunu ilgilen
diren hareketleridir. Millî müesseselere ve gazete
lere, nihayet vatandaşlara yapılan saldırılar Dev
let müesseseleri, mahkemeler tarafından kayıtsız
lık (görünse ımilletveklili olarak, Parlâmento üyesi 
olarak bununla ilıgilenınemiz bunları bir millet 
meselesi sayarak Parlâmento huzuruna getirme
miz tabiî sayılmak icabeder. Bunu biz yapmaya 
mecbur olurduk. Fakat bize nihayet, mahkemele
re gidiniz, diyebilirlerdi. O Ikaıpı ajçıfc olmak üze
re burada doğrudan doğruya Devlet Balkanının 
tasarrufları üzerinde durmak iötiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, iftira, esefle söyliyelim 
ki, polıütfka hayatında tesirli bir öilâh olarak fcul-
lanılmaktadi'r. İftira, 'esasen her memlekette, 
her millette ağır bir (ahlâk ısuçu olarak nitetanv 
mistir, iftira, kanunlar nazarınla da çirkin bir 
hareket ve «suçtur, müeyyidelere (bağlıdır. 



M. Meclisi B : 147 25 . 7 .1967 O : i 

Kitapta, müesseselere ve özellikle C. II. P. ne 
tevcih edilmiş olan ahlâk dışı saldırılar bizim 
Devlet Bakanı eliyle yeni bir mahiyet ve hüviyet 
almaktadır, iftira denilen çirkin hareket tekrar 
edilmekle, yayılmakla tesirini artırır, zehirini 
artırır. Tekrar etmenin, yayılmanın en kudretli 
vasıtası Devlet elindedir. Bizim karşısında bu
lunduğumuz mesele, Devlet Bakanının, Devletin 
kendisine büyük maksatlar için temin etmiş ol
duğu vasıtaları kullanmak durumunda olması
dır. Hazineden para verilebiliyor, tebliğ edili
yor, tabiî ona göre gönderiliyor, tabiî gönderi
lecek bölgeler, köşeler, insanlar Devletin elin
deki vasıtalarla sayısızdır ve her köşeye, her
kese ulaştırmak imkânına sahiptiir. Bu bakım
lardan Turizm ve Tanıtma Bakanının, Senatörün 
kitabını, bahsettiğimiz kitabını yaymak için 
her tarafa ulaştırmak için ihtiyar ettiği hareket, 
siyasi sorumluğu ieabettirir. Bundan dolayı gen
soru ile onu huzurunuza davet etmişizdir. Bu
rada C. H. P. başlıca bir hedef olarak alınmış
tır. Halbuki C. II. P. muhalefette olan bir siyasi 
partidir. Anayasa hükmüne göre, iktidarda ol
sun, muhalefette olsun, siyasi partiler demokra
tik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bakanın 
hareketi, vazgeçilmez unsurlardan biri olan 
O. II. P. aleyhine iftiraları, saldırıları yaymak 
suçudur. Her halde bu hareket siyasi bir sorum
luluğu ieabettirir. Kitabın alınıp dağıtılması, 
bakanların mâkul maksatlarla kitaplar alıp yay
maları, vatandaşları özel yayınlardan, özel neş
riyattan istifadelendirmeleri olağan bir şeydir. 
yapılmıştır ve bundan sonra da yapılacaktır. 
Ama Devletin eliyle yapılan her yayının, her ta
vassutun mutlaka mâkul bir mânası olmak ken
diliğinden şarttır. Elinde imkânım vardır, diye 
alman bir kitabın yayılması söz konusu olursa, 
ne faydası var idi, maksat ne idi, mutlaka söz 
konusu olmuştur. Burada söz konusu olmasına 
ve tereddüt edilmesine lüzum görülmiyen bir 
açık mâna vardır; saldırıdır, iftiradır. Bakan 
bunun yayılmasına yardım etmiştir, Devlet pa
rasını, Devlet vasıtasını kullanmıştır, siyasi so
rumluluk karşısmdadır. 

Benden evvel konuşan arkadaşım ayni Sena
törün başka kitaplarının Bakanlık tarafından 
daha evvel alınmış, gönderilmiş olduğunu söy
ledi. Senatörle Bakanlık arasında böyle biı 
münasebet alışkanlığı, kitap satma, kitap alımı 
veya yayınlama alışkanlığı var demektir. Bu

nun; bizim bahsettiğimiz mevzuda siyasi sorum
luluğunu belirtmek veya ağırlaştırmak için bir 
özel tesiri yoktur. Yalnız, ortadaki hâdisenin 
Bakanlıkça alışılmış hâdiselerden birisi olduğu
nu göstermek için söyledim. Eğer Bakanın gen
soruya muhatabolmasmı kabul buyurursanız 
Bakanın ne maksatla, nasıl bir muameleden, 
tetkikten geçirilerek bu kitabı yaymış olduğunu, 
bu kitabı benimsemiş olduğunu anlıyacağız, bu 
kitabı yaymaktan ne fayda beklediğini görece
ğiz. Ve nihayet kitabın alınıp yayılmasında bir
çok masum müesseselere tecavüzler olmuştur, 
Anayasanın vazgeçilmez unsur olarak takdim 
ettiği siyasi partilere, saldırıları, onlara iftira
ları Meclisteki müzakereler haksız olarak gös
terirse Bakanın bu yanlış hareketin tamirini, za
rarların te'l afişimi nasıl 'düşündüğünü öğrenmiş 
oluruz. Bunu, Büyük Meclisin sağduyusu sü
kûnetle dikkate alarak büyük bir yanlış anla
mayı siyasi hayatımızı zehirliyecek bir olayın 
hak ve insaf içinde düzeltilmesini temin edece
ğini zannederim. 

Bunu yapacağınıza ümidim kuvvetlidir. Me
selenin ehemmiyetli olduğunu dikkatinize arz et-
mdk isterim. Biz Anayasa hükmünde siyasi ha
yatımızın vazgeçilmez, unsuru olan iktidarda ve 
muhalefette partiler hayatı anlayışına dayanan 
bir düzen içinde bulunuyoruz. Siyasi vazifele
rimizi, Anayasanın bu hükmüne dayanarak ifa 
ediyoruz. Eğer «Bir siyasi partinin muhalefet 
partisinin aleyhine bu kadar ağır saldırı ve te
cavüzleri hie hesabı verilmiyen, her Bakanın 
arzu ettiği gibi tasarrufunda olan bir hareket
tir.» tarzında bir kanaate hüküm verirseniz, bu, 
zararlı bir hareket olur. Anayasa hükmünce si
yasi partilerin vazgeçilmez bir unsur olarak gö
rülmesi, gözden uzaklaştırılır, muhalefet parti
leri canına kıydırılacak bir düşman gözüyle gö
rülmeye başlar, siyasi hayatımız bir karanlık 
devreye girmiş olur. Bunun memleket için fay
dası olmadığını, zararlı olduğunu hepimiz tak
dir edecek anlayışta , ve tecrübelerdeyiz. Sizin 
memleketin siyasi hayatını koruyacağınız ve bu
nu sağlamak için bu gensorunun kabul edilerek; 
bu tecavüzler niçin yapılmış, saldırılar niçin ya
pılmış, nasıl tamir olur, bunun çareleri neler
dir? Bunları ettkik etmeye fırsat vereceğinizi 
ümidediyorum. Gensorunun açılmasını adaleti
nizden ve basiretinizden bekleriz. Hürmetlerimi 

— 604; —. 
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sunarım. (A. P. dışı partilerden şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — İsmet Kapısız, Millet Partisi 
Grupu adına, buyurunuz. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMET 
KAPISIZ (Konya) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ece-
vit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili Samsun 
Senatörü Sayın Doktor Fethi Tevetoğlu tarafın
dan yazılan ve Turizm ve Tanıtma Bakanı ile 
alâkası olmadığı halde, Devlet parası ile satm-
almarak dağıtıldığı iddiasiyle Bakan hakkında 
gensoru açılmasına dair olan önergenin gündeme 
alınıp alınmaması konusunda M. P. Meclis Gru-
punun görüşlerini kısaca arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit ve ar
kadaşları tarafından 21 . 7 . 1967 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen önergede adı 
geçen yazarın kendileri için kullandıkları ifade
leri kanaatimizce münhasıran yazarına aittir. 

Yazarın kitabı tarafımdan bugün paketinden 
çıkarılmış ve henüz tarafımızdan tetkik edilme
miştir. i Kitap, «Türkiye'de sosyalist ve komünist 
faaliyetler» başlığını taşımakta ve Sayın Baka
nın hürmetileriyle milletvetvillerine takdim edil
mektedir. Bu faaliyetler de 1910 ilâ 1960 yılları 
arasında geçen hâdiseleri kapsamaktadır. Kanaa
timizce kitabın içindeki fikirlerden bir veya iki 
siyasi parti huzursuzluk duymaktadır. Öner
gede de C. H. P. nin yalan - yanlış itham edildi
ği ifade edilmektedir. Bu hususların kitabın 
yazarı ile önergenin altına imzasını basan mil
letvekilleri arasında olduğu bir haikkattir. Bi
zim bu hususta sÖyliyecek şimdilik bir sözümüz 
yoktur. Polemiklere de girmek işetmiyoruz. Şa
yet önerge kabul edilirse, elbette söyliyeçekleri-
miz olacaktır. 

Yalınız şurasına ifade edelim, laltı 'Senedir ımüş-
itere&en bu çatının 'altındayız. Anadolu'da bir tâ
bir vardır, bilirsiniz; biz ıkırk kişiyiz, birihirimtt-
zi biliriz. Biz Millet Partisi Meclis Grupu olarak 
iSaym Tevetoğluto.un ef'alini, fikriyatını, onun 
menraubolduğu Adalet Partisini de biliriz, öner
genin altına imzaısını atanların şahıslarını ve 
nuenlsdbolidulklan (partileri de yeteri kadar tanı
rız. Millet Partisi, prensiplere çok sadık bir si
yahi teşekküldür. İçinde tüyü bitmemiş yetimle-
rin ..hıakıkıda bulunan Bakanlık Bütçesinden iadı 

.geçen yaızarın ıkitaıbı 'iddia edildiği gibi binlerce, 
onbimlerce liraya satınalınmışsa çak ayıp bir iş
lem yapılmıştır. Bize göre ne Sayın Tevetoğlu 
böyle (bir yola gitmeli ve ne de Bakan sureti kat-
iyede bu kitabı ısatınalmamalı idi. Şu ^anda Ikatî 
bir fikrimiz yoktur. Zira iSayın Eoevit konuşma
sında 29 800 lira alınması mukadder olan bir (ki
tabın bedelinin ödenmesinden şimdilik vazgeçil
diğini ifade letlmişlerdir. Takdir «dersiniz, !bu hu
susların laıydıınlıaınımıaM iSaym Bakanın vereceği 
izahata göre olacaktır. Kanaatimizce Bakam hak
kında bir 'gensoru açılmalıdır. öteyandan bize 
ıgöro ıkitaıp, muhtevası itibariyle Türkiye liç'in, 
Türk okulları için faydalı bir kitaptır. Bir (boş
luğu daldurmdktadır arkadaşlar. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Ayıp, ayıp. 
MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMET 

KAPISIZ (Devamla) — Bize göre, Sayın Satır.. 
Bunun buras-mda ayıp olımaımıası lâzımgelir. Ka
naatimiz o. Ayııp, diye müdahale; Sayın Hükü
metin Başkanlığını deruihıte etmiş bir partinin es
kiden Gen'si Sekreterliğini ifa "eden bir arkadaşa 
yakışmaz. v (Müdaihaleler) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Hem okumadım 
diyorsunuz, hem de okurlara tavsiye ediyorsu
nuz. Ayıp olan budur. 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMET 
KAPISIZ (Devamla) — Kari Marx'm Das Ka
pital'inden, Nâzım Hikmetof'un kitaplarına va
rıncaya kadar sol ve ikomünizan yayınlarının fi
kirlerini ihtiva eden kitaplar kitapçı vitrinlerini 
.süslerken S?iy:m Tevetoğlunun Türkiye'de kana-
atiımizco idd'ıa ediyoruz, yine bir boşluğu doldur-
mrlk malksadiyle 1910 - 1960 yılları arasındaki, 
demdkratnk sosyalizme açık olduğu söylenen Ana
yasamın, 'kabulünden evvelki devirlere aittir, bu 
yazılar; elbette lolkunmaya â&gev bir kitap. (A. 
P. sıralarından, «braıvıo» işerleri) 

Aılkada^ıarım isamiimiyetle ve Millet Millet 
Partisi >Gnuıpu adına konuşuıyorum, ben ve ar
kadaşlarım bu kitabı emin olun tetkik .etmiş de
ğiliz. Ama, biz bu (memlekette parti olarak, şahıs 
olarak kendine mahsus bir dünya görüşüne sahip 
mtiınavverler olarak elbette 1940 lardan bugün© 
kadar yaşım ve durumum itibariyle Tünkiyıenin 
25 ıssnelr'lk bu vadideki fikir çatışmalarını da ta-
kiıbcitm-eikteyiz. Ellbette bizim de bir kanaıaıtimiz 
vardır. Arkadaşlarım, Sayın Balkan hakkında Sa
yın C. H. P. İllerin verdiği bu önerge kabul edi
lip, Sayın Bıalkan hakkında tahkikat açılmalıdır. 
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Bu (kanaatteyiz. Bilirsiniz vaktiyle, Millî Birlik 
Komitesi zamanımda bir Sayın Adliye Bakıanı 
kendi imzası tahtımda bir kiıtıalbı piyasaya sür/müş-
tü. O zamıam Millî Birlik Komitesi haıklı olacak 
bslkam hp.ıMonda gerciklıi tasarrufta bulunmuş ve 
bakanı kızağa ıçelkıriişti. Bugün (böyle bir bal orta
çta ımevcudolmaısa bile buna yakın bir icraatın, 
kendilerini yaikimem tanıdığımız Sayım Kürşat so-
rum'lusudur ve bu Ikomuda mesuliyeti vardır, ic
raatını Ikötüye Ikullıammııştır. 'Hele iddia edildiği 
•gibi Ibir A: P. sen'aıtlörüınlün 'Devlet ısırtmdan zen
gin edilrnclk Ihulsusu da varit ise o zaman bizim bu 
imansızlığa, (Küisura bakmasın A. P. li arıkadaş-
lar), pes dememiz (gereıkm'dlîtödir. 

Arıkadıaş'lanm, bu vadide bizim yüreğimiz çok 
yaralıdır. Devlet gemisine kaptan olan Sayın 
Başbakan, .tabiî bu cümlelerim Sayım Satır'ım ho
şuna gideoaktir - Devlet dairelerine tamim üstü
ne ıtam'im 'gönderir, Devlet 'kapılanımda torpile, 
lilt'lmias'H, yer vermeyim,, der; ama, bizzıat iktidarla
rın 'zemıgnn'm, hatırlının ve partİzamlarm*ın yanın
da olduğu da biır ıgenejeiktir ve biz de bundan1 üzün-
rtü duymaktayız. (A. P. ışımalarından müdaıbale-
ler) ''kısaca... Evet, bu doğru değil, Remzi Bey, 
•ssli?5e göre de bu, doğru değil. Ne yapalım, bizim 
ika derimiz öyle... 

Kısaca iıfflalde etm'clk lazımsa., M. P. Meclis 
•Grupu, ıkütapta buluımam hüküm ve ithamların 
yazana laiidolduğu Ikamıisımdadiır. Yaırgı organları
nım bu hususta fiilkir beyan etmesi şarttır. Biz de 
bu ikanıaat'teyiz. Sayım O. H. P. Genel Başkamı 
da, ve Genel Seıknefberi Sayım Eoovit de bunu ifa
de ettiler. Biz de bu 'görüşteyiz. Bu hususta de
dik, görüşümüz ıbu olduğu için polemiklere gir
mek istemiyoruz, ama, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı tarafından kitabın satmalmmasma karşı
yız. Bu yönden Grupumuzun, önergenin gün
deme alınması lehinde oy kullanacağını arz eder,' 
Yüksek Meclisi Grupum adına saygıyla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, Y. T. P. 
Grupu adına buyurunuz. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA CENGİZ 
EKİNCİ (Kars) — Muhterem arkadaşlarım, bir 
basit meseleyi istikametinden biraz çıkardık. 
Konu, bilinen hadleri itibariyle bir sayın sena
törün kaleme aldığı; «Türkiye'de komünist ve 
sosyalist faaliyetler» adlı kitabı. Bu kitabın 

Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı tarafından ilk 
iddiaya göre satmalmarak milletvekillerine ve 
kendince lüzumlu görülen bâzı kişilere ve mües
seselere dağıtılmış olması keyfiyeti ve bunun 
tahtında müstetir açık mâna partizan bir tutum 
ve davranış içine girilmiş olması, Devlet kesesin
den bir kayırma yoluna gidilmiş bulunması, bir 
ölçüde yetkinin ve takdir hakkının matlup şe-
şilde kullammamış olmasıdır. Böyle bir iddia 
karşısında Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında 
bir gensoru açılması C. H. Partisinin sayın 
16 milletvekili tarafından talebedilmiştir, ölçü-

•» 
ler içerisinde önergenin gündeme alınıp alınma
ması hususunu münakaşa edeceğimiz sırada, 
bundan tamamen uzaklaşmış, içimizde uzun bir 
zaman içerisinde biriken, muhtelif ukdeler hali
ne gelen hususları ortaya dökmeye başlamış bu
lunuyoruz. Böylece meselenin altından çıkma
mıza imkân yoktur. 

Türkiye'de aşırı sol yayınların, komünizan 
yayınların büyük bir pervasızlık içerisinde alıp 
yürüdüğü bir ortamda bir senatör çıkmış ona 
karşı bir yayın yapmıştır. Bundan daha tabiî 
milliyetçi görüşe, milliyetçi cepheye, Türk millî 
bütünlüğüne hizmet edici daha mâkul bir dav
ranış olamaz, kanatimizce. (A. P. sıralanndan 
bravo sesleri) Gönül ister ki, her miliyetçi mü
nevver, her organize sol muharrir, yazarın kar
şısında Sayın Tevetoğlu gibi bir eser versin. Her 
hareketleriyle millî müesseseleri, millete malol-
muş teşekkülleri, şahısları, hattâ Meclisleri de
jenere etme ısrarı, inadı içinde bulunan bu aşırı 
akım karşısına milliyetçi cephe de aynı dikkat 
ve organizasyon içerisinde çıksın. (A. P. sıra
larından alkışlar) Bu son derece temenniye de
ğer bir vakıa, tebrike şayan, bunun teşvik gör
mesini de çok arzu ederiz. Hep yakından müşa
hede ediyoruz aşırı sol zaman zaman komünizan 
tutum sosyalist maskesi içerisinde sırasına göre 
dinci, sırasına göre milliyetçi görünerek memle
ket bünyesini tahribetme yoluna girmiştir, bu 
bir vakıadır. Bunun karşısında miliyetçi cep
henin yapabildiği. «Ne mutlu Türküm diyene, 
Tanrı Türkü korusun....» Korumaz arkadaşlar. 
Aşırı solun bu inatçı tahribi karşısında aynı şe
kilde sistemli, aynı şekilde bilinçli çalışmazsanız, 
Sayın Tcvetoğlu'nun yaptığı gibi eser vermezse
niz Tanrı Türkü korumaz, «Ne mutlu Türküm 
diyene!» olmaz... Aksine, teyiden arz edeyim gÖ-

W -
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rijşümüzü; bir meskenet, bir tenbellik ifade 
eden bir tutumdur. Milliyetçi cephenin böyle 
«Tanrı Türkü korusun» vecizesine sığınması. 
Bunu başka şekilde izah etmek mümkün değil
dir. 

Bir tarafı ile Sayın Tevetoğlu'nu alkışlıyoruz, 
çok isabetli bir eser meydana getirmiştir, içeri
sinde kabili münakaşa addedilebilecek pasaj
lar olabilir, onun münakaşası edilebilir, onun 
yeri de bu önerge vesilesiyle bu kürsü değil
dir. 

Esere karşı, eserle mukabele edilir. Eğer Te-
vetoğlu haksız bir yayında bulunmuşsa, bundan 
müteessir olanlar, bu haksızlık karşısında haklı 
bir isyan duygusu içerisine girenler Tevetoğlu'-
nun bir ciltlik eserini on ciltlik eserle çürükmek 
imkânını da haizdirler. Yani, buraya getirip 
münakaşasını yapmalarında isabet yoktur. 

Bu tarafı ile katıldığımız önergeye, kita-
'bm Devlet desteği ile yayılması vakıası kar
şısında katılmaya maalesef imkân göremiyo
ruz. Çünkü Anayasanın sarih hükümleri 
karşısında hulkuk düzeni ve hukuk Devleti 
düzeni içerisinde, hukukî müesseselere, meşru 
müesseselere atıflar yapılan pasajlar vardır. 
Sayjn Tevetoğlu çıkar, istediği gibi şahsi 
takdiriyle bu atıfları yapabilir, bu kınama
ları yapabilir, bu hücum ve tenkidleri yapa
bilir, serbesttir. Ama bunları Devletin hi
mayesine verirse calibi dikkat olur, arkadaş
larım. 

Adalet Partisinin bu hususa dikkatini çeke
rim, arkadaşlarım; bir açık vermekte Ada
let Partisinin hizmet itibarı ve iffeti na
mını fayda yoktur. 

Geçen senelerde Adalet Partisi Grupu, 
C. H. P. nden yine Tturizm ve Tanıtma Ba
kanlığı kanaliyle, bir politikacının istidatlı 
oğluna yapılan yardımları çok yermiş idi. 
Adalet Partisi Grupu bu gibi hallerde büyük 
bir hassasiyet göstermiş bulunmakta idi. Bu 
itibarla, aynı hassasiyeti bugün de göstermesi 
ve Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanına ha
reketinin izahını yapma fırsatını vermesi, 
kendi hizmet iffeti namına arzuya değer, 
temenniye değer. Adalet huzuruna çıkmak, 
gensoruya muhatalbolnıa insana bir felâket 
getirmez. Hareketinin mahiyetini münakaşa, 
neticesine tekabül etme fırsatını verir. Bu 

^ fırsatını Turizm ve Tanıtma Bakanına ver
mekte her surette fayda vardır. Bu yönü 
itibariyle Yeni Türkiye Partisi Grupu gen
soru önergesinin gündeme alınması konu
suna iştirak edecektir. 

Saygılar arz ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Emin Paksüt. 
GÜVEN PARTİSİ GPtUPU ADINA 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın 
Fethi Tevetoğlu'nun, «Türkiye'de sosyalist ve 
komünist faaliyetler» başlığını taşıyan kitabı, 
Türkiye'de, sosyalizm, komünizm açıktan ve 
her yönden tartışıldığı bir devreye raslıyor. 
Meclis kürüsüsünde, Devlet şahsiyetine karşı 
işlenecek suçlar arasında sayılmış, Anaya
sanın kesin olarak hukuk dışı saydığı ko
münizmin korkulacak bir şey olmadığının 
söylendiği devreye raslıyor. Komünistin va
tan haini olmadığının milletvekili! sıfatiyle 
Mec'is kürsüsünden iddia edildiği devreye 
raslıyor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Biraz evvel sayın C. H. P. li sözcülerin, bu 
işler mahkeme kararma bağlanmadan iddia 
edilemez, demesine rağmen mahkeme kararma 
bağlanmış hem de sayın sözcünün, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olduğu devrede suçu 
mahkeme kararma bağlanmış Nazım Hikmet'e 
hayranlık ifadelerinin yapıldığı devreye ras
lıyor. (A. P. ve G. P. sıralarından «bravo» ses
leri alkışlar.) 

Kimseyi şahsi görüşlerinden dolayı durup 
dururken kınamak aklımızdan geçmez. Mil
liyetçiliğin de, haklılığında inhisarına sahi-
bolduğumuzu iddia etmek aklımızdan geç
mez. Ama biz toplum olarak bâzı ölçülere sahi-
bolmaya, bâzı kıymet hükümlerini kabul et
meye mecburuz. Şimdi düşününüz, bırakalım 
başka şeyi, daha yeni, üzerinden sadece 20 
gün kadar geçmiş, geçmemiş, hattâ; on gün 
kadar geçmiş bir yazı; yazı şöyle : «Nazını ' 
Hikmet 20 nci Yüzyılda yeryüzünün yetiş
tirdiği birkaç büyük şairden biridir. Bu 
bÜ3aik Türk şairini her türlü hak ve hukuk 
kuralını çiğniyerek 22 yıl zindan cezasına 
çarptıranlar ve 14 yıl hapisane hapisane sü
ründürenler hâlâ daha onunla uğraşmaktadır
lar.» Kim bunlar? Kim bu yeryzünün en 
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mümtaz Türk şairine akim almıyacağı zul
mü yapanlar, zindan zindan süründürenler? 
Nerde bunlar?» Yazı devam ediyor, görü
yorsunuz mahkeme kararma bağlanmak yet
miyor, yazı devam ediyor; «Cesaretiniz varsa 
Nazım Hikmet'e ait mahkeme dosyalarını tek
rar çıkarınız, tekrar muhakeme ediniız, tek
rar muhakeme ediniz Nazım Hikmet'i..;» Yani, 
fevkalâde haksız, adaletsiz bir karar veril
miştir. Ya! Mümtaz bir insan, komünist ol-
mıyan bir insan, komünistlikten mahkûm 
edilmiştir... Acaiba öyle mi? Ve şimdi muha
keme edilirse, bugünün Türkiye'sinde muha
keme edilirse bugünün Türkiye'sinde tam ter
sime Nazım Hikmet'in beraatiyle neticelenecek 
Ibir karar alacağız. îddia böyle, tarza göre 
'böyle. Yazı devam ediyor : «Nazım'a reva 
görülen ithamlar ve işkenceler çağımızın en 
affedilmez ayıplarından biri olarak kalacak
tır. Nazım komprador faşizmin bu itham iş
kencelerinden Rusya'ya kaçmadı; Nazım emek
çi sınıfın ihtilâlle burjuva sınıfını alt ederek, 
kendi egemenliğini kurduğu bir ülkeye kaçtı. 
Nazım Rus ajanı değil, millî emekçi sını
fın ihtilâl şairi idiı.» Bun'larm yazıldığı bir 
devredeyiz. Şimdi bir başka devredeyiz ama, 
Allaha şükür... 

Bugün Halk Partisi Grupundaki arkadaşla
rın verdikleri önergenin gündeme almlıp alın-
mıyacağmm konuşulacağı tarih 25 Temmuz 
1967 Salı. Resmî Gazetede Anayasa Mahkememi
zin de bir kararı yayınlanıyor. Bu da 141 - 142 nci 
maddelerin Anayasaya aykırılığı iddiası ile ev
velce Türkiye İşçi Partisi tarafından açılmış dâ
vanın gerekçeli ret kararı var. Şimdi insaf ile her
kesin düşünmesini tavsiye ediyorum; solu savu
nanlar, solu ilericilik sananlar ve şimdi bağımsız 
olduğunda ittifa'k ettiğimiz Türk mahkemesinin 
önüne komünistlik suçu isnadı altında bulunan bir 
kimsenin muhakeme edilmek üzere gitmemesini 
canmı dişine takarak savunanlar; (A. P. sıraların
dan alkılşar «hravo» sesleri.) düşününüz, neyin, 
hangi tezin hadimisiniz? İnsaf edilsin, diyoruz 
ki, yeri gelmişken söylüyorum; bir yazar komünist
lik suçu işledi diye iddia, var, komünistlik propa
gandası yaptı diye iddia var. İddia lalettayin bir 
zalbıt değil. Hiç kimse hayal kurmasın, Anaya
sanın kürsü masuniyetine taallûk eden 79 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasiyle hiç ilgisi yok, sorum-

1 suzlukla hiç ilgisi yok; düpedüz yazılmış bir yazı. 
Hiçbir tevil, müşabehetti, münaselletti diye bunu 
Anayasanın 79 ncu maddesinin 1 nci fıkrasına 
göre değil, ister istemez Anayasanın 79 ncu mad
desinin ikinci fıkrasına göre; canım böyle bir du
rum var, böyle bir ağır isnat var, gönderelim mi 
bunu Türk hâkiminin önüne, göndermiyelim mi 
meselesi... İşte bu safhalarda o hale gelmişiz ki, 
Meclis karar verdiği zaman yasama dokunulmaz
lığı savunulurken bu kararın lehinde el kaldı
ranlar sorumlu, yasama dokunulmazlığı kalksın di
yenler sorumlu, burada Anayasa izahı yapanlar 
suçlu; komünistlik vatan hainliği değildir diyen
ler sorumsuz... Kendimizi bu fikir kcşmekeşliğin-
den kurtarmaya mecburuz. Burası bir il başkanla
rı toplantısı değil ki, karşıma alayım, şahsi nü
fuzumla aksine karar verdireyim. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) Meclis kür
süsü... Burada konuşulanlar cevabını'bulacak, hem 
de her istikamette bulacak. Sen kalkacaksın, aşı
rı bir sol yayının ortalığı kapladığı bir devirde, 
buna karşı, ne var bunlarda, fikir özgürlüğü di
yeceksin, bir taraftan senin kanunların komüniz
mi suç saymakta devam edecek, sonra sana solcu 
derlerse alınacaksın, ne hakkın var? (A. P. sıra
larından, alkışlar.) Sana solcu de derler, daha öte
sini de derler. Niye almıyorsun? (A. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Alınmıyoruz, 
akşama kadar söyle... 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Bey, çok rica ede
rim yerinizden bağırmak bir netice vermez, çok ri
ca ederim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA EMİN 
PAKSÜT (Devamla) —Sevgili arkadaşlarım, biz 
meselelerimizi fcerrak 'bir şekle sokmaya mecbu
ruz. O siyasi teşekkülü kötülemekle, 'bu siyasi te
şekkülü kötülemekle işin içinden çıkamayız. Ka
famıza vuzuh vermeye mecburuz, Bu parlömanter 
demokra'siyi yaşatacak mıyız?.. Bu tahrikçilikle ol
maz. Hele ihtilâl 'tahrikçiliği ile hiç olmaz, kış
kırtmakla olmaz. (A. P. den alkışlar) Sahip çıka
cak mıyız? Tahrik nereden 'gelirse gelsin karşısın
da olacağız. «<Ben ihtilâlci sosyalist değilim, sos
yalistim, hen ihtilâlci değilim.» Bitti sanki mese
le. Kim dedi sana zaten ihtilâlcisin diye... Sen bir 
ihtilâl ortamının hazırlanmasında bir ajan mili-
tant rolü uyunuyorsun diyoruz. Başka bir şey 
söylediğimiz yok. Sen ihtilâlci olursan, bu Dev-
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let de Devletse, gücü. yeterse seni 146 ya göre 
muhakeme eder. 'Sana, 'her ne suretle olursa olsun 
komünizm propagandası yapmak yasaktır, sen o 
yasak sınıra girmişsin, diyoruz. Girmedi isen, gir
mediğini git Türk hâkimine anlat, çünkü girdi
ğine dair »bütün deliller ortada. (C. H. P. sırala
rından, «Ne alâkası var?» sesleri.) Var alâkası; 
önerge bu istikamete çekildiği için alâkası var. 
Yoksa hakikaten yok. Ama bu istikamette konuşu
lunca onun için alâkası var. 

Şimdi açıkça bir şey söyliyeyim. Bakın bu işte 
çeşitli talihsizlikler var arkadaşlarım. Şu önerge 
ile ilgili kitapta... 

Ben, kimsenin yakın akrabasını kendi aleyhine 
şahit diye göstermek istemezdim, ama, siz nerede 
gördünüz bir kitabın eleştirilmesine son sözünden 
başlasın... Canım efendim, adam 700 sayfalık bir 
kitap yazarsa, bu kitap nasıl eleştirilir? Acafoa bu 
adam bu kitabı ne maksatla yazdı? Nereden 
belli olur mu? Ne maksatla yazdığı önsözünde 
bellir olur. Tamam. Bu 'kitapta hangi açıdan 
olaylara bakmaktadır? Nerede belli olur bu? 
Giriş kısmında. Sonra bu kitabın içinde -acaba 
ne var? Nasıl belli olur bu? Kitabı başından so
nuna kadar okuyarak veya hiç değilse tarıya-
r.aık. Sonra da kitabın sonuna geliriz. 

Hemen şunu söyliyeyim; Fethi Tevetoğlu'-
nıın kitabının muhtevası ile, istisnasız hepi
niz, eminim, yer yer mutabakat halinde olmı-
yacaksınız. Bazılarını mübalâğalı göreceksinLZ, 
bazılarını indî göroceksinOz, bazılarını aşırı id
dialı göreceksiniz, bâzılarının da, yapılması 
icabeden tarzda yazmadığından dolayı karşı
sında olacaksınız. Meselâ ben şahsan söyliye
yim; 650 - 700 sayfalık bu kitabı Tevetoğlu 
kendisi bir tarih özeti alarak yazdım diyor. 
Başı öyle. Ben bunu bir tarih özeti olarak yaz
dım diyor. Ve tevazu da gösteriyor: Hakikaten 
bu diyor, bu özet, şüphesiz, kusursuz, noksan
sız değildir. Demek ki mükemmel bir eser orta
ya koyduğunu, iddia etmiyor, kusurlu, olabile
ceğini, noksan olacağını, yanlış olacağını belir
tiyor. Ben bir hizmet yapmaık istedim diyor. 
Nedir bu hizmet? Türküye'de aşırı sol akımla
rının incelenmesini bunların üzerinde düşünül
mesini temin. Konuyu bu açıdan ele alınca bu 
(kitap ilgiyle okunabilir. Bir sosyalist tarafın
dan da ilgiyle okunabilir, 'kendisini sosyalist 
ilân etmiyen, solculuğu savunan bir fikir ada

mı tarafından da okunabilir. (A. P. den alkış
lar) Milliyetçi tarafından 'okunabilir, hattâ 
içlimizde olduğunu 'kabul etmediğim bir İrkçı 
tarafından da iılgi ile okunabilir. Bu 'kitap okun
maya değer. Muhtevası ile yer yer mutabakat 
halinde düşersiniz, yer yer 'karşı olabilirsiniz. 
Bir kısmı dokümantasyon yani münakaşa edi
lecek tarafı yo'k, birtakım tarihî belgeler, bir
takım vasikalar, muhtıralar, mektuplar, bu ki
tabı eleştirmek vazifemiz de olsa, bunların ten-
'kid edilecek tarafı yok, sonra bâzı tahminler, 
bâzı telkinler de var. Onları da Tevetoğlu çok 
yerde kendisi yapmamış. Filân tarihte filân 
böyle söylemişti, Sökmensüer böyle konuşmuş
tu diyor. Saraçoğlu böyle demişti, falan yerde 
Adsız böyle söylemişti diyor. Yani muhtelif 
vesikaları işhadetmeye çalışııyor. Ben .şahsan, 
böyle bir .kitapta, ne vesile ile olursa ol
sun, Nazım Hikmet'e 65 sayfa ayırmış ol
masını büyük kusur sayıyorum. Hiç değeri <ol-
mıyan bir konuda 65 sayfayı bu kitabın içine 
doldurmayı büyük kusur sayıyorum. Benim 
anladığım bu. 

Şimdi bu kitabın bir değeri vardır. Ne var 
bu kitapta? Haksız ithamlar, kime karşı? «Ki
me karşı olacak, birtakım masum müesseselere 
karşı.» Arkadaşlar her sağlam bünyeye mikrop 
girdiğine göre bu teşkilâta da, örgüte de, moda 
deyimiyle, bir yerden bir şey girer. Mesele bu
nu aksini sonuna kadar yanlış diye iddia et
mek değil, acaba? Diye üzerinde durmaktadır. 
Vaktiyle bulunduğum bir siyesi teşekkülde bâzı 
kcnuları tenkid ettiğim zaman beni yeren bir 
kalem, ben bu örgütten, siyasi teşekkülden ay
rıldığım zaman, «Karpuzun içi» yazısını yazı-
verdi. Yani karpuzun içi yazısını yazdıran el
bette bir sebep var. Neden? «Karpuzun içi 
kırmızıdır» diyor, «©u zatın yeri bu parti değil» 
diyor. 

Şimdi görülüyor ki meselelere hissi açıdan 
baktığımız zaman farklı, aklî açıdan baktığı
mız zaman farklı neticeler bulunuyor. Bu ki
tap dolayısiyle Sayın Ecevit arkadaşımız bu
rada büyük bir hata yaptı kanısındayım. Rem
zi Oğuz Arık'ı işhadeden bir yazıyı aldı, Te
vetoğlu bunu naklediyor dedi ve kitapta bunlar 
vardır diye kitap hakkındaki görüşüne, bunun 
ve hükmünü delil olarak gösterdi. Garip bir 
tesadüf, çok garip bir tesadüf; bu 'kitapta zik-
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ni geçen sayfanın tam karşı sayfasında bir de
ğerli ilim adamımızın başka t ünlü görüşleri 
var. Bu değerli ilim .adamımız Sayın Eeevit'in 
kayınpederidir. Aynı sayfanın karşı sayfasında. 
(A. P . sıralarından .gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, demek İd sosyal meseleler 
'derinliğine, genişliğine bizi düşündürecek ha
le geldi. Baba oğlu anlamaz hale geliyor. Ka
yınpeder damadı anlamaz hale geldi. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «brıoıvo» sesleri) ve 
kıymelt hükümleri hercümeree uğruyor. Bunu 
lâtife olsun diye söylemiyoraım. Tariz diye de 
«öylemiıyiorum, kimse de kayınpederi ile karde
şi ile mutabakat halinde olmaya mecbur değil
dir. Ama bunlar toplumda fikir keşmekeşliği-
ran ve fikir perişanlığının bir örneğini teşkil 
ediyor. Şimdi bunun karşısında biz istiyoruızki 
(madem mesele böylesine konuşuluyor. Böyle 
bir konu hazır fırsat gelmişken Adalet Partisi 
Grupundan rica etsem, herlhan/gi bir hissi mü
lâhaza ile falan değil gündeme alsak, bu giinde-
me alınınca, bunun veçhesi nedir? İddialar iftira
lar var mıdır yok mudur? Ne ölçüde vardır? Bunu 

derinliğine şu Meclisin kürsüsünden girsek, millet 
huzurunda herkes hakettiği cevabı alsa... Senin 
Tevetoğlu'nun kitabına ihtiyacın yok. Bir s i 
yasi parti, gazetesinde şu oümlelerle bir röpor
taj yazarsa, «ıKızıl Ordunun çaldığı marşın ne
şeli havıası iğinde halk mutlu neşe içeriısindey-
idi» diye yazarsa vatandaş elbette, o ne menem 
parti, bu nasıl genel sekreter, diye sorar. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) düşünür. 
Yani, Tevetoğlu'nun iftirası söz konusu değil, 
mesele aklı çalıştırmanın lüzıu'mudur. Komü
nistliğin elbette karşısındayız. Karşısında ol
mak, komünist propagandası denilen suçla, öte
ki suçu birbirine karıştırmıya müsait değildir. 
«Efendim, 83 tane dosya var, i/ki tanesi seçili- -
yor. Sadece bir yazı.» Bunu bilfarz kabul et
sek bile 23 tane 'dosya var. 16 tanesi ertelenmiş
tir. Hepsi hakareti mutazammun veya muha
lif yazıdır. Devre sonunda gıöılüş'ülsün, • denmiş. 
öeriye kalan yedi tanesinden iki tanesine ba
kılıyor. Sen kalkacaksın şim'di, fikir özgürlüğü 
diyeceksin, itidal deyeceksin, Hükümet bu işte 
munsiıf olmalııdır, diyeceksin... Ne yapacaktır, 
Hükümet? C. H. P. si iktidarda olsa idi ne ya
pacaktı? Sosyalist olduğunu siöyleyen kimse 
öıa&kmda komünist propagandası yapınca tah

kikat; yaptıramayız mı diyecekti? Bıı meseleye, 
bizim ciddî olarak eğilmdkliğimiz gerekir ar
kadaşlar. Ben hakikaten üzülüyorum, sâdece 
Meclisin vermiş olduğu kararlardan sonra va
kit bulan arkadaşlar, yapılan neşriyatı gözden 
ıgeıçirsinler. Göziden geçiren sizler o zaman bu
nu tefsir, beyan ederseniz, memleketin ne hal
ede olduğunu görürsünüz; (Gıürülütüler ve an
laşılmayan kısımlar) Olmaz, demokrasilerde 
(böyle şey olmaz. Bir partinin demokrasi unsu
ru olabilmesi için, Anayasa düzenine sahilb çık
ması lâzım. Anayasa düzenine saılıip çıkmamız 
lâzım. 

MURAT ÖNER (A. Karaihisar) - - Sen sa
ıhip çıkacaksın. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bu kadar 
Ibüyüdünmü ki sen lâf atıyorsun. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi bu işin başka 
bir cepelhesi, İkinci cepeihesi şu : Evvelce ve
rilmiş olan misalden haberdar değilim. Yuna
nistan'dan Devlet parası ile alınıp bir kitabın 
dağıtılmış olması şeklini de uygun görmüyo
rum. Çünkü, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
ıgıörevlori kanunla belelidir. Bu kanunun ikinci 
maddesinde, bu görevler yazılı. Bunun tanıt
ma kısmı ile 9 ncu maddesi de meydanda. 
ister benim gibi ilgi ile okunacak bir kitap 
deyin, bu kitabın Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca alınmış olması, Devlcit parası ile alın
mış olması normal değildir. Yanlıştır, yanlış 
bir şeydir. Burada vekilin takdirine de kaani 
değilim. Vekil burada kitabı ister beğenin is
ter beğenmeyin, isterseniz sadece benim gibi 
ilgi ile okunacak bir kitap deyin; Bu kitabın 
Turizm Bakanlığınca alınmış olması Devlet 
parası ile alınmış olması normal değildir, yan
lış bir şeydir. Burada vekilin takdir hakkı ol
duğuna da kaani değilim, vekil burada takdir 
bakkma sahip değildir. Bu kitap, sonradan bu 
malhzur anlaşılarak Devlet kesesinden alınma
mak yolu bulunmuş ise, bu muhalefetin teşeb-
Ibii'sıü ile de olsa, önlenmişse memnun olurum. 
Mühim mesele mulhalefet, iktidarlar mütema
diyen hata yapsın, halta üstüne hatâ yapsın, 
memeleketin hali berbat olsun diye muhalefet 
'•yapmaz. Hatâdan alıkoyma bir vazifedir, eğer 
(böyle bir önerge verileceği haJber alınması üze
rine konu üzerine eğilinmiş ve bunun alınma
sından, buma ait para Menımesinden vazgeçil-
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imiş ise Nihad Kürşad arkadaşıımız veyia ımen-
suibolduğu parti, gerekirse, kendi milletvekil
leri kesesinden bunu ödemeyi tercih etmişse 
veya benim vaktiyle muhalefet ettiğim fırsat 
'gelir&e gene mulhalefet edeceğim Develetlten 
C. H. P. riin her sene aldığı 2 milyon, A. P. nin 
her sene aldığı 3,5 milyon lira içinden şu küçük 
parayı çıkarıp vermenin formülü bulunur ise... 

NAZMİ OĞUZ (.Mardin) — Size düşmeye
cek... 

G-ÜVıEN PARTİSİ GRUPU ADINA EMİN 
PAKSÜT (Devamla) — Bize milletin güveni 
yeter. Konuşacağız, onu da konuşacağız. Lâf 
atma ile halledilir cinsten değil. Anayasa mu
vacehesinde onu da konuşacağız. 

Şimdi değerli arkadaşlamm, (böylesine hal 
tarzlarını .cidden tercih -ederiz. Hata insanlar 
içindir dedim, İhzari Komisyonda, önceden bil
mem ifade alınımamış da sonradan 'çağırılmış liifia-
de lallımmış deidim. Bâzı çevrelerden feryat koptu. 
Misal diye veriyorum, tenkid 'etmek için söylemi
yorum. Gecem ,giin buraya C. H. P. Sayın Genel 
Başkanı çııktı, siae hitalbedecek; «Muhterem arka
daşlar dedi, döndü .Sayın BaşJkan dedi. Şimdi »Sa
yın Balkanı <eıwel, muhterem arkadaşlıarımı Son
ra isıöyliyeeeği aşikâr değil mli 'bunun? Ama ne çı
kar 'bundan... (€. H. P. sıralarımdan gürültüler) 
Demek ki, demek ki... 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Önerge ile 
ana alâkası var? 

(BAŞKAN — Sayın Neftçi, 'bağırmayiffm ye
rinizden, çok ırica ederim... 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA EMİN 
PAKSÜT (Devamla) —iBıen bunu.bir zühul mi
sali olarak söylüyorum... (C. H. P. sıralarından 
müdahaleler.) 

BAŞKAN — E!.. Hani toağırmıyacaktınız 
ya l . . 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA EMİN 
PAKSÜT (Devamla) — Böylesine .bir zühulün 
gildeni-ımesi demek ki, mümikümmüş. O halde İh
zari Komisyonda da böyle 'bir zühul olmuşsa dü
zeltilir. Sayın Kürşad tarafından bir zühul yapıl
mışsa düzeltilir. Felâket, hatayı, o yolda ıb'ile bi
le sonuna kadar ısrar etmekten 'gelir. 

Arkadaşlarım, iarz ettiğim gerekçe ile, Sayın 
Bakamım vereceği izahatı dinledikten sonra tabiî 
(bu;pQfcta.'aydınla.şmış olacak, Bilımiyorum nedir 
şimdi gergak duru mu, ama o nokta ıbitmiiş olsa M-
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ie, (benim iistirhamım şu solculuk mudur, sağcılık 
mildir, isnat mıdır, iftira mıdır, yerli midir, yer
siz midir meselesini milletin ıgözünün önüne şu 
tatilden önce (bir serip öyle gitmekte fayda mü
lâhaza ediyorum. ıSaygılar suımarım... (ıSağdan ve 
soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurum iSayın Aitan, T. İ. P. 
Grupu adına. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
'(İstarjbul) — iSaym Başkan, sayın milletvekil-
lerli; 

ıSaygı değer topluluğunuzun önünde, .uzaktan 
yakımdan ilgisi olsun veya öl imasın, bâzı hatip
lerin doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan mut
laka 'beni ele ailmaiları artık âdeta moda haline 
geldi. (Gürültüler) 

'Şimdi efendim, lütfedin, lütfedin; şimdi Ana
yasa diyeceğim, demokrasi diyeceğim, neuzübil-
lâh bu Anayasayı çiğmiyenlerin hepisi komünist
tir, .gözünü patlatmak lâzım, diyeceğim, 'sonra .ge
leceğim 'buraya, Anayasa ve demokrasiyi savunu
yorum derken, diyeceğim ki; lkim.se alklından ge-
çıirmeisln, katiyem sorumsuzluğa girmez, ayn ya
zılmış yazıdır ve şu anda bir mahkemede bulu
nan ıbir dâvayı 132 nci maddeyi şakır şakır çjiğ-
rilyerclk ühî fr edeceğim ve bu da demokrıaısi olacak, 
Anayasa saygısı olacak... ISonra diyeceğim ki, fi
kirler bercümerci haline ıgeldi 'Türkiye; kayınpe
derlerle damatlar anlaşamıyor, diyeceğim, sanki 
fikir meselesinde mnıtlafca aynı aile sanki hir çe
te efradııymış gilib'i ayniı şekilde düşünmesi gere-
ikJnmiişeeisine ve düşünımiyeoeğim ki, şayot ıben 
kayınpederimin yolunda olsaydım, â ıgidip ide ka-
pitlistlerin propaganda güdüklüğünü edeceğime, 
ıbö-lki de başka kişilerin karşısına idam sehpası 
ile çıkardım, tıpkı öavit Beyin karşısına çıktığı 
gibi hizim kayınpeder... Bunları uınaıtaoağım, ama 
ağzım böyle biraz lâf yapıyor gibilerden, biraz 
da larkamıda öyle halkım .güveneceği kişiler değil, 
'belki de zühul eden liderler. Anayasayı çiğner <gi-
hi oldukları vıafcit .ağzımızı silip, susup başka Ibaş-
başıa koridorlarda; «Efendim, Iburada .ses çıkarıl
maz ki, ine yapadım falanla fcarışı!k>, (bunları da 
söylüyeoeğiz, .sonra burada diyeceğiz ,ki| Anayasa, 
damekraidi, efendim me demek, aldı gidiyor; sol, 
Nazım, Nazım Hikmet... (Gürültüler) Şimdi dost-

. larıım, özür dilerim sayın milletvekilleri, özür di-
•leirım;-' demokrasi bir demagoji yapmak demek 
değiHdir. 
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ıŞimdi, şu meseleyi .açık seçik ortaya koyalım. 
BAŞKAN — Çek rica ederim, yerinizden (mü

dahale •çimmeyin arkadaşlar. (Gürültüler) 
T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) — Yani .ki'tabı eleştirmek burada bir 
parlömaınterin görevi değildir. Ama ben şahsan 
isterim ki; bir turist ıgelse, düşünüyorum, meselâ 
Hollanda'dan bir turist, bir gazeteci geldi; tu
rizm ve Tmı+ımıa Bakanlığının kitrlbı; kazıaıra ter
cüme etıtime biriH'ne flbnkıa, neuzuıbillâh müthiş 
fnş'ııt bir mcmıkıkcitıo geldim ben, der. Ama müt
hiş faşist... .Scpyalist diyenleri haıpsetimiişfer, örfi 
•idarelere vermişler, evinde Marx'ı bulunan (insan
ları, aman memleketi ibrıtı.nyor, diye kovalamış
lar... Ha! Demek ki, çcık iyi bir memleket yaptı
lar ıdorler, böyle «olu susturarak... Bir de baıkar 
ik'i, ıgeorfîinndıılır, .ayrıkları çıplak çocuklar, millî 
gelirden. birtakım kapkaıejçılaırın gazetelere inti
kal etmiş manptleri, porselen vakaları, tekıkomü-
ri'knsyon ithamları.. 

Adam gelirse, turint; Turizm ve Tanıtma Ba
lkanlımı kitap dağıtıyor, merek 'etti akudu, Turizm 
ve Tanıcıma Bakanlığı ne yaıpıyor, diye. Bakıyor 
iki, memkıkeıtte omekrıi demek yıaradklı, emekçiye 
ait şiir söylemek yarrMı, bilmem, «Millî 'gelirin 
taıkrım.! raide bir «eıjTcm̂ n ısıımf fazla pay alıyor.» 
demek yamklı, yani bu meseleler yasaklı olsun 
iç.:n b'.r faaliyet var ve bunun burada Anayasa-
•dan gözüken ve Anayanayı çiğniye çiğniye mah
kemeleri dahi etki altında bırakmak istlyen bir-
trkım temsilcileri var. Bu tcımailcililk kalka da 
dayanmadığına .göre, acaba nereye dayanıyor di
ye .iıiR-'n merrlk eder. Bu kadar demokrasi aşkı 
ile tutup da. ürrrrı oy ıda aklbikoeğ'ni bildiği .hal
de bu ikadır 'büyük faaliyet göstermez sabahlara 
ikadar. (Gürültüler ve a.nlaşılmıyrjn müdahale-
ler) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — .Senin yaptığın, 
senin 'söylediğin... 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Benim söyölediğim sözlerin hepsi 
ispatlıdır tarihte; kim asmıştır ısermaye .çevrelleri-
nin o devirdeki en önemli sözcüsü Cavit Bıeyi ve 
bugün damadı hamgi sınıfı savunmaktadır, ispat
lıdır bu... Eğer kayınpederlerle damatlar mese
lesi ikonuşulacıksa burada, böyle konuşulur aynı 
saunamda. (Gürültüler) 

iŞl'undi efendim, gelelim Ikonumuza. Konumuz 
Ibu değil; konumuz aile «meselesi değil, konumuz 
hakikaten cneımli bugün, hakikaten önemli. 'Sa
yın İnönü'nün kendirine has büyük nezaketi için
de ifade ütmek istediği b'ir başka yola kayışın 
işaretini burada beni sezdim demincek. Onu ben 
biraz daha açmaya çalışacağım, müsaade ederse-
niz. 

Ben de aldım, aşağıdaki pal'toluktan geçer-
Iken o kitabı. ıSıaıyın Turizm ve Tanıtma Bakanı 
lütfetmişler, dedim ve benim herfkeı̂ e dağıtıldığın
dan da haberim yok; eriki bir gazeteci arkadaştır, 
ben de sosyalistim, hani böyle bana nükte olsun, 
diye ıgönderiıyor 'zrannettim. Hami böyle kitaplar 
yayınlanıyor Türkiye'de; «Türkiye'de Sosyalist 
ve Komünist Faaliyetler» .diyor, baktım kitaba, 
baktım ve başlangıcında onun >oski Meşrutiyet 
.Meclisimde, 1910 da o devrin sosyalistlerine yapı
lan (gürültü - patırtı var. Aymem bugünün zabıt
larda ben ikonuışu^kenkıi ıscıslere benziyen .sesler 
55 sene evvel de çıkmış. 

Şimdi kazara bir arkadaş da kütüphanede 
oturuyormuş, sizlerden, yani iktidarımıza mensup 
.sayın b'ir dostumuz, .demiş iki; «Bu nâmuT.uz sol
cular hep aynı ölçüde haırcıket ediyorlar, 55 se
ne evvel de yine böyle Meclisle işçi derlermiş, 
köylü derlermiş, emekçi derlermiş, demek talktik-
lori hiç değinmemiş.» demiş. Halbulki ben kitabı 
ele aldım, dedim ki; vallahi bu faşistler ta 55 se
neden bu yana halkın, emeğin hakkını koruyan
ları hep aynı şekilde baskı altında tutmaya, on
ların sözümü, davranışını, fikirlerini halkın duy
masını önlemeye gayret ediyorlar, .dedim. Şimdi 
bu ;ilki görüş. Efendim, evet geçen akşam bura-
d?, lûtf çittiniz dinlediniz, bir yazıdan ıkaç sene ha-
p'is istenir bu ımemlcıkette ve demokrasi adına ne 
lâflar söykınir... Yeryüzünde on büyük hürriyet 
partileri hürriyet diye bağıranlar arasından çık
mıştır, dostler... (Gürültüler, müdahaleler) Evet. 

KADRİ EROGAN (Sakarya) — Halka da
yanmıyor ne demek ? 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
> (ıDnvrrTiı'la) — Evet, onu zaman gösterecektir, ta
rih sizin üstünüze bir zarp işareti çekmiştir. 
Emin Rnıksüt Beyefendi burada, evet... (Gürül
tüler) Tam Halk Partisi dış siyaset M değiştir
meye doğru sözler söylediği sırada partiyi çat
latmak... Bu, Tunçıkanat'm raporunda da var, 
okursanız raporu... (Müdahaleler) 

OOSKUN KIRCA (İstanbul) — Hadi -om
dan. be!... 
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T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Daviamla) — Hadi 'demekle iş halledilseydi ar-
kıadaışTim, birkaç haydilyle kendini hallederdin o 
zaman... (Müdahaleler) (C. H. P. ve T. 1. P. 
«mallarından ıgülüşmeler)' 

'BAŞKAN — "Sayın Kırca, rica ederim... 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamda) — Ş ı̂mdi bir parlömanteriın... Şura
dan şu partilerden dolıaşa dolaşa dönme dolap 
olduiktan sonra vatan lâfını ağzınıza alması ypıkış-
maz. (C. H. P. ve T. İ. P. ısıranlarından alkışlar) 
Vatanı babanıza isorun. Döme döne vatanperver
lik olmaz (arkadaşını... (G. P. «mallarından müda
haleler, ıgürüMler) Dün Halk Partisiıııdıe Harici
ye VcMili olmak iem 'ağzınızın değdiği yerlerim 
/kokusu hâlâ dişlerinizin arasındadır. (T. İ. P. sı
ralarımdan alkışlar) (G. P. sıralarından gürülitü-
ler) ı 

Biz polemik yapmslk iıatamiyoruz, .gücümüz yet
mez. Biz burada .meselle ıkcmuşmıalk istiyoruz, yok
sa. Gücünüz yetmez, ben sizin yazdığınız yazıla
rın me kadar âdiz, ne kadar salkat olduğunu bi-
lenlerdeniim. Siz balkın Ikarşıisına çılktığımız vrFrit, 
yüzünüze baiktırıınoa, bu da yine neneden düştü, 
diyerekten siyasetçi olduğunuzu bilini yorla.r si
zin... (G. P. sıralarından .gürültüler ve amlaşılımı-
yan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun, .çok rica ederim... Savın ÇrıVm 
Altan, sizden de çok ıriea ediyorum, böyle şaihıra-
lıara hi'taıbederelk konuşma.yın, Heyeti Umumiye-
ye ihitaıbedercık konuşun... 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Sayın Bıagkaanım; Meclis kürsüsü
ne /gelinecek Anayasa Mahkemesinde olrın bir 
dosya üzer'iınlde, 132 nci madde çiğnenerek d'enıe-
cek 'ki, «Hiç kıknige taıshihi alkımdan geçirmesin 
efendim.» ve o zaman siz müdaihale etmiyecciksi-
miz... 

BAŞKAN — Eî.. Siz kendimizi müdafaa et
meye (kalkıyorsunuz... 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Kararınız güzel değil; hem Ana
yasayı savunacağız... 

\BAŞKAN — önerge üzerinde kcmtışmuyor-
sunuz ki... 

İT. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Ve bunu takrirde zannedeceğiz ki 

hiç Ikimise fariketnuiyor; Anayasa deriz, demokrasi 
deriz ve yalnız kapitalizmi ve biraz da etıkiısi al
tında kaldığımız eski Hiıtler rejıiımimkı Türkiye'
de bir muayyen sınıfın çalışma menfaatlerini, 
sırtımızda sıvazlata sıvazlata, 'savunuruz... (A. P. 
sıralarından 'gürültüler ve müdahaleler) («Ne 
alâkası var?» sesi) 

KADRİ EROGAN (Sakarya) — Rejime mu
halif.... 

BAŞKAN — Şimdi çok rica ederim... 
T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) — Demin önerge üzerinde konuşan 
aîlkadaışın konuşmalarının ne alâkası var idi ilse, 
bunun da o kadaır 'alâkası var. (Gürültüler) 

BAŞKAN. — Şimdi Sayın Çetfn Altan'dan 
da, sizden de r.ie^m var; lütfen ısuısun, Başkanın 
vazilfcıf mi ıgüçleştirmayin. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şimdi ben sizlerden taçık .açık so
ruyorum ısayın milletiyeıkilleri... 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altpın, 'sizden bir 
ricana var, tnr drlYlka beni dinler misiniz? 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Defamla) — Buyurun Sayın Bankan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, siz bu şekilde 
konuştukça .görüyorsunuz İki, gürültüler artıyor. 
Lütfen önerge üzerinde konuşum da... 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Sayın Baranın, ben siklimi peynir 
ekmekle yemedim, bana birden bire ilham vâki 
oldu da böyb toanunmaya başlamadım?.. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, bu il
hanı sizde zaten çoktan beri vardı; kapitalistler, 
kompradorlar demediğiniz bir sözünüz yok ki. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Yani, büyük çoğunluğunuzla beni 

lişhadedecoksiniz ve ben kürsüye çukıp da bir ger
çeğin anlaşılması ortamında konuşmaya kalanca; 
sen sus, diyeceksiniz ve ısonra diyeceksiniz ki, 
Anayasa, demokrasi, özgürlük... Ve bizim grupu-
muzun sayısı İle ve benimle uğraştığınıza göre, 
fair do ben\m dkıseme b:ikın, bir de yan yana ken
di kilolarınızı ıterrttırın ve sonra deyin ki; ya
hu iınsaıf... İnsaf!.. (A. P. (sıralarından, «Bu ne 
lâûıbaliıîlk» ıseısi) Lâubalilik, .bütün kanunlar ge
çerken onibeş kişii kalıp da, bir milletvekilinin 
dokunulmazlığı gjümi eı:.lbahla,ra (kadar burada 
oturmaktır, .ankadaşım. (A. P . isıralarındam am'la-
şılmıyan müdahaleler) Bunlar şıik değil, ahlâksız 
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dendiği vakit insan kim olduğunu anemilefcete ta
nıtarak ortaya •çıkmalı. Böyle (arkada kalmış; 
«Ahlâksız.» Vıay... Kimse tanımıyor iki, kim söy
lüyor. Biz ahlâksız deyince memleket biliyor İkim 
söylüyor ıdiye; «-Çetin Altan ahlâksız diyor.'» di
yor. Ya!... ((Müdahaleler) 

iŞimdi .'bir şey soruyorum; Sayım inönü'de de
min ona ©ayet kendi mâzâk üslûbu ile dokundu; 
biz kapitalizmin tenkidini kalbuil ıddecelk miiyiz bu 
demcta-asiıde, yoıtea etmiyecok miyiz? .Soru buldur. 
(A. P. sırailarından .müdahaleler) Yani, (burada 

ıSayın Hükümet üyesi, «Türkiye'de Sosyalaıst ve 
Komünist Faaliyetlere, diye kitap satımalmış ve
ya 'kendisine hediye edilmiş, dağııtmacılığını ya
pacak ıbelki, aynı ölçüde Türkiye'de (Faşist ve 
Kapitalist Hareketler, Sömürü Düzenindeki Bü
yük Kaplkaçlar) ıdiye bir kitap yazubnoa da da
ğıtacak mıidır? Budur demokrasi. Eğer ıbunu yap-
mıyaoaiks»a o zaman bu demokrasi olmryacaktrr. 

Ben şimdi görüyorum, Büyük Millet Meclisin
de Ibiz girdikten sonra, bizim parti ıburaya girdik-
ten sonra, parti islimleri ne olursa olsun, bir Ikriıs-
(tailizaısyon 'başladı. iSermaıye (Çevreler'inim partıile-
niyle, ona karşı tenkidleri, ona karşı daha dürüst 
(bir kapitalist ölçünün tuygulıammaısımi iıstiyenle-
riıyle, (bir Ibaşka ayrım, bir baçfca tip muhalefet 
başladı. Bunu fark eidemiyenler; aman bu tip 
muhalefet olmasın, ışiıke amnıhaılefet yapalım, fbir-
bıirim'izi alkışlarız, demokrasi gilbi gözüktür uzak
tan, ama'katiyen, zinhar... B:ir ıbapkaç 'deriz, bir 
sömürü deriz, bir sımtf ayinimi deriz ve .emelkç> 
lerin hakiki deriz ve sokaklarda sürünen insan
ların iişslzliği ideriz, birbirimizi alkışlarız. Deriz 
İki; yok ıbu ıkilftap iyi, lanua aılmıaısa daha iyi olur
du ve hu muhalefet .olur. ıSonra gider halktan 
oy isteriz, deriz ki, demokraısimiz payidar olsun, 
tiyi Mare ediyoruz... 

'Tekrarlıyorum; Tüılk'iyetâe kapitalizmin ten-
Jkidini yapan muhalefet olıaoalk mı, olmıyacalk mı?.. 

(A. P. dem gürültüler) 

KADRt EROGAN (Sakarya) — Anayasanın 
mentdtıtiği .sosyalizmi kürsüden aııasıl müdafaa 
eder?.. 

BAŞKAN — Sayın 'Enogram yerimizden lütfen 
müdahaıle etmeyin. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Bunıun cevabını ısizlerden de bek
lemiyorum. Bunun cevabını Anayasa vermiş, ka
pitalizmi! temkid eden muhalefet -olacağını.. 

ıBAŞKAN — Sayın Çetin Altan'dan rica ede-
rim, hu şekildeki ıb'ir konuşmaya müsaade ledemi-
yeoeğimıi arz ıdderiım. Çok rica ediyorum, önerge 
ürerimde ılû'tfen ikonuşun diye ıkaç defa rica et
tim. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
ı (Devamla) — (Ba:şkan, zatıâliniz de mi dâhil ol
dunuz Meclisteki kristıalizasyonia? (A. P. sırala
rından .gürültüler, müdahaleler) 

(BAŞKAN — Efendim, hir dalkilka, şu sözü
nüzü .gürültüden duyamaldım... Sayın Çetin Al
tan 1dan ırica ediyorum, ne ısöylediğiai'i bir (kere da
ha tekrar etsin... (A. P. sıralarından gürültüler, 
«(Sözünü t'elkrtar eteim»,- ıgesleri) Lütfen Başkan 
hakkımda. ne (Söylediğinizi tekrarlar mısınız? 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN, ALTAN 
(Devamla) — Şilindi sayın (milletvekilleri, eğer 
gerçek demokrasiye gitmiyeceksek... (Gürültü
ler)! 

IBAŞKAN — 'Sözünüzü (kestim Sayın Çetin 
Altan. (Başkana ısöylediğiniz «sözü tekrarlarsanız 
ondan sonra ısize söz vereceğim; ne söylediniz 
bakalım? Çünkü ben ıgürültüdem .'işitemedim. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) —• Mecliste <bir krliıstaılizaısyon oluyor; 
sermaye .çevrelerinin menfaatleri ve halk çevre
lerinin menfaatleri yaıvaş yavaş ayrılıyor. Siz de 
dedim, onlardan fbiriısıine dâhil milsiniz? (Gürül
tüler) :Siz;m de Ibir -eczaneniz var... -

ıBAŞKAN — ıSen daha amamdan- doğmadan 
ben j muhalefet yapıyordum, anladım mı sen? -Sen 
amandan daha doğmadaın... (Gülüşmeler) Eğer 
böyle devam .edersen 'bir kelime daha konuştur
mam, ısözünü keserim, hür (kelime idalha konuştur
mam. Bunu iyii (bil. . 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şimdi, bir Fransız İhtilâlaiısi der 

ki, biraz yüksekte bulunmanız bir marangoz ha
tasıdır... (A. P. ışımalarından şiddetli gürültüler, 
«amıiaşılmıyan müdahaıleler ve sıra kapağına vur
malar. ) 

"BAŞKAN — Müsaade buyurum, müsaade bu
yurun. 

ıSayın Çe'iiim Altan, sözünüzü geri allmıazaanız, 
sözünüzü (keseceğim. 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — ıBanıgi .sözümü? 
.' ıBAŞKAN — Biraz evvel Başkan hakkında 
söylediğimiz sözünüzü. 

614 -~ 
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T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) —• Biraz yüksekte bulunmamız ıma-
nanlgıoz hatası değildir. (Gürültüler) 

İBAŞKA.N — Sana ne dedi Başkan?.. 
T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) —• Dedim, geri 'aldıık âışte, marangoz 
hatası değildir dedik... 

BAŞKAN —• Deminki sözünüzü tekrar edin 
bakalı'm... 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamca) —• Edendim, ben dedim ki, (bir Frân- \ 
«iz ihtilâlcisi der İki, biraz yüksekte bir yerde bu- s 
lunmıanız bir maraınıgoz hatasıdır... Bundan niye > 
ailmıyorsunuz. [ 

BAŞKAN — Çoik Tİoa ediyorum, sizin sözü- j 
müzü keseceğini, başka çarem yak... ('Gürültüler) ] 
'Sözünüzü >gerii 'alın, başka çare yok. (Gürültü- • 
ler, müdahaleler) ( 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETÎN ALTAN ! 
(Devamla) — Zabıtlarda yazılı, Dahiliye Vıekili j 
yürüdü. Dahiliye V»dk*iılli, -geçen sene üstüne yü- j 
rüdünüz Başkamın. 

BAŞKAN —• (Sözünüzü (keser ve sizi dışarı j 
atanım simidi, Başkama söylediğiniz sözü tavzih 
edin, ©eri alım, başka çare yok. (Gürültüler) 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devaımla) —• Efendim, geri aldım diyorum... 
(Gürülıtülıer) 

BAŞKAN — Efendim?.. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN j 
(Devamla) — Manamgoz hatası değildir, geri al- j 
dım diyorum. (Gürülıtülıer) 

BAŞKAN — İşitilm'iyor ki, gürültüden. 
(«Geri laldım.» diyar sesleri) 'Geri 'aldım mı di
yor?.. Lütfen devam edin öyleyse... 

T. İ. "P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Marangoz hatası değildir, diyo

rum... 
. BAŞKAN — Efendim? 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devaımla) — Marangoz hatası değildir, sözümü 
geri taldım diyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki... (Gülüş-
ımeler) (Oürültüler) (Müdahaleler) Müsaade bu
yurum 'efendim, sözünü geri ia'Udığı için devam et
sin. Buyuran. (Gürültüler, müdahaleler) Aldım 
diyor, efendim. 
. 'T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Yamıi buraya böyle ih'ir mnhaüefe-

tı'.n genel sekreteri gelecek, ıkonnşamıyacalk, bir 
bajka ,muihalefat partisinin sözcüsü gelecek, ıko-
auşamıyacak, ama aynı eğilimde 'aynı sınıfa bağlı 
kişiler geldiği vakit ıkonuşacak... (Gürültüler) 
Yo... Bu ortaya çıkmalıdır. Burada maalesef ik
tidar partisi çalışamlıarın halklarını koruyan ve 
bunıı. doıkitriner olarak: 'koruyanlara karşı fizikî 
'kuvvetine güvenir (bir durum takınmaktadır. Bu 
güzel değildir... (A. P. sıralarından gürültüler, 
anliaşılımıyan müdahaleler) Biz 'burada ne zaman 

•cmdkçi halik desek, söyleme diyorsunuz. (Müda
haleler) Gü^el değildir. 

Şimdi tekrarlıyorum, buraida daha evvelki 
banka muhalif 'sözcüler de telkrıarladılar. Eğer siz 
muhalif partileri düşman olarak görmeye devam 
eder ve cmlian en sonunda tasfiye edip aıynı sı
nıfa bağlı partilerden ilbaret bir demokrasiyi plân-
lıamava çalışır iseniz böyle demokrasi, demokrasi 
navuınmaısı olmaz. İspatı: Diyorum iki, 'acıaba Sa
yın Bakam, Türkiye'de Sömürü Klikleri, 'Türki
ye'dıelki Büyük 'Suiistimaller, Türkiye'delki Kapii-
tali'zırmn Gelişmesi adlı biır Ikitaıp yazılırsa yine 
alır dağıtır mı, diyorum. İspatı bu... Eğer sosya
lizm üzerine, /aleyhinde bir kitap dağıtılır ise, ka
pitalizmin laleyhindle de bir kitap dağıtılacaktır. 
Eğer bunlardan birli olmuyor ise, o memlıekette 
demokrasi yok, sınıf diktasına dönük bir tutum 
vardır... (Gürültüler ve müdahaleler) Ve gayet 
açuk... ('Gürültüler) Gayet açık. Eğer sizler sos
yalizmle ilgili, sosyalizme «dit, kapitalizmi yeren 
'bir (kiıtaibı 'aynı ölçüde dağııtımaz ^iseniz iktidarı
nız 'eliyle, faşizme 'kaymış olursunuz. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

KADRİ ERO&AN (Sakarya) — Anayasanın 
ınonettiği ssyaflizmi kürsüde nasıl müdafaa eder? 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) —• Efendim, Anayasanın men ettiği, 
değil o sizin kendi memettiğiniz. 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
'Devamla) — Eğer Anayasa menettiyse, sosya
lizmi menediyor Anayasamıız diyorsa Anayasa 
Mahkemesi, o zaman demokrasi yok, faşizm var, 
rtamekıtıir Türkiye'de. ('Gürültüler) Çünkü 'sosya
linin, kapitalizmin tenkidedildiği ve emekçi sını
fının da ağırlığını Devlet yönetimine koymasını 
'^tiyen bir tutumdur demokrasilerde. Eğer bu dl-
mıiıyacaık ise, emeıkçi sınıf, (köylü, işçi (ağırlığımı 
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Devlet yönetimine koyup 'da kapitalizme Ikarşı 
cjlkmi'yacaksa bir sınıf diktası var demektir. O d'a 
burjuva 'sınıfının diktıasıdır. Anlatabiliyor mu
yum?... (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarımdan bağır-
mıamiallarımı rica 'edeceğim, hatibin ne konuştuğu
nu tıaklbedemiyorum. 0 aarman iş daha çok karı
şıyor. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(T) o vatınla) —. Şunu halletmek zorundayız; sizler 
komünizmle sınıf diktası diye rai kızıyorsunuz?.. 
f Gürültüler) 

BAŞKAN — :Saym Eroğan, lütfen müdahale 
etmıevin, hatibi işitemiyoruz efendim. 

T. t P. GRUPU ADTNA ÇETİN ALTAN 
(Doyi'vnıla) — Yoksa, bizden olmıyam bir sınıf 
d'kt.''isı di ve mi kızıyorsunuz?.. Bunları açıkça 
söylomdk lâzım. 

KENTAL BAÖCIOÖLU (Ankara) — Her ba-
ıkvmdının kılıyoruz. 

T. İ. P. GRUPU ADTNA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) —• Hayır efendim, hıer bakımdan kı-
zamın.zsınız. (Gürültüler) Siz komünizme emekçi 
sınıfının diktasıdıır diye mi kızıyorsunuz, yoksa 
'bir sınıf diktasıdır diye mi kızıyorsunuz?.. (Mü
dahaleler) Yaıni siz, burjuva sınıfınım diktası ol
sa •aynı şekilde fcıaaoalk mısınız dernek istiyorum.. 
(A. P. sıralarından gürültüler ve müdahaleler) 

KADRİ EROĞAN (Saıkarya) — Komünizmo 
karşıyım de, razıyım. (Gürültüler) Anayasanın 
nieniottiğii ısoısyalizmıin müdafaasını yapamazsın. 

T. İ. P. GRUPU ADTNA ÇETİN ALTAN 
('Devamla) — (Beyefendi, beyefendi, bunlar biraz 
okumıaıkla olur, lanlaımıyorsunuz ne diyorum... Siz 
ne söylediğimi anlı yamıyorsunuz... (Gürültüler) 
Vallahi aııbyaımıyorsunuz... (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Susmazsanız celseyi kapaıtmalk 
mıedburliyetindo kalkacağımı. 

T. İ. P. GRUPU ADTNA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Nıe demek istediğimi okumazsanız 
anlıyaımaızısıımz beyefendi yani... ('Gürültüler) 
'Böylıo indî, buluıtlıama balkaralk insan (anlamaz bun
ları... Ben sizin halka ne söylediğinizi biliyorum. 
Hepimiz gidip camii diryonsunuz, yol yaptırayım 
diyorsunuz, (gelin bana para vereyim, diyorsu
nuz. Çoğunuz böyle diyorsunuz ve burada veri
yorsunuz. Alıştı adınız bizden de istiyorlar şimdi.. 
(Gürültüler ve müdahaleler) 

A. NİHAT AKAY (Çanakkale) _ Sen ko
münistsin... 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan... 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Komünistsin... 
T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Davamla) —• Yani bununla neyi hallettiniz?.. 
Neyli hallettiniz?.. Yani bu porselen soygunluğu-
mı önledi imi bana bunu söylemeniz?.. 

BAŞKAN — iSayın Çetin Alton... 
T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

('Davamla) —• % 57 pıayın gitmesini önledi mli?.. 
Bunlar halkaretâmiz lâflar. Bir fikir plâtformum
da ıgörüşînieSini öğrenmeliyiz. Yalnız sizin bildlk-
V;yşin:iz, yalınız sizin e'ınstcm eğilimleriniz doğru de-
"?•(!, Tü^kivede. Eğer demokrasi olacak ise kapi-
t ı lbm'n tenkidi olacak, eğer kapitalizmin tenki-
fUııi önlemek istiıyeedksöniz ıgücü gücü ycıteni 
hr>p^o atmaya kaıKkışacak... 

BAŞKAN — Yahu, Çetin Altom... 
T. İ. P. GRUPU ADTNA ÇETİN ALTAN 

'Davamla) — Anlatabiliyor muyum? Böyle de-
'-'i.̂ ir'iaisi olımıa.z... 

BAŞKA.N —• 'Sayın Çetin Altan, bak sözünü 
ke-iivarıım, hâlâ aynı tempoda, devam ediyorsun... 

('Baışkan tarafımdan hatibin sözü mikrafon 
(bısılardk kesildi.) 

BAŞKAN — ıSaym Çetin Altan, işesin isiiiil-
miyor sözünü kestim. Bak, çok rica ediyorum, 
e^er -önerge üzerinde konuşacaksanız • buyurum, 
^ı-r konuşmıyacaıkıaanız «tözünüzü kesmelk mec-
hnıri yetimdeyim. Bütün gün tekrar ettiğiniz; ka-
•oitaltetler, kompradorlar bilmem neler... Hep ay
nı ıŞeyi kcnı/uşmaıkta ne fayldıa var burada?.. Çok 
rica ediyorum... 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) —• Bütün mesele, bütün dönüşüm bu
rada. Komprador demek, kapitalistlerin ayağısın 
dernek. Sen komünist ve ısos3 âiiıstsim diyenlerle 
tartışmıyalım mı?... 

BAŞKAN — Bunun önerge ile hiçbir ilgisi 
yok, çok rica ederim, önerge üzerimde konuşun, 
yoksa «özünüzü 'keserim. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Böyle Anayasa savunması, böyle 
demokrasi aşkı olmıaız. Demokrasi sınıflar iarası 
denge demektir.. 

BAŞKAN — E! Demokrasi seninle mi ola
cak yahu?.. (Gülüşmeler) 
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T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(.Devamla) — Demokrasi 'benimle olacak, ben sos-
yıalistim Sayın kapitalist Başkan. (Gürültüler) 
(T. t. P. Binalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tövbe estağfurulMı yahu... 
T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(Devamla) — Kapitalizm savunulduğu kadar 
sosyalizm 'de savunulacaktır bu kürsüden, buna 
alışmanız (lâzım. ıSosyalistsiz demokrasi olmaz, ona 
faşizm derler... Eğer kitap alınacaksa sosyalistle
rin aleyhinde, kapitalistlerin aleyhindeki kitap 
da almıyor ise hiç ses çıkarmam, gerçek demok
rasidir. Ama sadece sosyalistlerin aleyhinclieki 
kitap alınacak ve dağıtılacak ise bu demokrasiye 
aykırıdır... Aykırıdır... (^Gürültüler) Orada sade 
komünist demiyor, sosyalist de diyor. (Müdaha
leler ve 'gürültüler) Efendim, komünist o kadar 
kolay olmaz. Türkiye'de komünist olsa idi siz 
burada oturamazdınız. Komünist zannediyor mu
sunuz ki, böyle konuşur?.. Bütün dem'iryollarını
zı uçurur, bütün binalarınızı uçurur, sabotaj ya
par, grev yapar, başka türlü 'hareket eder. Zwn-' 
nıediyonsunuz ki siz, komüniıst gelecek de size böy
le meram anlatmaya çalışacak. Siz komünist gör-
m'ediıriiz. Bien teiklif ediyorum, imkânlarınız var, 
gidin Fransa'da Komünist. Partisini inceleyin, 
gidim îtalyan Komünist Partisini inceleyin, Mao 
Çe Tung'un Komünist Partisini inceleyin, öğre
nin komünistlik nedir, sonra konuşalım... ('Gürül
tüler) Böyle bir kelime öğrenmişsiniz, bunu şan
taj mahiyetinde kullanıyorsunuz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efen
dim... 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Çetin Altan'a kızdığınız vakit ko- | 

münist diyorsunuz.. { 
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BAŞKAN —• Sayın Çetin Al'tan, bir dakika
nızı rica ediyorum, müsaade buyurun. Başka bir 
•midsele var. 

Bize ihbar vâki oldu, ıSaym İdare ÂTniırlerkı-
den rica ederim, Çetin Altan'm üzerinde taban
ca varmış, tabanca ile Heyeti Umumiyeye gir-
mıdk İçtüzüğümüze »aykırıdır, böyle bir durum 
olup olmadığını tahkik edin, müzakereye ondan 
sonra devam ettireceğim. (O. H. P. ve T. İ. P. sı
kılarımdan şiddetli ıgürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bütün 
m'^ıetvekilleıiiriin aranmasını teiklif 'ediyorum... 
(G. H. P. sıralarından, bütün milletvekilleri 
aransın, sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bilmem ben, bana ihbar vâki 
oldu... 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaızianltep) — Bütün 
kapılar kapatılsın, umumi arama yapılsın... (Gü
rültüler)' 

BAŞKAN — Bana bir 'ihbar vâki olmuştur, 
bütün milletvekillerinin aranmasına ben karar 
•leremıem. 

( C H. P. sıralarından, «Kapayın kapıları 
•ı.raıma yapılsın, iherkes aransın», sesleri) . 

ADİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, 
>i]hlba;r ©diyoruz, lütfen 'onları da arayın. 

BAŞKAN —• Bana ismen 'ihbar vâki oldu. 
(O. H. P. ve 'T. İ. P. sıralarından gürültüler) 
Oturun lütfen efendim... 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (ıGaziantep) — Ayıp, 
ayıp!.. 

(A. P., C. H. P., G. P., T. I. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler. 

BAŞKAN — Bu cihet tahkik edilinceye ka
klar 15 dakika Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars) Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, otu
ruma devam ediyoruz. 

ıSaym idare âmirlerinden kimse yok mu? 
(«Var var» sesleri)* 

Sayın İdare âmirlerinden ricam, demin 
'başkanlıkça verilen arama kararının neticesini 
lütfetsin efendim, ne oldu? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha usule girmedik Sayın 
Atatöv, Usule girelim, ondan sonra size söz ve
ririm. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, benim sözüm bitmedi. 

ALİ KABCI (Adana) — Celseyi kapattığı
nız, sözü devam ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bir 
•ihbar vâki oldu tabanca vardır diye, neticesini 
bilmemiz lâzımdır, hakikate ermek istiyorum. 
İdare âmirlerinden bir cevap vermelerini rica 
ediyorum, bunu bekliyorum efendim. 

Buyurun Sayın İzzet Oktay. 

İDARE ÂMİRİ İZZET OKTAY (Muğla) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

' Başkanlığın, bu kürsüde konuşan Çetin Al-
tan'm üzerinde tabanca olduğu ihbarı üzerine, 
kendisinin kürsüden inmesini bekledim. Çün
kü bir milletvekilinin üzeri her hangi bir ka
rar olmadan, hele Büyük Millet Meclisinin 
ıbir kararı olmadan aranamaz. Yalnız kendisi 
bu kürsüden indikten sonra Nebioğlu'na ta
bancayı verdiğini, isimlerini teker teker tesbit 
etmeye çalıştığım arkadaşlarım tarafından öğ
rendim ve tabanca Nebioğlu tarafından Mecli
sin dışına kaçırılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzü
ğün 214 ncü maddesi gereğince Meclise silâhlı 
gelmek İçtüzüğe aykırıdır ve Meclisten çıka
rılmayı icabettirir. Şimdi esasen milletvekili 
arkadaşımızın üzerinde bir silâh olup olmadığı
nı anlıyabilmek için bir ihbar üzerine hakikati 
bilmemiz icabederdi, onu Meclisten çıkarabil-

memiz için. Şimdi böyle bir ihbar üzerine biz 
lâzımgelen kararı verdik, aransın, eğer haki
katen üzerende silâh varsa Meclisten çıkarta
lım dedik, İçtüzüğü tatbik edebilmek için. Yal
nız, teessüfe şayan bir şey var, o da Meclis 
İçtüzüğümüzü ihlâl etmiş olduğu ihbar edilen 
milletvekili arkadaşımızın, hakikaten böyle 
bir ihlâlde bulunup bulunmadığını anlamak 
için, Başkanlığın verdiği tahkik kararı üzeri
ne, âdeta İçtüzüğü o ihlâl etmemiş gibi, Par
ti Grupunun heyeti umumiyesi tarafından tah
kire mâruz kalmaklığım... G-ûya bir karar ver
mişim. Halbuki her milletvekili İçtüzüğü be
nim kadar müdafaa etmeye mecıburdur, celse 
içerisinde. Tek şey; bütün milletvekilleri ba
ğırırlar, çağırırlar, silâhlı gelirler, Meclis Tüzü
ğünü tatbik etmeye Başkan çabalar, hiçbir ka
bahat hiç kimsede yoktur, bütün kabahat Baş
kanındır. Arkadaşlarım, böyle celse olmaz, 
böyle Başkanlık yapılamaz ve böyle idare ola
maz. Biz bunların hepsine sabrediyoruz, sırf 
şu Büyük Millet Meclisimiz, dışarıya aksede
cek, «İşte dağılmışlar kendi aralarında kavga 
etmişler, binaenaleyh toplanamamışlar» gibi 
birtakım polemiklere ve birtakım ithamlara 
mâruz kalmasın diye. Her şeye tahammül et
memiz bunun içindir arkadaşlarım, yoksa baş
ka İ)ir şey için değildir, buna emin olun. 

Bu kürsüde oturmak ve idare etmek çok 
ahım şahım bir şey değildir, buna emin olun. 
hiçbir arkadaşımız bundan habersiz değildir. 
Binaenaleyh, rica ediyoruz, istirham ediyoruz, 
sadede geliniz diyoruz, sadet dışı konuşmayın 
diyoruz. Bizim maksadımız tüzüğü tatbik et
mektir. Yoksa amacımız hiçbir arkadaşımıza 
ceza tatbik etmek veya onları İçtüzük hüküm
lerine mâruz bırakmak değil. 

Amacımız sırf gündemi yürütmek ve gün
demi gayesine ulaştırabilmektir. Binaenaleyh, 
bu hususta Çetin Altan arkadaşımıza tekrar 
söz veriyorum, buyurun efendim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Altan. Usul 
hakkında Sayın Ataöv buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tari
hinde bu kadar hafife alınacak ve hafif mua
mele yapılan bir hâdise cereyan etmemiştir. Bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Yüce 
Meclisin üzerinde hassasiyetle duracağı bir hâ
dise cereyan etmiştir. 

Sayın Beis tevazizuh icabı o maka
mı ahım şahım yer değildir diye bi
ze izafe etti. Hayır, o makam Türkiye'
nin en yüce makamıdır. O makama, bu kürsüye 
bir partinin grup sözcüsü olarak gelenlerin; 
sen kapitalist Başkansın, sen bir marangos ha
tasının yükseğe çıkardığı insansın, gibi bir sı
fatı yakıştırması sonunda eğer bu Meclisi, ken
di oyları ile o makama oturttuğu Yüce Başkana 
yapılmış olan bu saygısızlığı cezasız kabul eder
se, bütün o sıfatlar Yüce Meclise akseder (A. P. 
sıralarından «Bravo1» sesleri) 

Arkadaşlarım, Sayın Reis T. 1. P. Sözcüsü 
konuşurken usulsüzlük yapmıştır. Kendi şahsı 
na yapılmış olan hakaretler, kendi şahsına tev
cih edilen hücumlar, kendi şahsı tarafından red
dedilebilir. Kendisi Sayın Ahmet Bilgin oalrak 
orada oturmuyor, Büyük Türk Milleti namına 
orada oturuyor. Burada sosyalizmi ve komü
nizmi müdafaa etmek için takrir dışına çıkıp 
da Yüce Makama hakaret eden bir insanı ceza 
sız bırakamaz. 

İkincisi en mühim konu; T. B. M. M. ne tn 
bancayla girmenin, silâhla girmenin yasak ol 
duğu İçtüzük hükmüdür. Bugün silâhla kürsü 
ye çıkan T. 1. P. Sözcüsü Çetin Altan'm silâhlı 
olduğu Başkana ihbar edilmiştir. O anda Sayın 
Başkan bu ihbarı Yüksek Meclise ve idare ânr> 
lerine haber vermiştir. Üzerinde silâh olmrynr 
bir insan, hayır bende silâh yoktur buyurun. <V 
yebilirdi. Şaşırmıştır, korkmuştur, ürkmüşt"" 
ne yapacağını düşünürken, Sayın Reis usulsüz 
olarak makamını terk etmiştir. Sayın Reisin vn 
zifesi makamını terk etmek değil, orada otur 
duğu halde bu silâh taşıyan, İçtüzüğe ayla-* 
hareket eden suçlu milletvekilini derhal arat m*1! • 
ve İçtüzüğü tatbik etmekti. Sayın Reis eelsey' 
tatil etmek suretiyle silâh taşıyan T. 1. P. Söz

cüsünün buradan inmesine ve T. t. P. Tekirdağ. 
Milletvekili Kemal Nebioğlu'na sıraya gelerek 
silâhını vermesine, Kemal Nebioğlu silâhı alıp 
bu kapıdan çıkarak süratle ön kapıdan, polis
lerin önünden kaçmasına dört milletvekili tara
fından Millî Savunma Bakanlığının önüne ka
dar kovalanmasına rağmen, maalesef hâlâ bu 
suçun cezası burada tesbit edilip tatbik edilme
dikçe, suçlu milletvekili, İçtüzüğe aykırı hare
ket eden milletvekili,. Yüce Makama, hakaret 
'den milletvekili tekrar kürsüye çağırtmakta

dır. Yüce Reisi İçtüzüğü tatbik etmeye, mebus
ları dinlemeye; İçtüzüğü tatbik etmediği tak
dirde bendeniz bir milletvekili olarak İçtüzü
ğün yasakladığı hareketleri tatbik eden silâhlı 
bir insanın Meclis kürsüsünden konuştuktan 
sonra cezasını görmeden tekrar bu kürsüye çı
karsa onu dinlememek için Yüce Millete olan 
saygımdan dolayı toplantıyı terk edeceğim. 
Yüce Reisin İçtüzüğün tatbikini yerine getirme
sini saygı ile arz ederim. (A..P. sıralarından al
kışlar) 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, gruplara bu mevzuun aydınlanması için 
Tıtfen söz verin. 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmadık, efen
dim. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Gruplara söz 
verin bu mevzuda. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Usul 
k aklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET TAHTAKTLTO (İstanbul) — Muh-
L^rem Başkan, sayın milletvekilleri, 

Millet Meclisinin Anayasamızdaki yeri İçtüzü
ğe göre toplantıların yürütülmesi elbette mec
buridir ve memleket için hayati bir meseledir. 
^akat İçtüzük, topalntılarda milletvekillerinin 
kıvranışları hakkında karar almak yetkisini 
-eya Umumi Heyete teklif yapmak yetkisini 
faskana tanımıştır. Bundan evvelki celsede el
bette konuşmacıların saded haricine çıktığı nok
taları dinleyici olarak, milletvekili olarak biz de 
'•ördük. Konuşmalar sırasında Başkanlık maka-
ıı'yle, Başkanlık makamının temsili hüviyetiyle 

'^.ğdaşmıyacak sözlerin sarf edildiğini, dinle
ne?. olarak biz de duyduk. Fakat bütün bu ha-
•^kctler Başkanın o andaki tasarruflariyle, ka-

rarlariyle, tavzih ettirmeleriyle, sözünü geri al 
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hareketleriyle, ceza veririm tehditleriyle, ceza 
vermesi veya vermem esiyle nihayet bulmuştur. 
Artık bunlar yeniden bu celseye getirilip bir 
ceza mevzuu, bir takip mevzuu olamaz. 

Bu fikirlerimi lütfen şöyle dinlemenizi rica 
ederim. Adalet Partisinden bir doktor milletve
kili arkadaşın kürsüdeki bir beyanı üzerine .15 
g\in sonra Başkanlık ceza vermeye kalktığı za
man yine karşınıza Ahmet Tahtakılıç çıkmış, 
sarahaten cevap vermiştir. Binaenaleyh, bundan 
evvelki tatil celsesinden evvel olup biten hâdi
seler, üzücü mahiyeti ne olursa olsun, millet ha
yatının devamlılığı, millete izafeten Meclis ha
yatının içtüzüğe göre devamı bakımından geç
miştir. Bunların hata ve sevabı bu hâdiselere 
sebebiyet verenlerle, Başkanlık makamının tak
dirlerinde hata varsa, sebebiyet veren arkadaş
lara ve Başkanın takdirindeki hataya aittir. Bu 
hâdise üzerinde duramazsınız, toplantıya devam 
edelim. Bu Meclisin göreceği işler vardır, şim
diki müzakeresini de bitirmesi lâzımdır. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, esa
sen içtüzüğün 214 ncü maddesi şudur : Burada 
benim rica etmem üzerine aranıp üzerinde ha
kikaten silâh çıksaydı yapılacak muamele silâh 
taşıyan arkadaşın Başkanın karariyle Meclis bi
nasından çıkarılmasından ibaretti. 214 ncü mad
de sarihtir, bir tahkik vasfı bizde yok. Yalnız 
kendileri o anda eğer kürsüden inmezler, ora
da dururlarsa, bir milletvekilinin kürsüde dahi 
olmasa üzerinin aranması, kolundan tutup aşa
ğı indirilmesi, yahut yakasından çekilmesi gibi 
bir durum dahi bence caiz olmıyan bir hakaret
tir. Celseyi kapatmaktan kastım, kendilerinin 
kürsüden inmesini ve orada aranmasını temine 
matuftu. 

Yalnız, yine tekrar arz ediyorum, teessüf 
ederim, içtüzük hükümlerine aykırı harekette 
bulunan bir milletvekilin müdafaasını bir gru-
pun toptan yapıp Başkana hakaret etmesi hiç
bir zaman tecvizedilemez. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ce
zasız mı kalacak? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Güler, 
ben şimdi tekrar bir polemiğe girmek istemi
yorum. Celsenin iptidasından beni Başkanın vazi
fesi gündemi intacetmektir, onu yürütmektir, 

neticeye varmaktır, diyor. Biz her türlü şeye 
katlanarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Binaen
aleyh, bu hususta bütün arkadaşların bize yar
dımcı olması lâzımgelirken bilâkis beni engelli
yorlar. Ben de nihayet bir insanım, benim üze
rime hücum edilmesini elbette tecviz etmiyece-
ğinize eminim. Binaenaleyh, lütfedin celseye de
vam edelim, hakikaten bir milletvekilinin bu
raya silâhlı olarak gelmesi ihtimal olsa bile, 
cezası, dediğim gibi Meclisten çıkarılmasından 
ibarettir. Bizim başka yapacağımız bir şey yok
tur. Binaenaleyh, biz bunu tesbit edemedik.... 
(Gürültüler) 

Şimdi idare Âmiri lâzımgelen izahatı ver
miştir. Başkan tarafından yapılacak başka bir 
işlem kalmamıştır. 

Buyurun söz sizindir. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — önerge ver

dim söz vermeden evvel önergemi okutun... 
ALÎ KARCI (Adana) — önerge veremezler 

Sayın Başkan, nasıl verirler? 
BAŞKAN — Bunun cevabını siz yerinizden 

verecek delilsiniz, niye bağırırsınız? Bunun ce
vabını Başkan verecektir. Eğer siz idare ede
cekseniz buyurun yerime oturun idare edin 
kardeşim. Allah Allah!... 

Muhterem arkadaşlar, arz ettim, geçmiş bir 
evvelki celsede içtüzüğe aykırı yapılmış olan 
hareketler için tekrar önerge vermek sure
tiyle eczaya doğru gidilmesi mümkün değildir. 
Onun için önergeyi okutmadım. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — önergemiz
de ne demek istediğimiz anlaşılsın, okutmanız 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, siz ihtar ve
rildi filân diyorsunuz. Ben ihtar vermiş deği
lim, yalnız sözünü keserim diye onu ikaz ettim. 
Onun için Başkan bu önergenizi okutmak mec
buriyetinde değildir. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Gensoru de
vam ediyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
ALÎ BOZDOÖANOĞLU (Adana) — Acz 

içindesin. 
BAŞKAN —• Ben mi acz içindeyim, efendim? 

Bana mı söylüyorsunuz bu sözü? 
ALİ BOZDOĞANOĞLU (Adana) — Size 

söylüyorum. 
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BAŞKAN — Başkana hakaret ediyorsun oy- I 
le mi? (Gürültüler) 

ALÎ BOZDOĞANO'LU (Adana) — Haki
kati ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Peki hakikati ifade... Müsaade 
buyurun, Başkana hakaret edilmiştir. (Gürül
tüler) 

ALÎ BOZDOÖANOĞLU (Adana) — Haka
ret değil, bu işle başarısızlığınızı ifade ediyo
rum, açıkça. Bu işlere siz sebebolııyorsunuz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Zaten her şeye Başkan sebebo-
lur... 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Başkana, doîa-
yısiyle Meclise ve millete hakaret ediyor, gere
ken muameleyi yapın. (Gürültüler) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun Sayın Çetin j 
Altan.... | 

Zatıâlinize, Bozdoğanoğlu, Başkana hakaret i 
ettiğinizden dolayı takbih cezası veriyorum, j 
(Şiddetli gürültüler) Savunmanız filân varsa 
buyurun. j 

ALİ BOZDOÖANOİLU (Adana) — Yok. | 

ı ı >*m» 
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BAŞKAN — Savunması filân yok, takbih 
cezası veriyorum, efendim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Anlıyamadım 
ben, burada başka bir milletvekili Başkana ha
karet etti, cezayı bana mı veriyorsunuz? (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Size vermedim, Çetin Altan si
ze takbih cezası vermedim. Müsaade buyurun, 
siz oturun, muhatap başkası. 

Başkana hakaret ettiler. Takbih cezası için 
evvelâ müdafaayı almak lâzım. Fakat müda
faasını yapmak istemiyor. Şimdi oya arz edece
ğim. Efendim, Başkana alenen hakaret edilmiş
tir. Ali Bozdoğanoğlu'na takbih cezası verilme
sini kabul edenler... E'tmiy enler... Kabul edilme
miştir. Ben de bu celseyi idare edemem efen
dim... (Gürültüler) Başka arkadaşa devrediyo
rum. 

(Başkanlık makamına Başkanvekili İsmail 
Arar geçti.) 

BAŞKANVEKİLİ İSMAİL ARAR (Koca
eli) — Muhterem arkadaşlarım, yeni bir baş
kanvekili arkadaşın vazifeye gelmesine değin 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

* • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 18,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. (Çankırı) 

KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (ICars), Ali Roza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — 147 nci Birleşimin 3 ncü Oturu
muna devam, ediyoruz. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Bir partinin 
sizden evvelki celsede Meclisi temsilen bulunan 
zata reva gördüğü muameleyi teşrih için ve tak
bih için müsaade buyurursanız konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Oturun Sayın Kapısız, rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin başından 
beri cereyan eden müzakereler, maalesef birçok 
hatiplerin konunun tamamen dışına çıkması su
retiyle mihverinden uzaklaşmış ve sadet dışı 
konuşmalar maalesef Başkanların ihtarına rağ
men tevali etmiştir. Şimdi, celsenin bu gergin 
havası içerisinde bütün arkadaşlarımdan önemle 
rico ediyorum, görüşmekte olduğumuz konu, bir 
Senatör tarafından yazılmış bir kitabın iddia 
edildiği üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ta
rafından satmalmıp milletvekili ve sentörlcre 
dağıtılmış olması ve bu sebeple bu konuda bir 
gensorunun açılabilmesini temin için gensoru 
önergesinin gündeme alınıp, alınmamasının mü
zakeresidir. 

Milletvekillerinin kürsüde söz hürriyeti mut
laktır. Ancak, kürsüde söz hürriyetini kayıtlı-
yan unsur sadettir. İçtüzüğümüz bütün konuş
macıların sadet içinde konuşmalarım sağlamak 
istemiştir. Ve bunu teminen de 186 ncı madde 
Başkanlığa sadet dışına çıkan milletvekillerine 
ilk defa ihtar ettikten sonra şayet bu sadet dışı 
konuşma devam ederse, Meclisin hakemliğine 
başvurulur ve Meclisin kararı ile miljetvekili-
nin sözü ya kesilir veya devam ettirilir, hük
münü koymuştur. Bu sebeple arkadaşlarımdan j 
bilhassa rica edeceğim, konunun bu kayıtlayıcı 
unsurları içerisinde ve sadetle ilgili olmak üzere 
beyanda bulunsular. Başkanın sadede davet ih
tarına önem versinler, Yüce Meclisin üyeleri de 
bu ihtar ile konuşmacının sadet dışına çıkan be
yanlarını iyice muhakeme etsinler. 

Sayın Çetin Altan, buyurunuz. 
T. I. P. GBUPU ADINA ÇETlN AL

TAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, bir oümle ile doku
nacağım deminki esef verici olaylara. Bir mil
letvekili kürsüde konuşurken her hangi bir iş
lem yapılmaz, onun için. Yoksa... 

BAŞKAN — Sayın Altan, lütfediniz esas 
hakkındaki mütalâalarda bulununuz. O meseleyi 
hallettik. Rica ederim, usul meselesini siz hal
ledecek değilsiniz, esasa giriniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şunu arz edeyim ki, bir gensoru 
müessesesi içinde bir muhalefetin tenkidleri mut
laka iktidar görüşüne uygun olmıyabilir ve ol-
mıyacaktır. Biz tutup Sayın Bakanı, bir kitap 
aldı diyerekten, dikkat ederseniz, tenkid etme
dik Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, çeşitli 
teşekküllerin Türkiye'deki kültürel hareketleri
ni, yazı, çizi işlerini desteklemeleri için imkân
ları vardır ve bu suiistimal edilmediği ölçüde, 
hani bir kişiyi zengin etmek için değil de, ger
çekten yararlı ise yapılması lâzımdır Bizim 
üzerinde durduğumuz nokta, bu gensorunun açı
lıp açılmaması tartışılırken, gayet demokratik 
bir ölçü idi; denge Bu konudaki kitap alına
cak mı idi? Alınacak idi ise her halde en iyi
leri araştırılmalıdır ve mutlaka turistik bakım
dan bir faydası var ise alınmalıdır.... 

Eğer böyle bir denge yok ise o zaman art dü
şünce, art niyetler vardır ki, bunu da Anayasa 
ve demokrasi ile bağdaştırmak zordur. O za
man hakikaten bir gensoru açılması yerinde olur. 
Çünkü bir muayyen görüşün propagandasını 
yapmaya hakkı yoktur, bir anlamda bağımsız 
olması gereken Hükümetin. Kendisinin iktidar 
Grupunun bir siyasi tutumu vardır ama, yalnız 
onun propagandasını yapmak için Hükümet Dev
let parasını kullanamaz. Parti yayılıyabilir, bir 
partili de yaymlıyabilir, öteki parti, öteki par
tili de başka bir şey yayınlar, zıt görüş yayın
lar, bunlar olacaktır, demokraside. Ama, Dev-
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let parasını kendi mensubolduğu partinin bir 
partilisi tarafından parti görüşüne uygun veya 
değildir, yani o istikamette yazılmış bir anla
yışın propagandası için harcamasına eevaz yok
tur, buna cevaz var ise orada demokrasi yok
tur. 

Benim arz etmek istediğim husus bu kadar 
basit ve sade. Bu kadar basit ve sade hususu 
ortaya koyarken yeni bir demokrasi anlayışına 
dokunmak gerekti, bir muhalefetin hakkıdır 
bu : 

Eğer böyle tek yönlü davranış olur ise, bu
nun kapitalist yoldan olan tek yönlü davranışı
na faşizm derler, dedim ve şu soruyu sordum: 
«Kapitilizmin tenkidine cevaz olacak mı, olmıya-
cak mı?» Bunu da kimseye sormadım, bir dü
şünce silsilesini ortaya koymak için sordum. 
Çünkü kimsenin hakkın yok bu soruya «hayır, 
olmıyacak!» demeye... Anayasa çizmiş. Bunu bi
liyoruz ki, olacak. Ha! Tahammül edeceğiz 
buna. Nasıl sosyalistler tahammül ediyorlarsa... 
En iyi özgürlük sistemi kapitalizmdir, bilmem 
nedir... Hepsi söylenecek, o da ispat edecek ge
lip; hayır efendim, en iyi sistem sosyalist
liğin kendisini ortaya çıkarması, çağımızın an
layışı falan diyecek... Ve bu denge içinde gerçek 
özgürlük öyle olur. Yalnız benim dediğim olun
ca.. O zaman sınıf diktası olur. Sınıf diktası da 
bir1 tane değil, iki tanedir; burjuva sınıfının dik
tası, emekçi sınıfının diktası Ne zaman ki ge
lişme hareketleriyle bir burjuva sistemi tenkide 
başlanır bir memlekette orada tabiî biraz alışıl
mamış olduğu için, sözler ırgalama yapar. 
Aman ne demek falan, alışılmamıştır da ondan.. 
Ve ileri gerili sözler söylenir. Bu ileri gerili 
sözlerde hiçbir doğru ortaya çıkmaz, bu kızgın
lıklarla hiçbir mesele halledilmez. 

Bâkm ne kadar basitti demincek söylediğim 
söz: Sayın Bakanın aldığı kitap gerçekten ya
rarlı ise, aynı paralelde o görüşün zıddı olan 
görüşe ait kitapları da alır ise, mesele yoktur. 
Yok, hayır, bu sadece bu görüşleri yayacak-
sa o zaman tabiî Devletin parasını kullanmaya 
hakkı yoktur. Ve şimdiye kadar bu şekildeki 
demokratik dengeye ait bir örnek de olmadığı 
için, ister istemez kuşku duyuyoruz ve bu 
yüzden T. t. P. gerçekten gensorunun açılma
sına ve bu meselelerin biraz daha teferruatlı an
laşılmasına taraftardır. Başka alınmış kitap

ları da getirerek, son alınmış - veya alınmak 
istenip de sonradan hediye haline getirilmiş -
eserden parçalar okuyarak ne kadar doğru, ne 
kadar yanlış bir kitap hediye edildi, bunları da 
ortaya koyarak görüşlerimizi ifade edelim ve bir
birimizi kırmıyalım. Çoğumuz orta yaşı geçmiş 
insanlarız, birbirimizi kırmaya hacet yok. Hepi
miz kendimize göre bir memleket sevgisinin çiz
gisine inanmışız. Bunlarla birbirimzi itham 
etmiyilim, boşuna. Şurada ne kadar beraber bu
lunacağız, ne kadar bulunmıyacağız belli değil 
hayatta. 

Efendim, sözlerimi bitirirken, demincekki 
sinirli geçen celsede bana ait kısım için özür 
dilerim . Sizleri üzmek istemem, her ne olsa 
milletvekilisiniz. Bu kapitalizm - sosyalizm me
selesini de zamanla daha iyi anlıyacağız, hak 
vereceğiz. Hattâ belki parti değiştireceğiz, siz
ler köylülerle işçilere meraklısınız, metodunu 
bilmiyorsunuz, oyuna meraklısınız sadece. 

Efendim, beni dinlediğiniz için hepinize te
şekkür ederim, hürmetlerimle. (T. t. P. sırala
rından alkışlar) 

BviŞKAN — Adalet Partisi Grupu adnıa Sa
yın Nuri Erogan. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

C. H. P. Grup Ba§kanvekili Sayın Nihat Erim 
ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Tevetoğlu'nun yazdığı (Türkiye'de Sos
yalist ve Komünist Faaliyetleri) adlı kitabın 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca satmalınması 
dolayısiyle Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı 
hakkında gensoru açılmasını istiyen önergesi üze
rinde görüşlerimizi arz edeceğim. Adalet Par
tisi Grupu adına Yüce Meclisi saygiyle selâm
larım. 

Hiç şüphe yok ki, Sayın Bakan biraz sonra 
verecekleri izahatla şahıslarını ve bakanlığı alâ
kalandıran hususları geniş ve yeterli bir şekilde 
cevaplandıracaklardır. Biz A. P. Grupu adına 
böyle bir gensoru isteğinin hukukî mesnetsizliği-
ni ve İçtüzükte uygunsuzluğunu belirteceğiz. 

Sözlerimize başlamadan evvel şu hususu 
ehemmiyetle belirtmek isteriz ki; son yılların 
Meclis tutanakları tetkik edilince, C. H. P. IA-
der ve yöneticilerinin Meclislerin tatile girme 
günleri arefesinde daima yurt içinde (Anaya
sa dışı bir kamu oyu yaratmak gibi tehlikeli te-
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şebbüsler) den bahsettikleri, bizzat memleket hu
zurunu bozucu ve tehdidedici beyanlarda bulun
dukları görülür. Bu gensoru isteğinin de bu kö
tü alışkanlığın yeni bir tezahürü olduğu aşikâr
dır. Daha birkaç gün önce, Yüce Türk Adliye
sinin Meclis . kapısını çalarak, kanun dışı bir 
davranışla itham edilen bir üyeyi sadece muha
keme etmek üzere istediğinde, yapılan beyanlar 
yine bu çabanın bir eseri değil miydi? 

Şimdi zatı meseleye geliyorum. Ancak, bura
ya geçmeden evvel bir ilki noktaya temas etmek 
zaruretini duymaktayım. 

Önerge sahiplerinden Sayın Ecevit konuşur
larken, Yüce Meclisin dikkatinden kaçmamıştır 
İki, önerge ile alâkası bulunmıyan ve fakat arzu
ları dışında isteklerini ve heveslerini köstekliyen 
bir eserin tenkidine geçmişlerdir. Daha doğru
su kitabın tenkidi yapılmış, Hükümetin ve Ba
kanın tutumu ele alınmamıştır. 

Şimdi meseleye geliyorum : 
Önergede iki noktaya ağırlık verilmiş bulun

maktadır. Birincisi; nefsi müdafaa olarak tav
sif edebileceğimiz, eserde kişisel yargı ile meşru 
örgütlere ve organlara iftiralarda bulunulduğu, 
diğeri de; böyle bir eserin kendi partisine men
sup bir Senatöre çıkar sağlamak maksadiyle hiç
bir ilgisi olmadığı halde Turizm ve Tanıtma 
Balkanı tarafından satmalmdığı noktasıdır. 

Şimdi bu hususları teker teker eleştirelim : 

Bir Bakanın faydalı ve lüzumlu gördüğü bir 
eseri, bakanlığının mevzuatı müsait ise alması 
ve yayması en tabiî vazifesi ve hakkıdır. Alman 
eserin yazarı iktidar veya muhalefet mensubu 
olarak bir Parlâmento üyesi olabileceği gibi, Par
lâmento dışı, hattâ bir ecnebi de olabilir. Ese
rin faydalı veya faydasız, alınmaya değer veya 
değmez olduğunu takdir ancak bakanlığın bu 
konu ile ilgili görevlilerine aittir. Bu bir genso
ru önergesi konusu olamaz. Esasen önerge sa
hipleri de bunu böyle kabul etmiş olacaklar ki, 
önergelerinde bu konuyu ikinci plâna atmış bu
lunmaktadırlar. 

Şu bir gerçektir ki, söz konusu kitap anti-

komünist bir eserdir ve komünizmle mücadelede 
ciddî bir şekilde yardımı dokunabilecek bir eser
dir. -Bugün biz Adalet parisi olarak komü
nizmi memleket için ciddî bir tehlike olarak gör-

j mokteyiz. Komünizmin bundan bir asır önce 
S Marx'm yazdığı gibi, ihtilâlci bir metotla işba

şına gelebileceği, binaenaleyh, topu - tüfeği ol-
mıyan kimselerin böyle bir davranışa giremiye-
cokleri şeklindeki beyan ve iddialara aldanıp ra
hatlık ve rehavet içinde kalamayız. Biz biliyor ve 
kabul ediyoruz ki, komünizm değişik şekil ve 
maskeler altında faaliyet göstermektedir. Biz 
de değişik ve çeşitli tedbirler alınması lüzumuna 
inanıyoruz. Kanuni ve polisiye tedbirler yanın
da, iktisadi tedbirleri de ihmal etmemek, neşri
yat yolu ile bu mücadeleyi takviye etmek fikrin
deyiz. İşte bu kitap yukarda söylediğimiz gibi 
bu tarz mücadele vasıtalarından biridir, böyle 
olduğu kabul edilerek alınmıştır ve isabet de 
edilmiştir. 

Tekrar ediyor ve diyoruz ki; alınmasında ka
nuni bir mâni hüküm yoktur. Aksine 265 sayılı 
Kanun böyle bir yetkiyi bakanlığa vermektedir. 
Eser Türkiye'nin sosyalizmt ve komünizm orta
mındaki mevkiini, bu aşırı ve zararlı cereyanlar 
karşısında Türk milliyetçiliğinin önemini belir
ten bir eserdir. Ve Türkiye'nin politik tanıtılma
sına yardımcı olacak bir eserdir. Bu eser, «Ka
pitalizmin tenkidine cevaz var mı?» sualine, 
«Var, ama kapitalizmin karşısında olmayı ko
münizm olarak alırsanız elbette yok.» diyen bir 
eserdir. Bu eser, «Kapitalizmi teorik olarak sos
yalizmin karşılığı olarak mı alıyorsunuz? Eğer 
öyle ise bana söyliyebilir misiniz, teorik olarak 
komünizmin karşılığı nedir?» sualinin sorulması
na zaruret olduğunu işaret eden bir eserdir. 
«Teorik olarak, vaktiyle siz de yapmıştınız» tar
zındaki bir müdafaayı hoş karşılamam. Ancak 
bir misal vermek için söyliyeyim; önerge sahip
lerinden vaktiyle bu bakanlığı işgal etmiş bir 
zatın zamanında Şevket Süreyya'nın kitabı sa-
tmalınmış, başka bir esere de 56 bin liranın üze
rinde bir para ödenmiştir. 

Daha eski devirlerde henüz muhakemesi de
vam ederken, «Irkçılık ve Turancılık» adlı eser 
Devlet kesesinden satmalmmış ve talebelere da
ğıtılmıştır. 

Bir başka misal daha vereyim; Ali Naci 
Karacan tarafından yazılmış, «Lozan ve İsmet 
Paşa» adlı eser, bedeli Beytülmalden İsviçre'de 
altın ödenmek suretiyle alınmıştır. (Gürültü
ler) 

— 624 — 



M. Meclisi B : 147 25 . 7 . 1967 O : 3 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (De

vamla) — Eserin (Hukuk Devleti ilkesine aykırı 
suçlama ve iftiralar) taşıdığı iddiasına gelince 
- ki asıl önerge verilmesine imzacıları zorlıyan 
husus bu olsa gerek - bu iddianın tahakkuk ve tes-
biti, önerge sahiplerinin kendi davranışları ile 
çelişen ifadeleri gibi, bir Hukuk Devletinde hü
küm verme yetkisine sahip yargı organlarına 
aittir, önergecilerin sayın imzacıları bu yargı 
organı üyeleri inidir ki; hakkında hiçbir adlî 
makamın bir kararı bulunmıyan, büyük emek 
mahsulü ilmî bir araştırma hakkında (iftiralarla 
dolu) gerekçesiyle Bakan hakkında suç ortak
lığı isnadiyle gensoru açılmasını istemektedir
ler? 

Yazıda tenfcid işaretleri bazan büyük ehem
miyet taşırlar, önergede bahsi geçen 674 ncü 
sayfadan alman pasajda bu işaretlere dikkat 
edilmemiş olsa gerek. Şayet dikkat edilmiş olsay
dı o zaman önergecilerin alınmalarına sebebolma-
dığı görülecek ve bu önerge de verilmiyecekti. 
Çünkü, bir noktalı virgül, önergede bahsi geçen, 
önergecilerin ifadeleriyle (halkın içinden doğ
muş me.şru ve tertemiz örgütlerin) her hangi bi
rinin her hangi bir itham altında bırakılmadığı
nı göreceklerdi. 

Her satırı vesikalandırılan; ne bir yalan, ne 
bir iftira olduğu gösterilmeden sübjektif alın
malarla bir kitabı yermek ve bu kitabı aldı diye 
bir Bakanı suçlamak, hakkında gensoru istemek, 
en hafif tabiriyle, haksizliktir. 

önerge sahiplerine göre, yazarın kendi ki
şisel görüş ve yargılarından hareket ederek 
C. H. P ne ve kanat gerdiği teşekkül ve or
ganlara suç isnadetmek ve hüküm çıkarma 
sökündeki, indî hükmüne katılma imkânsız
dır. 

* Kitanm 598 nci sayfasında foto kopisi bu
lunan (Komünizmin memlekette gelişmesin
den yalnız C. H. P. mesuldür.) şeklindeki hü
küm, Sayın Fethi Tevetoğlu'nun değil C. H. P. 
yöneticisi Çanakkale Milletvekili Sayn Ci'had 
Baban 'indir. (Gürültüler.) Esasen bu husus Gü
ven Partisinin ayrılması ile de ortaya çıkmış 
bir meseledir. 

Biraz evvel bana takaddümen konuşan ha
tibin konuşmasındaki, bir iki noktaya da bu ve
sileyle temas etmek zaruretini duymaktayım : 

Hatip, Cavit Beyin asılmasının haksızlı
ğını iddia etti. O devrin, zabıtları burada, 
o devrin Atatürk devri olduğu ve onun par
tisinin bu sözleri sükûnetle karşıladığı dik
katimizden kaçmadı. (Gürültüler.) Aynen, yi
ne aynı hatip, Başkanın oturduğu makamı 
marangoz hatası şeklinde tavsif ettiğinde, 
'ben onun partisi olduğu iddia edilen C. H. P. 
den büyük bir reaksiyon beklerdim. Bu maa
lesef olmadı. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, lütfen o nokta
lara temas etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN 
(Devamla) — Bitti Sayın Başkanım. 

Şuna inanıyor ve kabul ediyoruz ki, bu 
kitap, yurdumuzda büyük bir tehlike halini 
alan ve zararlı bir mecraya itilen soyalizm ve 
komünizm keşmekeşini biran önce durdurmak 
için büyük emek sarfiyle kaleme alınmıştır. 

Memleketimizdeki yarım asırlık sosyalist 
ive komünist faaliyetlerin tam bir tarihini or
taya koyarak gerçeklerin herkesçe bilinmesi
ne ve hükümlerde hataya düşülmemesine yar -
dımcı olunmak istenilmiştir. Kitabın önsö
zünde Tevetoğlu aynen : 

(Ancak bu sayededir ki, komünist olmıyan 
soyalisti ayırdetmek mümkündür. Bu, yalnız 
onu, komünist olmıyan sosyalisti, ihtilâlci 
sosyalizmin gayesine yuvarlanmaktan değil, 
bir çoklarımızı yanlış hüküm vermek vebalin
den kurtarır.) deme'ktedir ki, bu samimî 
kaygı ile bütün kitapta yalnız gerçeklerin 
vesikalarla belirtilmesi suretiyle gençlere, te
miz halkımıza ve tümü ile milletimize hizmet 
edilmek istenildiği aşikârdır. 

Önerge sahiplerinin mensubu bulundukları 
C H. Partisine, kurulduğu günden bu yana, 
musallat olmak istemiş komünistlerin kullan
dıkları hainane mototlar, harcadıkları yıkıcı ve 
bölücü çabalar örnek vesikalarla belirtilmiş
tir ki, bundan şikâyetçi olunacağına gerek 
yazana, gerek: dağıtana, uyarmalarından do
layı müteşekkir olunmak lâzımgeldiği kanısın
dayız. 

. Hem bu komünistlik ve bu tehlikenin altın
daki büyük mesuliyet iddiası bir iftira ve 
yalan ise, daha önce Türk basınında yer al
mış bulunduğu halde neden önerge sahipleri 
veya yetkililerce tekzibedilmemiştir? 
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C. H. P. sözcülerinin bu gibi meselelerde bir 
tekzibin lüzumu üzerinde, bu kürsüden ehem
miyetle durdukları halde, böyle bir tekzibin 
veya cevaplandırmanın yapılmamış olmasına 
göre bu sosyalist oryantasyon ve sosyalizme 
geçiş faaliyetini vesikalarla ortaya koymayı 
iftira saymak bir çelişme olmaz mı ? 

Gerçekler bu olunca : Bu önergenin maksa 
dinin T. î. P. ve C. H. P. nin işbirliğini ortay? 
koymak, bir obstrüksiyon suretiyle T. I. P. 
milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıl
ması meselesinin müzakerelerinin önlenmesi 
istenmiştir. (T. î. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, rica ederim. 
A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN 

(Devamla) — Biz bir milletvekilinin dokunul
mazlığının kaldırılması için sabaha kadar bek
lemedik, biz biran evvel bu meselenin bitme
si ve kanunların müzakeresine geçilmesi için 
fedakârlığa katlandık. (T. î. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Muhterem milletvekilleri, 
Biz Adalte Partisi olarak, komünizmle mü

cadeleyi, ecdat kanı ile sulanmış bu mübarek 
vatanın müdafaası, Türk milletinin varlığının 
mücadelesi olarak telâkki ediyoruz ve bu mü-
cedeieye katkısı olanları , teşvik edenleri teb
cil ediyoruz. Bu sebepledir ki, önergenin red
dini istiyoruz ve diyoruz ki ; önerge sahip
leri, bu vatanpervarene harekette gelin, bi
zimle beraber olun. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«•bravo» sesleri.) 

ALI ÎHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Efen
dim, demin Sayın Feyyaz Koksal Beyefendinin 
işaret ettiği gibi, sayın hatibin sözlerinde 
bir tarih hatasiyle bir başka arkadaşın bu
rada konu ile ilgili gösterilmesi karşısında kısa 
bir tavzihte, yalnız iki kelimelik bir tavzihte 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÎ ÎHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; A. P. Grupu Söz
cüsü arkadaşımız, konuşmasında; önergede im
zası bulunan bir bakan tarafından Şevket Sü
reyya Aydemir'in kitabının alındığını burada 
ifade etti. Şevket Süreyya Aydemirin Bakan
lık tarafından alman kitabı «Tek Adam» dır. 
Türkiye'nin tanıtılması, ulusal tanıtılması de-
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nince akla gelen ilk isim Büyük Atatürk'tür. 
Ben Büyük Atatürk'ün «Tek Adam» kitabını al
mış olsaydım, bununla ovunurdum. 

Yalnız, bir hususu belirtmek için burada söz 
aldım : 

Üçüncü înönü Hükümeti 13 . 1 . 1965 tari
hinde güven oyu alamadığı için düşmüştü. Ki
tabın alınma tarihi 13 . 5 . 1965 tir. Yani Ür
güplü'nün Başbakanlığı zamanında, Adalet Par
tisinin koalisyonun büyük ortağı olarak bulun
duğu devirde ve Millet Partisinin Turizm Ba
kanlığını aldığı koalisyonda rahmetli Zekâi Dor-
men Turizm Bakanı iken bu kitap alınmıştır. 
Yalnız bu hususu belirtmek için rahatsız ettim, 
teşekkür ederim. (O. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Cavit Bey me
selesinde iki satırlık beyanda bulunmak istiyo-
"ura. Çünkü yanlış beyanda bulundular. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ÇETlN ALTAN (istanbul) — Efendim, de-
Tiincek Cavit Beye ait bir konuya dokundum. 
Adalet Partisi Sözcüsü her halde yanlış anla
mış, yahut ben iyi anlatamamışım. Cavit Beyin 
haksız asıldığı gibi bir tâbirde bulundular. Şu 
idi mesele : Damatla kayınpeder iması oldu, ay
nı düşüncede değiller diye. 

Cavit Bey, Türkiye'nin kapitalist yol ile kal
kınacağına inanan bir fikir sahibi idi. ittihatçı
lar zamanında Maliye Nazırı idi. Sonra suikast 
hâdisesinde ilgisi bulunduğu iddiası ile idam 
edildi. Kendisini mahkûm eden zat Ali Çetinka-
ya idi. Emin Paksüt'ün kayınpederiydi. (G. P. 
sıralanndan gürültüler) Onun için söyledim de
dim... 

BAŞKAN — Sayın Altan, çok rica ederim, 
Emin Paksüt'ün kayınpederi olduğunu burada 
beyan etmenin gereği var mı şimdi? 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ben bunu ifa
de etmek için söyledim. Kimseyi ne methettim, 
ne de haksızlık oldu dedim, ne haklilik oldu de
dim. Bunlar Ölmüş insanlar. Bir misal, vermek 
için, buradaki bir hatip kayınpederle damattan 
bahsederken ben de kendisinin... Yani olabilece
ğini böyle şeylerin, iki ayrı düşüncede kayınpe
der de olur, damat da olur, bunun için arz et
tim. Sözüm bu kadar. 
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Bir de müsaade buyurursanız, şu ikide birde 
söyleniyor, Başkanlığa ait bir hususu arz ede
yim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir nokta üze
rinde size söz verdim, bu kürsüyü suiistimal et
meyiniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Peki, maran
goz meselesini arz edecektim. 

BAŞKAN —• Tamamdır, efendim. 
Savm Ero^an, ne hususta söz istiyorsunuz? 

• NURİ EROİAN (İstanbul) — Tarihleri ve 
beyanımı tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz. 
NURİ ERO&AN (İstanbul) — Evvelâ Sa

yın Çetin Altan'm bir daha kürsüye çıkarken 
zabıtları okumasını tavsiye ederim. 

Şimdi Sayın Ali İhsan G-öğüş'ün iddialarına 
geliyorum. 

Filhakika «Tek Adam» kendileri zamanında 
alınmamıştır. Ancak ben sadece Şevket Sürey
ya Aydemir'in kitabından bahsetmedim. Dedim 
ki, 56 bin lirayı aşan bir meblâğ da ödenmiştir. 
Bu da «Antologie de la Poesie Classique Turque» 
adlı eserdir. Evvelâ 2 000 aded, sonra 1 000 
aded, sonra da bir aded... (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) alınmıştır; Ali İhsan Göğüs, Ali İhsan 
Gtöğüş ve üçüncüsü de Müsteşar Sedat Tolga 
imzası ile olmuştur : İkibin, bin, bir... 

Saygılarımla. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sataşma var

dır, söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Paksüt size ait bir konu 

görüşülmedi... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bana ait bir
kaç şey vardır efendim. Bir defa, hiç ilgisi ol
mamakla beraber yakın ailemizi burada bahis 
konusu etti. 

Dirrer taraftan, konuşmasının içinde Nazi 
Rejimine hayranlığından bahsettiler. Müsaade 
buyurunuz, kısa ve yeni polemikler davet etmi-
yecek şekilde cevap vermek isterim... 

BAŞKAN — Buyurunuz, lütfen bu hudutlar 
içinde kalınız, rica edeyim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, zaten günlük fikir mücadelelerine, bü
yük Atatürk başta olmak üzere, hareket nokta
sı olarak, büyük geçmişte büyük işler yapmış 
olan insanları basamak yapmak istiyoruz. 

J Rahmetli kayınpederim Türk siyasi tarihin-
de, inkılâp tarihinde yerini almıştır, hakkında 
herkes kendine göre bir hüküm verir. Kimisi 
Türk milliyetçisi olarak takdir eder, kimisi Ay
valık cephesinde ilk kurşunu atan alayın ku
mandanı olarak tekdir eder, kimisi Atatürk in
kılâplarının inançlı savunucusu olarak takdir 
eder, kimisi bu memleketin nafıa hizmetine, 

j ulaştırma hizmetine, millî şirketler meselesini 
i halledişine hayranlık ifade eder, kimisi de onu 

istihdaf için «Emin Pak'süt'ün kayınpederidir» 
S diye saldırıyı marifet sayar. 

Ben bu memlekete hizmet etmiş bütün bu 
| ölüleri, bu meyanda kayınpederimi ancak hür

metle yadederim. Ne ondan hız alırım, n'e onıın-
] le hâdiseleri izaha ıkallki'şırım. 
j İkincisi; Çetin Altan en azından herkesten 

iyi tanıdığı Emin Paksüt'ü şimdi yeni girdiği 
I bir atmosfer içinde henüz şahsan 'kullanmakta 
j marifet ve maharet göstermek istiyor. Emin 

Paksüt Türkiye'de tahsillini yapmış, dayısı am-
I cası dlduğu için gitmemiş, şayi zatisiyle Alman

ya'ya gitmiş, işletmecilik ihtisası yapmıştır. 
Hitler rejimine nashyan bu devrede Emin Pak-

3 süt hürriyet inancını, hiçbir surette dikta ida
resi kabul etmeyişini, onu gördüğü için aradan 
almış. Siyasi hayatın imtihanını öyle vermiş, 
ispat hakkı ile siyasi hayata girmiş, inançları 
istikametinde yürümüş eğilmemiş, bükülmemiş; 
ihtilâl öncesi, ihtilâl sonrası şu benim şimdi 

i ayrılmış olduğum partinin safından bir tek 
,j adam, bir tek vesile ile, sen vekilken böyle ko-

nuşmazdın, genel sekreter yardımcısıyken böy
le konuşmazdın, vaktiyle elini öperdin, eteği-

| ni öperdin, diye bir 'iddia sahibi buılunaımaz. 
1 Çünkü karekter sahibi olan insanlar, gerçekle-
! ni gözünün önüne balka baka tağyir ve tahrif 
] etmealer... Binaenaleyh, meselelerimizi konuşur-
s ken, evvelâ şahıslarımıza, sonra 'aile efradı

mıza, sonra ölmüşlerimize dili uzatırsak bu bizi 
ancak seviyesiz hale getirir. Çetin Altan arka
daşımı... 

i iMUZAFFER KARAN (Denizli) — Önce 
ı siz Bülent Beye sataştınız. 

j BAŞKAN — Sayın Karan, Sayın Kanan... 
I EMİN PAKSÜT (Devamla) — Benim söy-
I lediğim şey, sadece bir fikir keşmekeşine, te-
| sadüfi olarak temas edilen bir kitapta karşılık-
\ iı iki sayfada yer alam iki düşünüşün oiduğu 
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için idi. Bunun dışında bir iddiam yok. Zaten 
kimse kimsenin fikrini ıkabul ötmeye mecbur ol
madığını, burada faziletin, bilginin her haıngi 
binimizin inhisarında olmadığını ben »özlerimin 
•arasında ifade ettim. Bu şartlar 'altında "Fimin 
Paksüt'e faşistlik bilmem ne merkezlerinde ir
tibat, totaliter rejimlere hayranlık, bunlar söy
lenemez; 'söyliyeni gülünç eder, ispat edemiye-
ceği iftiranın 'çamurunu atar kiım olunsa olsun... 
Yok, Emin Paksüt'ün hayatında böylesine; 
anı yok, safhası yoik! O halde insanlara, akla 
aykırı söylenenler kadar kuvvetli -olduklarını 
öğretiyor. 

Ben bu kürsüden millet önünde tekrar edi
yorum; bizim 'gizili - kapaklı, dolambaçlı iği
miz yok. Onun için açık konuşuyoruz, onun 
için rahat konuşuyoruz. Yok komprador, yok 
Ol A, yok falan... Bunlar tesir etımez bizim bün
yemize. Hesabı, kitabı alnı açık olan insanla
rız. 

Şahsiyata girımeyi sevmiyorum, arkadaşla
rımız bu ölçüde anlaşsınlar, kimseyi incitmek 
için söylenmiş söz değildir. Hele birbirimizi bı
rakıp bir de ölülerimize doğru uzanırsak, bun
dan memlekete faydalı olmak neticesi çıkmaz. 
Bunu herkes böylece bilsin, bu tarzdaki iFtira-
ilarm, bu tarzdaki tezvirlerin ancak yapanları 
'küçük 'düşüreceğimi lütfen kabul etsin. 

Teşekjkür ederim. (O. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Turizm Bakanı, buyu
runu . (A. P. sıralarından alkışlar) 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Şahsan vâki 
hareket dolayısiyie ısöz istiyorum, Sayın Baş
kan.... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan konuş
sunlar, o meseleye geleceğim. Sayın Bakan ko
nuştuktan sonra bâzı itirazları düşünürüz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANİ NİHAD 
KÜEŞAD (İzmir) — Muhterem Başkan, muh
terem miılletveikilleri; hakkımda verilmiş bir 
gensoru önengeısini cevaplandınmalk için huzu
runuzdayım. Ancak esas hakkında gensoru üze
rinde .mâruzatıma geçmeden evvel, bâzı husus
ları açıklamak isterim. 

Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Par
tisinin gensoru açılmialk üzere yapmış 'olduğu 
grup toplantısını mütaakıp neşrettiği tebliğde 
yer alan bâzı hususlardır. Bu hususlar da açık

lamalarda bulunmak: isterim. Diğeri konulma
ları sırasında Sayın Ecovit ve Sayın Çetin Al-
tan'ın bana tevcih ettikleri iki suali cevaplan
dı ranak tarzında olacaktır. 

M'ubteneım arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisinin tebliğinden öğrendiğimize göre, grup
ta cereyan eden müzakerelerde Orhan Birgit, 
bilâhara Ecovit'ite burada yaptığı (konuşmada bu 
mütalâaya iştirak otmiştıir; icranın sorumlu
ğunun açık olduğunu ifade etmiş, Tanıtıma Ba
kanlığının Adalet Partisi Grupunda görüşülen 
parsclen yolsuzluğu dolayısiyie, «Porselen ça
naklarının sesini nüfuslu grup üyelerine binler
ce lira ödiyerek, bastırma yoluna gittiği söy
lenmiştir:» tarzında bir ifade vardır. Bu ifa
denin altında alçakça bir ima yatmaktadır, bu
nu hemen karşıla/mak isterim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanın sözlerine dikkat etmenizi 
rica ederim. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Çünkü muhterem ar
kadaşlarım, bu porselen yolsuzluğu hikâyesi, 
genel başkanlarının başkanlığı zamanında ve 
bilâhara kucaklarına aldıkları Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının zamanında başlamıştır. Biz, 
onların pisliklerini temizlemekle meşgulüz. (A. 
P. sıralarından alkışlar) (C. II. P. sıralarından 
gürültüler) 

Diğer bir husus da muhterem arkadaşlarımın, 
Sayın Ali Rıza Uzuner'in grupta yaptığı bir 
'konuşmadır. Bu konuşmada «Tunçkanat'ın Tür
kiye'deki casusluk faaliyetleriyle ilgili bir ki
tabının da Tevetoğlu'nunki gibi satınalınması, 
.karşılığının bir derneğe bırakılması için Tu
rizm ve Tanıtma Bakanına başvurduğunu nak
lettik» (tarzından bir ibare vardır. 

Bana Ali Rıza Uzuner gelip böyle bir tek
lifte bulunmamıştır. Balkanlı ğıma böyle bir 
müracaat yapılmamıştır. Aeaba Bakan yerine 
Bakanlığa tarzında bir yanlış mı geçmiştir di
ye araştırma yaptım; bu beyan tamamen hilafı 
hakikattir. Bu toplantı 21 inde yapılmıştır, 
21 tarihli bir mektupla, zarfm üzerinde 23 dam
gası vardır, bize henüz yeni intikal eltmiştir. 
İşte C. H. P. Grupunda hâdiselerin nasıl ko
nuşulduğunun iki misalini size arz etmiş bulun-
.malktayım. 
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Sayın Eeevit'in merakını gidermek için he
men ısöyliyelim, kitabı almaktan vazgeçmiş 
değilim. Komisyon karar vermiş, onay tekem
mül etmiş ve taraflımdan imzalanmıştır. 

İkinci ıbür hususu ifade edeyim: 
Çetin Altan'ın tavsiye ettiği hüviyette bir 

kitabı alıp , dağıtmıyacağım. Bu, benim kendi 
kendimi inkâr olur. Bu bizim iktidar olarak, 
Türk Milletinin büyük 'çoğunluğunun verdiği 
reylere ihanet olur. (A. P. sıralarından alkış
lar, «bravo» sesleri) 

ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Kendi para
nızla yaparsınız onu. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
şimdi gensoru önergesine ait izahatıma geçiyo
rum. 

«Türkiye'de sosyalist ve komünist faaliyet
leri» adlı kitaptan Bakanlığımızca satmalınıp 
sayın sentör ve milletvekillerine gönderilmiş 
bulunımaslyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisin
den 16 milletvekilinin verdikleri önerge. Eve-
lâ şu hususu belirteyim ki, günümüzde, mem
leketimizin en hayati ve aktüel bir konusu ile 
ilgili, Parlâmento üyelerini, diğer vatandaşlar
dan daha çok alâkadar eden, içinde yüzlerce 
vesikanın ve fotokopinin değerlendirildiği 50 
yıldır yurdumuzda faaliyet 'gösteren legal ve 
illegal komünist veya sosyalist teşekküllerin 
programı ve kadroları ile her çeşit faaliyetleri
ni ihtiva eden kitaptan satmalıp ilgililerin isti
fadesine arz etmek yerinde ve faydalı bir hiz
mettir. 

Milletimiz ve memleketimiz içsin en hayati 
saydığımız bir konuda kaleme alınmış olan bu 
eserin bizzat şikâyetçisi olanlar için dahi ka
bili istifade bir değer taşıdığı kanaatindeyim. 

Şimdi önergenin ihtiva ettiği iddialar üze
rinde duracağım. Önergede bu eseri: 

1. Satmalıp dağıtmanın Bakanlığın fonk-
ısiyonlariyle ilgisi bulunmadığı, 

2. Sübjektif, indî görüşler yansıttığı, 
3. Satınalınmasiyle aynı partiden bir ya

zara maddi çıkar sağlandığı, 
4. Kişisel görüş ve yargılarla kuruluş ve 

şahıslara suç isnadettiği, hüküm çıkardığı, hal
buki hukuk Devletinde hüküm verme yerinin 
yargı organları olduğu ifade edilmekte ve ayrı
ca bu tasarrufla Anayasayı tahribetmek sure-

I tiyle, Türkiye'de Anayasa dışı bir kamu oyu 
I yaratmak gibi tehlikeli teşebbüslere izin ver-
I ligim, Türkiye'de bâzı örgütleri, kuruluşları, 

hattâ şahısları yıpratma, lekelemeler yoluyla 
>yunlar düzenlemeyi ve saldırışlarda bulunma-

I yi teşvik ettiğim iddia olunımaktadır. 
I Böyle bir eseri satmalıp ilgililere dağıtma

mın turizm ve tanıtma ile ilgisi olmadığı iddi
asını hemen cevaplandırmak isterim. Bir kere 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 265 sayı
lı Teşkilât Kanununun 2 nci, 9 ncu ve 10 ucu 
maddeleri yurt içinde ve yurt dışında her çeşit 
yayınları takibetmek ve bu yayınlar hakkında 
ilgililere bilgi vermek, yurdu ve ulusu bütün 
yönleriyle tanıtmaya yarıyacak hizmetleri gör
mekle bizi yükümlü kılmıştır. 

Ayrıca 265 sayılı Kanun bu Bakanlığı sa
dece turizm ve tanıtma propagandası işleriyle 
meşgul olmak için değil, aynı zamanda bir en
formasyon Bakanlığı şeklinde kurmuş, yapı
lacak tanıtmanın da sadece turizm propagan
dası olmayıp, Türkiye'nin ulusal değerinin 
tüm olarak her alanda tanıtılması' olduğunu 
belirtmiştir. Türkiye'nin ulusal değerinin tüm 
olarak her alanda propagandası yapılırken, an-
ti propaganda hakkında bilgi sahibi olunması
nı sağlamak amacının da bu anlam içinde mü
talâası gerekmektedir. 

Teşkilât Kanununun 10 ncu maddesi, yurt 
içinde ve yurt dışında her çeşit yayınları ta
kiple, bu yayınlar hakkında ilgili makamlara 
bilgi vererek çalışmalarda bulunmak görevi
ni de bu Bakanlığa vermiştir. Bu görevin bir 
icabı olarak Türkiye'ye yöneltilmiş yayınlar 
takibedilmekte ve tabiatiyle bütçeden milyon-

| larca liralık harcamalar yapılmaktadır. 
j Yurt dışında bâzı zümrelerin aleyhindeki 
I bâzı siyasi faaliyetleri gazetelerde görüldüğü 
I zaman Bakanlığımız tenkidlere muhatap tutul

makta ; bu Bakanlığın dış temsilcileri uyuyor
lar mı şklinde ithamlar ileri sürülebilmekte-

] dlr. Fakat meselâ dışarıda ticaret müşavirlik
leri de olduğu halde, yerinde olarak hiçhir za
man Ticaret Bakanlığı bu şekilde bir tenkide 
muhatabolmamıştır. Şu halde tenkidler yerin
de ise, bizim dış temsilciliklerimizin sadece tu
rizm temsilcisi olmadıkları da kabul edilmiş 

j demektir. Hakikaette bakanlığımızın dış tem-
»ikilikleri enformasyon hizmetleriyle de meş-
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gul olmakta ve zaman zaman bu çeşit aleyhi
mize propaganda faaliyetleri olduğunda aktif 
vazife görmektedirler. (Son yıllarda ve aylarda 
Lübnan'da, Fransa'da ve Amerika'da ortaya 
çıkan birtakım Ermeni propaganda faaliyetle
rinin tesirsiz kalmasında veya tesirinin .azaltıl
masında Bakanlığımızın hizmeti büyük olmuş
tur. 

Görülüyor ki, kitabın alınması ve ilgililere 
tevzii tamamen Bakanlığımın görevi içindedir. 
Nitekim benden önceki bakanlar ve ezcümle 
ön&vgeye imzasını koyan bir eski bakan bu ka
bil yayınları almış ve dağıtmıştır. 

Öneng&ye konu olan eserin sübjektif, indî 
görüşler yansıttığı iddialarına gelince : Kita
bın neşrinden bu yana ilim, politika ve tarih 
çevrelerine mensup yazarların bu eser üzerin
de yaptıkları tenkidler, eserin objektif bir ka
rakter taşıdığı hususunda ittifak etmektedir. 
Bu konu ile ilgili olarak matbuatımızda çıkan 
örneklerden bâzılarını burada okumak isterim. 

Bir sayın edebiyat doçenti kitap hakkında 
aynen şunları söylemektedir: «Bir enstitü ve
ya bibloıgrafya kurumunun adlarını bile kolay 
kolay tesbit edemiyeıceği yerli ve yabancı kay
naklardan faydalanan resmî arşiv vesikaları 
ile, mahkeme kararlarını, Demirperde gerisi 
memleketlerle hür Avrupa'daki faaliyet ve 
yayınları ve yerli hareketleri kapsıyan Tevet-
oğlu'nun eseri memleket gençlerini uyandır
mak ve sahasında bir (bakıma ilk tarih tetkiki 
olmak itibariyle de büyük bir değer taşımakta
dır.» 

Yine bir tarihçinin bu kitap hakkında ka
leme aldığı bir yazıda şöyle denilmektedir: 
«1910 - İS60 o, İkinci Meşrutiyetten 27 Mayıs 
İhtilâli öncesine kadar yarım asırlık bir dev
re içinde Türkiye'deki sosyalizm ve komünizm 
tarihi bu suretle ilk deıfa kaleme alınmış olu
yor. Bu husus tarihçiliğimiz bakımından oldu
ğu kadar fikir hayatımız bakımından da bü
yük bir hamle ve ıbaşarıdır.» 

©ir başka yazar ise gensoru önergesi sahip
lerinin görüş ve kanaatlerine aykırı olarak şun
ları söylemektedir: «Yüzlerce .makale, vesika 
ve eserin taranmasından meydana 'gelmiş olan 
bu kitap, fikir ve mücadele haytımızdaki, şüp> 
he yok ki, büyük bir boşluğu dolduracaktır. 
Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler 

kitabı ilgili bütün dairelerin el altında bulun
duracağı ve ansiklopedi değerini haiz bir ki
tap yerine geçecektir. Doktor Tevetoğlu'nun, 
kitabını tanzim ederken bilhassa bu hususa 
dikkat etmiş, daha çok belgeleri dile getirerek 
analitik bir kitap meydana çıkarmıştır.» 

Tanınmış bir edebiyat ve fıkra yazarı da, 
milliyetçinin el kitabı diye vasıflandırdığı ki
taptan şöyle bahsetmektedir: «Olur nlmıaz bir 
çalışma değil, bu. Ezberden lâf değil. 72ü say
falık büyük boyuttaki bu eser baştan sona ve
sikalarla doludur. Türkiye'de günün meselesi 
halinde olan sol ve sağ faaliyetleri, bunlar ara
sında Marxizmin, komünizmin ve onları mas-
keliyen sosyalizmin durumunu merak edip de 
bu kitaptan istifade edemiyeeek bir kimse dü-
sünemiyoraım. Kendisine iyi niyetli solcu sıfa
tı verip de işin içyüzünü bilmiyen kimseler 
ileride nasıl acı bir pişmanlığa sürükleınebile-
ceklerini kavramak için bu kitabı bilhassa oku
malıdırlar.» 

Diğer bir yazar bu eseri, bu alanda ilk (bü-* 
yük âbide) diye vasırlandırmış. Bir diğeri de; 
«Doktor Fethi Tevetoğlu Türkiye'de Sosyalist 
ve Komünist Faaliyetler adlı dağ gibi eseriyle 
vatan ve milletimizin, istiklâl ve istikbalinin 
müdafaasında ziyadesiyle müessir olabilecek 
güçlü bir kale sayılabilir.» demiştir. 

Şikâyet konusu kitabın son derece değerli, 
faydalı ve lüzumlu olduğu hususunda görüşle
rini belirten ilim ve fikir adamlarından verdi
ğimiz bu örnekleri, Parlâmentomuzdan üç ya
zar arkadaşın makalelerinden aynen 'aktaraca
ğımız birkaç cümle ile tamamlıyacağız. 

(Eşsiz Bir Eser) başlıklı bir yazıda şunlar 
söylenmektedir : 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Kim yazmış, 
isimlerini söyleyin. 

NÎHAD KÜRŞAD (Devamla) — Yani mu
teber olması için sizin meşhur şu bildiri yayın-
lıyaın çevrelerin mütalâsı olması şart değil... 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Kimdir, zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Oğuz, ye
rinizden müdahale etmeyiniz. 

NÎHAD KÜRŞAD (Devamla) — Milletve
kilisiniz, biraz etrafınızla alâkadar olunuz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, yerinizden otura
rak müdahaleye hakkınız yok. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI NtHAD 
- KÜRŞAD (Devamla) — «içinde 80 bahis bu

lunan Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faa
liyetler - kitabını okuyanlar Türkiye'deki solcu
luğun mânasını çözecekler, gerçekleri daha iyi 
anlıyac aklar dır. Komünistlerin sosyalizm mas
kesi altında nasıl çalıştıkları bu eserde bütün 
açıklığı ile ve bütün vesikaları ile ortaya seril
miştir. Moskova'nın Türkiye'yi yutmak ve ta
rihten silmek için 50 yıllık gayretleri bu eşsiz 
eserde bariz olarak ortaya çıkarılmaktadır.» 

Bir başka yazar, dev bir eser başlıklı ma
kalesinde aynen şunları yazmaktadır: «Yaptı
ğı ne bir kişinin didinmesiyle başarılabilecek 
ne de ömrün dar çerçevesine sığdırabilecek bir 
iştir. Başka memleketlerde böyle işler ya ens
titülere yahut ilim ekiplerine yaptırılır. Ger
çek bir imanla insan üstü bir gayretin yarat
tığı dev bir eserle karşıkarşıyayız.» 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Konuyla ilgi
si yok bunun, reklâm yapıyor. 

BAŞKAN —• Aynı reaksiyonu çok evvel 
yapmış olsaydınız fevkalâde önemli olurdu. 

Buyurunuz Sayın Kürşad. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NtHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, görülüyor ki, kitap, hüküm veren bir 
hava taşımamakta, ancak uyaran ve enforme 
eden bir dokuman mecmuası karakterini taşı
maktadır. Büyük hâkim aziz Türk halkının ve 
Yüce Türk mahkemelerinin haklarında hüküm 
ve karar sahibi olduğu kişilerin ve teşekkül
lerin zararlı, yıkıcı, sapık, gizli ve açık faali
yetlerini vesikalarla mahkeme kararları, Mec
lis tutanakları ile resmî devlet arşivlerindeki 
kayıtlarla ve bizzat komünistlerin kendi mat
bu eserleriyle meydana çıkarıp ortaya koyan 
bu esere sizler kişisel görüş ve yargılarından 
hareket ederek her hangi bir- kuruluş ve şah
sa suç isnadetmesi ve hüküm çıkarması mâna
sına alıyorsunuz. Yukarıda görüşlerini sırala
dığım bu şahıslar ise aksi kanaattedirler. 

Aynı partiden bir senatöre maddi çıkar 
sağladığımız iddiasına gelince : 

Bir kitap satmalırken yazarın hüviyetinden 
ziyade eserin hizmete elverişliliği ve sağlıya-
<?ağı fayda göz önünde tutulmuştur. 10 bin 
tirajlı olan eserden sadece 1 490 adedinin sa-
tmalınması ve 30 lira fiyattan bugüne kadar 

Bakanlıkça alman kitaplarda tatbik edilen ve 
% 20 - 25 i geçmiyen tenzilât yüzdesinin üze
rine çıkarılarak % 33,3 gibi bir tenzilâtla satı-
"îahnması, kısaca 30 liralık bir kitabın 20 li
raya alınması bir himaye kasdinin meveudol-
machğını açıkça göstermektedir. Sayın sena
törün kitapları benden evvel başka partilere 
mensup bakanlar tarafından tenzilâta tabi tu
tulmadan alındığı gibi, C. H. P. li Dışişleri Ba
kanları tarafından da bol miktarda satmalmıp 
teşkilâtlarına dağıtılmıştır. 

Görülüyor ki, C. H. P. nin Tevetoğlu'nun 
eserlerine karşı reaksiyonu ve allerjisi yenidir 
ve Ortanın Soluna geçtikten sonra başlamış
tır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Kaldı ki, önergede imzası bulunan eski bir 
Bakan arkadaşım bu karakterde uyarıcı bir 
eseri bol miktarda ve esas fiyatından bir tek 
santim tenzilât yapmaksızın satmalmış ve Par
lâmento üyelerine dağıtmıştır. 

Önergede iddia edilen ve önergenin mihra
kını teşkil eden bir diğer husus da, eserin 
hukuk devleti ilkesine aykırı, tamamen süb
jektif, indî görüşler yansıtmakta olduğu ve 
hüküm ifade ettiğidir. Bu davranışın Anayasa
ya aykırı olduğu ve böyle bir kitabın Devlet 
parası ile satmalınmasınm doğru olmıyacağı 
ifade edilmekte ve siyasi sorumluluğuna bu1 

noktadan gidilmek istenmektedir. 
Muhterem arkadaşlar, bu noktada önerge 

sahiplerinin büyük bir tenakuza düştükleri gö
rülmektedir. Bu hususu açıklamaya çalışaca
ğım. Önerge baştan sonuna kadar şu temayı 
işlemektedir, aynen alıyorum: 

«Türk Anayasası hukuk devleti ilkesini bir 
temel unsur olarak tesbit etmiştir. Denilebilir 
ki, hukuk devleti ilkesi Anayasamızda kavram! 
olarak devletimizin hukuka ve adalete dayalı 
özünü teşkil etmektedir. Türkiye'de hiç kimse 
kendi kişisel görüş ve yargılarından hareket 
ederek bir kuruluş ve şahsa suç isnadetme ve 
hüküm çıkarma hakkına sahip değildir. Hu
kuk devletinde hüküm verme yeri yargı orga
nıdır.» 

Önerge sahipleri böyle diyor, bu görüşü sa
vunuyor. Ama yaptıkları bunun tamamen ak-< 
sijıedir. Eserin hukuk devleti ilkesine aykır* 
tamamen sübjektif, indî görüşleri yansıtmak
ta ve hüküm ifade etmekte olduğu Türkiye'de 
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bâzı örgütleri ve kuruluşları ve hattâ şahısları 
yıpratma, lekeleme yolu ile oyunlar düzenledi
ği, saldırdığı ve bundan maddi çıkar sağlatmak 
gayesini güttüğü hükmünü kendi kendilerine 
çıkarmaktadırlar. Hani hukuk devletinde hü
küm verme yeri yargı organı idi? Ellerinde 
bu hükmü ihtiva eden. her hangi bir kazai or-
ıgandan alınmış ve bizim bilmediğimiz bir ilâm 
var mıdır? Yoksa, kendilerini yargı organı mı 
•addetmektedirler? Varsa bunu göstersinler. 
Yoksa mahkemeye başvursunlar, iddialarını 
ve görüşlerini teyidedecek bir ilâm aldıkları 
takdirde ben bu hüviyette bir kitabı devjet 
parası ödemek suretiyle tasarrufumun karşılı
ğı olan siyasi sorumluluğu tekabıbül etmeye 
hazırım. Ama bunu yapmıyac aksın, Türkiye'
de hüküm verme yeri yargı organıdır, diyecek
sin, sonra kendin ortaya çıkıp, birtakım suç
lamalarla gensorular düzenliyeceksin. Bu dav
ranış C. H. P. nin kendisini müesseselerin ve 
•organların üstünde görme hastalığından hâlâ 
kurtulamadığının tipik bir örneğidir.' 

Muhterem arkadaşlar, burada bir başka hu
susa işaret etmek isterim : 

Kendi iddialarına göre bu kitapta 8 - 10 
kuruluşa, gazeteye küfredilmiş, iftira edilmiş
tir. Kitabın neşrinden bu yana bir aya yakın 
bir zaman geçmiştir. Bu müddet zarfında bu 
ıbahsettikleri çevrelerden hiç ses çıkmamıştır. 
Alman ve kitaptaki ifadeleri bu mânaya yoran 
yalnız kendileri olmuştur. Ama önergelerinde 
bu kuruluşların isimlerini saymak suretiyle on
ların fuzuli avukatlıklarını yapmak istemekte 
ve şüphesiz bu davranışla eski alışkanlıkları 
icabı bir tahrik kampanyası yaratmaya çalış
maktadırlar. 

Anlaşılıyor ki, bu kitap sadece C. H. P. yi 
(ziyadesiyle rahatsız etmiştir. (Gürültüler) tik 
hareket hurdan geldiği içim kendilerine hitabe-
diyorum. 

Hulâsa olarak diyebiliriz ki, kitap uyarıcı, 
ilgilileri enforme edici bir doküman hüviyetin
dedir. Böyle bir eseri satınalıp dağıtmak Ba
kanlığımın kanuni yetkisi içindedir. Komüniz
me karşı girişilecek her teşebbüsün, her anti 
komünist propagandanın teşvikçisi olacağız. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Gerek Hükümet 
programımızda, gerek seçim beyannamemizde 
anti komünist bir iktidar olarak millete taah

hütlerimiz vardır. Komünizme karşı olan her 
konu ve teşebbüse yalnız parasını değil, Dev
letin bütün güçlerini seferber etmeyi iktidar 
sorumluluğumuzun esaslı bir icabı addetmek
teyiz. (A. P. sıralarından bravo sesleri, alkış
lar) 

Önergenin son maddesinde Anayasa üzerine 
yemin etmiş bir Parlâmento üyesi olarak, hu
kuk devleti ilkesine aykırı hareket ettiğim hu
susu da iddia edilmektedir. Şurasını hiçbir za
man hatırdan çıkarmamak lâzımdır ki, Anaya
sadaki yemin hepimize Devletin bağımsızlığını, 
vatanın ve milletin bütünlüğünü korumayı em
retmektedir. Buna karşı yönelecek her türlü 
hareketin karşısında olmamızı istemektedir. 
Binaenaleyh, yukarıdan beri izahına çalıştı
ğım ve devletin tahribini hedef tutan faaliyet
lerin içyüzünü teşhir eden bir kitaba prim ver
mekle Parlâmentoda ettiğim yemine sadakati
mi bir kere daha teyidetmiş bulunuyorum. Bu 
inançla huzurunuzdan ayrılıyorum. Takdir 
muhterem heyetinizindir. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri)1 

\ BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter, zatıâ-
liniz vermiş olduğunuz bir önerge ile sataşma 
yukuıbulduğunu beyan ediyorsunuz ve söz 
istiyorsunuz. Bu sataşma konusunda, daha ön
ceki celsede bendeniz başkan bulunmadığım 
sırada vukubulan ifadeleri tetkik etmek üzere 
zabıtları istettim, henüz deşifre edip getire
mediler. O bakımdan ne konuda sataşma oldu
ğunu takdir etmem mümkün-değil. 

Sayın Orhan Birgit zatıâliniz de... 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Yanıl
mıyorsam zatıâliniz burada idi. Sayın Güven 
Partisi Sözcüsü Paksüt, tarafından C. H. Par
tisini ilzam eden gayet açık beyanda bulunul
muştur. Ve burada, aynen şu cümleyi okuyo
rum: «Kızıl ordunun çaldığı marşlarla halk neşe-
içindeydi diye yazarsa, elbet vatandaş bu na
sıl parti diye düşünür.» Bu gayet açık bir it
hamdır, açık bir sataşmadır. Bu konuda cevap 
vermek imkânını lütfediniz. 

BAŞKAN — Yalnız bu konuya münhasır 
olmak üzere çok kısa beyanda bulununuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Zabtı tetkik 
etmemiştiniz ? 

BAŞKAN — Efendim, artık kendi beyan
larına itim&dediyorutf. 
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Lütfediniz mukabil bir taarruz vücud bul
masın. İçtüzüğün maddesini dikkatle koruya
lım, uyabm. Eica ederim. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Müste
rih burunun .Sayın Başkanım, aslında vermek 
istediğimiz cevap sadece bu konu ile ilgili, bu
nun dışında da ithamlar vaki olmuştur, tahdid 
edilmemiş olsaydı memnun olurduk, ama lüt
fettiniz ben de sadece bu konu üzerinde arzı 
malûmatta bulunmak istiyorum. 

Bahsedilen gazete Ulus Gazetesidir. Ulus 
Gazetesinde belki bu mealde bir yazı çıkmıştır. 
Bu yazının münakaşaısıda C. H. Partisinin iç 
meselelerinde uzun uzun tartışılmıştır. Şimdi 
Sayın Paksüt demek isterler ki, Ulus Gazetesi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin resmi organıdır ve 
Ulus Gazetesinde çıkan bu yazı C. H. Partisi
ni ilzam eder. Yani'lmıyorsaım budur. Muhale
fetin muhalefete cevap vermesi gibi bir gelene
ğin, doğmasına karşı olduğumuz için kendi fi
kirlerimizi bir tarafa bırakarak, yine kendi fikir
leriyle ve Sayın Genel Başkanları Feyzioğlu'nun 
hu konuda söylediği bir cümleyi okumak su
retiyle Meclis Tutanaklarından kendilerine arzı 
cevap edeceğim. 

29 . ö . 1965 tarihli 119 nen Birleşimde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Gruıpu adına yaptığı 
konuşma dolayısiyle, geçen bir tartışmada Sa
yın Feyzioğlu'nun söylediği sözler aynen şu
dur : Sayın arkadaşlarım (Gürültüler) Ulus 
Gazetesi hakkında beyefenedi, yani Ulus'ta çı
kan bir yazının bir partiyi ilzam edip etmiye-
ceği, genel başkanı ilzam edip otmiyeceğinin 
hakkında. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sene 1965, 
sene 1965... 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün... Müda
hale etmeyiniz bir, ikincisi dikkatle dinlersek 
Ulus Gazetesinin Halk Partisini ilzam edip et-
miyeceği hakkında beyanda bulunuyor. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Tarihi 1965. 
BAŞtKAN — Aynı şey, 1965 diyorlar, efen

dim. 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Doğru
dur Sayın Başkanım, Halk Partisi adına konuş
tukları zaman başka türlü, Güven Partisi adı
na başka türlü. (C. H. P. den alkışlar) 

«Sayın arkadaşlarım, biz şimdi Adalet Par
tisinin Keban Barajını istemiyordu iddiasına 

cevap vereceğiz. Ulus böyle yazmış. Ulus'ta ya
nılabilir, bir günlük gazetedir, yanılabilir. Fa
kat, plân vardır, parti görüşü vardır. Arkadaş
lar açık söylüyorum; Ulus'un o zaman yazdığı 
yazı C. H. P. iktidarının o günkü görüşü değil
di, aıma her zaman bir günlük gazete bir ikti
darın görüşünü sadakatle aksettirebilir mi?» 
Bir raportaj yazısı şimdi bu kürsüden tenkit 
edilen yazı. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi işgal etmek 
istemiyorum, bilhassa muhalefetin muhalefetle 
çekişmesiyle Yüksek Meclisin' vaktini almıya 
hakkımız yoktur ve iktidar bu suretle siyasi 
murakabeden mahrum etmek, yoksun kılmak 
ve Parlâmentonun nonmal işlemesine engel ol
maya hakkımız yoktur; ta ki o sıralardan kal
kıp, bu sıralara oturuncaya kadar (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) Bu söyledikleri, vekâle
ten ve niyaheten konuştukları partinin hâtı
ralarının tazelenmesine yol açıyorsa özür dile
rim... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bosuter, rica ederim ye
ni bir sataşmaya sehehiyet veren beyanda bu
lunmayınız. (Gürültüler) Tamam değil mi Sa
yın Bosuter ? 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, bu kadarı da bir ölçüde yeter, 
efendim. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Bing'it? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Sayın Nihat Kürşat, benim Halk 
Partisi Grupundaki konuşmamın alçakça bir ifa
de olduğunu söyledi. Bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu ifadeyi zaptetmiştim. Şimdi 
bu 'bir tavsiftir ve porselen yolsuzluğu ile bunu ir-
tibatlandıran, 'gensoru önergesinin esasına irti-
batlandıran bir beyanda bulunduğunuz için ifade 
etmiştir. Yalnız hu noktaya münhasır olmak üze
re söz vereceğim, çok rica ediyorum lütfediniz 
yalnız hu noktada konuşunuz, suiistimal etmeyi
niz. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Bugün yüce huzurunuza 'getirilen 'gensorunun 
açılıp açılmaması konusu grupumuzda konuşulur
ken ben söz aldım, Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanının 'bu kitapla ilişkili tasarrufu hakkında 
grup 'bültenine geçen ve kendilerinin bu kürsüde 

— 633 — 



M. Meclisi B : 147 25 . 7 . 1967 O : 3 

naklettiği sözleri söyledim. Ne var ki, porselen 
yolsuzluğunu Yüce Meclise getiren milletvekili ben 
değilim. Porselen yolsuzluğu... 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, zaten böy
le bir yolsuzluk Meclise gelmedi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Biliyorum. 
porselen yolsuzluğu Adalet Partisi Grupunun ken
di iktidarını murakabe etmek amacı ile, zannedi-
yoruim iktidarı süresi içerisinde ilk defa bir ba
kanı için kendi grupuna getirdiği 'bir gensoru
dur. (A. P. den, gürültüler.) 

BAŞKAN —• Gensoru değildir, efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Veya bir ge
nel görüşmedir. 

Dilson Otelinden, Emin Hekimgil'e kadar çe
şitli söylentilerin üzerinde dolaştığı bir Bakan ar
kadaşımız hakkında porselen yolsuzluğu ithamının 
genel görüşmesi olarak, şu olarak bu olarak, gru-
pa getirilen... 

BAŞKAN — Sayın Birgit bir dakika efendim, 
bir noktayı tavzih ediniz, çünkü genel görüşme bir 
bakan hakkında, onu istihdaf ederek açılmaz, ma-
lûmuâliniz, porselen yolsuzluğu hakkındaki genel 
görüşme tümüne sarihtir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Başka
nım, bendeniz Adalet Partisi grupunda olmadığım 
için radyodan dinlediğim, gazetelerden okuduğum 
ve Meclis kulislerinde Adalet Partili milletvekili 
ve senatör arkadaşlarımızın bana naklettikle-
riyle yetiniyorum. Porselen yolsuzluğunu kimler 
getirmişse Sayın Bakanın bana izafe ettiği sıfat 
o arkadaşların üzerine olması icabederdi. Dolayı-
siyle Yüce Meclisin çoğunluğuna gelmesi gerekir; 
yolsuzluğu yapan kimse o tecziye edilir. Ama yol
suzluğu koruyanlar kimlerse onlar da elbette tec
ziye edilir. Yolsuzluktan bahseden ilk defa ben 
değilim, bu Parlâmento çatısı altında. Zannediyo
rum Sayın Kadri Erogan'm bir önergesi ile gel
miştir. Adalet Partili arkadaşlarımın birçoğu tak
dir ettiğim bir murakabe görevini yerine getirerek 
meseleyi kendi gruplarına getirmişlerdir. Sayın 
Bakan orada sarf etmekten çekindiği bir sözü, bu
rada bana izafe ile aşırtma suretiyle, o arkadaşla
rıma söylemek istiyorsa, o arkadaşlarımla Turizm 
ve Tanıtma Bakanını başbaşa bırakıyorum. Saygı
larımla. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, saat 
20,00 ye 'gelmiştir. Daha önceki bir Meclis kara

rı ile saat 20,00 de birleşimi kapatmak gerekiyor
du. Ancak bu arada bu konunun bir esasa bağ
lanmasını temin edinceye kadar Meclisin devamı 
bir önerge ile istenilmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sensoru önergesinin görüşülmesine ara ver

meksizin devam edilmesi hususunun oya konmasını 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Aydın Yalçın 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Bilgin, zatiâliniz Başkanlığa 
yazmış olduğunuz bir yazı ile, «Başkanlığa 
vâki hakarete verilen cezayı Umumi Heyet ka
bul etmemiştir. Şahsınma vâki hakareti kürsü
den müdafaa edeceğimden, söz verilmesini rica 
ederim» buyuruyorsunuz. Ben bunu 95 nci 
maddeye göre zatiâlinize hakkında taarruz vâki 
olan bir kişi sıfatiyle söz vereceğim. Buyurunuz, 
yalnız o hitaba mâruz kaldığınız kısım hakkın
da lûf ediniz. 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Evvelâ Sayın Başkana teşekkür ederim. Bi
zim, kürsüde konuşurken mevzu dışına, verilen 
sözün konusu dışına çıkmamayı her zaman hatır
lattığımız için, benim bunun dışına çıkacağımı 
asla ve kat'a zannetmesinler, emin olsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, benim Başkanlık 
kürsüsünü işgal ettiğim bir sırada şahsıma vâki 
olan bir hakaretin Başkanlık Makamına olduğu 
herkesçe malûmdur. Binaenaleyh, Başkanlığın 
haysiyet ve şerefini müdafaa etmek en çok ikti
dar partisinin büyük grupuna düşerdi. Onlar 
bunu müdafaa etmek lüzumunu kendilerinde 
görmediler ve verdiğim en hafif bir cezayı dahi 
kendi arkadaşlarına lâyık görmediklerinden do
layı o kürsüyü bu itham altında bıraktılar. Şim
di ben, şahsım namına vâki olan acizlik vasfı
nın üzerinde durmak ve bunu değerlendirmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Riyaset Makamını iş
gal ettiğim zaman da izah ettiğim gibi, biz gün
demi yürütebilmek için birçok şeylere katlanı
yoruz ve hakikaten hüsnüniyetle sırf bu günde
mi yürütebilmek için ufak tekef şeylere aldır
mıyoruz. Bizim bu hüsnüniyetimizi aczimize 
verip, yüzümüze karşı; acizliğinden oldu, diyen, 
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ondan sonra bizi itham eden ve bu suretle haka
rete mâruz bırakan Sayın Ali Bozdoğanoğlu'-
nun bu hakaretini her halde şahsım itibariyle 
hazmedemiyeceğim için bu kürsünün şerefini de 
bir derece muhafaza edebilmek ve benim gös
terdiğim bu hüsnüniyeti benim aczime verecek 
kadar aşağılık bir ruha malik olduğu için bunu 
bu kürsüden ifade etmeye mecburum arkadaş
larım. Hürmetlerimle. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmamasını... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Ah
met Bilgin'in idare ettiği bir toplantıda bana 
tevcih edilen hususun... 

BAŞKAN —• Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Takrire 
vereceğimiz oy hakkında İçtüzüğün 137 nci mad
desine göre.... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan... 

ALİ BOZDOĞANOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Teker teker arkadaşlar. 
Nedir Sayın Artunisoy? Buyurun. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — İçtüzü
ğün 137 nci maddesine göre önerge hakkında ve
receğimiz reyi arz etmek üzere kısaca söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy İçtüzüğün 
137 nci maddesi açık oyu nizamlamaktadır. Bu 
konuda açık oylamaya gitmiyoruz, işari oyla 
yaptığımız için böyle bir imkâna mesağ yok
tur. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Gidip git-
miyeceğiniz henüz belli değil. («Belli» sesleri) 
(«Öyle öyle» sesleri ve gürültüler.) 

Bir dakika efendim; 
Hiçbirinizin itirazından hiçbir şey anlamamak

tayım. Anlıyamadığıma göre de hiçbir icrada 
bulunmama imkân yoktur. 

Buyurun Saym Evliyaoğlu.. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Sayın Bakan konuşurlarken bir tarizde bulun
dular, kendilerine bir sual sorup tavzihini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Evliyaoğlu, zatiâlinizin 
isminden Saym Bakan hiçbir suretle bahsetme
di, konuşmalarını yakînen takibettim.. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Okuyayım efendim, aynen şöyle dediler: Porse
len yolsuzluğunun başlangıcı... 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, İçtüzüğün 
95 nci maddesi hükmünü zatıâlinize de tatbik 
etmeye imkân yok. Eğer direniyorsanız oya 
koyayım, boşuna vakit kaybetmiyelim. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Sayın Başkanım, Saym Bakan arkadaşım eğer 
haysiyetli bir insan ise, lütfen bunun tavzihini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner... 
ALİ RIA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, grupumuzda yapılan bir görüşmede be
yanlarım Saym Bakan tarafından hatalı olarak 
aksettirilmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, zatiâlinizin de 
isminden bahsetmek suretiyle vâki bir beyana 
ben raslamadım. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Beye
fendi istirham ederim. 

BAŞKAN — Raslamadım efendim, bütün 
konuşmalarda geçen her ismi bu beyin, bu kafa 
tamamen tutmaya muktedir midir rica ederim? 
Raslamadığımı söylüyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Zabıt
lara yanlış geçmesin diye, ıttıla kesbettiğim bir 
konuyu, grupumuzda arz ettim. Saym Bakan 
bunu yanlış olarak, noksan olarak zabıtlara 
intikal ettirdi. 

BAŞKAN — Efendim, ben duymadığımı söy
lüyorum. Bu şekilde isminizden bahsedildiğini 
duymadım, duysaydım verirdim, diğer arkadaş
lara verdiğim gibi. 

ALİ RIA UZUNER (Trabzon) — Efendim, 
mahiyetini arz edeyim; Haydar Tunçkanat'm 
bir mektubu idi. Tarihi yanlış ifade ettiler. Mü
saade buyurun söyledi efendim, ismimden bah
setti... 

BAŞKAN — Tamam efendim, 
Buyurun Saym Bozdoğanoğlu. 

ALİ BODOĞANOĞLU (Adana) — Şahsı
ma karşı, «aşağılık bir ruhun ifadesidir» şek
linde bir ifade kullanan Ahmet Bilgin'e cevap 
vermek üzere, şahsımı müdafaa için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Bozdoğanoğlu, sırf bu 
kelimeye münhasır olmak üzere zatiâliniz üze
rine... (Gürültüler) Efendim, bir arkadaşımı-
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za bir beyanda bulunulmuş, bir taarruz vâki 
olmuştur. Münhasıran o noktada beyanda bu
lunacak. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Efendim, ta
arruza taarruz oluyor, Ahmet Bilgin'e de söz ve
recek misiniz1? 

BAŞKAN — Hayır olmıyacak. Taaruz olur
sa sözünü keserim. (Gürültüler) 

Şimdi orada kullanılan bir kelime üzerine 
söz istediler. 

ALI BOZDOĞANOĞLU (Adana) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri.. 

BAŞKAN —• Tekrar rica edeyim Sayın Boz-
doğanoğlu, içtüzüğün 95 nei maddesini suiisti
mal etmeyin ve münhasıran bu kelime üzerinde 
beyanda bulunun 

ALI BOZDOĞANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Ahmet Bilgin, hususi hali itibariyle her za
man şahsi hürmetimi üzerinde toplamış, kendi
sine karşı tavır ve hareketlerimde zerre kadar 
nezaketsizlik göstermemiş bir kimseyim. Fakat, 
Meclisin açılışından, Ahmet Bilgin'in Riyasette 
Reisvekili olarak vazife aldığı günden beri na
zarı dikkatimi çeken bir husus vardı: Sanki ak
sı bir tesadüf Ahmet Bilgin'in idare etmiş oldu
ğu bütün celselerde onun başına toplanıyor ve 
Meclisi bir türlü içinden çıkılmaz bir hale sü-
rüklüyordu. Uzun müddet bunlara hepiniz şa-
hidoldunuz, bu hali müşahede ettiniz. 

Ahmet Bilgin; burada tekrar ediyorum, şah
sî haline bir itirazım yok, fakat kabul ettiği 
bu vazifede ehliyetsizliği, dirayetsizliği ve kifâ-
yetsizliğiyle Meclis müzakerelerini içinden çıkın
lamaz bir hale sokmuştur. Bir üye olarak bunu 
ifade etmek benim en tabiî hakkımdır. Bunu 
söyledim. 

BAŞKAN —• Sayın Bozdoğanoğlu, rica ede
rim. 

ALI BOZDOĞANOĞLU (Devamla) — Bu 
aşağılık bir ruhun ifadesi değildir. Bu Meclisin 
mehabetine, Meclisin vekarma yakışmıyacak şe
kilde, Meclis Riyasetinden üyelere gayet laubali, 
gayet amiyane ifadeleriyle kendinin hacil, pe
rişan ruhunun ifadesinden başka bir şey değil
dir. Hürmetlele arz ederim. (Gürültüler) 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Söz istiyo
rum, sataşma var... 

BAŞKAN —• Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Gensoru önergesinin gündeme alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Gensoru önergesi
nin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

26 Temmuz 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. -• 

Kapanma saati : 20,19 

ti 



Millet Meclîsi 

147 NCÎ 

25 . 7 . 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUUULA SUNUŞLARI 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit 

ve 16 arkadaşının, Adalet Partili 'bir senatör ta
rafından yazılan kitaıbı Turizm ve Tanıttıma ile 
alâlkası olmadığı halde, Devlet parasiyle satına-
lıp parasız dağıttığı iddiasiylc Turizm ve Tanıt
ma Ba'kanı hakkında bir Gensoru açılmasına da
ir önergesi (11/53) 

İS - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEK 

II 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

(JÜKÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
KILAN IŞLEK 

İ. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dokunulmazlığının »kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/549) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtma tarihi :5 . 7 .1967] 

2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568). (S. Sayısı : 337) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 '. 1967] 

3. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Aılalct komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/430) (S. Sayısı : 334) 
[ Dağıtma tarîlıi : 6 . 7 . 1967] 

4. r— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkop Karma 
Komisyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 33S) 
[Dağıtma tarihi :"G . 7 . 1967] 

BİRLEŞİM 

1967 Salı 

: 15,00 

5. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 333) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dokunulmazlığının kal<lırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

7. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'in, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/363) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1967] 

8. — Antalya Mille'tveTdli İhsan AtaöyMin, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/53) (S. Sayısı : 346) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

9. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/64) (S. Sa
yısı :339) [Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

10. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/S1) (S. Sayısı : 340) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

11. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/87) (S. Sayısı : 
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] ; 



12. — Kastamonu Milletvekilli A'. Şevket 
Bohça'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sayısı : 
342) [Dağıtma tarihi :5 . 7 . 10G7] 

13. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çeti-
n-er'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve' 'Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/362) (S. Sayısı : 343) 
^Dağıtma tarihi :G . 7 . 1067] 

14. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/360) (S. Sayısı : 345) 
[Dağjtma tarihi : 6 . 7 . 10671 

15. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/447) (S. Sayısı : 344) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1067] 

"'16. — İzmir Milletvekili 'Settar îksel'-
in, , yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/106) (S. Sayısı : 352) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 19G7] 

17. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 353) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 10671 

18. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizrcli'-
nin, -yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından .mürekkep Karma Ko
misyon mporu. (3/177) (S. Sayısı : 354) 
| Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

10. — İstanbul Milletvekili •A'bdurrahman 
Şeref Lâ ĵ ile Antalya Milletvekili Osman Yük
sel'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/452) (S. Sayısı : 355) [Da
ğıtma tarihi :':8". 7 . 1967] 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/4S6) (S. Sayısı : 356) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1067] 

21. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/37) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1067] 

22. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 358) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

23. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efoog-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/530) (S. Sayısı : 350) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

24. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/550) (S. Sayısı : 
360) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

25. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Ali Özkan'ın, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu. (3/00) (S. 
Sayısı : 3G1) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 19G7] 

26. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/303) (S. Sayısı : 
362) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

27. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anaj*asn ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/455) (S. Sayısı : 363) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 



28. —Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/484) (S. Sayısı : 364) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 19G7) 

20. — Adana Milletvekili Turhan Dillimi'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalot komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/480) (S. Sayısı : 365) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

30. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 366) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

31. — Adana Milletvekili Turhan Dilligir
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalot komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/547) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

32. — Adana Milletvekili Turhan Dilligir
in yasama, dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/54S) (S. Sayısı : 36S) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

33. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/5S6) (S. Sayısı : 360) [Dağıt, 
ma tarihi : 8 . 7 . 19G7] 

34. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 370) [Da* 
ğıtma tarihi : S . 7 . 1967] 

35. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu, (3/596) (S. Sayısı : 371) 
[Dağıtma tarihi : &•, 7 . 1967] 

3 -
36. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkım
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/611) (S. Sayısı : 372) [Dağifc-
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

37. — Adana Milletvekili Turhan Diîliğil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkin-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada* 
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

38. — İstanbul Milletvekili önhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalot komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/513) (S. Sayısı : 374) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

39. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılmadı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa "vş 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/514) (S. Sayısı : 375) [Da* 
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

40. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma. lip» 
misyon raporu (3/4S1) (S. Sayısı : 376) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1067] 

41. — E s k i Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının kak 
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisj'onlarnıdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/48) (S. Sayısı : 
377) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

42. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekr 
kep Karma Komisyon, raporu (3/71), (S* Sa* 
yısı : 378) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

43. — Çorum Milletvekili Abdurrahmaıi'Gü-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma^ 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya*-
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayısı ••: 379) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967 ] , 



. 44. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

"Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı : 
380) [Dağıtma tarihi : 8 .7 .1967] 

45. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması haklkında Başbakanlık tezkeresi v : Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/597) (S. Sayısı : 
381) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .19G7] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dolkunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezıkeresi ve Anayasa 
ye Adalet 'komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 382) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

47. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm, 
yasama dokunulmazlığının (kaldırılması hakkın
da Başbalkanlık tezfkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürökıkep Karma Komis
yon raporu. (3/525) (S. Sayısı : 383) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

' 4 8 . — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/579) (S. Sayısı : 384) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

49. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
'kek'in yasama dolkunulmazlığının kaldırılması 
haıkkında Başbakanlıfk tezıkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma, ko
misyon raporu. (3/585) (S. Sayısı : 385) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

50. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'ııı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayısı : 386) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

51. — Adana Milletvekili Ali Bo<zdoğanoğ-
lu'nun yasama dolkunulmazlığının kaldırılması 
halkkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/62) (S. Sayısı : 387) 
[Dağıtma tarihi :• 8 . 7 . 1967] 

4 — 
j 52. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 

Göztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldı-
I rılması hakkında Başbakanlık tezıkeresi ve 

Anayasa ve Adalot komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

53. —İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
I in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
I kında Başbakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3/172) (S. Sayısı : 389) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

54. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dolkunulmazlığının kaldırılması hak-

I kmda Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/254) (S. Sayısı 390) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

55. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

I 'çında Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalot komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3/262) (S. Sayısı : 391) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

56. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
I ban'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I haıkkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından müre'kkep Karma 

Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı : 392) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

57. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
I 'ian'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa 
I ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 393} 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

58. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezıkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 391) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

59. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dolkunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başba'kanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/405) (S. Sayısı : 395) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 



60. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/315) (S. Sayısı : 396) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 11)67] 

61. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık , tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/427) (S. Sayısı : 31)7) [Da
ğıtma tarihi : S . 7 . 1967] 

62. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in, j-asama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 398) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/603) (S. Sayısı : 399) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

64. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/449) (S. Sayısı : 400) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

65. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/475) (S. Sayısı : 401) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

66. — Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasaıma dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı : 
402) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

67. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı : 403) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

68. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 404) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

69. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/602) (S. Sayısı : 405) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

70. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/601) (S. Sayısı : 406) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

71. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/593) (S. Sayısı : 407) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

72. — Nevşehir Milletvekili Sclâ-hattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı : 
408) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

73. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi re 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 409) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

74. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Ivılıeoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/77) (S. Sa
yısı : 410) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

75. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdc-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/532) (S. Sayısı : 
411) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 
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7G. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 

yasama dokunulmazlığının- kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 412) [Dağıtma ta
rihi : 1 0 . 7 . 1Î)G7] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma, Komisyon 
raporu (3/G04) (S. Sayısı : 413) [Dağjtma ta
rihi : 1 0 . 7 . 1!)G71 

78. — îstanıbul Milletvekili. Çetin Altian'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık' tezkeresi ve Anayasa, ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/482) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma ta
rihi : 1 0 . 7 . 10071 

79. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in. yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Ada I ot Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/580) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

80. — Istambul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon .raporu. (3/542) (S. Sayısı : 41G) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 19G7J 

81. — Trabzon- Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımla Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/51G) (S. Sayısı : 417) 
[Dağıtma tarihi : 10' . 7 .-19G7] 

82. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/515) (S. Sayısı : 418) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 19G7J 

83. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa re 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1967], 

84. -—Devlet Opera ve Balesi Genel.Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im. Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İnişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon* 
larından 5 er' üyeden kurulu fîeçici Komisyon 
raporu. (1/333,2/190) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 19G7] 

85. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye. İçişleri, Millî 
Kğitim-ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : G . 5 . 19C7] 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KAKARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK OKREGÎN'CE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler do
lay ıs iyi e alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
rinin tasarısı ve imar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon rapora. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 19661 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
•M-M Amasya Milletvekili Ifceçat Arpueıoğlu; eski 
Diyarbakır Mi!!<'îw«kili Hilmi Oündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'ırı, Dilekçe 
Karna Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda jrörüşül meşine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
'Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
t/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 19661 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu (îenel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
»99 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Konıisyo-



en rapora (Millet -Meclisi : 5/5; Curtihuriyeı 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağılma-tan 
hi : 27 . 1 . 1966] 

4. — Eski 'Mardin Milletvekili Talât -Oğuz'-
un, .'Dilekle Karına komisyonu (Jenel Kurulu 
nuıı 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık lyarar Cetve 
ündeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü 
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko 
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhur) 
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da 
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966J 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzımhasanoğiu ve 9 arkadaşının, A leyli silâh 
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 taril 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin i!k fıkrasının d eğiştin İm esin t 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : .1 . 2 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın tîyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuauatı sanatlarının ta ra icrasına dair 121** 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardın 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının. 5680 sayılı Basın Kanunu 
nuıı 31 nei maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ""S Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 19fif>l 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Ca
hit Ortaç ve 7S arkadaşının. 6183 «ayılı Amrm 
akacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt-
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

9. —• Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayın. 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

10. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafauğlu 1329 doğumlu Faik 
>zer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta-

•iarısı ve Adalet Komisyona raporu (1/244) (S. 
Sayısı; 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Itagıp 
Cner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
ieğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Saym: 173) 
ı Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nti maddesinin kaldırıl-
naşı ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
-famın teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
2/348) (S. Sayın: 174) IDağıtma tarihi: 

23 . 12 . 19661 
13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 

25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
aşarisi ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
S. Sayın : İSS) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. — 'Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Vlehnıetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

15. •—-. İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
' 1 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
»658 sayılı Kararın Genel Kurulda gnrüşülmesi-
ıe dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
•aporu (Millet Meclisi 5/30:' Cumhuriyet Se-
ı a tosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
•ihi : 15 . 4 . 1967] 

16. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
0 . 7 . 1965 tarihli Haftalık'Karar Cetvelindeki 
Î656 sayılı Kararın Genel Kurulda -görüşülmesi
ne dair •önergesi re Dilekçe Karma Komisyonu 
ra-poni (Mîllet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı :. 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 19671 

17. — İzmir ^Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 .1965 itaâhli Haftalık Karar Cetvelindeki 



3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32: Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

18. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3059 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Ilasanoğlu 11a-
ni'dcn doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(tfzmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

20. — Manisa-"ilinin Çaprasıbokir Mahal
lesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretimi üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân kondisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

22. — Balıkesir- Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

23. — Trabzon Milletvekilli Hamdi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanım 
teklifi ve Milli Eğitim ve Adalet komisyonları 

8 — 
raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi :20 . . 6 .1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAriLACAK 
İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'ın. çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve' Ma
liye ve Plân komisyonları raporları.- (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 1) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil \ c 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Flân Komisyonu rapora. 
(2/508) (S. Sayış : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka
raca ve 10 arkadaşının. Braırum, Şenkaya Ivs-
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Ka-nunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Fiğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
(rozasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
vr> Adn'et Konmvoîm raponı. (2/219^ (S Sa
yısı : 2S2) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 3) 

X 4. — İşçilerin iyonizan radyasyonlarına 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 310) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] (Görüşme sı
rası : 4) 

X 5. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmem hakkında karnın 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadagının kanun tek-



lifi ve Tarım ve Plân koiüiayonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Kominyorı raporu (1 7259 ı 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 

8 . 3 . 19G7] (Görüşme sırası : 5) 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 6) 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/352) 
('S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 
(Görüşme sırası : 7) 

8. — TraJbzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. O. Emekli San 
dığı Kanununun 31 nei maddesine bir fıkra ek 
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı- : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 
(Görüşme sırası : 8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kauununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporla: 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi 
14 . 7 . H)66| 

X 10. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113 
(S- Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966i 

X 11. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk 
cine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve İÛ 
arkadaşı Ue Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Terfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların 
dan 4 er üyedeu kurulu Geçici Komisyon rapo 
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 2101 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967J 

9 — 
12. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 

ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile-
•ı Genel Birliği kanun tas;.nsi ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek-
ifi ve Tarım, Gümrük v Tokel, Maliye, Tiea-
•et ve Plân komisyonla ımian yenilen dörder 
iyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208. 

2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi 
6 . 3 . 19671 

X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai O rai ve 
'24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık. İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar. 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân- komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294. 2/2<n (Ş. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

14. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
e 10 arkadaşının. Bölge Tiyatroları kanun 

reklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
îeçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 

275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 
X 16. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 

1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti-
oaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 27£) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] 

X 17. -— Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî' Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Jümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarındaki 

'içer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 

18 . 5 . 19671 
X 18. — İzmir Milletvekili Mustâfa Uyar ve 

11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat öza/rda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nei maddelerine fıkralar eklenmesi hak-



kmda kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

19. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması haikkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunana ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

21. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genci 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 noi maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/2S8) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma talihi : 6 .6 .1967] 

22. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

23. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tüt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kanun 
teklifi üe Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
noi maddesine bir fıkra elenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turiam ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 24. — özel Yatırım Bankası kanunu tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 
arkadaşının, özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'in, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu ile Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçüerek kurulan Geçici Ko

misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

25. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/166) (S. Sayısı : 325) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 26. — Genel Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısı ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçüen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 27. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dı
şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/70) (S. Sayısı : 331) [Dağıtma tari
hi : 6 . 7 . 1967] 

28. — Avukatlık kanunu tasarısı üe Adana 
Milletveküi Kemal Sarıiıbrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Mületvekili Fakih özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri üe 
Çalışma ve Adalet komisyonlarımdan 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

29. — Kooperatifler kanunu tasarısı ile 
Konya Milletveküi Fakih özfakih ile Adana 
Milletveküi Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Tica
ret ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/151, 2/53, 
2/232) (S. Sayısı : 351) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

30. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birin
ci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süre
lerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördün
cü maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
'kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/371) (S. Sayısı : 430) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 

X 31. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
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v* 2284 sayılı Kanuna eık kanun teklifi re 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları. (2/170) 
(S. Sayısı : 431) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Sa
vaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğum
lu Hacı Altmer'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/355) 
(S. Sayısı i 433) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

33. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 ankadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/124) (S. Sayısı : 432) [Dağıtma 
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 

34. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/56) (S. Sayısı : 429) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1967] 

35. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

X 36. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin terkini hakkında ka
nun teklifi : (2/367) (S. Sayısı 436) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

X 37. — Konut kanunu tasarısı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ve 13 arkadaşı
nın Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/266) (S. Sayısı : 435) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 7 . 1967] 

38. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muthtaç durumda olanlara vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mebnıre 
Aksoley ve 2 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu 
tabiî üyesi Kadri Kaplan, Cumhuriyet Sena
tosu üyesi Hasan Kangal, Ordu Milletvekili 
Ferda Güley, Kastamonu Milletvekili î. Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Mardin Milletvekili Rifat Bay-
kal, Kütahya Milletvekili Mesut Erez ve 2 ar
kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 13 arkadaşı, Antalya Mil
letvekili Ahmet Torgay'ın İstiklâl Madalyası 
sahiplerine aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/372, 2/197, 2/241, 2/289, 
2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547 (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : - 20 . 7 .1967] 

39. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların* 
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/157) (S. Sayış : 440) [Dağıtma ta-
riJhi : 20 . 7 . 1967] 

(Millet Meclisi 147 nci Birleşim) 




