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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

5 Mayıs'in «Avrupa Günü» ve Avrupa Kon
seyi Teşkilâtının 20 nci kuruluş yıldönümü ol
ması dolayısiyle Başkanlığın açıklaması Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen müddet ve sebeplerle izin ve
rilmesi ve 

Hastalıkları sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğanlı ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'na ödeneklerinin verilme
sine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla de
ğişik 55 nci maddesinin son fıkrasının iptal edil
diğine dair Anayasa Mahkemesi ve, 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Sadettin Bilgiç'e Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel. Kurulun bilgisine sunuldu. 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 7 ar
kadaşının, Yargıtay Başkanının cenaze törenin
de meydana gelen irtica olayının sorumlusu ol
duğu iddiasiyle Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi okundu ve gündeme 
alınıp alınmaması konusunun gelecek birleşim
de görüşüleceği ve, 

İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm, 
memlekette esen veya estirilen rejim buhranı 
havasının nedenleri ve önlenmesi çareleri husu
sunda bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi okundu ve gündeme alınarak sırası geldi
ğinde görüşüleceği bildirildi. 

Komisyonlardaki açık üyelikler için yapılan 
seçim sonucunda, adayların gösterildikleri ko
misyonlara seçilmiş oldukları açıklandı. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Ulusal 
çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkelerine ay

kırı olarak madenlerimizin yabancılara devre
dildiği iddiasiyle Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesinin gündeme alınması, 
yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 
reddolundu. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram. ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında İçişleri Ko
misyonu raporu gelmemiş olduğundan, kanun 
teklifinin görüşülmesi ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm 
ve 11 arkadaşının, milletlerarası münasebetle
rin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklerin benimsendiği hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu kabul olu
narak, teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kapıcı
ların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Özde-
mir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâve edilmesi hakkında kanun teklifinin tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

6 . 5 . 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşime saat 19,00 da son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilj Urfa 
Nurettin Ok lîamazan Tekeli 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihitîin Gür er 
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BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 nci Birlerimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Kabri ÇağlayangU'c Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1147) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar Dış
işleri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 7 
arkadaşının, Yargıtay Başkanının cenaze töre
ninde meydana gelen irtica olayının sorumlusu 
olduğu iddiasiyle, Hükümet hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/80) 

BAŞKAN — Şimdi, gsnsoru önergesinin mü
zakeresine geçiyoruz; önce gensoru önergesini 
okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 

Yargıtay Başkanı rahmetli İmran Öktem'in 
cenaze töreninde başgösteren olay, tarihimiz
de geçen ağır irtica olayları niteliğinde ve eski 
irticalarm memlekete getirdiği-büyük zararla
rın daha fazlasını getirecek özelliktedir. 

Yüce Meclisin bu olaya el koymasına kesin 
zaruret vardır. 3 Mayıs 1969 tarihli büyük irtica 
dayının doğrudan doğruya sorumlusu olan Hü
kümet hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca gensoru açılmasını saygı ile rica ede
ri: 

Nihat Erim 

Dr. Kemal Satır 
C. H. P. Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
Elâzığ Milletvekili 

Dr. Kudret Bosuter 
C. H. P. Millet Meclisi 
Grup Yönetim Kurulu 

Üyesi 
Giresun Milletvekili 
Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

5 . 5 . 1969 

İsmet İnönü 
C. H. P. Genel Başkanı 
Malatya Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

Hatay Milletvekili 
Hüsnü Özkan 

Tokat Milletvekili 
Cevdet Aykan 

5 . 5 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yargıtay Başkanı rahmetli İmran Öktem'in 
cenaze töreninde başgösteren olay üzerine gen
soru isteğimizi belirten bugün takdim ettiğimiz 
önergemize ikinci fıkra olarak şu ilâvenin ya
pılmasını saygı ile rica ederiz. 

«Hattâ bu olay, bir irtica hareketinin sınır
larını aşarak, din ve ibadet hürriyetine açık 
bir saldırı halini almıştır. Bu olay, aynı zaman
da devletimizi ve Anayasamızı temelinden yık
maya yönelen tertiplerin yeni bir belirtisidir. 

— 195 — 



M. Meclisi B : 88 6 . 5 . 1960 O : 1 

Tertipler, Hükümetin de bilgisi ve teşviki ile bu 
ölçüye varmıştır. 

C. H. P. Genel Başkanı C. H. P. Millet Meclisi 
ismet înönü Başkanvekili 

Malatya Milletvekili Nihat Erim 
Kocaeli Milletvekili 

0. H, P. Millet Meclisi Trafon Milletvekili 
Başkanvekili Ahmet Şener 
Kemal Satır 

Elâztğ Milletvekili 
Giresun Milletvekili Hatay Milletvekili 

Kudret Bosuter Hüsnü Özkan 
(İmzası yok) (imzası yok) 

Bursa Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Sadrettin Çanga Cengiz Nayman 

(İmzası yok) (İmzası yok) 
Tokat Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Cevdet Aykan Reşit Ülker 
(İmzası yok) 

Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodanıanoğlu 

BAŞKAN— Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince önce takrir sahiplerinden bir kişiye söz 
vereceğim, 

Takrir sahiplerinden Sayın İnönü mü konu
şacaklar efendim? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Evet, efen-
dim; 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İnönü. (C.H. 
P. sıralarından sürekli alkışlar) 

Î8MET İNÖNÜ (Malatya) — Savın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

3 Mayıs 1969 irtica olayına Parlâmentonun 
el koymasını zaruri görüyoruz. Bunun için gen
soru açılmasını istiyoruz. 

En büyük bir Devlet memuru da olsa, va
tandaşları kâfir ilân etmek yetkisini kendisinde 
var zannedenlerin en ağır tecavüzü yapmaları 
gibi hazin ve feci bir olay karsısında kaldık. 

Birinci derecede resmî törenler içinde saygı 
gösterilen büyük bir insana, Devlet adamına, 
sancağa sarılmış cenazesiyle saldırı yapılmıştır. 

Özotle; Devletin en yüksek şeref mevkiine 
çıkmış, en yüksek görevini senelerce başarı ile, 
vakar ile yapmış insana saldırı yaparken dine 
de büyük saygısızlık yapılmıştır. Çok esef edi
lecek yeri; bütün bunlar bâzı Devlet memurla
rının yardımı ile tatbika konulmuştur. 

Yüksek hâkimler son saygı vazifesini yap
maya mecbur oldukları cansız arkadaşlarını ko
rumak ve kendi canları ve haysiyetlerine yapı
lan tecavüzleri önlemeye çalışmak zorunda çır
pınmışlardır. 

Yargıtay şahsında yüksek hâkimlerin bu ka
dar saygısız ve insafsız muamele gördüğü hiç
bir devirde vâki olmamıştır. 

Bütün Devlet büyüklerinin ve Devlet kuv
vetlerinin gözleri önünde bir yüksek hâkimin 
cenazesine yapılan insanlık dışı saldırıları ön-
liyemiyen, aksine saldırganları koruyan bir 
hükümet, yurdun her hangi bir köşesinde 
vatandaşlarımızın canına, malına yapılabilecek 
saldırıları nasıl önliyecektir? (C H, P. sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Saldırganlar, ibadet hürriyetini tanımamış
lar, memlekette Anayasa nizamı olduğundan ve 
Cumhuriyet kanunlarından tamamiyle habersiz 
görünmüşlerdir. Din vecibelerinin tatbikine im
kân vermiyen bir tecavüz tertibi karşısında kal
dık, bu facia gözlerimizin önünde, dizimizin di
binde cereyan etti. 

Ekonomik ve sosyal meseleleri çıkmaza gö
türen Hükümetin, bu meseleleri unutturmak 
için irticaa her zamankinden fa^la. daha çok 
destek olduğu son tertiplerle ortaya çıkmıştır. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; olaylar birdenbire, bi-
linmiyerek patlamadı. Günlerden beri camilerde 
vaızlar, tehditlerde telkin edildi, körüklendi, 
hazırlandı. 

Yargıtay Başkanının naması kılmmıyacagi 
yolunda toplantılar, kararlar, Devlet büyükle
rine çekilen teller basında çıkmıştır. 

Bu durumda Hükümetin olaylar karşısında
ki aczi mazur gösterilemez. Bütün bu hâdiseler 
bir esaılı derdin görünüşleridir. 

Derdin sebebi yıllardan beri irticam okşan
ması, teşvik edilmesidir. 

Müslümanlığa lâik Cumhuriyete, hepsine 
meydan okuyan, hepsini tahribetmek istiyen 
bir irtica olayı 3 Mayıs 19CO da olmuştur. Ne 
£,:,:ıan irticadan şikâyet etsek Sayın Başbakan 
bunların vicdan hürrir, in t^ .».hürleri saydı
ğını söyler. Şikâyetleri olanların savcılara mü
racaat etmesini ister. Fakat açıktan suç işliycn 
devlet memuru durumundaki bâzı din görevli-. 
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lerine toz kondurulmamış, bunlara karşı idari 
tedbir alınmamıştır'. Aşikâr bir gerçektir ki gö
revli insanların yaptıkları tecavüzlerden elbet
te hükümet mesuldür. Din görevlileri hükümet 
memuru olarak lâik Cumhuriyete karşı va
tandaşın vicdan hürriyetine karşı yaptıkları 
her tecavüzden mensubolduklan hükümeti 
sorumluluğa sokmaktadırlar. Bâzı yerlerde şi
kâyet ederken orada bulunan din görevlisinin 
yanlış, kanun dışı tutumundan şikâyet ettiğimi 
zannetmişler, benim ne yapacağımı sormuşlar
ıdır. Meselâ Konya'da. Orada verdiğim cevap
ta; suçlu olan, orada memur olarak suçlu gör
düğümüz insanla karşı karşıya hiçbir meselem 
olmadığını, onların âmirlerini Büyük Mecliste 
hesaba çekmek durumunda olduğumuzu, bunla
rı ancak Meclisin hükümetle düzeltebileceğini 
söylemişimdir. Bu hareketler vicdan hürriyeti
ni, vicdan hürriyeti adına tahribetmek istiyen-
lerin saldırılarıdır. Hazindir ki bu hareketleri 
bizzat Sayın Başbakan vicdan hürriyeti say
makta ısrar etmektedir. 

Devlet memuru olan bâzı din görevlilerince 
vatandaşlar ve siyasi rakipler açıktan kâfir ilân 
edilebildikçe, temiz Müslümanlar ve saf insan
lar her gün tecavüze teşvik edildikçe gelecek 
zamanların felâketleri daha büyük olacaktır. 

Hükümet bugüne kadar devam eden tutu
muyla önleyici tedbir almamakla, çıkan vak'a-
ları önemsememekle bütün sorumluluğu taşı
maktadır. 

Osmanlı devrindeki büyük irtica vak'aları 
daima hükümete karşı idi. Şimdi hükümetin hi
mayesinde bulunuyorlar. Onun için bu irtica 
olayları güçlendikçe, tecavüz cesaretleri art
tıkça çok daha zararlı, çok daha tehlikeli ola
caklardır. 

Şimdi bu söyledilderime karşı bize nasıl ta
riz edileceğini bilirim. Çok işitmişimdir; evvel
den hatırlarım : Savaş esnasında camileri am
bar yaptığımızdan ve tecavüzler yaptığımız
dan çok şikâyet edilmiştir. Sıkıştıkları zaman 
siyaset adamları bunları dine karşı bizim saygı
mız misali olarak öne sürmeye çalışırlar. Şim
diye kadar bu tarizlerin hiçbirini önemseyip ce
vap yermeye değer bulmadım. Ama bu sefer 
söyliyeyim : İkinci Cihan Harbinde seferber 
iken ordular her gittikleri yerde kapalı, barın
mak için kapalı yer ararlardı. Bu orduların ne

rede barınacakları, hangi yerde vazife alıp im
kân bulacakları, Cumhurbaşkanı olarak benim 
ne bildiğim, ne gördüğüm şey vardır. Rahmetli 
Mareşal'ın idaresinde hareket... (A. P, sırala
rından gürültüler, C. H. P. sıralarında «sus, 
sus» sesleri) yapan ordular muhtelif yerlerde 
mevzi alırlar, yürürler ve memleketi müdafaa
ya çalışırlardı. Şimdi, seferberlik zamanında 
boş binalara girmek, askerlerin pek iyi hatır-
lıyacağı, askerlik edenlerin bileceği kanun ica
bıdır. Seferiye nizamnamesi denilen bir askerî 
vesika vardır ki askerlerin yürüyüşleri, ika
metleri, barınmaları ve sairesini tanzim eder. 
Onun bir hükmü şudur : Çadırlı ordugâh var
dır, hiçbir çadırlı ordugâh en zavallı bir kapa
lı yerin rahatını veremez. Hiçbir çadır bir ka
palı samanlığın rahatını veremez. Onun için 
imkân buldukça kıta kumandanının vazifesi, 
boş bulduğu binayı işgal edip o g*ocenin yağmu
rundan, şiddetinden ertesi günü muharebe mey
danında savaşacak olan askerinin dermanını 
koruyarak götürmektir. Tamamiyle askerî bir 
icap. Bunları bana, seferin camilere, din icap
larına saygısızlığı olarak göstermek isterler. 
Bir defa söyleyip geçiyorum, ihtimal yine söy-
liyeceklerse tekrar düşünürler. 

Seferde, camilerden, mekteplerden boş bu
lunduğu zaman askerler istifade etmiş olabilir. 
Ama hiçbir zaman camiler, milletin bütünlüğü
ne, devletin temellerine kastedenlerin yığmak 
yeri olmamıştır. (C. H. P. sıralarında şiddetli 
alkışlar ve «bravo» sesleri) Bu ilk defa şimdi 
oluyor. Türk milletinin selâmeti, bağımsızlığı, 
ilerlemesi için yapılan her çaba tarihimiz bo
yunca iç ve dış düşmanlarca küfür ilân edilmiş
tir. öteden beri Osmanlı devrinde ve her devir
de Türkler içte ve dışta bulunan düşmanları 
tarafından kâfir ilân edilerek nifaka düşürül
mek istenmiştir. Bundan tabiî bizim nesil kur
tulmadı. Biz, milletin ölüm dirim savaşında, 
biyim çabalarımız esnasında Şeyhülislamın 
idam fetvasını üzerimizde taşıyarak çalıştık. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli plkışlar) 

Şimdi teşvik gören bâzı vazifesiz ve müte
caviz din görevlilerin diyar diyar dolaşıp bizle
ri kâfir diye ilân etmeleri, tasavvur buyurur
sunuz ki, bizi hiç müteessir etmiyor. Yalnız, 
sorumluların ne kadar yüz verdiklerini düşü
nerek mahzun oluyoruz. 
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Türk Milleti bütün bu aksi telkinlerin te
sirinden, zehirli tesirlerinden kendisini kurtar
mış, kurtarabilmiştir. Bazan çok güç kurtarmış
tır, çok zararlara uğramıştır, ama nihayet kur
tarmaya muvaffak olmuştur. 

Bu tarzda iftiralar, küfür isnatlariyle Türk 
Milletini kandırılacak kadar geri anlayışlı sa-
nanlar daima hüsrana uğramışlardır, uğraya
caklardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Parlâmento, bu büyük, bu meseleye el ko
yarsa bu irtica vakasından memleketi selâmete 
çıkaracaktır. Çünkü,, bu irtica vakası diğerlerini 
takibederek en feci şekilde resmî törende bü
tün Devlet büyüklerinin gözleri önünde Baş
kentte cüretle, küstahlıkla yapılmıştır. Bunun 
hesabı aranmadan, sorumluları bilinmeden ka
patılması çok zararlı olur. 

Parlâmento bu meseleye el koysun diyoruz. 
Bütün devayı orada görüyoruz. Her büyük buh
ranın halli, demokratik rejim içinde vatandaş
ların gözünü Büyük meclislerin ve Millet Mec
lisinin ve Senatonun muhakemesine, takdirine 
ve tedbirine bağlıyacaktır, itimadımız kuvvetli, 
içinde bulunmakla şeref duyduğumuz Parlâ
mentomuzun bünyesindeki bütün sağ duyular 
böyle irtica olaylarına karşı milletin beklediği 
dııygarlığı ve istediği tedbirleri alacaktır, ala
caklardır. 

Parlâmento, nasıl el koyacaktır? Önergemiz
de de Parlâmentonun bu irtica olayına el koy
masını istirham ettik. Nasıl el koyacaktır? 

ilk yapılacak vazife, Parlâmentonun, 3 Ma
yıs 1969 olayının bir irtica olduğunu kabul ve 
ilân etmesidir. 

Bundan, Parlâmentonun vatandaşlara doğ
ru yolu gösterdiği ve kendisine güvenmeleri 
lâzımgeldiği anlamı çıkacaktır. 

«irticaa karşıyız, aşırı akımlara karşıyız» 
demek bir şey ifade etmez. Size, olay gösteri
yoruz; 3 Mayıs olayı. Bu olayı irtica sayıyor 
musunuz, saymıyor musunuz? Mesele burada
dır. 

Adalet Partisinin, parti olarak irtica ile be
raber görünmesinden birçok A. P. lilerin de en 
dişe duyduklarına inanıyorum. Bu bahse giri
şimin sebebi, Sayın Başbakanın Adalet Parti
sini irtaca ile beraber olarak bizim gösterdiği
miz tarzında şikâyetini gördüğümdendir. 

Adalet Partisinin, parti olarak irtica ile be
raber görünmesinden birçok A. P. lilerin de en
dişe duyduklarına inanıyorum. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Hayır. (C. 
H. F. sıralarından «Sus, konuşma» sesleri) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Başbakan, de
mecinde bu endişeyi istismar etmek istiyor. (A. 
P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı konuşma- ( 
lar) 

Dinleyin, dinleyin. Ben, Adalet Partisinin 
bir irtica partisi olduğu, olabileceği kanısın
da değilim. Bu parti içinde çokluğun irticadan 
bizim kadar müteessir olduğu inancındayım. Sa
mimî olarak fikrimi söylüyorum. 

Hükümetin sorumluluğunu A. P. nin mânevi 
şahsiyetinden ayırmak lâzımgelir. 

3 Mayıs olayını, 3 Mayıs irtica olayını A. P. 
nin sırtına dayayarak istismar etmek istiyen yar
dakçıların teşviklerine kapılmayınız. 

Adalet Partisinin,, irtica tehlikesine karşı 
kesin vaziyet aldığının bilinmesi memlekete bü
yük ferahlık getirecektir. 

Büyük hâkimlerin el birliğiyle, ses birliğiy
le feryadı herkes için büyük uyarmadır. O hâ
kimlerin bütün ömürleri suçluların mugalâtaları 
içinden gerçeği bulup çıkarmakla geçmiştir. (C. 
H. P. sıralarından şiddetli ve sürekli alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

Onların sesine, onların hükmüne değer ver
mek lâzımdır ve bizim için vazifedir. 

irtica olaylarında resmî din görevlilerinin 
kamın dışı tutumlarından bir kısım vatandaşla
rı dinsiz ilân etmelerinden yıllardır şikâyet ede
rim. Başbakan, bu şikâyetlere hiçbir zaman ku
lak vermedi. 

Şimdi, bâzı din görevlileri millete, Anayasaya 
ve Anayasa müesseselerine meydan okurcasına, 
Devlet yönetimine el koyma tasavvurlarını ger
çekleştirme teşebbüsüne açıktan geçmişlerdir. 
Bu teşebbüsün ardında bâzı yabancı siyaset ve 
iş çevrelerinin bulunduğu yolundaki haberler 
meselenin vahametini büsbütün artırmaktadır. 
Din görevlileri arasında ödevini ciddî olarak, 
din esasları ve Anayasa hükümleri içinde yap
makta olanlar çoktur. Bu münakaşa içinde va
zifesini yapan hakiki mıüslüman din görevlisi 
insanları suçlulardan ayırmak için ben daima 
dikkatli olacağım, hepimizin dikkatli olmasını 
isterim. 
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Olaylardan en çok üzülenlerin bu vazifesini 
ciddî olarak yapan din görevlileri olduğuna 
inanmalıyız. 

Özetle, suçluların yanında bu gerçek din
darların, din görevlilerinin korunması ve say
gı görmesi lâzımdır. 

Anayasayı, Devleti, Cumhuriyeti, kanunları 
hiçe sayan bâzı Devlet memuru durumundaki 
din görevlilerinin tahrikleri 3 Mayıs olayından 
önce ve sonra en ileri ölçüsüne varmıştır. Hü
kümetin, bu kanunsuzlukların vicdan hürriye
tinin tezahürleri gibi görmekte uzun zamandır 
devam eden ısrarı, kanunsuzlukların Anayasa ve 
Cumhuriyete karşı girişilen tertiplerin başlıca 
teşvikçisi olmuştur. 

Hâdiseleri bize yüklemeye kalkışanlar ola
caktır, olmaktadır. Bunlar boşuna gayrettir. 
Kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. Parlâmen
tonun Anayasaya, Devlete sahip çakması şart
tır. Hepimizin kaderi buna bağlıdır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Memleketin selâmeti, Parlâmentonun Ana
yasaya sahip ve irticaa karşı çıkarak demok
rasiyi ve Devleti korumasındadır. Hükümet, 
belki de bu gibi hâdiseleri önlemek için Ana
yasa Nizamını Koruma Kanununu çıkarmak is
tediğini, fakat engel olunduğunu ileri süre
cektir. Gerçekte o tasan ile düşünülen nizam,, 
böyle bir olayın daha çabuk ve daha büyük bir 
felâkete müncer olmasına sebebolacaktı. 

Şu sırada istedikleri gibi bir TRT Kanunu 
çıkartamamış olanlar çok esef ediyorlar olsa
lar gerektir. Bugünkü bunalım içinde bir de 
TRT ellerinde bulunsaydı kimbilir saldırganlar 
nasıl teşvik görerek, olaylar nasıl tahrif edile-
lektir? 

TRT Kanununun bu olay sırasında çıkmamış 
olması vatan için büyük talih olmuştur. (C. H. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Başbakan, bizim Adalet Partisini irtica ile 
itham ettiğimizden şikâyet ediyor. Gruptaki 
demecinde de, mizansen yaptığımızdan ve na
maz kılmıyanlara tecavüz edildiğinden bahset
miş. Benim orada gördüğüm; yakından ve bu 
işin en önünde bulunduğum, bütün hazırlık, 
,tertip, cenaze namazını kıldırmamak için ya
pılmıştı. Bütün tertipler, vaazlar, teşvikler ve 
yardımlar cenaze namazını kıldırmamak için
di. Hâdise benim gözümün önünde oluyor, imam 

imtina etti, başka bir imam bulunamadı, bek
liyoruz. Nihayet cemaat içinden bir muhterem 
zat çıktı, bize imamlık etti, ihtiram vazifesini 
yaptık, namazı kıldık. Cenaze namazına işti
rak etmemiş olanlar, onların saldırıya uğradı
ğından, saldırıya uğrıyanlar onlardır, diyor. 

Tertibin esası, namazı kıldırmamak terti
bidir, Bütün küfürler,, tecavüzler, hep bu mak
sadın temini içindir. Bu savaş, bu çatışma de
vam ederken tabiatiyle zaman geçmiş, bunun 
karşısında olan insanlar da namaz kılmayanla
ra tecavüz etmişler. Tecavüzü işitmedim, fa
kat orada bulunanların Adalet Bakanîyle Dev
let Bakanıyle konuştuklarını, onlara tarizler 
yapıldığını işittim. 

Tasavvur eder misiniz; tecavüzler yapılı
yor, herkes birbirine girmiş, orada tören mü
nasebetiyle polisler, ordu kıtaatı, subaylar, her
kes var,, fakat saldırganlar bir türlü önlenemi
yor. Biz namaza önsafta duruyoruz ve geniş 
bir pemaat kütlesi, arkamızda saflar var. On
ları namaz kılmak için oraya, alıştığımız gibi 
gelmiş olan hep dindaşlar sanıyoruz. Onla
rın hepsi, «Namazı kılmmıyacaktır» diye ima
ma saldırıyorlarmış ve tecavüz ediyorlarmış. 
Hepsini işitmiyorum, anlamıyorum, ama huzur
suzluğu görüyorum. Şimdi, herkes bu taşkınlı
ğı tamir etmek için çare arama derdindedir. 
Bakanları buluyorlar. Bakanlar kendilerinin, 
meselâ^ Adalet Bakanı, vazifesi olmadığını, za
bıta memuru olmadığını söylüyor. Devlet Ba
kanı ise, hakları da var gibi,, ölen için «O da 
öyle yapmasaydı» diye hak veriyor, insaf et
mez misiniz? 

Bir defa, bir taşkınlık olur, herkes birbirini 
bildiği zaman üniforma taşıyan, otorite sahibi 
olan, sorumluluk sahibi olduğu bilinen herkes
ten imdat ister. Bakanlar, söyliyecek, tedbir 
alacak,- düşünecek hiçbir vazife almıyorlar. 
Doğrudan doğruya Hükümeti sorumlu vaziyeti
ne düşüren bir durumdadırlar. 

Başbakan, mizansenden bahsediyor. Grup
ta mizansenden bahsetmiş. Yani, kim tertip et
mişse? Biz olacağız; tertip etmişiz ve mizansen , 
yapmışız. Hem saldırıyoruz, maksadı o ise. Mak
sadı o değilse özür dilerim, ama söylenen söz
ler, maksadı, biz güya bütün bu tertiplerin için
de bulunuyoruz. Beyhude gayret etmiştir, Sa
yın Başbakan. 
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İnönü'nün güvenliği için bir generalin ken
diliğinden hareket edip vaziyet aldığını dile 
getiriyorlar. Bu generalin adını ertesi günü ga
zetede gördüm. Ben böyle vakalarda 50 seneden 
beri türlü kazalara mâruz kalmışımdır, orta
sında {kalmışımdır ve hepsinde kendim uğraşmı-
şımdır, çıkabildiğim kadar çıkmışımdır. 

Benim kanaatimce Devlet sorumluluğu ta
şımış olan insanlar böyle kaza ihtimallerinden 
kurtulmak için çare bulamazlar ve kendilerini 
buna kaptırırlarsa vazife göremezler. Zaten 
böyle bir hâdise bir defa olur, olacaksa olur. 
Oluncaya kadar da bir şey olmaz. (Gülüşmeler 
ve C. H. İP. sıralarından alkışlar) Üzülecek, me
rak edilecek bir şey değildir. Bununla beraber 
Hükümet benim etrafımda polisler bulundur
maktadır, benim hizmetimde her gayreti po
lisler göstermektedirler. 

Bizzat kendim Başvekil olduğum zamankin
den daha çok kayıt altındayım. Bıktım,, usan
dım, kolumu sallayarak bir kahveye gidip otu-
ramıyorum, yanımda arkadaşlarım dikkatli ola 
rak durur. Hükümet tertiblidir. Sesimi çıkar
mıyorum. Kendileri gayret ediyorlar, arkadaş
lık ediyorlar, iyi muamele ediyorum. 

Şimdi, bunları söylüyorum, biz muhafaza 
ediyoruz, ayrıca bu generalin böyle bir vaziyet 
almasına ne lüzum vardı, bu bir kışkırtmadır, 
diye düşünüyorsa yanlıştır. O generale böyle bir 
vazife kimse vermemiştir. Etrafta mütemadi
yen, gazetelerin yazdığına göre; «Başkâfir ora
dadır, onu harcamak lâzımdır.» diye bağırıyor-
larmış, ben bunların hiçbirini duymuyorum. 
(Gülüşmeler) Etrafında sıkışmış olarak duran 
arkadaşlara, kurtarmaya çalışan arkadaşlara; 
«Rica ediyorum; dağılın, ne olacak, ben açarım 
yolumu» diyorum. Açmışım yolumu. Bir gün 
açamıyacağım, e, o güne kadar açanm, mesele 
bu. (Gülüşmeler ve C. H. P. sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri) Ama dinletemiyorum. 

Şimdi,, dinleyin, demek ki, orada saldırgan
lara karşı emniyet denilen his kökünden sar
sılmış ve bâzı insanlar benim tehlikede bulun
duğumu zannetmiştir. Şimdi bu vaziyet kar
şısında, o enerale kim söylemişse, o generale 
kimler söylemişse ve general bu tehlikeyi ken 
diliğinden önlemek için vaziyet almışsa, bu 
adamın kendi içinden gelen alicenap bir duy
gunun hesabını düşünmeden aldığı bir teşeb
büstür. Düşününüz; bir kalabalıkta bulunur

sunuz, ortalık karma karışık olmuşsa, hasta
neden çıkmış bir üniformalı adam, bir polis, bir 
jandarma neferi, bir subay evine giderken her
kes ona koşar. Üniformalıdır, «Bak şuna bir 
çare bul» der. Generale de herkes böyle mü
racaat etmiş, bunda şaşılacak ne var? Bunun 
mizansen yeri yoktur. 

Hülâsa arkadaşlarım, ne vakit bir Anayasa 
dışı akım tehlikeli manzara gösterirse Yüce 
Meclisin ona karşı durmakta hem istidatlı ve 
hem kudretli olduğunun bilinmesi lâzımdır. 
Nerede bir Anayasa dışı bir hareket olursa Yü
ce Meclis hazırdır, ona karşı vaziyet alacaktır 
ve ona karşı vaziyet almakta kudretlidir. Bu 
kanaat sarsılmadan milletin gönlünde, vicda
nında yerleşmelidir. 

Böyle itimatlar bir nazariye olarak söyle
yip kabul etmekle sağlanmaz. Belli bir olay 
karşısında ne vaziyet alıyorsun, millet ona ba
kar. Şimdi belli bir irfica olayı, saldırısı karşı
sında tedbir al diyoruz. 

Parlâmento, 3 Mayıs 1969 irtica olayının ta-
mamiyle karşısında olduğunu ilân ederek, va
tandaşa ilk huzuru vermelidir, ilk tedbir bu
dur. Belli bir olay karşısındayız, bu olay irtica 
mıdır, değil midir? Bunda Prlâmento vaziyet 
almalıdır. 

Bütün gerekli tedbirleri yürürlüğe koya
bilmek için Yüce Meclisin gensoru açmasını,, ( 
kabul etmesini istiyoruz. Sorumluların mey
dana çıkmasına imkân vermesini istirham edi
yoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Beni dinlediği
niz için saygılarımı sunuyorum. (O. H. P. sıra
larından sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Gruplar adına yalnız Yeni Tür
kiye Partisi Grupu Başkanlığa müracaat ederek 
söz istemiştir. Diğer söz istiyen arkadaşlarımı, 
istedikleri zaman sırasiyle kaydedeceğim. 

Şimdi sıra Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
Sayın Yusuf Azizoğlu'nundur. 

Buyurun, efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZÎZOĞ-
LU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'Sa
yın İsmet inönü ve C. H. P. milletvekillerinin 
gensorusu münasebetiyle Yüksek Meclisin huzu
runa getirilen Yargıtay Birinci Başkanı merhum 
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Imran Öktem'in cenazesi münasebetiyle vuku-
M a n olaylar gerçekten üzüntü vericidir. 

Bu olayların Türk umumi efkârında uyan
dırdığı derin yankıları sağdan, soldan bu olay 
münasebetiyle açılmış bulunan tartışmaların 
gerdiği, gerginleştirdiği, umumi efkâr önüne 
konunun alevli bulunduğu bir devrede Yeni Tür
kiye Partisi olarak biz de katılmayı ve o alevli 
günlerde gerilmiş olan siyasi havayı biraz daha 
germeyi uygun bulmadık. Bu sebeple bu son de
rece ciddî, son derece önemli ollay üzerinde par
timizin görüşünü T. B. M. Meclisi huzurunda 
ifade etmeyi daha uygun bulduk. 

Mâruzâtımızı serinkanlılık içinde takibetmek 
müsamahasını esirgemiyeceğini ümidettiğimiz 
Büyük Meclis, taraf tutmadığımızı, temel mese
leleri her türlü ard niyetten uzak, kimsenin kaş 
çatışma bakmadan gerçekler ve millî menfaatler 
açısından dile getirmeye çalışacağımızı görecek
lerdir. Biz bu mâruzâtımızla topyekûn Türk top
lumunu eleştireceğiz. 

Sayın milletvekilleri; son zamanlarda Tür
kiye'de aşkın ve taşkın teşebbüs ve hareketler 
olağan hâdiseler haline gelmeye başlamıştır. En 
vaihîm ve endişe verici olaylar karşısında, en 
ileri mesuliyet kademelerini işgal eden zevatın 
hayret edilecek bir umursamazlık içinde kaldık
larını görmekteyiz. Bugün Türkiye'de soldan ve 
sağdan gelen tahrik ve tecavüzler meydanı boş 
bulmakta ve rahatça tahrip projelerini uygula
nmak imkânını bulabilmektedirler. Demokratik 
rejime ve hürriyet nizamına kasıt, bu yıkıcı 
olayların cemiyetin dehşet nazarları önünde bir 
zincirin halkaları halinde süratle birebirini kova
ladığı devir, maalesef Adalet Partisinin iktidara 
geldiği devir olmuştur. Türkiye'de aşırı bir sos
yalizmi lâyik gören çevreler bu iktidar devrini 
kendileri için en uygun bir ortam olarak gör
mekte ve kolayca tahmin edebiliriz ki, Adalet 
Partisi iktidarının bir süre daha devam etmesine 
bu çevreler dua etmektedirler. Meydan boş olun
ca cirit atacaklar elbetteki yalnız komünistler 
olmıyacak, sağcılar da teşebibüsü ele geçirmek ve 
düşünce tarzlarını hâkim kılmak için saldırıya 
geçeceklerdi. Nitekim öyle olmuştur. Şahidi ol
duğumuz manzara, Türkiye'de dizgini ele geçir
mek istiyen aynı derecede gerici ve hürriyete, 
medeniyete düşman iki azgın akımın kavgasıdır. 

Sayın milletvekilleri; vahşi fırtınalar içinde 
bocalayıp duran teknemizin hali ve âkibeti hak

kında doğru bir fikre sahibolabilmek için evve
lâ kaptanı tetkikten geçirmeye mecburuz. Sa
yın Demirel'in şahsında ve zihniyetinde temsil 
edilen Adalet Partisi, hiçbir fikir grupuna hiçbir 
prensip ve inanca bağlı olmaksızın oportünizmi 
esas kabul etmiş ve bencil siyasi menfaatlerini 
sağlamak için her şeyi oy mihveri etrafında ida
re etmeyi siyasi bir mezhep haline getirmiştir. 
Bu siyasi mezhebin başarısının sürdürülmesi için 
de Türkiye'de bir sol tehlikesini belirtmek ve 
sağdaki ekseriyeti safına esir etmek için sola 
zemin hazırlamış ve her türlü kanunsuz tertip
leri müsamaha ile geçiştirmiştir. (C. H. P. sıra
larından «'bravo» sesleri) Sağa yapılan muamele 
ise akraba muamelesidir. Onu beslemek, onu ok
şamak, ona ümit vermek ve zaman zaman onu 
âlet olarak kullanmak Adalet Partisinin kurnaz
ca kullandığı bir politika olmuştur. 

Bizim sosyal rahatsızlığa koyduğumuz teşhis 
ve vardığımız kanaat budur. Millî menfaatler, 
Türk toplumunun huzuru ve Türkiye'nin gele
ceği bakımından ciddî bir tehlike teşkil eden bu 
tutumdan hiç şüphe edilmesin ki, Adalet Partisi 
de büyük zarar görmüştür. Bu tutum bugün bile 
Adalet Partisinin, torbası oyla ne oranda dolu 
olursa olsun, onu Hükümet olabilmek vasfından 
tanmmen mahrum hale getirmiştir. Bu nedenle
dir ki, Adalet Partisi iktidarı bütün millî ve 
Anayasa müesseselerini karşısına almıştır. 

Sayın milletvekilleri; bir memlekette ki, fab
rikalar yıkılır, yakılır, bir memleketteki, üni
versiteler boykotlarla, işgallerle, tahriplerle ka
palı hale getirilir, nizamlar her gün ayak altın
da çiğnenir, bir memleketteki; himaye gören az
gın bir irticaın saldırısı ile koskoca bir Yargıta-
ym rahmetli Birinci Başkanının namazının kılın
masına karşı çıkılır, bir memlekette ki, Yargıta-
ym ve yüksek yargı organlarının, üniversitelerin, 
hâkimlerin ve savcıların katıldığı protestolara 
sıra gelir, o memlekette ciddî bir sosyal rahat
sızlık var demektir. Dünyanın başka ülkelerinde 
de buna benzer sosyal hastalıklar görülmüştür, 
görülecektir. Bir memleketin kaderinin ellerine 
teslim edildiği bir iktidar sorumsuzluk duygu
su içinde sadece siyasi kâr hesabı yapar ve bu 
hesapla mesuliyetinin gereklerinden kaçınır, za
man zaman suçluların yanıbaşmda yer alırsa 
işte o zaman durum vahîm olmak vasfını alır. 

Muhterem arkadaşlar, Maltepe Camiinde vu
kua gelen olaylar tesadüfi olaylar değildir. Bu, 
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bir devredir. Türkiye'de başlıyan bir zincirin 
halkaları gibi birbirinin peşinden gelen ve ile
ride daha da buna benzer, belki daha vahimleri 
gelecek olan bizim cemiyetimize musallat olmuş 
bir hastalığın arazlarıdır. Taksim'de solcuların 
bir nümayişi olur, sağcı vatandaşlar bunun kar
şısına çıkar, boğaz boğaza gelir, kan dökülür, 
iki vatandaşın canına mal olur, Bu hâdiselerden 
Hükümetin çok evvelden haberi vardır. Yalnız 
Hükümetin değil, bir çcik vatandaşların haberi 
vardır. Camilerde vaazlar verilmiştir, sola karşı 
Müslüman vatandaşların çıkmasından başka 
çare kalmadığı, memlektin komünizm tehlikesi 
ile karşı karşıya bulunduğu açıkça telkin, ifade 
ve hareket tavsiye olunmuştur. Hükümetin bun
dan haberi vardır. Ama buna rağmen soldan ge
len, sağdan gelen vatandaşlar on'bmler halindfö 
Taksim meydanında karşı karşıya gelir, polisin 
gözleri önünde birbirlerinin boğazına sarılırlar, 
vatandaşın hayatına malolur, Hükümet bundan 
hiç mesul tutulmaz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde ve diğer 
üniversitelerimizde nizamı allak - bullak eden, 
Türkiye'de huzur ayaklar altında çiğniyen, bir 
ıtalebe hareketi olmak vasfından çok daha ileri, 
Türkiye'de rejimi değiştirmek hedefini açıkça 
ifade eden, üniversiteyi işgal eden kuvvetler kar-
şjsmda Hükümetin çeşitli beyanlarına şahidol-
duk. Çok daha evvel, işgal nerede olursa olsun, 
kanunların verdiği bir vazife olarak Hükümet 
ve zabita kuvvetleri oraya girer, suçluları alır, 
kanunlara toslim eder, dendi. Ama buna karşı 
[Sayın İçişleri Bakanının birkaç gün evvel bu 
kürsüden ifadelerini hüzünle hep beraber dinle
dik. İçişleri Bakanı çok haklı ve isabetli olarak 
yapılmış olan bir işgali bertaraf etme konusun
da Hükümetin yaptığı bir teşebbüsün mesuliye
tinden kendisini kurtarmak için arka arkaya 
vesikalar okudu: «Biz yapmadık. Kemal Kurdaş, 
Teknik Üniversitesi Senatosu, Profesörler Kuru
lu şu müracaatı yaptı, şunu yaptı..» Yani bir 
mesuliyet korkusunun, memleketin çeşitli mese
leleri muvacehesinde dahi, Hükümete nasıl hâ
kim. bulunduğunun; hiç kimseyi incitmemek, her 
şeyi oluruna bırakmak politikasının Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde bir âded, bir anane, 
bir uısuj haline geldiğinin en tipik misalini Da
hiliye Vekilinin ağzından burada dinledik. 

İmran öktom'in cenaze meraısimindeki hâ
diseler de, arz ettiğim gibi, çok daha evvel baş

lıyan, zaman zaman çeşitli acaip örnekleri ile 
karşı karşıya kaldığımız bu tecavüz hâdiseleri
nin bir yenisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdise de bek
lenmedik bir zamanda, duyulmadık bir şekilde 
ortaya çıkmış bir hâdise değildir. Bu hâdisede, 
çok daha evvel neşredilen beyanlarla, daha bu 
muhteram zâtın ölümünün bahis mevzuu olma
dığı zamanlarda, namazının kılınmıyacağı efkârı 
umumiyeye telkin edilmişti. Cenaze merasimin
de kısa bir süre önce Camide hoparlörle cemaate 
bu telkin yapılmış, bu hareket istenmiştir. Hâ
dise günü Maltepe Camiinde, daha evvel tasav
vur olunan, konuşulan, tertibi yapılan hâdise 
vaz-ı sahne edilmiştir. Bu hâdiseler karşısında 
Hükümetin çok daha evvel esaslı şekilde ted
birler alarak bunu önlemesi lâzımgeldiği 

• gibi; bir Müslüman olarak Camiye getirilmiş 
ve ailesi tarafından cenaze namazı talebedilen 
bir Yargıtay Başkanının namazının emniyet, se
lâmet ve huzur içerisinde yapılmasının Hükümet 
tarafımdan temin edilmiş olması gerekirdi. İmam 
rapor alıyor, öteki imam ve oradaki cemaat ta
rafından tedibediliyor, bir imam bulmak imkânı 
hâsıl olmuyor, bir Yargıtay üyesi imam vazife
sini deruhde ediyor ve bu hâdiseyi Hükümet, ne 
yapalım, olağan bir hâdisedir» diye bize takdim 
etmek istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çeşit hâdiseler 
aslında küçük meselelerdir. Türk Cemiyetinin 
içerisinde birtakım softalar, birtakım yobazlar, 
din ve vicdan hürriyetini anlamamış cahil birta
kım kimseler nâbeca birtakım harektte buluna
bilirler, böyle bir düşüncede olabilirler, ama Hü
kümet ona denir ki, iktidar ona denir ki, kuvvet 
ona denir ki, bu çeşit hâdiseleri cemiyete bir za
rar vermeden, bir huzursuzluk konusu olmadan, 
zamanında alacağı yerinde ve isabetli tedbirler
le önlesin ve Türkiye bugün hiç de müsait bu
lunmadığı vaziyetiyle bu çeşit huzursuzlukların, 
bu çeşit gailelerin çalkantısı içerisinde rahatını 
ve demokratik rejimini tehlikeye sokmamış bu
lunsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu olayların 
gelişsmlesi Adalet Partisi iktidarının yalnız kifa
yetsizliğinden değil, aynı zamanda rahatlıkla 
söyliyelbiliriz ki, bu meseleleri başka türlü mülâ
hazalarla idare etmek arzusundan neşet etmek
tedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al-
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kışlar) Adalet Partisi İktidarı Türkiye'de sağcı
larla solcuların çatışmasından birtakım men
faatler ummakta olduğunu bugüne kadar taki-
bettiği tutumla göstermiştir, seçimler arifesinde 
de açıkça görülmektedir ki, Adalet Partisi bu 
büyük millî meselelere zarar veren bu mühim 
meseleleri daıhi önlemek için teşebbüse geçmek 
yerine, bilâkis bu çeşit hâdiselerin olmasına âde
ta zemin hazırlamakta, bile bile meydan ver
mektedir. 

Anamuhalefet Partisi C. H. P. nin bu konu
daki tutumuna gelince; 

Muhterem arkadaşlarım, ifade etmek mecbu
riyetindeyiz ki, meselenin Türk umumi efkârı
na takdiminde muhterem ismet inönü'nün tavsi
fine biz Y. T. P. olarak sureti katiyede katıl
mıyoruz. Bu hâdiseyi bir «31 Mart Vakası» ola
rak Türk efkârı umumiyesine, tamiri gayri-
mümkün bir mesele olarak takdim etmek asgari 
tavsifi ile mübalağalı bir harekt, çok daha ileri
ye vardırılmış bir muhalefet takdiği olmak lâzım-
gelir. 31 Mart hâdisesi Türk efkârı umumiyesi-
nin malûmu olan şümullü, bir ihtilâli gerekti
ren silâhlı bir tertip ve tecavüzdür. Bu, arz et
tiğim gibi, zaman zaman memleketin muhtelif 
yerlerinde gördüğümüz falsolu, münasebetsiz 
harekelerden başka bir şey değildir. Binaena
leyh, ismet Paşa gibi, bu memleketin tarihin
de yeri olan, söylediği sözler Türk efkârı umu-
miyesinde derin akisler bırakan bir muhalefet 
liderinin bir hâdiseyi böyle tavsif ve takdim et
memesini canı gönülden arzu ederdik. Çünkü, 
31 Mart vakası niteliğinde, vasfında ve karekte
rinde görülen bir hâdisenin, teşhis edilen, tak
dim edilen bir hâdisenin birtakım neticeleri 
olmak lâzımgelir. Bu neticelere ne muhterem is
met Paşanın gönlü razı olur, ne Büyük Millet 
Meclisinin, ne de hiçbir Türk vatandaşının gönlü 
razı olur. Binaenaleyh bu çeşit benzetmeler hiç
bir zaman güzel, isabetli benzetmeler olmamak 
lâzımlgelir. 

'Sevgili arkadaşlarım, memlektte inkişaf 
eden, cereyan eden hâdiseler muvacehesinde mu
halefetlerin de vazifeleri bulunduğunu, mu
halefete de birtakım ciddî davranışların, me
suliyetini müdrik harektlerin tereddübettiğini 
her zaman olduğu gibi, bu hâdise münasebetiyle 
'tekrarlamakta fayda umarız. 

Türkiye'de demokratik rejim meselesi, bizim 
kanaatimize göre, Türk Milletinin hayat - me-
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mat meselesidir. Bu rejime gölge düşürecek bü
tün harektler karşısında iktidar kadar, muhale
fet partilerinin de hassasiyet göstermeleri, me
seleleri çıkmaza sürüklemek değil, bilâkis mese
leleri en iyi bir niyetle, en olumlu bir anlayış 
içerisinde ele alarak bu memlekete zarar vermi-
yecek usuller içerisinde tedaviye jsevk etmemiz 
icabsder. 

Hâdiseler esnasında bir generalin davranışı 
matbuatın ve Türk umumi efkârının üzerinde 
hassasiyetle durduğu bir konudur. Bizzat sayın 
generalin ifadesinden de anlaşıldığı gibi, ora
ya bir vatandaş olarak gitmiş, merhumun bir 
dostu olarak bu cenaze merasimine katılmış
tır. Türk ordusunun bir temsilcisi, vazifeli bir 
şahıs olarak o merasimde değildir. Bir münase
betsizlik olmuş, birtakım sataşmalar, çirkin bir
takım beyanlarda bulunulmuş; orada bulunan 
bütün vazifeliler gibi bu muhterem generali
miz de soğukkanlığmı muhafaza etmesi, taban
ca çekmek gibi hakikaten büyük tesirleri olan 
bir hareketten kaçınması icabederdi. ismet Pa
şanın şahsına fiilî bir tecavüz vâki olmamıştır. 
İsmet Paşaya fiske dokundurmak teşebbüsünde 
bulunan bir kimse olmamıştır ve muhterem is
met Paşanın buradaki beyanlarından da böyle 
bir şeyin kendilerince ifade edildiğine şahidol-
madık. Biniaenaleyh, bu generalin birdenbire 
muvazenesini kaybederek tabancasına sarılıp, 
orada bir kahraman edası ile ortaya çıkması 
hiçbir zaman, başta Türk ordusunun tasvibet-
miyeceği bir harekettir. (Y. T. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve maalesef aynı ge
neral buradaki hareketini kâfi görmemiş, ismet 
Paşanın koluna yapışarak arabasına bindirmiş, 
Devlet tarafından Hükümet tarafından ismet 
Paşanın muhafazasına memur edilen şahısları 
bertaraf ederek, «Haydi çekilin buradan» şek
linde sanki hiçbirisine itimadı yokmuş gibi, 
kendisi, İsmet Paşanın kurtarıcısı bir kahraman 
rolünü âdeta bilerek oynamış gibi insana bir 
intiba vermektedir. Bu çeşit hareketler hiçbir 
zaman görmemezlikten gelinecek, tasvibedile-
cek, geçiştirilecek hareketler değildir. Türk or
dusunun bütün mensupları bu milletin göz 
bebeği kadar, bu milletin mukaddes bir varlığı 
kadar hürmet ettiği, bağlı olduğu teşekküller
dir, şahıslardır, makamlardır, ama bu makamın 
verdiği bir imkânı hissî birtakım temayüllerine 
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alet ederek, ikide bir ortaya birtakım çıkışlar 
yaparak, bu memlekette zaten mevcudolmıyan 
huzuru biraz daha bozmak hiçbir kimsenin hak
kı değildir, hiçbir kimse tarafından yapılması
nı beklemediğimiz arzu etmediğimiz bir hare
kettir. Bu generalin bu hareketini de, Y. T. P. 
olarak burada ayıplamayı bir vazife telâkki 
ediyoruz. (Y. T. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Sevgili arkadaşlar; merhum imran öktem'-
in cenaze merasiminde vuku bulan hâdise en 
büyük yargı organımız bulunan Yargıtay i ren
cide etmiştir, çok müteessir etmiştir. Bu tees
sürlerini hürmetle anıyor ve duygularının önün
de saygı ile duruyoruz. 

Yalnız, Yargıtay gibi en yüksek bir hüküm 
mevkiinde bulunan bir teşekkülün de, davra
nış ve beyanlarında soğukkanlılığı hiçbir za
man elden kaçırmamasını beklemek hakkımız
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu gensoru müna
sebetiyle Hükümet de Yüksek Meclisin huzurun
da izahlarda bulunacak, mesele üzerindeki ted
birlerini, fikirlerini elbette ki ifade edecektir. 
Biz Hükümeti, bû  kürsüde beyana başlarken, 
birtakım hazırlıklarla meselenin ehemmiyetini, 
ciddiyetini kabul ederek, bunun neticesi istika
metinde yapılmış bulunan birtakım teşebbüsler
le bu Meclisin huzuruna çıkmasını istiyoruz, 
çıkmasını bekliyoruz. 

Bu konuda - ayan beyan meydandadır - mesul
ler vardır. Zabıta vazifesini kifayetli, zamanında 
alınmış tedbirlerle yapmamıştır. Diyanet işle
rini tedvir eden Bakan arkadaşımız meseleden 
çok daha evvel muttali olması lâzımgeldiği, 
tedbîrlerini alması gerektiği halde tedbirlerini 
rJmamış; bir Yargıtay Başkanının namazını kı
lacak bir imam bulunamamıştır. 

Bu konuda, Ankara Valisinden cami imamı
na kadar Hükümetin üzerinde durması, mesu
liyet araması, tedbirler alması gereken elbette ki 
birtakım teşebbüsler olması lâzımgelir. Hükü
meti beyanlarında, bu teşebbüslerle bu kürsü
de görmek isteriz. 

Bu konuda Y. T. P. nin görüşü nedir? 
Y. T. P. medeniyetçi, memleketçi, Atatürk

çü bir partidir. Y. T. P. soldan, sağdan gelen 
her türlü aşırı akımların samimiyetle karşısmda-
dır, bunları millî menfaatlerimiz bakımından 

zararlı ve tehlikeli telâkki etmektedir. Bu iti
barla, bugün sağdan gelen bu hâdiseyi de 
Y. T. P, tıpkı soldan gelenler gibi bu memleke
tin huzurunu selbeden, bu memlekette bugüne 
kadar iktisabedilen neticeleri bertaraf eden, 
Türk cemiyetin geriye çekine istikametinde bu
lunan bir teşebbüs olarak görmektedir. Biz bu
nu nefretle karşılıyoruz ve bu çeşit hâdiselerin 
hiçbir zaman Müslüman Türk Milletinin hissiyatı 
istikametinde olmadığını, Türk Milletinin in
sanlık duygularının, Türk Milletinin müsamaha 
anlayışının, Müslümanlık terbiyesinin, vicdan
lara kadar sinen itiyatlarının bir cenazeye karşı 
bu çeşit tecavüzlere, bu çeşit gayriahlâki, gayri-
insani hareketlere cevaz vermiyeceğini ve Türk 
toplumunun büyük ekseriyetle bu meseleyi kendi 
istikametinde değil, bilâkis aksi istikamette red
dedeceğine inanıyoruz. Bizim görüşümüz bu 

istikamettedir. 

Sayın milletvekilleri; mesele, gerçekten Bü
yük Meclisin aydınlanması, yapılan ithamların 
araştırılması, vazifelilerin mesuliyet derecesinin 
tesbiti bakımından gensorunun kabul edilmesinin 
bir ihtiyaç olduğu istikametindedir. Gensoru 
teklifi kabul edildiği takdirde, iktidar partisi 
grupu da bir serinkanlılık içerisinde, bir mura
kabe anlayışı içersinde meseleler üzerine eğil
mek, tetkik etmek ve eğer var ise mesullerini 
bulup, cezalandırmakla millî vazifesini, teşriî 
vazifesini, tarihî vazifesini yapmış olmak fırsa
tım bulacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; takririn muayyen he-
£wv*iarla kabul edilmemesi ihtimalini göz önünde 
bulundurarak, bugünkü durum; meselenin ve 
meselelerin, biribirini taki beden daha önceki 
meselelerin yarattığı zemin üzerinde, Hükümet 
olarak bu ekibin bu memlekette hizmet görmesi 
imkânına artık mâlik olmadığı bizim kanaati
mizdir. Bu Hükümet çalışamaz duruma gelmiş
tir, bu Hükümet yıpranmıştır, bu Hükümet 
bugüne kadar takibettiği politika ile bilhassa 
münevver efkârı umumiyenin tamamen itimadını 
kaybetmiştir. Binaenaleyh, bugün iktidarda bu
lunan ekibin, muhterem zevatın kendi partileri
ne yeni bir şans tanımak, memlekette husule 
gelen gerginliği, buhranları bertaraf etmek için, 
mensup bulundukları Adalet Partisi iktidarının 
hakikaten memleket meselelerini bir sükûna ka
vuşturmayı istihdaf eden bir tedbire tevessül 
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etmelerine imkân sağlamak üzere bu emaneti 
kendi nzalariyle iade etmelerinde biz büyük 
faydalar mütalâa etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım; muhterem arkadaş
larıma istifanın da bir müessese olduğunu, böy
le bir usulün de vazife alış sırasında peşinen ka
bul edilmesi lâzımgeldiğini, düşmenin hiçbir 
zaman insanı küçültmiyeceğini, hattâ yerinde, 
zamanında alınacak cesur ve isabetli bir karar 
ile kendi partisine, kendi memleketine istifa et
mek suretiyle büyük hizmetler yapmanın da 
mümkün olduğunu hatırlatmayı bir vazife te
lâkki ederim. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin getirdiği gensorunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabulünde faydalar 
mülâhaza etmektedir. 

Beni dinlediğiniz için Yüksek Heyetinize te
şekkür eder, saygılarımı sunarını. (Y. T. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yen arkadaşımız?... 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 89 ncu 
maddesi sarihtir. Grupların konuşmalarından 
sonra hükümete söz vereceğim. Hükümete söz 
verdikten sonra söz almamış bir grupa yeniden 
söz veremiyeceğim. Ondan sonra oylama mua
melesine geçilecektir. Bu sebeple grupları adı
na söz istiyen arkadaşlarım lütfen müracaat et
sinler. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Turhan 
Feyzioğlu, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na verilmiş olan gensoru önergesi hakkında 
Güven Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

3 Mayıs günü cereyan eden olay ve devamı 
olarak ortaya çıkan gelişmeler her yönü ile 
elem vericidir. Güven Partisi Grupu bütün ben
zeri konulara olduğu gibi bu olaylara ve bu 
olayları takibeden gelişmelere de sadece mem
leketin yüksek menfaatleri, milletin huzur ve 
selâmeti açısından bakmaktadır. 

Memleketimizin bir çok dış tehlikelerle çev
rili bulunduğu bir devirde Türkiye huzur ve 
sükûna muhtaçtır, Türkiye millî bütünlüğe ve 
beraberliğe muhtaçtır, Türkiye kanun hâkimi

yetine muhtaçtır. Türkiye'de millî bütünlüğü 
parçalamak, anarşi yaratmak, devlet idaresi
nin dayandığı temel ilkeleri reddetmek, mille
tin hür reylerine dayanan demokratik rejimi 
yıkmak istiyen çeşitli akımlar ve çeşitli macs-
ra heveslileri vardır, fakat bütün bunların dı
şında ve karşısında millî menfaatleri ve vata
nın selâmetini düşünen, engin sağduyusu olan, 
tarihin potasında olgunlaşmış bulunan büyük 
bir millet vardır. Milletimizin bağımsız varlı
ğını, memleketimizin selâmetini tehlikeye dü
şürebilecek her kanunsuz davranış, taşkınlık 
veya tecavüz nereden gelirse gelsin, Güven Par
tisi bunları tasvibetmez. Dinî inançlara saygı
sızlığı da, herkesin bağlı olduğu dinin icapla
rına göre ibadet hürriyetinin engellenmesini 
de, dinî inançların şahsi ve siyasi çıkarlar için 
istismarını da reddederiz. 

Temennimiz, bütün siyasi partilerin hem di
nî inançlara saygı, hem de dinî inanışların is
tismarına yer vermemek hususunda görüş bir
liği içinde olmaları ve bunu davranışlariyle de 
ispat etmeleridir. 

Hukuka bağlı lâyık anlayım, vatandaşın di
nine saygı gösterilmesini, vatandaşın da Devle
tin kanunlarına saygılı olmasını gerektirir. Bu 
temel anlayıştan hareket ederek pon olayları 
ve gelişmelerini değerlendirince; ne iktidarın 
tutumunu tasvibstmeye, ne de gensoru önerge
sinin beyan ve ifadeleriyle verilişindeki asıl 
maksadı benimsemeye imkân görmüyoruz. 

Bir defa daha açıkça belirtelim ki, vatanın 
ve milletin bütünlüğüne, hür demokratik reji
me, devletin temellerine, memleketin huzur ve 
selâmetine kasdeden davranışlar karşısında hü
kümetin tutumu hatalıdır, kararsızdır, yeter
sizdir, basiretsizdir. Düzen yıkma hevesindeki 
muhalefet kanadının, hâdiseleri ölçülerinin dı
şına taşırarak mutlaka bir yangın çıkarmaya 
çalışan tutumunu da vatan ve milletin bütün
lüğüne, hür demokratik rejima, memleketin hu
zur ve selâmetine hizmet eden bir davranış ola
rak görmediğimizi açıkça söylemeyi memlekete 
karşı vazife sayıyoruz. 

Açıkça söyliyelim ki, körüklenmek istenen 
yangın, sanıldığı gibi yalnız iktidarı veya bir 
r umreyi değil, bütün memleketi yakabilir. Ne 
istismarcı tutumdan ne macera hevesinden mil-
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letimize hayır gelmez. Bu yolların her ikisi de 
milletimizi belki de dönüşü olmıyan karanlık bir 
akıbete sürükliyebilir. 

Bu kürsüden hem iktidara hem düzeni yık
ına hevesinde görünen sol kanat sorumlularına 
hitabadiyoruz : Küçük parti ve rey hesapları
nın zamanı değildir. Türkiye'yi maceraya sü-
rükliyebilecek sorumsuz kışkırtmaların da ve
bali büyüktür. Milletimizin büyük çoğunluğu
nun huzur, sükûn ve hürriyet istiyen sesine ku
lak vermeliyiz. Ülkemizi çepeçevre saran dıq 
buhranlar, Türk Milletinin bir ve bütün olması
nı zaruri kılıyor. Pusuda bekliyen dış tehlike
ler, Türkiye'mizde hür ve demokratik Devlet 
yapısının sapasağlam ayakta kalmasını, iç kav
gaların yerini huzura, bitip tükenmez kinlerin 
yerini sevgiye terk etmesini gerektiriyor. 

Güven Partisi Grupu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önümüzdeki meseleye de bu anlayış
la el koymasını istiyor. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi şüphesiz bütün tehlikelere el koymalı
dır, mutlaka el koymalıdır, fakat bu tehlike
lere her yönü ile ve bu tehlikeleri önlemek 
asmi ile el koymalıdır. 

Siyaset ilmî de dinî inançlarımız da ifratı 
reddeder, ilmî bir gerçektir ki, her ifrat karşı 
ifratları celbeder ve besler. Türkiye'de bugün 
görülmekte olan hâdise budur. Devletin ve Hü
kümetin önlemesi gereken tehlikeler sorumsuz 
kuvvetlerin karşılıklı çatışmasına yol açmak
tadır. Bu gidişe mutlaka çâre bulunmalıdır. Hü
kümet gevşek ve kararsız tutumu ile, sorumsuz 
kuvvetlerin çarpışmasına ve sokak kavgalarına 
zemin hazırlamaktadır. Düzen yıkma hevesindeki 
muhalefetin bu sokak kavgalarında ve çatış-
malarındaki payını bilmiyen yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; Devletin temel ilke
leri gibi Devletin temel kuruluşlarını da her 
türlü tecavüzden ve saygısızlıktan korumaya 
mecburuz. Devletin temel müesseselerine - bun
lardan ıbiri Yargıtay - saygısızlık yapılmasını 
Güven Partisi kabul etmez, fakat aynı şekilde, 
siyasi mücadelelerin dışında kalması gereken 
kuruluşların ve müesseselerin siyasi mücadele
lerin içine sürüklenmesi de mutlaka önlenmeli
dir. Siyaset dışında olması gereken müessesele
rin, siyasi mücadelelerin içine sürüklenmesi ta
rihimizde çok büyük felâketlere yol açmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 1908 den bahsedildi. 
Hemen belirtelim ki, Türkiye bugün 1908 i ya

şamıyor. 1969 Türkiyesi 1908 Türkiyesi değil
dir. Cumhuriyetle beraber doğanlar bugün 50 
yaşma gelmiş durumdadırlar . 

Değerli arkadaşlarım; şu halde meselelere 
bu açıdan bakmak ve 1908 den mutlaka örnek 
almak icabediyor ise; siyaset dışında kalması 
gereken kuvvetlerin siyasetin içine girmesi ha
linde bir Devletin zeval bulabileceğini hesaba 
katarak, bunun karşısında mutlaka Devletin 
dayandığı temel ilkelerle birlikte Devletin da
yandığı temel müesseseleri de korumak lâzım
dır. Güven Partisi bu görüş ile huzurunuzda-
dır. (Güven Partisi sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Değerli arkadaşlarım, 1908 den bu yana Dün
ya şartları çok değişti. Türkiye şartları da çok 
değişti. Meselelere bugünün gerçekleri açısın
dan bakmak, bugün Türkiye'nin millî varlığına 
dıştan yönelen, içten yönelen tehlikeleri bugü
nün güya coğrafyası içerisinde ve Türkiye'nin 
bugünkü şartları içinde objektif olarak, samimî 
olarak değerlendirilip bu tehlikelerin hepsine 
birden çare bulacak bir tutum içinde bulun
mak lâzım. Taşkınlıkları, saldırıları ve kanun
suz davranışları tek yönü ile görmek veya bun
ları ölçüsüz beyanlarla bir kışkırtma konusu 
haline getirmek, hür demokratik rejime hizmet 
değildir. Demokratik rejimi, vatan ve milletimi
zin bütünlüğünü tehdidedebilecek olan tehlike
ler üzerinde, her türlü parti hesaplarının dışın
da, her türlü rey hesaplarının ötesinde, yaban
cı ve milliyetçi bir görüşle eğilmemiz ve kısır 
çekişmelere son vererek milletimizin bizlerden 
beklediği kararlılığı ve beraberliği sağlamamız 
lâzımdır. 

Güven Partisi Grupu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına verilen ve ölçüsüz ifadeler 
taşıyan önergeyi kabul etmiyecektir. Fakat 
hatalı, basiretsiz, yetersiz gördüğü iktidarın da 
yanında yer almayı keza kabul etmiyecektir. 

Güven Partisinin görüşü, bu meselenin, Sayın 
Ahmet Tahtakılıç'm dün burada okunan öner
gesine hâkim olan yapıcı ve memleketçi zihni
yet içinde ele alınması lâzımgeldiği görüşüdür. 
Bu sebeple Güven Partisi Grupu, Başkanlığa 
şimdi şu önergeyi takdim etmektedir: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Güven Partisi Meclis Grupu adına yaptı

ğımız konuşmada açıkladığımız sebeplerle ve 
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Yüce Meclisin olaylara her yönüyle ve memle
ketçi bir zihniyetle eğilmesini sağlamak mak-
sadiyle dün Meclis Genel Kurulunda okunan 
Sayın Ahmet Tahtakılıç'a ait genel görüşme 
önergesinin her konudan önce gündeme alın
masını arz ve teklif ederiz.» 

Değerli arkadaşlarım, meselelere bütün 
yönleriyle el koymak, Türkiye'de rejim buh
ranım yaratan bütün sebeplerin üzerine eğil
mek ve gerekli tedbirle hep birlikte tesbit et
mek maksadını güden bu yapıcı ve memleketçi 
önergenin hemen konuşulmasını istiyen bu 
önergemizi Başkanlığa takdim ediyoruz. Söz 
konusu olan önerge üzerinde oy kullanmıyaca-
ğız, reyimizi kendi takdim ettiğimiz bu Öner
geye vereceğiz. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (G.P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Ali Aybar, buyurun. 

T.Î.P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ AY
BAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Yargıtay Birinci Başkanı rahmetli 
tmran öktem'in cenaze merasiminde vukua 
gelen olaylar üzerinde ve bu olayların Hükü
metin mesuliyeti yönünden ele alınması bakı
mından verilmiş bir gensoru önergesi hakkın
da Türkiye işçi Partisi Meclis Grupunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Yargıtay Birinci Başkanının cenaze mera
siminde vukua gelen olaylar münferit ve bun
dan önce cereyan etmiş olayların dışında müta
lâa edilemez. Yargıtay Birinci Başkanının cena
ze merasiminde birtakım şahıslar, Hükümetin 
başında bulunan zatı ve Cumhurbaşkanımızı 
önceden haberdar ettikleri şekilde olaylar çı
karmışlardır. 

tmran öktem'in içtimaî mevkii ve şahsiye
ti, temsil ettiği fikirler göz önünde tutulur 
ve bu olayların çıkarılacağı pervasızca, peşinen 
sorumlu kişilere bildirilirse, ki bildirilmiştir, 
bu olayı herhangi bir zabıta olayı şeklinde mü
talâa etmeye imkân yoktur. 

Değerli Milletvekilleri, hâdise nedir? Hâdi
se, bilindiği gibi rahmetli Imran öktem'in son 
iki üç yıldır yaptığı adalet yılı açış konuşmala
rında cesur tutumunu, Anayasacı tutumunu 
bütün hâkimler camia 'sına ve hukukçular camia'-
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I sına maleden konuşmalarıyla birtakım çıkarcı 
çevrelerin husumetini kendi üzerine toplamış 
olmasından ileri gelmiştir. 

Imrân Öktem bu konuşmalarında, hepimizin 
bildiği gibi, irtica tehlikesi üzerine parmak bas
mış ve konuşmalarının birinde haklı fukarayı, 
haksız ve güçlü zengine karşı müdafaa edecek 
faziletli ve yürekli hâkimlerin bulunduğunu 
ifade etmiştir. 

Beri yandan imran öktem, Türkiye'de fikir 
ve vicdan özgürlüğünün savunuculuğunu da 
yapmıştır. 

tşte bu üç noktada toplıyabileceğim beyan
larıdır ki, rahmetli öktem'i gerici, tutucu ve 
çıkarcı çevrelerin hedefi haline getirmiş ve 
bunları insanlığın vazgeçilmez bir ahlâk kuralı 
olan «ölüye saygı» vecibesinden r'a.hi habersiz
ce davranmaya sevk etmiştir. 

Gene şurası da muhakkaktır ki, İmren ök
tem'in cenaze merasiminde vukua gelen olaylar 
Türkiye'de uzunca bir süreden beri oluşan, ge
lişen, yoğunlaşan irtica olaylarının bir devamı 
ve son halkasıdır. 

Değerli milletvekilleri, ezellikle Adalet Par
tisi iktidara geldikten sonra Türkiye'de irticai 
mahiyette olaylar yurt, ölçüsüne daha büyük 
bir hızla yayılmaya bağlamış ve gittikçe cüretini 
artırmıştır. Olayları ifade ediyorum, nedenleri 
üzerinde sonra duracağım. 

Adalet Partisi iktidarı ilk günden itibaren 
Anayasa çizgisinin gerisine düşmeye başlamış
tır. Biz, T. i. P. olarak rejimin bekası ve 
milletimizin huzuru ve gelişmesi açısından Ana
yasa çizgisinin gerisine düşmenin büyük tehli
keleri üzerine dikkati çekmeye çalıştık. Anayasa 
çizgisinin gerisine düşme, A. P. nin Anayasanın 
getirdiği ilkeler ve Anayasanın öngördüğü bir 
toplum düzenini kurma istikametinde bir feî-
refenin temsilcisi olmalından ileri geliyordu. 
Beri yandan A. P. iktidarı, iktisadi görüşleri 
bakımından da Anayasayla açıkça çelişen bir 
politikanın yürütücüydü. 

Türkiye geri kalmış, fakir bir toplum
dur. Türkiye'de demokratik sistem uygulanıyor. 
iktidarlar oyla el değiştiriyor. Oysa A. P. nin 
iktisadi politikası; halkın hızlı bir tempo ile 
bilinçlenmesini ve bilinçlendiği ölçüde A. P. yi 
oylarından mahrum etmesini endişeyle izleme 
doğrultusundadır. Bundan dolayıdır ki, ilk 
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günden itibaren A. P., irticaa, gerici ve tutucu 
akımlara yeşil ışık tutmuştur. 

Uzak günlere kadar gidip olayları burada 
sıralamak istemiyorum, fakat yakın zamanda 
cereyan etmiş bâzı olayları dile getirmekte el-
betteki fayda var; Hükümetin sorumluluğunu 
tâyin ve tesbit etme bakımından. 

Konya olayları olmuştur. İstanbul'da kanlı 
pazar olayları olmuştur. Nihayet, öktem'in 
cenaze merasimindeki olaylar olmuştur. 

«Bu olaylar karşısmda Hükümetin tutum ve 
davranışı nedir ve bu olayları hazırlayan or
tam. karşısında Demirel Hükümetinin tutum ve 
davranışı ne olmuştur?» Bu sorunun cevabını 
mutlaka vermek mecburiyetindeyiz. 

Gensoru önergesi eğer gündeme alınırsa ve bu 
önergenin gündeme alınması için deliller ortaya 
serd edilirken, Hükümetin sorumluluğu mese
lesinin ne yönden inceleneceğini iyi. bilmemiz 
icabeder. Hükümetin burada söz konusu olan 
sorumluluğu siyasi sorumluluğudur. Bu sorum
luluk hangi ölçüye vurularak anlaşılacaktır? 
Hükümet ne gibi işleri yapması lâzımgelirken 
yapmamıştır veya yapmaması lâzımgelen ne gibi 
işleri yapmıştır da sorumlu duruma düşmüştür? 

Sayın milletvekilleri, bizi. ilgilendiren husus
ta, yani yurdumuzda irticaın son zamanlarda 
gittikçe yaygın bir hale gelmesi konusunda bize 
ışık tutacak kıstas, hiç şüphesiz Anayasanın bu 
konudaki hükümleridir. 

Arkadaşlar, bu gazeteleri hep beraber oku-
muşuzdur. Burada bunlardan örnek vererek 
zamanınızı alacak değilim. Bu gazetelerde 
Türk Milleti açıkça ikiye ayrılmakta, bir yanda 
Siyonistler, masonlar, komünistler ve «Devrim-
baz» dediği devrimciler bulunmakta, bu gaze
tenin ve bunların karsısına da Müslüman halkı
mız konmakta ve Müslüman halkımızdan biran 
evvel cihad açması istenmektedir. 

Ayrıca, yine bu gazetelerde; camiye gitmi-
yen vatandaşların Müslüman vatandaşlar tara
fından ismen tesbiti istenmekte ve cihad açıldığı 
gün ilk önce bunların fiilen, fisik olarak orta
dan kaldırılması da talebedilmektedir. 

I. ETSM KILIÇOĞLU (Giresun) — Savcı-
hğa ihbar et... 

T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 
AYBAH (Devamla) — Keza, birtakım irticai 
amaçlar güden dernekler kurulmuştur. Bunlar 
yayın yapmaktadır. Bu yayınlar da hep aynı 
doğrultuda, vatandaşı devletin temel ilkelerini 
Müslüman dini esaslarına göre değiştirmeye 
doğru itelemekte, bunlar da açık veyahut ka
palı şekilde cihad ilân edilmesini talebetmekte-
dir. Bu dernekler mensupları Türkiye'deki bü
tün köylere temsilci göndermektedirler. 

Keza, Arap harfleriyle kitap basmak yasak 
olduğu halde, Türkiye'de belki de lâtin harfle
riyle basılandan daha fazla Arap harfleriyle 
kitaplar basılmakta ve köylere yollanmaktadır. 

Şimdi, bu durum muvacehesinde Hükümet 
ne yapmaktadır? Hükümet bu olaylardan bir 
kısmım bilmemczlikten gelmekte, bir kısmı için 
de vicdan ve fikir hürriyeti şeklinde bir savu
nu ile karşımıza çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz etti
ğim hususları pervasızca yapabilmenin, yani 
Türkiye'de lâik cumhuriyet rejimini değişti
rip, bunun yerine İslâm akidelerine göre temel-
lenmiş bir devlet kurmanın vicdan hürriyetiy
le, samimî dinî inançlarla uzaktan, yakından 
hiçbir ilgisi olmadığını insaf sahibi herkes ka
bul eder. 

Bir başka nokta daha var; bu dernekler, bu 
dergiler büyük para kaynakları ile ortaya çıka
rılmış ve hayatlarını idame ettirmektedir. Bis 
hor vesileyle, bu derneklerin bu kaynakları ne
reden elde ettiklerinin tahkik edilmesini hükü
metten istedik. Pekiyi biliyoruz ki, bu dernek-

Anayasa 19 ncu maddesinde, kimsenin di
nî ve dinî inançları siyasi amaçlarla istismar 
edemiyeceğini, bundan kişisel çıkarlar sağlıya-
mıyacağım kesin bir dille ifade etmiş, oynoa lâ
iklik prensibiyle de Devletin siyasi, hukukî, ik
tisadi temelinin dinî esaslara dayandırılamı-
yacağmı pek açık olarak ortaya koymuştur. 

Hal böyle iken, yani tutulması lâzımgelen 
yol bu istikamette olmak icabederken, A. P. ik
tidara geldikten sonra Türkiye'nin ortamını 
şöyle bir gözden geçirelim : 

Çeşitli, dergiler, günlük gazeteler ve dernek
ler Türkiye'de pek açık olarak 13ik Cumhuriyet 
esası yerine, dine dayanan, islâm. Dininin esas
larına dayanan bir Devlet şekli kurulmasını ve 
bunun için de Anayasanın değiştirilmesini iste
mektedirler, Bunu yapmak için de bâzı gaze
teler her gün vatandaşı cihada davet etmek
tedir. 
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ler yabancı kaynaklardan da istifade etmekte
dir. Meselâ bir tarikatın merkezinin Batı Ber-
linde olduğu ve bu merkeze Holânda, ingilte
re, Amerika ve Almanya'nın büyük malî yar
dımlarda bulunduğu herkesçe bilinen bir haki
kattir. Şimdi bu kuruluşun Türkiye'deki deva
mı olan bir tarikatin nereden malî kaynaklar 
elde ettiğini düşünmek ve buna bir cevap ver
mek şüphesiz hükümetin siyasi sorumlulukları 
cümlesinden bir keyfiyettir, ama bugüne kadar 
A. P. iktidarından bu yönde her hangi bir te
şebbüsün olduğu malûmumuz değildir. 

Arkadaşlar, memlekette tehlikeler zincirinin 
her gün bir halkası daha karşımıza çıkmakta 
ve bu tehlikeler zinciri, memleketi gittikçe da
ma yakından sarıp sıkmaktadır. Beri yandan, 
hükümetin malî kaynaklar hususunda göster
diği tekâsüle paralel olarak, bu gerici akımla
rın yayılması hususunda gerek zabıtanın ger
çekten vazife görmemesiyle, gerekse bâzı gö
revlilerin gerici propagandaların yayılmasına 
yardımcı olmasiyle destek olduğu da bir haki
kattir. Bir gazetede irticai mahiyette yazılar 
yazan ve hakikmda kovuşturma açılmış olan bir 
bayan yazar Aydm'da son zamanlarda verdiği 
bir konferansta, konferansı camilere ve mina
relere konan hoparlörlerle bütün Aydın halkı
na dinletmek imkânını bulmuştur. Aynı iş Tire'
de, Nazilli'de de yapılmıştır. 

«zabıta vazifesini yapmıştır» demesi ve bu su
retle mesuliyetten tecerrüdetmesi düşünüle
mez. 

Kaldı ki, zabıtanın vazife görmesi, yalnız 
olay esnasında saldırılan kişileri korumaktan 
ibaret değildir. Zabıtanın asıl vazifesi, olayın 
çıkmasını önlemektir, mâni zabıta tedbiri al
maktır. Hangi olayda hükümet mâni zabıta 
tedbiri almıştır veya aldırmıştır?.. 

Mâni zabıta tedbiri alma kavramı geniş bir 
kavram. Bu kavramın içine demin arz ettiğim 
derneklerin malî kaynaklarını tahkik etmek 
ödevi de girer. Hükümet bunlardan hiçbirini 
bugüne kadar yapmamıştır ve şimdi eminim bu 
kürsüden tenkidleri cevaplandırmak için söz 
alacak değerli Bakan veyahut da Başbakan, 
memleketimizde demokratik rejimin bulundu
ğunu, demokraside fikirlerin serbestçe ifade 
edildiğini, ancak kanun sınırları aşıldığı zaman 
Hükümetin harekete geçeceğini ifade edecekler
dir. 

Değerli milletvekilleri, şüphesiz demokrasi
nin temel kurallarından biri de budur. Yani, 
herkes düşüncelerini serbestçe ifade eder, dile 
getirir ve bu serbestlik ancak Anayasaya uy
gun kanunlarla sınırlanabilir, ama Anayasaya 
uygun kanunlarla sınırlanabilir. Sözlerime baş
larken Anayasanın 19 ncu maddesini ve lâik
lik hakkındaki ilkelerini hatırlatmıştım. Bina
enaleyh, bunlara karşı vatandaşı vatandaşa kat
lettirme istikametinde girişilen teşebbüslerin söz 
ve vicdan hürriyetiyle, fikir hürriyetiyle hiçbir 
münasebeti olmadığı dolayısiyle - demokratik 
rejimin bir icabı bulunmadığı muhakkaktır. 
Onun için bendenizin istirhamım, buradan bu 
istikamette cevaplar verilmesin. Demokrasi hür
riyetler rejimidir, ama Türkiye'de demokrasinin 
kıstası Anayasanın getirdiği ilkelerdir. 

Türkiye'de irtica hareketlerinin pervasızca 
gelişmesine zemin hazırlamak demokrasiyle izah 
edilemez. Hükümet irticai hareketleri, müsama-
hasiyle ve bazen teşvikkâr sözleriyle destekle
mektedir. Bu desteklemeden Hükümet ne umar, 
orası da cayi sual. Bu desteklemeden Hüküme
tin hiç şüphesiz oy alma endişesinin ağır bas
tığı gözlerden kaçmaz . -O derece kaçmaz M, ir
ticai hareketler karşısında emniyet kuvvetleri
nin irticai hareketleri destekler davranışlar için
de bulunması ve uzak illerimizde cana kaste-

Şimdi sormak isterim hükümetten, camiler
deki hoparlör tesisleri Diyanet işlerinin tasar
rufunda bulunmak icabeder, Diyanet işleri de 
hükümet manzumesi içinde mevki almaktadır, 
acaba bu bayan yazar hangi müsaade ile bir si
nema salonunda verdiği 'konferansı camiler 
aracılığiyle, camilerdeki hoparlörler aracılığiy-
le bütün bir il halkına dinletmek imkânına ka
vuşmuştur? 

Keza hükümetin irticai mahiyette olaylar 
karşısındaki pasif tutumu gözlerden kaçma
maktadır. istanbul kanlı olaylarında, ondan 
daha evvel Konya olaylarında ve nihayet Yar
gıtay Başkanı ibrahim Öktem'in cenaze mera
siminde zabıta kuvvetleri pasif kalmışlardır. 
Pasif kalmtkla da kalmamış, saldırganların sa
fında yer alıp irticai mahiyetteki direnişlerin 
yardımcısı durumuna da gelmişlerdir. Bunlar, 
fotoğraflarla, sinema filmleriyle tesbit edilmiş
tir. Binaenaleyh, hükümetin buraya çıkıp, 
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dici bildirilerin dağıtılması karşısında mahallî 
sorumluların, hareketsiz kalması, Hükümetle 
irtica arasındaki yakın ilişkilerin bir işaretidir. 

Sayın milletvekilleri, irticai hakeretlere çâre 
bulunması hususunda, öyle zannediyorum ki, 
hurada herkes mutabakat halinde olmuştur; hiç 
değilse muhalefet adına konuşanlar söz konusu 
olunca. 

İrticai hareketler, toplumun sosyal yapısı 
mütalâa edilmeden değerlendirilemez ve değer-
lendirilemiyeceği için de bunlara çâre buluna
maz. Toplum, irticaın zehirli kucağından an
cak toplumun temel düzeni değiştirilmek sure
tiyle kurtulabilir. Bundan dolayı biz İşçi Parti
si olarak diyoruz ki, Türkiye'de gerçekten bir 
düzen değişikliği olmadan irtica ile müessir bir 
şekilde mücadele etmek mümkün olmıyacaktır. 

Siz Türkiye'de millî geliri adaletsizce bö
lüştüğünüz, Türkiye'de vergileri adaletsizce al
dığınız, Türkiye'de işgücüne saha bulamadığı
nız ve Türkiye'de bir avuç imtiyazlı sermaye 
sahibine dilediği gibi yaşama imkânlarını sağla
dığınız sürece, halkın uyanışını geciktirmek 
için irticai hareketler, irticai akımlar ister iste
mez gelişecektir. Kaldı ki, irtica yalnız kaynak
lar itibariyle bir iç olay olarak da mütalâa edi
lemez. 

irtica aynı zamanda emperyalizmin de bir 
silâhıdır. Emperyalizm, istilâ etmek, nüfusu al
tına almak istediği toplumlara bu kanaldan da 
giriyor. Yalnız ekonomik ortaklar ve işbirlikçi
ler bulmakla kalmıyor, geniş halk kütlelerinin 
uyanışını köstekliyecek ve kösteklemek içinde 
dinî istismar ederek onları birtakım hurafelere 
inandıracak yollan de seçip tatbik ediyor. 

Türkiye'de bugün sermaye çevreleri dış kay
naklarla içli - dışlı bir tutum ve davranış için
de bulunduklarına, Türkiye'de Amerikan em
peryalizminin nüfuz ve etkisi duyulduğuna göre, 
irticai hareketlerin - bu durum temelden değiş
tirilmediği sürece - son bulmasını ümidedmek 
yersiz olur. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partisi Hükü
metinin bu son olaylarda ve özellikle Yargıtay 
Birinci Başkanının cenazesinde vukua gelen 
olalardaki sorumluluğu şüphe götürmez. Hü
kümet olay çıkacağından haberi olduğu halde, 
gerekli tedbirleri almamıştır. Gerekli tedbirleri 
almamakla da kalmayıp irticaa taviz vermiştir. 

i Ne suretle? Cenaze namazının Hacı Bayram'da 
kılınmayıp Maltepe'ye alınması suretiyle bir, 
güzergâh değiştirilmesi suretiyle iki ve nihayet 
emniyet kuvvetlerini müessir bir şekilde kullan
mamak suretiyle de irticaa göz kırpmış, taviz 
vermiştir. Bu itibarla Hükümetin bu son olay
lardaki sorumluluğu bizce, Türkiye İşçi Partisi 
yönünden münakaşa kabul etmiyecek kadar 
açıktır. 

Şüphesiz sorumluluk bir yargıdır. Bu yar
gıyı vermekle, bu yargının netice vermesi ara
sında bir fark vardır. Hükümet sorumludur, 
sorumluluğu açıktır, ama Hükümetin, sorumlu
luğunu idrak ederek verilmiş olan gensoruya 
grupunca müsbet oy verilmesi hususunda adım 
atabileceğini düşünmek de her halde isabetli 
bir tutum ve davranış olmaz. Hükümet sorum
ludur, öyle olduğu halde gensoru önergesi bü
yük bir ihtimalle gündeme alınmıyacak, Hü
kümet hu sorumluluğunun Büyük Mecliste he
sabını verme durumuna gelmiyecektir. 

Arkadaşlar, demokrasinin işlemesinden, de
mokratik düzene halel gelmemesinden söz edi
liyor. Demokrasinin işlemesi için muhalefete 
düşen vecibeler yanında Hükümete de vecibe
ler düşer. Bir Hükümet, varlığını ve meşruiye
tini yalnız ve yalnız sandıktan çıkan oylar 
üzerine bina ederse, o Hükümet gar çek anlam
da demokratik rejimin icaplarını yerine geti
ren bir Hükümet sayılmaz. Muhakkaktır ki, 
oyla iş başına gelip gitmek demokrasinin te
mel foir kuralıdır, ama bizim Anayasamıza 
göre, oyla iktidara gelen Hükümetin aynı za
manda Anayasa doğrultusunun hareket etmesi 
de icaibeder, bu da bir zorunluluktur. Yoksa; 
«Ben sandıktan çıktım» zihniyetiyle iktidar 
koltuğunda Anayasanın öngördüğü işlerin tam 
tersi bir yolun yolcusu olmak herhalde bir Hü
kümet için demokratik vasfını kazandırmaz ve 
o hükümetin icraatını meşru icraat meyanına 
sokmaz. 

Bu itibarla Hükümetin, herşeyden önce bu 
gensoru önergesine grupunca müspet oy veril
mesi için harekete geçmesini bekleriz. Müspet 
oy verilsin ve Hükümet gelsin burada son olay- •* 
larla ilişkisi olmadığını, son olaylardan dolayı 
mesuliyeti bulunmadığını is'bat etsin. 

Arkadaşlar, hükümetlerin sorumluluğu bu 
gibi olaylarda Hükümetin faillere doğrudan doğ-

I rüya direktif vermesi ile teessüs etmez, yani 
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(beklenemez «Hükümet imran öktem'in cenaze
sinde olay çıkaranlara direktif vermiş midir? 
Vermediğine göre sorumlu değildir» gibi bir 
mantık elbette ki burada geçerli değildir. Hü
kümetin sorumluluğu çok daha yüksek plânda
dır ve sorumluluğu yalnız o olay anma münha
sır kalmaz, geriye doğru gider ve bir ucuyla da 
istikbâle doğru yönelir. Hükümetler bu gibi 
olayların çıkmasına vesile verecek zemini hazır
lamamakla mükelleftirler. Oysa Sayın Hükümet 
Başkanı ve Sayın Hükümet Üyeleri sık sık yap
tıkları, tekrar ettikleri beyanlarla Türkiye'de 
irticaa yıllardır zemin hazırlamışlardır. 

Hükümetin tedbir almasını bir yana bıraka
lım, fakat bu sözleriyle, bu teşvikkâr sözleriyle 
irticaın her gün biraz daha yoğun bir hal al
masında memleket sathında hızla yayılmasında 
Hükümet birinci derecede rol oynamak suretiy
le mesul durumuna düşmüştür. 

Bundan dolayı, bu gensoru önergesinin Yük
sek Meclisçe gündeme alınması istikametinde 
oy kullanılmasını istemek bizzat Hükümetin 
demokratik bir hükümet olduğunun testi mahi
yetinde olacağı için, her halde Anayasaya bağ
lılığının belirgin bir ifadesi olacaktır. 

TİP Grupu adına Yüce Meclisin, CHP ta
rafından sunulan gensoru önergesine müspet 
oy vermesini dileyerek saygılarımı sunarım. 
(TİP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz iste
yen arkadaşımız var mı efendim?... Grupları 
adına başka söz isteyen arkadaşımız yoksa Hü
kümete söz vereceğiz ve ondan sonra da öner
geyi oylarınıza sunacağım. 

Grupları adına başka söz isteyen arkadaşı
mız var mı?... Yok. Hükümete söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri şiddetli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) *— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

CHP nin dün vermiş bulunduğu bir gensoru 
önergesi üzerinde Millet Meclisinde grupları 
bulunan partilerin sözcülerinin yapmış bulun
duğu iki saat onbeş dakika süren bir konuşma
yı dinledikten sonra izahlarda bulunmak üzere 
huzurunuza geldiğim şu anda hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. (AP sıralarından şiddetli alkış
lar) 

Sözlerime başlarken, dün, geçen hafta için
de müzakereye başlanmış olan başka bir genso
ru önergesini müzakere edip Yüce Meclisimiz 
gensoru açılmamasına karar vermiş idi. Dört 
seneye yaklaşan iktidar devrimizde Cumhuriyet 
tarihinin en çok gensoruya, en çok genel görüş
meye, en çok araştırmaya mâruz iktidarı mut
laka Adalet Partisi iktidarıdır. Bununla şunu 
iiade etmek istiyorum: Biz hiçbir zaman mura
kabeden kaçınmadık, murakabe yollarını hiçbir 
zaman tıkamadık. Bugün burada, memleket sat
hında çeşitli tefsirlere yol açan bir hâdise konu
şulurken de konuşmacıların konuşma süresini 
tahdidetmedik. Herkes istediği şeyi söyliyebilir-
di. Hiç kimse, «Zamanım yoktu» diyemiyecek-
tir. Hiç kimse elinde bulundurduğu delilleri or
taya koymaktan men olunmamıştır. Binaena
leyh, bundan sonra vapılacak siyasi polemikler
de hiç kimse kendisine verilen hakkı, kendi hak
kını kullanmamak suretiyle, bildiklerini ortaya 
(kayamadığını iddia etmiyecektir, edemiyecek-
tir. Onun içindir ki, huzurunuzda fevkalâde 
önemli bulunan bir iddiayı, çeşitli vesilelerle ce
vaplandırmış bulunduğumuz bir iddiayı tekrar 
cevaplandırmak gibi bir görevli bulunurken, ik
tidar olarak muhalefet partililerimize her şeyi 
söylemek imkân ve fırsatını sağlamış olmanın 
vicdan huzuru içinde bulunuyoruz. C.H.P. sırala
rından «Anayasa sağlıyor, siz sağlamıyorsunuz» 
sesleri). 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Bize 
Anayasa bu hakkı veriyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Demek istediğim şudur: Muhterem 
milletvekilleri, biz, bizden evvel konuşan hatip
leri gayet sükûnetle dinledik. Bunun aksini hiç 
kimse iddia edemez. Beni sükûnetle dinlerseniz, 
zannediyorum ki, memlektimizin her türlü me
selesinin görüşüleceği son merci olan bu plât
formu memlektimizin yararına kullanmış oluruz. 
Esasen, sükûnetle dinlemezseniz de, ben bu plât
formun hiçbir zaman memleketimizin zararına 
kullanılmasına vesile olmıyacağım. 

Muhterem milletvelkilleri, dün bir gensoru 
önergesi konuşulurken anamuinalefet partisin
den, C. H. P. den burada sekiz kişi vardı. Bu
nunla, mesaisini bitirmekte olan Meclislerimizin 
gensoru gibi çok mühim bir müesseseyi kullanır
ken, anamühalefet partisinin gensoru müessesesi
ne atfettiği önemi sözlerimin başında kaydet-
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mek istiyorum. Hükümet her zaman bütün işini 
gücünü bırakmış, gelmiş Meclislerde hesap ver
miştir ; hesap vermekten hiçbir zaman kaçınma
mıştır. Hesap soranların da aynı sorumluluk 
içinde olması lâzım idi. Gayet tabiî ki, bunları 
milletimize anlatacağız. Bugün sadece milletin 
huzurunda iktidarların hesap vermesi, muhale
fetlerin mesuliyetsiz olması gibi bir durum mev
cut değildir. Muhalef tler de ne yaptıkları hak
kında millete hesap vermek mecburiyetindedir
ler. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 
Böyle olmazsa, muhalefet partilerinin demokrasi
nin ayrılmaz bir parçası olduğu şeklindeki Ana
yasa hükmünü iddia etmek imkânı kalmaz. 

Bugün huzurunuzda çeşitli yönleri bulunan 
bir konu ile ilgili olarak serdedilmiş mütalâala
ra cevap verirken bâzı açıklamalar yapmak za
ruretini de duymaktayım. 

Muhterem milletvekilleri, bir önerge getiril
miştir. Bu önergede, 3 Mayıs 1969 tarihinde ce
reyan eden bir olay irtica olayı olarak gösteril
miş ve bunun Hükümetin sorumluluğu içinde 
bulunduğu bu iddiaya ilâve olunmuştur. Ayrıca, 
bu olay dolayısiyle de ibadet hürriyetinin zede
lendiği ifade olunmuştur. Muhalefet Partileri, 
gensoru açılmasının neden lâzımgeldiği ile ilgili 
mütalâalarını serdederken çeşitli kanaatlar iz
har etmişlerdir. Zaman kifayetsizliği mevzuu-
bâhsolmadığı halde, hiç kimse bu iddiayı delil-
iendirmemiştdr. Bu zamana kadar meclislerimiz
de irtica konusunda müzakere açıktı, gensoru 
önergesini getiren anamuhalefet partisi, parti 
adına çıkıp konuşma hakkını dahi kullanmamış
tır. 

Muhterem milletvekilleri, muhalefet, bizi, 
meclislerin zabıtları karıştırıldığı takdirde görü
lecektir ki, çeşitli ithamlar altında tutmuştur. 
Türkiye'de din ve vicdan hürriyeti meselesi 1965 
Hükümet programından başlamak üzere 1966, 
1967, 1968 ve 1969 bütçelerinde, bütçenin başın
da, bütçenin sonunda ve değişik zamanlarda ge
rek Cumhuriyet Senatomuzda, gerek Millet Mec
lisimizde çeşitli şekillerde ve muhtelif zamanlar
da müzakere ve münakaşa konusu olmuştur. 
Bunların hiçbirisinde de yuvarlak beyanların 
ötesinde deliller ortaya konamamıştır. 

Bugün başka bir olayla karşı karşıyayız. 
Hakikaten hepimizi üzen, hiç kimsenin tasvibet-
modiği, tasvibetmesine imkân olmadığı bir olay 

cereyan etmiştir. Bu olay, Maltepe Camiinde 
Yargıtay Başkanının cenaze namazı dolayısiyle 
meydana gelmiştir. 

Şimdi hisleri bir kenara bırakalım, mesele
leri Yüce Meclisin yüksek havasına yakışır bir 
şekilde münakaşa etmenin yollarını anyalım. 

Ne olmuştur? Camiden çıkan cemaatın içe
risinden birtakım vatandaşlar «Bu zatın cena
ze namazı kılınmaz» demişlerdir. Bunun üze
rine cenaze nazamı için oraya gelen diğer grup 
vatandaşlar müdahalede bulunmuştur. Karşı
lıklı «yuh» 1ar çekilmiştir. Polis meseleye mü
dahale etmiş, vatandaşları, yani camiin için
den çıkıp da cenaze nazamı kılınmasına müda
hale etmek istiyen vatandaşları camiin dışına 
çıkarmış, imam bulunamamış, daha sonra imam 
bulunmuş ve cenaze namazı eda edilmiştir. Hâ
dise bu. Fakat burada bitmiyor. Hâdisenin bu 
kısmının enine boyuna münakaşasını yaparız. 

Burada Hükümetin kusuru nedir? «Cami
den çıkan vatandaşların bağırmasına mâni 
olunamaz mı?» Hükümete böyle bir kusur iza
fe edilemez. Hükümet bağıranların yakasına 
yapışıp, alıp götürüp savcıya teslim etmiş mi? 
Etmiş. 13 kişiyi götürmüş, 13 kişinin 9 unu da 
mahkeme tevkif etmiş mi? Etmiş. Hükümetin 
kusuru nedir? Tedbir almamak mı? Neyin ted
birini almamak? 600 polis getirmiş koymuş Hü
kümet oraya. Bir çatışmayı önlemiş, kimse 
kimse ile kavga, döğüş haline gelmemiş. Başka 
Hükümetin ne kusuru var? «Hükümetin böyle 
bir hâdisenin meydana gelmesini önlemesi lâ
zımdı.» Ne yapması lâzımdı? Bunu kimse söy
lemiyor. 

Bir parti sözcüsü «Cumhurbaşkanının ve 
Başbakanın böyle bir hâdiseden daha evvelden 
malûmatı varmış» dedi. Böyle bir beyan tama
men hilafı hakikattir. «Bir sene evvelden malû
matı varmış.» Böyle bir beyan hilafı hakikat
tir, ama birtakım hâdiselerin çıkabileceği son 
akşam ihbar edilmiştir. Bunun üzerine •mera
sim Maltepe Camiine nakledilmiştir, çünkü 
Maltepe Camiinde emniyet tedbirlerini almak, 
Hacıbayram Camiine nazaran çok daha kolay
dır. 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — O hal
de Hükümet âcz içinde. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdaha
le etmeyin. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hükümet gayet tabiî ki, «Kudreti
mi kullanacağım» diye vatandaşları kırdırma
nın yoluna gitmiyecektir. En kolay tedbir ne
rede alınabiliyorsa, orayı seçmekle Hükümet 
acizlik değil, basiret göstermiştir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi, hâdisenin bu kısmında başka olay
lar var: Söylüyorum; hiç kimse cenaze namazı
nı kılmaya zorlanamaz, ama hiç kimse de baş
kasının cenaze namazı kılmasına karışamaz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ama bü
tün bunlara rağmen hâdise orta yerdedir ve ol
muştur. 

Polis meseleye müdahale etmiştir, polis me
seleyi kontrol altında tutmuştur, kimsenin en 
ufak bir şekilde burnunun kanamasına sebebo-
lunmamıştır, mâni olunmuştur. 

Hâdisenin bu kısmından sonraki kısmına 
geliyorum. 

Bu arada iki Hükümet üyesi, Hükümeti 
temsilen Yargıtay Başkanının cenazesinde ha
zır bulunmuş, hakaret görmüştür, tariz değil, 
hakaret görmüştür. Bunları da söylesenize... 

Daha sonra, Devlet ne yapmıştır? Devlet 
askerî merasim yapmıştır, ölen Yargıtay Baş
kanıdır. Yargıtay Başkanının şerefiyle müte-
nasibolarak askerî merasim yapmıştır, ama ca
miden 200 metre sonra askerî merasimin yöne
timi başka ellere geçmiş ve cenaze Necati Bey 
caddesinden alınarak Zafer Meydanına getiril
miş, Zafer Meydanında nutuk söylenmiştir. 
Söylenen nutuk şudur: «Bugünkü olayları ya
ratan Devriş Vehdettin'in torunları, Saidi Nur-
sî'nin çömezleridir. (O. H. P. sıralarından «doğ
ru» sesleri) (A. P. sıralarından «yuh» sesi) on
lara çanak tutan yöneticilerdir. (C. H. P. sırala
rından «Doğru» sesleri) Biz ulusal kurtuluş sa
vaşını verecek olan devrimciler, Atatürk'ün hu
zurunda onlara lâyık oldukları dersi veriyoruz 
ve vereceğiz.» 

Cenaze bir kenarda kalmış, siyasi nutuklar 
çekilmeye başlanmış. 

«Bu güruh, devrimci Yargıtay Başkanımızın 
cenaze namazını kıldırtmamıştır. Biz, devrim
ci büyüğümüzü kalplerimize gömüyoruz. Biz 
Atatürkçüler, biz ulusal kurtuluş savaşını de
vam ettiren devrimci gençlik ve ordu eleleyiz...» 

Böyle gidiyor nutuk. E, niçin bundan hiç 
kimse bahsetmiyor? Cenaze niçin bir nutuk ve

silesi yapılıyor? (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Daha sonra... (C. H. P. sıraların
dan «Neyi söylemek istiyorsan söyle» sesleri) 
Neyi söylemek istediğimi biraz sonra söyliye-
ceğim, merak etmeyin. 

Daha sonra, yoldan geçen otobüsler durdu
rulmuş, yoldan geçen belediye otobüsleri dur
durulmuş, içindeki halk indirilmek istenmiş ve 
içine cenazeyi takibeden kimseler binmek iste
miştir. Daha sonra, cenaze ellerde Hukuk Fa
kültesinin önüne götürülmüş, orada Hukuk Fa
kültesi Dekanı nutuk söylemiş; Dikimevi'ne 
götürülmüş, Dikimevinde arabaya konmuş, 
kabristana götürülmüş, kabristanda yine nu
tuk söylenmiştir. Söylenen nutuk, «Bu, bir tm-
ran öktem meselesi değil, ilerici - gerici kav
gasıdır.» şeklinde bitmektedir. 

Bununla da kalmıyor... Devlet Başkanının, 
Başbakanın (Cumhuriyetin Devlet Başkanı, 
Cumhuriyetin Başbakanı) Adliye Bakanının 
çelenkleri mezara konulmak istenmemiş, araba
ya konulmuş, tekrar daha sonra mezara indi
rilmiştir. 

Hâdiseyi bir 31 Mart vakası, bir irtica ola
yı olarak takdim ederken, Hükümetin Cumhu
riyet Hükümeti olduğunu, her Vesilenin Cum
huriyet Hükümetine bir hakaret, tahkir, terzil 
vesilesi yapılmaması lâzımgeldiğini de söylemek 
değerli muhalefetimize düşerdi. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şiddetü ve sürekli alkış
lar) 

Biz burada kusuru müdafaa etmiyoruz, ayibı 
müdafaa etmiyoruz, doğru olmıyanı müdafaa 
etmiyoruz. Bizi, bunların müdafaasında bula-
mıyacaksımz, kümsıe bulamıyacakltır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Ama görüyoruz ki, Cumhuriyet Halk Parti
sinin Sayın G-enel Başkanı dünkü gazdbelerdie 
çıkan demecinde, «31 Mart vakası bütün un-
surlariyle vardır» diyorlar. Bugün bunu bura
da tekrarlamadılar. G-önül istemdi ki, bu iddia 
burada tekrarlansın. Zannediyorum ki, Cum
huriyet Halk Partisinin resmî organında bu 
neşriyat yapıldığına göre, radyolar vasıtasiyle 
de verildiğine göre, böyle bir şeyin doğruluğu
nu farz etmek yerinde olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, hâdiseler çok üzü
cü olabilir, hâdiseler çak esef verici olabilir, hâ
diseler çok elim olabilir, ama teessürümüz, daha 
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üzücü, daha elem verici hâdiseler yaratmaya bi
ze hak vermez, kimseye hak vermez, (A. P. sıra
larından, «Bravo», «Çok güzel» sesleri) 

«31 Mart vakası bütün unsurlariyle vardır» 
'derken, bu iddianın 31 Mart ile ilişkisinin iyi 
kurulması lâzımdır. 31 Mart vakası ne ise za
man zaman tekrarlanıp durmaktadır; milletin 
bu şaibeden kurtulması lâzımdır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar,) Kurtarılması 
lâzımdır; ben o vazifeyi ifa edeceğini. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

31 Martın üzerinden 61 seneye yakın bir 
zaman geçmiş. 31 Mart vaikasının, tarihler, 
'halka ve millete dayanan bir irtica hâdisesi ol
madığını yazıyor. Tarihler, Türk tarihinin hiç
bir devrimde, Türk Milletinden irtica geldiğini 
kaydetmiyor. A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) İsyanlar vardır, Osmanlı tarihi isyanlarla 
doludur. İhtilâller vardır, Osmanlı tarihi ihti
lâllerle doludur, amla, 31 Mart hâdisesini yara
tanların, kendilerine, ne asker ve ne de sivil 
içerisinde tanınmış bir baş bulamadığını ve 
Hamdi Çavuş namında, Selanik'ten getirilmiş 
avcı taburlarından bir zatı bu işe memur ettik
lerini ve avcı taburlarının 11 gün istanbul'u 
kasıp kavurduğunu yazıyor. 31 Mart bu... 
31 Martta bir isyan hareketi var. isyan hare-
'keti, taJhrik edilmiş bir isyan hareketi, arka
sında Volkan Gazetesi var, arkasında Derviş 
Vahdeti var, arkasında birçok kimseler var. 
(C. H. P. sıralarından, «Saray var» sesleri) 
(A. P. sıralarından «Ama millet yok» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, burada tarih mü
zakeresi yapmıyoruz. Ben bir konuyu açtım, 
Bu 31 Mart ne ise, bunu iherlkese anlatmamız 
lâzımldır. ikide birde «31 Mart geliyor» dendi
ği zaman, «31 Mart oluyor» dendiği zamîan, ki 
bu senede iki üç defa tekrarlanıyor; bu işe bir 
vuzuh vermemiz lâzımdır. Bizim bilgimize göre 
31 Mart, bir isyandır. 

Acttiba, «31 Mart vaikasıdır» derken, «Bu 
bir isyandır» mı denmek isteniyor? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — İrticadır. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Beyefendi, grup olarak sıranız vardı, 
çılkıp söylerdiniz... (A. P. sıralarından «Br'avo» 
sesleri) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sormayın öyle 
ise Sayın Başbakan. (C. H. P. sıralarından «Siz 
de soru sormayın» sesleri, gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben zatıalinize sormuyorum, benim 
'konuşma üslûbum bu. 

31 Mart vakası bir isyandır, 11 gün devam 
etmiştir, birçok cinayetler işlenmiştir. Böyle 
bir şeyden mi korkuluyor? 

Şayet, Cumhuriyet Halk Partfeinin Sayın 
Genel Başkanı, Türkiye'de bir isyan olabilece
ğine kaarii ise, o zaman bâzı sualleri kendisine 
tevdi etmemiz gerekecek. 

31 Martin üzerinden 60 küsur sene, 60 sene
yi aşan bir zaman geçmiştir. Bu 60 senenin içe
risinle, kendileri 30 sene söz sahibidir. Bu 30 
sonenin 15 senesinde tamamen kendileri söz saT 
hibi, 15 senesinde de derecesini tarihin tâyin 
edeceği şekilde söz sahibidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Pek büyük 
lâf... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De 
vamla) — Şayet, Cumhuriyetin üzerinden 45 
«tene geçtikten sonra, Türkiye'de halktan, irti
caa dayanan bir isyan hareketinin gelebileceği 
(korkusu var ise, bunu Cumhuriyete inançsızlık 
addederim. Ben burada her zaman Cumhuri 
yetin müdafaasını yaptım; bu inançsızlıkta da 
idabe't olmadığı şeklinde bir beyanı yapmakta 
fayda mütalâa ettim. 

Kimden korkuluyor? Halktan mı korkulu
yor? (C. H. P. sıralarından «Yobazdan... Yo
bazdan» sesleri) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Senin aczinden. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şayet, «31 Mart isyanı olacaktır» di
yorsanız, o zam'an Cumhuriyetin gücüne dte 
inanmıyorsunuz demektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ve henüz orta yerde isyan yok
ken, şu yokken, bu yokken, «31 Mart hadisesi
dir» deyip suçlu sandalyesine, ferdî faillerin 
yanına Hükümeti, Adalet Partisini ne hakla 
oturtuyorsunuz? 

30 sene süren devr-i idarenizde Türkiye'de 
inyanlar olmuştur, Türkiye ide çeşitli hâdise
ler olmuştur. Bu hâJdiselerde kimse sizi isyancı
ların yanma oturtmadı. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bize şunu söylemeniz lâzımdı: «Şunları, 
yapmalıydınız, bunları yapmadınız.» Bunu, bi-
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zlm sormak hakkımız. Biraz sonra, «Neden gen
soru açılması lâzımdır» şeklindeki beyanların1 

tahlilini yapacağımı, o ziaman bu sualleri tek 
rarlıyaeağım. «Kusurunuz şudur, şunları, şun
ları, yapmadığınızdan dolayı kusurlusunuz.» 
Ama, 3,5 senelik A. P. iktidarını irticaın des
tekçisi g-ib'i göstermek ve bunu birkaç gün ev
vel olan bir 'hâdise ile irtibatlandırıp Hükümeti 
sorumlu addetmek insafla bağdaşır bir iş değil
dir. 

Camiden çıkan insanlar 3,5 yaşında çocuk 
'değildir. Camiden çıkan insanlar yaşlı, başlı 
kimseleridir. Bunları siz iyi yetiştirdiniz de 
biz mi kötü yaptık? (A. P. sıralarından gü
lüşmeler, «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

İBRAHİM SITKI HATİBOĞLU (Ankara) 
— Seni de yetiştirdik, ama sen de iyi yetişme
mişsin... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kanunların bize vermediği yetkilerin 
kullanılmasını mı istiyorsunuz? 

Muhterem milletvekilleri; cenaze hâdisesi 
Türkiye'de ilk defa olmuyor, pek sık da olmu
yor. 13 Nisan 1950 de merhum Mareşal Fevzi 
ÇaJkmak'ın cenazesinde tekbirler getirilmiş, 
Arapça ezan okunmuştur, o zaman Arapça 
ezan yasak olduğu halde. Acaba o da 31 Mart 
mı idi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

Bir hususu kaydetmeye m(ecbuıruz, hakşinas
lık için. Hâdiseye sebebolmuş kimseler şu an
da ceza evindedir, tevkif evindedir. Türki
ye Cumhuriyetinin mahkemeleri hürdür, savcı
ları hürdür, her türlü tahkikatı yapmak elle
rindedir, her türlü mesulleri bulmak, çıkarmak 
savcılarımızın elindedir, icra, her türlü im-
kâniyle Türk adliyesine yardımcııdır. Türk za
bıtası, icra, her türlü imkâniyle Türk adliyesi
ne yardımcıdır. Her şeyi bulup, çıkarmak orta 
yerdi:dir. 

Jlal böyle olduğu için her şeyin alenî, açık 
dereyan ettiği bir memlekette, biz huzurunuzda 
her şeyi olduğu gibi söylüyoruz. 

Burada bir hususu açıklıyacağım: Mugalâta 
yapmak gayet kolaydır, bu meselede mugalâta 
yapmak kolaydır. Din ve vicdan hürriyeti üze
rinde yapılmış mugalâtalar bizi din ve vicdan 
hürriyetini müdafaadan vazgeçirmiyecektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk Anayasasında, Türk kanunlarında, 
A. P. nin programında, A. P. nün seçim beyan
namesinde, Hükümet programında yazdığımız 
şekilde din ve vicdan hürriyetini müdafaa etme
ye devam edeceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
063leri, alkışlar) Aana, hâdiseyi Yargıtay Başka
nına yapılmış bir hâdise olarak görmek de ger
çi ölen Yargıtay Başkanıldır, ama ümideidiyorum 
ki, çok doğru bir hareket olmıyacaktır. 

İfade ediyorum; kime yapılırsa yapılsın, 
böyle bir hareketi tasvibetmiyoruz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Hiçbir şekilde tas-
slbetmiyoruz, üzülüyoruz, elem duyuyoruz, kı
nıyoruz; ama... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hâdise olduk
tan sonra... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye-
rinizien müdahale etmemenizi bilhassa rica ede
rim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Şahsımda Yargıtayın temsil edildiği 
kimseye milletten bir tepki gelmiştir, halktan 
bir tepki gelmiştir» şeklindeki bir yargı da doğ
ru olmıyacaktır. 

Benden evvel fikir beyan eden siyasi par
tilerin bâzı mütalâalarını doğru anladı isem; 
zannediyorum M, bâzı şeyleri söylemeye çalış
tılar. 

Muhterem milletvekilleri; hâdise burada bit
miyor. Ne olmuştur? Hâdiseye sebebolanlar 
yakalanmış, savcılığa teslim edilmiş, mahkeme 
vazifesini yapmış, tevkif evine koymuş. Hâdi
seye sebebolan daha başka kimseler varsa, bun
ları. taihkike mâni kimse var mı? 

Hal böyle ilken, hal fevkalâde hüzün verici 
iken, hal fevkalâde esef verici iken, bir bildiri
ler furyası ortaya çıkmıştır, yeniden. 

Bu bildirilerde çeşitli fikirler ortaya konu
yor. Bildirilerden birisi Sosyal Demokrasi Der
nekleri Federasyonunundur. Bu bildiriden bir 
iki pasaj okuyacağımı; şöyle deniyor: «Oylarını 
ve inançlarını çaldığınız halkıınıza hesap verin. 
Türk halkı, Türk gençliği olarak Hükümeti 
iktifaya çağırıyoruz.» 

Devam ediyor: «Oazi Mustafa Kemal'in 
gençliği,. devrimlerini korumak ve yürütmek 
için dimldik ayakta ve hazırdır. Türk genci, 
devrimleri zayıf düşürecek en küçük bir kıpır
tı duydu mu, memleketin polisi vardır, jan-
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darması vardır, adliyesi varidır, ordusu vardır, 
demiyecektir, hemen müdahale edecektir.» 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — O oku
duklarınız Atatürk'ün vasiyetüdir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Atatürk anarşiyi vasiyet etmemiştir, 
bu anarşidir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Ata
türk'ün sözleridir. Mahkemeden çıktı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Başka bir bildiri : «Gayrimillî güç
ler, emperyalizmci, işbirlikçi sermaye, feodal ka
lıntıları yok edilmedikçe Türkiye'de daha çok 31 
Martlar, kanlı pazarlar, 3 mayıslar sahneye kon
mak istenecektir. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Tam bir 
komünist ağzı... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Ve bu başka bir derneğin bildirisi... 

Şurada başka bir duyuru daha var. Deniyor 
ki : «Yargıtay Başkanı Sayın îmran Öktem'in 
cenaze töreninde mürteciler işbirlikçi iktidarın 
açık desteği ile törene gelen Türk adliyesinin, 
Türk ordusunun, Türk gençliğinin ve 1919 Millî 
Kurtuluş Savaşı öncülerinin temsilcilerine şeref
sizce saldırmışlar. Artık Anayasanın millî, de
mokratik ve lâik sosyal hukuk devletinden bu 
iktidar hasta iken söz edilemez...» 

Muhterem milletvekilleri; «Bu gidiş ne ola
caktır» mı diyorsunuz? 5 ay sonra seçim var. So
racağız millete, «Kimi istiyorsun?.» diye tekrar 
soracağız. Yoksa, milletin dışında bâzı hakem
ler tâyin etme hevesi mi var? Seçimi yenilenecek 
bir ülkede memleketi selâmetle seçime götürme
ye çalışıyoruz. Bütün vatanperverlerden bize 
yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Memleketi se
lâmetle seçime götürelim. «Halka dönük» dedi
ğiniz, «Halka dönük olsun her şeyiniz» dediği
niz işlerin başında evvelâ halkın iradesine hür
met gelir. (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» 
sesleri). Halkın iradesine, halkın reyine hürmet 
etmiyorsanız, halka dönüklük nasıl olacak? Ni
çin dönük olacaksınız halka?.. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu bildiriler bir 
cenaze münasebetiyledir. Bir cenaze münasebe
tiyle 31 Mart vakası ortaya atılmıştır. Onunla da 
kalmamış, uluorta Hükümet tahkir edilmiştir. 
Bununla da kalmamış, Cumhuriyet Halk Partisi

nin resmî organı Ulus Gazetesi üç günlük neşri
yatı ile bizi yerden yere vurmuştur. Anamuhale-
fet olacaksınız ama, milletin reyleri ile gelmiş 
iktidarı dilinize geldiği gibi tezyif etmek hakkı
nı bulmıyacaksmız. (A. P. sıralarında «bravo» 
sesleri). 

Bir memlekette sadece kanunlar değil, ka
nunlara ilâveten vicdanlar da çalışır. Milletin 
yüzde 53 reyini alıp gelmiş, memleketin çeşitli 
köşelerinden gelmiş bir siyasi partiyi arzu etmi-
yebilirsiniz. Arzu etmeyişinizin size hak verir 
tek şeyi vardır, içinde olmazsınız; ama içinde ol
madıktan sonra, dışında olduktan sonra bunun 
mevcudiyetine «Neden bu mevcuttur?» diye dö
vünmeye lüzum yoktur. Beyhude yere kendi 
kendinizi yormaktasınız. Ulus gazetesi burada
dır. îşte 4... 

OÎHAT BABAN (Çanakkale) — Yargıtay 
üyelerinin bildirisini de okuyun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Onu da okuyacağım. 

4 Mayıs tarihli Ulus Gazetesinde «Demirel bu 
cinayeti işliyemiyecektir» deniyor. Ne imiş bu 
cinayet? Ne cinayeti işliyeceğiz? «5 ay sonra se
çime gidiyoruz, niye cinayeti işliyeceğiz? Hür 
seçim, hâkimlerin teminatı altında seçim, müsta
kil adliyenin elinde seçim... Ne cinayeti işliyece
ğiz? Birtakım tahrikleri üzücü hâdiselere mey
dan verecek şekilde yapmayınız. 

Bununla da kalmıyor, daha sonraki nüsha
larında da her türlü hakaret yapılıyor. Gayet ta
biî ki, bunlar, Basın Kanunu hükümleri içerisin
de cevabını alacaktır. Ancak Ulus Gazetesi sade
ce bir gazete değil, bir siyasi partinin naşiri ef
kârıdır. Bir siyasi partinin naşiri efkârının Cum
huriyet Hükümetini, şu veya bu şekilde, tenkid 
etmesi herkes tarafından anlaşılır, ama terzil et
mesi, tahkir etmesi kendinizi küçük düşürür. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri). 

Muhterem milletvekilleri; 1964 senesinde 
Karakurt olayları oluyor. O günün başbakanı ve 
bugünün sayın anamuhalefet partisi lideri kür
süye geliyor - zabıttan - diyor ki; «saym millet
vekilleri, Hükümet mücadelesi aşırı sağın, aşırı 
solun ifratları aleyhinedir. Hürriyet memleketin
de fikirlerin söylenmesinden korkulmaz. Nite
kim, bugün toplumun bütün meseleleri sağın ve 
solun görüşlerini ortaya koyması suretiyle ser
bestçe, hem de bol bol tartışılmaktadır.» 
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Biz burada sağ - sol müdafaası filân yapmı
yoruz. Karakurt olayı olduğu vakit böyle görü
yorlar; Horasan'da teravih namazından alınıp 
karakola götürülen bir hocanın yüzünden halkın 
karakol etrafına birikmesini 31 Mart görüyor
lar. ölçüler ne kadar değişiyor, iktidarda ve mu
halefette ölçüler ne kadar değişiyor. 31 Mart 
vehmi içerisinde yaşamak, 31 Mart korkusu içe
risinde yaşamak Türk halkını daimî bir şaibe al
tında tutmaktır. Cumhuriyetin 45 nci, 46 ncı se
nesinde bu şaibeden aziz milletimizi tenzih edi
yoruz. (A. F. sıralarında alkışlar) 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — Millete 
söz söyliyen yoktur, siz kendinizi tenzih ediniz. 

BAŞKAN — Efendim yerinizden müdahale 
etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Yine dönüyorum, önerge vesilesi ile, 
önerge sahibi sayın sözcünün bâzı iddialarına. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın Genel 
Başkanına Türkiye'de kimse, şu veya bu şekil
de, kendisini rencide edecek şekilde davran
maz. En ufak bir endişeye lüzum yoktur. Türk 
halkı, bugün meydana gelmiş bir halk değildir. 
Asırlarca devlet idare etmiş bir milletin men
subudur. Edebi, terbiyeyi, her şeyi çok iyi 
bilir. Zannediyorum ki, kendisine yanlış bilgi 
verilmiştir. Kendisine, o topluluk içerisinde 
kimsenin şu veya bu şekilde bir saldırı hazırlığı 
içinde olmasına imkân yoktur. Esasen etra
fında, cenaze töreni için gelmiş kimseler mev
cuttum. 

Burada bir sayın parti sözcüsü, kendisini 
korumak maksadiyle, bir generalin eline taban
ca alıp yol açtığını ifade etti, bunu hoş karşı-
lamadığnı söyledi. Orada vazifeliler vardır, 
600 tane polis vardır. Ayrıca, sayın inönü'nün 
emniyetine ayrılmış kimseler vardır. Kalabalı
ğın içinde tabanca çekmek suretiyle emniyet 
nasıl sağlanır? Bu, ayrı bir iştir. Ama, gaze
telerde bir resim çıkmıştır, Gazete burada. Bir 
sakallı adam, bu sakallı adamı Hacı Bayram 
Camiine gidenler tanır. Bu Türk halkını mı 
temsil ediyor? Yani, irtica bunun yolu ile mi 
geliyor? Eli tabancalı bir general, bu, ileri güç
leri mi temsil ediyor? Ve arkasında sayın Cum
huriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, devletin 
babası rolünde mi? (AP sıralarında alkışlar 
ve gülüşmeler.) Verilmek istenen imaj budur. 

6 . 5 . 1969 O : 1 
Biz burada kendisini tenkid etmiyoruz, ama, 

böyle bir hâdiseyi sayın YTP Genel Başkanı 
dile getirdiği için kendisine müteşekkiriz, her 
şeyi olduğu gibi söyleyeceğiz. 

Hiç kimse kendisine verilmiyen bir vazife
yi deruhde etmez. Ama olmuştur, bir heyecan 
mahsulü deyiniz, başka şey deyiniz, olmuş böy
le bir şey. 

Orada bulunan Bakan arkadaşlarıma tariz
ler değil, tahkirler yöneltilmiştir, «Ne için bun
ları önlemiyorsunuz» denmiştir. 

CHP sayın Genel Başkanı, Bakan arkada
şımın, «E, o da yapmasaydı» şeklinde bir ifade
de bulunduğunu söylediler. Bu, doğru değildir. 
Bakan burada oturuyor, şimdi çıkar kürsüye, 
ne olduğunu söyler. Bu doğru değildir, kendi
sine yanlış söylenmiştir, Bakanın söylediği şey. 
Bakan da orada, kalabalığın içerisinde, meyda
na gelen hâdiselerden üzgün, polisler var, Polis 
Müdürü var, Emniyet G;enel Müdürü var, bü
tün vazifeliler orada. Bütün bunları aşıp da Ba
kanın orada polis vazifesini deruhde etmesi 
nasıl icabeder? Kaldı ki, polis vaziyete hâkim 
olmuş. Söylenen bu. 

Muhterem milletvekilleri, basın, CHP sayın 
Genel Başkanının hücuma mâruz kaldığını 
yazdı. Bu, gayet hassas bir haberdir Türk ef
kârı umumiyesi için. Böyle birşey yok, böyle 
birşey orta yerde yok. Görüyorsunuz M, ef
kârı umumiye nasıl dalgalandırılabiliyor, nasıl 
bulandırılabiliyor. Ne lüzum var bunlara. Bü
tün bunların münakaşasını yaparken zannedi
yorum ki esas meseleden çok aynlmmış oluyor. 

Şimdi, geliyorum sayın önerge sahibinin bi
raz evvel bu kürsüde ifade ettikleri hususlara. 

Bizim grupumuz bugün sabahleyin toplan
mıştır. Ben, müşterek grupta bir konuşma yap
tım. Konuşmamın basma verilen kısmı bura
dadır. Binaenaleyh, grupumuz şu mu söylen
miş, bunların hepsine baktım, baJsma verilen 
kısımda buna dair en ufak bir şey yok. İfade 
ettikleri hususlardan birçoğu yanlıştır. Gerçi, 
basma her şeyi vermediğimiz gerçek, ama ifa
de ettikleri hususlardan pek çoğu gerçeğe uy
gun değil, o mânalarda söylenmemiş, başka 
şekillerde söylenmiştir. Burada bunun müna
kaşasına girecek değilim. 

Bir suç işlenmiş. Suçun cinsi, gayet tabiî ki 
verdiği üzüntü, elem bakımından, verdiği te-
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dirginlik bakımından mühimdir. Ama, huku
kun üstünlüğü prensibini kalbul ediyor isek, 
Anayasanın herkesi bağladığı prensibini kabul 
ediyor isek, işlenen suçun karşısında Hükümet 
ne yapacaktır? Yani, ceza tertibi Hükümete ait 
bir iş midir? 

Efendim, hadisenin olmasını önleseydiniz.. 
Her hadisenin önlenmesi mümkün mü? Her hâ
disenin önlenmesi mümkün olsaydı hâdise ol
mazdı. önlenemiyor ki, birtakım hâdiseler. Bu
nun karşısına müeyyideler konmuş, bu müey
yideler işliyecektir. Bu müeyyideler işlemiyor 
mu? Hukuk devleti ayakta değil mi Türkiye'
de? Kim muhafaza edilmiş, kim himaye edil
miş? Ferdi suçlarla, kollektif suçları birbirine 
karıştırmamak lâzım. Türk kanunlarının suç 
saydığı şeyi kim işlemişse suçlu odur. Bunun 
ne suçlusu aranıyor? 

O merasimde bulunup ta kendi canını, ken
di haysiyetini korumak mecburiyetinde kalan 
'hiç kimse olduğuna kaani değilim. Yalnız, Hü
kümeti temsil eden iki bakana fevkalâde ağır 
sözlerin söylendiği bir gerçeiktir. Onun dışında, 
kimsenin sıkıntı içinde olduğuna kaani değilim, 
o topluluğun içinde. 

Şimdi burada deniliyor ki, saldırganları ko
ruyan bir Hükümet, yurdun her hangi bir kö-
şöısinde vatandaşlarımızın canına, malına ya
pılabilecek saldırıları nasıl önliyecektir? Yani, 
orta yerde bir suç yok ta, Hükümete atfedile
bilecek bir kusur yok ta, istikbale muzaaf, is
tikbalde böyle şeyler olursa bunu nasıl önli
yecektir, Hükümet diyor. 

Bunun üzerine gensoru açılmaz. Bir Hükü
met yaptığı şeylerden mesuldür. Yapmadığı 
şeylerden, olması ihtimali olan şeylerden me
sul addedilebilir mi? Ya, dediğiniz çıkmazsa ne 
olacaktır? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ya çıkarsa? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çıkarsa, sualinizi. Çıkacak ihtimali 
içerisinde gensoru açıldığı nerede görülmüş? 
İhtimallerin suç teşkil ettiği nerede görülmüş? 
thtimaîlerin mesuliyet teşkil ettiği nerede gö
rülmüş? 

Deniyor ki, «ekonomik ve sosyal meseleleri 
çıkmaza götüren Hükümetin, bu meseleleri 
unutturmak için irticaa her zamankinden daha 
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çok destek olduğu son tertiplerle ortaya çık
mıştır» 

Muhterem milletvekilleri; biz tertip nedir 
bilmeyiz. Tertip işi bize ait değil. (A.F. sıra
larından «bravo» sesleri) Bizim kafamız o is
tikamette işlemez. Binaenaleyh, bu iddia, öyle 
bir muallâkta iddia ki, delilleri ortaya konma
dığı müddetçe muallâkta kalmaya devam ede
cektir. 

Peki, Emri Hak vâki olmuş, yani bunların 
hepsi bir araya nasıl gelmiş? Hem sosyal du
rum bozulmuş, hem ekonomik durum bozulmuş, 
biz bundan istifade etmek için, bir Emri Hak 
vâki olmuş, onun üstüne de irtica getirmişiz. Bu 
mantığı anlamaya imkân yok. 

Şunu da söyliyelim; ne sosyal durum bozuk
tur, ne ekonomik durum bozuktur. Bunun, da
ha iki ay evvel burada münakaşasını yaptık. 
Bütçe münakaşası yaptık, aylarca sürdü. Tür
kiye, yaptığı plânlara göre meselelerini hallet
me; yolundadır. 

Muhterem milletvekilleri; C.H.P. Sayın Ge
nel Başkanının ifadesi içinde bir hususa daha 
temas etmek istiyorum : Burada kendileri «ir
tica» diye ortaya koyduğu kuvveti Cumhuriyet
ten daha güçlü imiş gibi görüyorlar yahut ben 
bu intibaı alıyorum. Türkiye'de devletten ve 
cumhuriyetten güçlü bir şey yok. Olamaz da, 
olması da mümkün değildir. Gayet tabiî ki, 
açıktan suç işliyen devlet memurları kim ise, 
bunların hepsi hakkında bilgimiz olursa taki
bat yaparız, yapmışızdır da. Bizini ıttılaımıza 
ıılr/jiiiış hiçbir kimse hakkında takibat yapma
mış durumumuz yoktur. Bunlar söylenebilir, 
yahut bize verilebilir. Kimdir açıktan suç işle- • 
miş din göı evlileri ? 

Bir hususa daha temas edeceğim : Biz din 
ve vicdan hürriyeti üzerinde konuşuyoruz. Ne 
anladığımız gayet açıklıkla orta yerdedir Ana
yasanın 19 ncu maddesinde ne yazıldıysa onu 
anlıyoruz. 633 sayılı Kanun, Türk Ceza Kanu
nu ve bu meseleyi tanzim eden diğer mevzuatı
mız ne diyorsa onu söylüyoruz. Bu, niçin din ve 
vicdan hürriyeti perdesi olsun? Gelip söyleyi
niz, bizim anlayışımızın neresine bir perde ma
hiyeti veriyorsunuz? İbadet serbest olacak, ted
risât serbest olacak, itikat serbest olacak, âyin 
serbest olacak. Bütün bunları koyduktan son
ra «siz bunları söylüyorsunuz, ama bunları bir 
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perde olarak koyuyorsunuz» demenin mânası 
yok. 

Türk Anayasasının ve Türk kanunlarının 
koyduğu sınırların dışında biz bir şey söylemi
yoruz, söylemedik. Zabıtlar buradadır, resmî 
beyanlarımız orta yerdedir, konuşmalarımız 
orta yerdedir. Gelin, bunu söyleyin «bir perde 
olarak bunu kullanıyorsunuz» diyeceğinize «bu 
perdeyi nasıl kullandığımızı» söyleyin. Ne ya
pıyoruz da perde olarak kullanıyoruz? Bunu 
söyleyin. 

Gayet açıklıkla soruyoruz : Dm ve vicdan 
'hürriyetinin, Türk kanunlarının sınırları dışın
da kullanılmasından doğan mahzurları Önle
mek için na düşünüyorsunuz? Hangi tedbir ve 
telkinleri tavsiye ediyorsunuz? Bunlar da yok 
orta yerde. Siz bulun tedbir... Öyle diyorsunuz. 

0. H. P. sinin Sayın Genel Başkanı «Par
lâmento meseleye el koymalıdır» diyor. Parlâ
mento meseleye el koymuştur. El koymuştur, 
müzakeresini yapıyor. Telkin ettiği, tavsiye et
tiği husus Meclis Riyasetinin bileceği iştir. İç
tüzüğe ne derecede uyar, ne derecede uymaz? 
Ondan sonra da muhterem Meclisin vereceği ka
rardır. 

Burada bir hususu daha görüyoruz : Adalet 
Partisi içinde irticai tasvibetmiyenler vardır, 
edenler vardır gibi, bir intiba uyandıracak bir 
beyan var. Adalet Partisi içinde Türk Anaya
sasının, parti programının, parti seçim beyan
namesinin, Türk kanunlarının din ve vicdan 
hürriyetini tarif eden, çizen, limitliyen sınırla
rının dışında bir din ve vicdan hürriyeti anla
yışına sahip kimse yoktur. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Sonra, bu «irtica» tarifinde de anlaşmak lâ
zım. Yani, neyi yaparsanız irticadır, ne irtica 
değildir? Bunda bir anlaşmaya varmak lâzım 
Bunda anlaşamadığımız müddetçe ve irticanm 
suçu nedir, bu suçu kim tâyin eder, bunda anla
şamadığımız müddetçe şöyle acayip bir durum 
çıkıyor ortaya : İrtica mahkemesi ayrı bir 
mahkeme, bunun hâkimleri ayrı, Türk yargı 
organına dâhil değil. Her halde bir yerde bir 
hadis a oldu mu bu mahkeme kuruluyor «irtica 
vardır1» diyor veya «irtica yoktur» diyor. Bu, 
böyle olmaz. Bu, hukukun içinde değildir. 
Türk Ceza Kanunu müeyyideler koymuş, bu 
müeyyideler içinde hangi fiilleri işlerseniz, bu

nun karşısında, hangi suçla karşı karşıya kala
cağınız yazılı. Meseleyi bu ölçü içinde münaka
şa etmek lâzım. 

O. H. P. sinin Sayın Genel Başkanı din gö
revlilerinden şikâyet ediyor. Tümünden değil, 
bir kısmından şikâyet ediyor. Tabiî, şikâyetle
ri ne ise, kimden şikâyet ediyorsa, bu hususları 
biz bilirsek, zannediyorum ki daha sarih bir 
diyalog kurmak imkânı olur. 

Anayasa Nizamı Kanununa, TRT Kanununa 
izafeten bâzı hususları ifade ettiler. Anayasa 
Nizam, Kanunu memleketimizde, bizim görü
şümüze göre, kanun tasarısı gerekçesinde yazılı 
hususlar için getirilmişti. Ama, o şekilde tak
dim edildi ki, içerisinde Qİmıyan şeyler varmfş 
gibi, olan şeyler yokmuş gibi gösterildi, o şe
kilde yanlış anlamlara sebebolundu ki. hükü
met meseleyi yeniden tetkik etmek ihtiyacını 
duydu. 

«TRT Kanununun bu olay sırasında çıkma
mış olması vatan için büyük talih olmuştur» 
dediler. Bunda büyük mübalâğa görürüm. As
lında bunun çıkmamış olmasının talih olduğu 
sölenebilir, ama vatan için olduğu söylenemez. 
(AP sıralarından alkışlar ve bravo sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri, Meclis bir mahke
me değildir. Meclis, suçu suçluyu tâyin eden bir 
merci değildir. Ferdi suplardan bahsediyorum. 
Meclis siyasi bir organdır. Kanun yapar, Hükü
metleri murakabe eder, ama siyasi ef'al ve ha
rekatından dolayı murakabe eder. Burnun dışın
da hükümetlerin murakabesi usullere bağlan
mıştır. Fertlerin muhakeme edildiği yar Meclis 
değildir. Fertlerin muhakeme edildiği yer, yar
gı organıdır. 

OHP sinin Sayın Genel Başkanının ifade
sinden bu gensorunun Hükümete mi yöneltildi
ğini, yoksa parlâmentoya mı yöneltildiğini an
lamak güçtür. 

Muhterem milletvekilleri, iktidar olmanın me
suliyetine müdrikiz. Biz sadece, hatalısınız, karar
sızsınız yetersizsiniz basiretsizsiniz demenin bir 
şey ifade etmediğini, bundan üç ay evvel bu 
kürsüden münakaşa ettik. Neden hatalıyız, ne
den yetersiziz, neden basiretsiziz, neden karar
sızız? Bunun söylenmesi lâzım. Bu bir türlü söy
lenmiyor. 

Eskidiniz, artık hükümetten gidin. E bunla
rın karar mercileri var, Adalet Partisi Grupu 
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var. Hükümetin eskiyip eskimediğini gayet iyi 
bilir. Neden eskidiğimizi de söyleyin. Sadece bir 
takım önyargıları, bir takım muhkem kaziye
ler gibi, buraya getirmenin muhaleft yapmak
la, hele bugünkü şartlar altında muhalafet yap
makla bağdaşması mümkün değildir. Önyargılar 
devri bitmiştir, ne söylüyorsanız, söylediğinizi 
delillendirmeniz lâzımdır. Ve iddia sahibine de 
isbat düşer. İddia sahibinin karşısına biz gelip 
o iddianın doğru olmadığını değil, siz gelip id
dianın doğru olduğunu isbata mecbursunuz, ge
lin söyleyin nedenlerini. 

Güven Partisi sayın sözcüsüne huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. Teşekkürüm şundandır; 
gayet tabiî ki, her meseleye bakarken meselenin 
çeşitli açılarından bakabilmek lâzım. Bize yö
nelttiği tenkitlerin gayet tabiî ki, muhalefet 
partisi olarak yönelttiği tenkitlerin hepsini 
karşılıyacak durumdayız. Ama, bu meseleye ba
kış tarzını takdirle karşıladığımı ifade etme
liyim. 

Yeni Türkiye Partisi Sayın Başkanı Yusuf 
Azizoğlu, buraya gelip bizi hayret edilecek 
umursamazlıkla itham ettiler. Bu itham yeni 
değildir, bu itham epey eskidi. Neden umusa-
mazız diye sorduğumuz zaman, bunun cevabını 
şimdiye kadar alamadık. Neden umursamaz ol
duğumuzu söylerse memnun oluruz. 

Ne yapmamazı istiyorsunuz, diye soruyoruz 
cevap alamıyoruz. Burada bana ve partime kar
şı yöneltmiş bulunduğu tenkidlerin hiç bir deli
li olmadığını, hiç bir istinadgâhı olmadığını ifa
de etmeliyim. 

Adalet Partisi oy mihrakı üzerine kurulmuş 
da... Peki oy mihrakı üzerine kurulunca oy al
mak mümkün mü? Mümkünse siz de kurulun 
oy mihrakı üzerine. (AP sıralarından sürekli 
alkışlar) 

Fabrikalar yıkılırmış, üniversiteler şöyle 
şöyle olurmuş, işte Yargıtay Başkanının cena
zesinde şu olmuş, hâkimler protestoya geçmiş, 
bir sosyal hastalık vardır, diyorlar. Nedir sos
yal hastalığın tedavisi? Siz giderseniz iyi olacak 
Bu sizin fikriniz. Yani, hastalığın tedavisinin 
bu olduğunu başkaları kabul etmediği takdir
de fikrinizde İsrar ederseniz ne ifade eder? 

Demokrasilerde memleket, bir kavşak nok
tasından bir kavşak noktasına gider. Kavşak 
noktası seçimdir. 20 - 25 gün sonra Yüce Heye
tinizin vereceği kararla parlâmento tatile gire-

• çektir. Parlâmento tatile girdikten sonra hepi
niz gelin, vatandaşa gidelim, siz söyleyin, biz 
söyliyelim; ama sonra kandırdınız falan deme
yin. (Gülüşmeler) E, açık rejim bu. Türk Ana-

j yasası başka türlü iktidara gelmeyi mümkün 
| görmemiş. 

Efendim, sadece reyle olur mu? Sadece 
reyle olmaz ama, rey şart. Rey olmayınca bir 
şey olmaz, evvelâ reye dayanacaksınız ve ondan 
sonra? Ondan sonra, öyle bir Anayasa getir
mişsiniz ki; öyle bir murakabe sistemi vaz'-
etmiş ki, icranın her türlü eylem ve işlemi yargı 

j organının denetimine tabi. icra, Meclislerin de
netimine tabi, Meclislerin çıkardığı kanunlar, 
tarafsız Cumhurbaşkanının vetosuna tabi, Mec
lislerin çıkardığı kanunlar. Anayasa Mahkeme
sinin tetkikine tabi. Bu şartlar altında başka 
ne teminat istiyorsunuz? Yani, sizin dediğiniz 
şey, oy olacak ama, oy aynı zamanda sizi de
ğil, başka türlü değerleri getirsin, demek için 
ne teminat istiyorsunuz? öyle bir teminata ih-
tiyacolsaydı o zaman Anayasa yapıcısı bunu 
düşünürdü. Mamafih, beş ay var, çıkarsınız 
dersiniz ki; «sadece rey vermekle iktidar olmu
yor, reye ilâveten başka unsurlar da lâzım
dır, çift yıldız lâzımdır, 3 yıldız lâzımdır» 
neyse, ne diyeceksiniz onu söylersiniz, Ana
yasaya yeni bir hüküm getirmek için, Ana
yasa değişikliği yapacak çoğunluğu vatandaş-
dan istersiniz. Hukukî yolu, bunun bu, başka 
bir yolu yok. Biz sizi beğenmiyoruz... Bu şe
kilde muhalefet olmaz, sayın arkadaşlar. Ya
ni, beğenip beğenmemek indî ve keyfidir. Bizi 
beğenmiyebilirsiniz ama, biz bu memlekete 
faydalıyız. Beğendiğiniz kimseler de bu mem
lekete faydalı olmıyabilir. Binaenaleyh, hare
ket noktası, beğenip beğenmemek değildir. Ha
reket noktası; aziz milletimizin rızasını almak, 
alabilmek meselesidir. 

Biz, siyasi kâr hesabı yapmayız, hiçbir za
man da suçluların yanında olmayız. Bu şekildeki 
idialan gayriciddî addediyorum. 

Taksim hâdiselerini konuştuk, tekrar dile 
getirildi. O kadar enine boyuna konuştuk ki, 
burada. Aynı iddialar, cevaplan verilmiş, zabıt
lara geçmiş aynı iddialar tekrarlanıyor. 

İçişleri Bakanı demiş ki; «efendim bir üni
versite rektörünün müsaadesi üzerine üniversi
teye girdik.» Bu kürsüden İçişleri Bakanı da 
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ifade etti, ben de aleni olarak ifade ettim; üni- I 
versitelerin muhtariyeti, özerkliği üniversiteler 
içerisinde suç imtiyazı mânasına gelmez. Devle
tin kuvvetleri üniversitelere girer. Ama, üniver
siteler, dünyanın her tarafında itina ile muamele 
©dilen müesseselerdir, buraya girerken birtakım 
şeylere itina edilir. Bunu söyledik. 

Devletin kuvvetleri Orta - Doğu Üniversite
sine, Orta - Doğu Rektörü müsaade ettiği için 
girmiş değildir. Etse de girecekti, etmese de gi
recekti. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, şid
detli alkışlar) Hâdise ayın 8 inde olmuş, Kurul 
toplanmış, 12 sine kadar mühlet vermiş. Bir ih
mal değildir, 2 gün evvel yapacağı şeyi, iki gün 
sonra yapmak. Bu suremle de, gayet tabiî ki, va
tandaşı incitmemeyi düşüneceğiz, gayet tabiî 
düşüneceğiz, vatandaş bizim için asıldır. Devlet 
gücü gösteriyoruz, diye her gün vatandaşı in
citmenin mânası var mı? (A.P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Hem Devletin gücünü 
göstereceğiz, hem de vatandaşı incitmiyeceğiz. 
îkisini birleştirmek varken vatandaşı inciterek 
Devlet gücü göstermenin mânası var mı? Bizim 
Devlet anlayışımız bu. Vatandaşı incitmemenin 
kaıbil olduğu yerde vatandaşı incitmeyiz. Ama 
Devletin itibarını, kanun hâkimiyetini her şeyin 
üstünde tutarız. 

Biz, Yargıtay Başkanının cenazesinde mey
dana gelen hâdiseye olağan demiyoruz. Bilâkis, 
pek nadir olan bir hâdisedir, diyoruz. Hükümet, 
bu işte selâmeti temin etmeliydi... Hükümet, hâ
diseler çıkmaması için her türlü tedbiri almış
tır ve hâdiseleri önlemek için de Emniyet Genel 
Müdürü, Emniyet Müdürü, Ankara Valisini ve 
600 polisini vaka mahallinde bulundurmuştur. 

Ne yapacaktık? Acaba birtakım adamları, 
«suç işleme ihtimalleri var» diye tevkif mi ede
cektik? Arkadaşlar, ön tevkif müessesesi bizim 
hukuk sistemimizde mevcut değil. Ve adama ev
velâ suç işlet, sonra tevkif et. Hiç kimsenin suç 
işlememesi lâzım. Suç işlediği zaman gayet tabiî 
tevkif edilecek, ama «suç işlemesi ihtimali var
dır» diye kimseyi tevkif etmenin imkânı yoktur, 
Türkiye'de. 24 saatten fazla hiç kimseyi kara
kollarda tutamazsınız, her ne sebeple olursa ol
sun. O devirler kapanmış, zor bir idare devri 
gelmiş, zor. însan haklarına çok daha fazla 
saygılı olmak bütün bunlar. | 
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Muhterem arkadaşlarım, biz demokrasinin 
oturmasına çalışıyoruz. Gayet tabiîdir ki, yet
kilerin, sorumlulukların sınırlarında birçok ih
tilâflar var. Gayet tabiîdir M, alışamadığımız 
birçok fconsepsiyonlar var. «Dünyanın her ta
rafında hâdiseler oluyor» dediğimiz zaman, hem 
demokrasi olsun, hem hürriyet olsun, bize mem
lekette hiçbir hâdise olmasın demeye imkân yok
tur. 

Biz, sağcılarla solcuların veyahut da şu va
tandaşımızla bu vatandaşımızın, değil sağcılarla 
Solcuların, şu vatandaşımızla bu vatandaşımızın 
itişip kalkışmasından, burnunun kanamasından 
medet ummayız. Biz, barışın insanlarıyız, çatış
manın değil. îç barısın insanlarıyız, dış barısın 
insanlarıyız. Onun için değil iki vatandasın bir
birinin burnunu kanatmaJsını, değil kütlelerin 
birbirinin burnunu kanatmasını, iki vatandasın 
birbirine en ufak bir inciklik vermesini dahi 
tasvihstmeyiz. Onlar bizim defterimizde yok. 
Ama bunlar, böyle muayyen kaziyeler seklinde 
bizim üstümüze atılmış şeyler. Bunların ispatını 
isteriz. 

«Hükümet yıpranmış, çalışamaz hale gelmiş, 
umumi efkârın itimadını kaybetmiş.» Bu sözler 
uluorta olmak vasfının dışında değildir. 

Türkiye İşçi Partisinin Savın Sözcüsü bura
da gazetelerden sikâvet etti. Sikâveti niçin yap
tığını bilmivorum. E&er gazetelerden şikâyetçi, 
bizden sikâvetçi ise bir yanlış merci seçti. Ga
zetelerden şikâyetçi, Anayasadan şikâyetçi ise o 
pyrı bir istir. 

Şimdi, Türkiye'de sizin istediğiniz istikamet
te gazete basmak, başkasının istediği istikamet
te gazete baismak. istemediğiniz istikamette ga
zete basmakla Hükümetin bir aüâkası yoktur. 
Gazete kapatmak Hükümete ait bir keyfiyet de
ğildir. Gazete basmak için izin almaya lüzum 
voktur. îste mahkemeler, savcılar, hâkimler, hür 
yargı organı. 

Acaba muayyen gazetelerden şikâyet eder
lerken niçin bize meseleyi yöneltiyorsunuz? Onu 
anlamak imkânını bulamadım. Bunu bilmeniz 
lâmm, bilirsiniz, efkârı umumiyede bizim naşiri 
efkârımız gibi göstermekte fayda umduğunuz 
bâzı hususlar olabilir. Adalet Partisinin resmen 
naşiri efkârı bir gazete yoktur. Adalet Partisine 
semmtisi olanlar vardır, olrnıyanlar vardır. Le
himizde yazı yazanlar vardır, aleyhimizde yazı 
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yazanlar vardır. Bugün lehimize yazanlar vardır, 
yarm aleyhimizde yazanlar vardır. 

irticai amaçlar güden dernekler kurulmuş... 
Kendileri dernek Sunmanın serbest olduğunu 
bilir, izine talbi olmadığını bilir, Anayasa hakkı 
olduğunu bilir. O yüzden birçok dernek kurul
muştur, Türkiye'de. Ama derler - ki yine burada 
da neden şikâyet ettiğini anlanııadım - «bu der
neklerin birtakım malî kaynaikjlardan beslendiği 
iddia olunduğu, birçok kere söylendiği halde 
Hükümetin bu hususta bilgi vermediği...» 

Gayet açıklıkla ifade edelıi/m. Bu derneklerin 
neler olduğu, nerelerden para aldığı, gelirlerinin] 
ne olduğu bize hiçbir zaman sorulmamıştır. 
Kendisi, derneklerin ismini burada vermekten 
imtina etmiştir. Ama şunu ifade .etmiştir, bir
çok kereler söylediğimiz halde. «Hükümet bu 
derneklerin nereden para aldığını tesbit etme
miştir.» demiştir. Hangi derneklerdir, nedir bu 
dernekler, hangi derneklerden şikâyet ediyor
sunuz? Çünkü, derneklerden şikâyet çok. Siz 
hangilerinden şikâyet ediyorsunuz, onu bilelim. 
Sizin yaptığınız aynı iddiaları yapan başkala
rı da var, «Başka kaynaklardan para alıyor, 
bu dernekler» diyenler var. Acaba sizin söyle
diklerinizle onlar aynı mı? (A. P. sıralarından 
«ıbravo» sesleri) 

Zabıtaya yöneltilmiş bâzı hususlar var ki, 
huzurunuzda bir kadirşinaslık için bunu açık
lamaya mecburum. Türk zabıtası kendisine ve
rilen vazifeyi canla, başla hevesle,' şerefle yap
maktadır. (A. P. sıralarından alkışlar) Zabıta
nın «vazife görmediği» şeklindeki bir iddia 
katiyen varit değildir. Nerede görmemiştir, 
nasıl görmemiştir, bunları söyleyin. 

Ama, sizin istediğiniz şekilde kanunsuzlu
ğu zabıta korumadıysa - gayet tabiîdir ki, za
bıta bunu korumıyacaktır - bundan memnun 
değilseniz, sizi hiçbir zaman memnun etmeye 
imkân yoktur. 

Aydın'da konferans verilmiş, tik defa işi
tiyorum. Nasıl olmuş, nasıl gitmiş, hoparlörler 
nasıl kullanılmış? Doğrusunu isterseniz, mese
leyi ilk defa duyduğum gibi, hoparlörlerin na
sıl kullanılabileceğini de bilmiyorum. Üzerin
de duracağım. Usule, nizama uygun bir iş yapıl
mışsa hiç mesele yok. O zaman siz de gider, is
tersiniz hoparlörleri, verirler, siz de konuşur
sunuz. Ama, bir usulsüzlük olduğunu ifade et

mediniz. Bir usulsüzlük varsa üserinric duralım. 
Şimdi geliyoruz, başka türlü yargılara; 

«Müsamahakâr ve teşvikkâr sözleriyle Hükü
met irticai hareketleri desteklemekten ne 
umar?» 

Evvelâ, Hükümetin müsamahakâr ve teş
vikkâr sözleriyle irticai desteklediğini gelin 
ispatlayın, delillendirin. Ne demek müsamaha
kâr sözleriyle hangi sözle? Ne demek teşvikkâr 
sözleriyle? Hangi sözümüzle ve nasıl tesir et
miş? Acaba, Türk kanunlarının, Türk Anaya
sasının gösterdiği hakların müdafaasını mı yap
mışız, bunlar size müsamahakâr ve teşvikkâr 
mı görünmüş? Ne yapmışız, burada söyliyebi-
llrrliniz. 

Bu şekilde, böyle, aslında bir dayanağı ol-
mıyan iddiaları serd edip bundan hüküm çıkar
mak, bizim siyasi hayatımızda kaybolmaya doğ
ru gidiyor, ama bir müddet daha bunlara ta
hammül göstereceğiz. Bir müddet sonra, her
kes ne söylüyorsa, söylediği şeyin delillerini 
de beraber ortaya koymak mecburiyetinde ka
lacaktır. Türk siyasi hayatı büyük bir geliş
meye doğru gidiyor, sadece söyleyip gitmek 
kâfi değil, ikna etmek, inandırmak, delile bağ
lamak da artık bugün usul haline gelmek üze
redir. 

Yine burada görüyoruz, cenaze meselesinin 
bir sosyalizm propagandası yapılmasına vesile 
olduğunu. Yok efendim, şöyle olmazsa böyle 
olmazmış, halkın uyanışına mâni olunuyormuş, 
kaynaklar şu şekilde kullanılıyormuş. 

Her zaman dinlediğimiz, 4 senedir bu kür
süden, dışarda, basında, her pazar günü saat 
19,00 radyosunda ve hafta içerisinde birkaç de
fa yine 19,00 radyosunda dinlediğimiz malûm ve 
herkesin, «ne söylüyorlar acaba» dediği şeyle
ri buradan, bugün yine bir cenaze vesilesiyle 
ve ona mütaallik bir önerge vesilesiyle tekrar 
dinlemiş olduk. 

Cenaze merasimini Maltepe Camiine alışımı
zın sebebini izah ettim. Bu, bize bir kusur ola
rak izafe olunamaz, bilâkis bir tedbir olarak 
izafe olunabilir, iyi bir tedbir olarak. 

Güzergâhı değiştirmişiz. Biz, güzergâhı fa
lan değiş'tirmedik. Güzergâh; Fikir Kulüpleri 
Federasyonu Başkanının Zafer Meydanında 
nutuk verebilmesi için, artık hâkim olunmıyan 
bir şekilde oraya kadar gitmiş, daha sonra Di-
kimevine kadar gitmiştir, 
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Emniyet kuvvetleri gereği gibi kullanılma
mış. «Gereği gibi» den ne kastedildiğini bilmi
yorum. Emniyet kuvvetleri bizim ölçülerimiz 
içerisinde vazifesini yapmıştır. 

Bir diğer mantığa şaihidoluyoruz. Deniyor 
ki, sorumluluk vardır. Bu bir yargıdır. Ama, 
bu yargının netice verip vermiyeceği ayrı bir 
meseledir. Eğer Adalet Partisi Grupu «gensoru 
açılsın» derse bu yargı kendisine göre netice 
verecek. Yani, Adalet Partisi Grupunun yargı 
iradesini, kendisi buradan tâyin ediyor. Şöyle 
yangı verirseniz iyisiniz, bunun dışında yargı 
verirseniz, zaten sorumluluğu örtbas ediyorsu
nuz, demek ister. Bu, bir mantıktır. Ama, so
rumluluk var mı, yok mu? O yargıyı verecek 
olan Adalet Partisi Grupunun değerli mensup
larıdır. Her halde bunu Sayın Aytbar'dan öğre
necek değillerdir, kendileri meseleleri gayet 
ciddiyetle dinlemişlerdir, yargılarını, ellerini 
vicdanlarına koyup, verirler. 

Burada bir şey daha görüyoruz; oyla ikti
dara gfclen Hükümetin Anayasa doğrultusunda 
gitmesi lazımmış... Anayasa doğrultusunda git
menin şartlarını her gün siz tâyin ettiğiniz 
müddetçe, şayet size kalırsa, hiçbir Hükümet 
nereye gideceğini tâyin edemez. Acaba, açıklık 
mı var Anayasada, müeyyide noksanlığı mı 
var? Bu (hususu, demin serd ettiğim mütalâa içi
ne koyuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimin sonuna 
geliyorum. Yalnız, bir hususa daha işaret et
meden geçemiyeceğim. Yargı organı, müstakil 
adliye, müstakil mahkemeler, en yüksek yargı 
organı bizim kuvvetler ayrılığı sistemimizde, 
memleketimizdeki dengenin en mühim unsur
larından birini teşkil eder. Hak dağıtıcısıdır, 
yargı organları. Yargı organlarında hâkim, 
kendi kardeşinin katilini dahi muhakeme etmek 
durumundadır. Bunda dahi, kendi kardeşinin 
katilini muhakeme ederken dahi âdil olmak mec
buriyetindedir. (A. P, sıralarından «bravo» ses
leri) Binaenaleyh; teessürü anlıyoruz, üzüntüyü 
anlıyoruz, teessüre ve üzüntüye katılıyoruz, ama 
teessür ve üzüntünün, üzülme vesilesi olan hâ
diselerin yeni üzülme vesilesi olacak hâdiselere 
kuvvet vermesini anlamaya imkân yoktur. 

Türk Anayasasının 130 ncu maddesine göre 
Yargıtay, en yüksek mercidir. Yani, yargı or-
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gam yok. Onun üstünde Lir yargı organı olma
dığına göre, Yargıtay kendirini muhafaza et
mekle mükelleftir. Çünkü, yerine bir sey koya
mayız. (A. P. sıralanndan «bravo» sesleri) Onun 
içindir ki, teessürleri, infialleri hudutları içeri
sinde muhafaza etmek ve Türk Adliyesini zede
lememenin gereğine, ümit ediyorum ki, Yüce 
Meclisinizin iştirak edeceği muhakkaktır. Bu 
itibarla Yargıtay üyelerinin infiali olarak, tees
sürü olarak, bu teessürlerini ifade tarzı olarak, 
herkesin seçtiği metotları seçmekte serbest ol
dukları kanaatinde değilim. (A. P. sıralarmdan 
«B^avo» sesleri, alkışlar) Değilim, çünkü, y.ı?-
gı organımızın üstüne, Yargıtayırmzm iİTtün^ 
en ufak toz konmasına gönlümüz ra~i olmaz. Ve 
halkın nazarında yargı organjmısrıı ve Yrr:p7.ta-
yımızm itibarının zedelenmek ne, hır no sebep
le olursa olsun, en elim IıMise dahi, soâebclma-
malıdı*. 

Muhterem milletvekilleri, 'Cıvs:ge ile ilgili 
olarak cevapları, izahları ara ci'niş bilinmiyo
rum. Memleketimiz 12 Ekim 1363 tarihinde se
çime gidecektir. Memleketimizin hıumr içeri
sinde, sükûn içeriğinde sel"metle seçime gitme
sinden ba]ka ,sisin rilmyotle'lnk:! - muhalefet 
olarak - karşılayacak M: yol yoktur. Binaena
leyh, 12 Ekim 19G9 talihine kadar değerli Mec
lisimizin, Yüce Meclisimizin aziz üyelerinin sü
kûnet içerisinde, huzur içerisinde bir seçim ya
pılmama yardımcı clmaLırm ayrıca rica edi
yorum. Hâdiseleri hep baraber düşünelim. Ana 
sadece hâdiseleri bir istikametten körüklemek 
suretiyle efkfn umumiyeyi bul andırmakta ve 
çeşitli yeni hâdiselerin meydana gelmejino se-
bebolmakta memleketin faydası yoktur. 

Huzurunuzdan ayrılırken, beni u>mn saatler 
dinlemek zahmetine katlandığınız için, hspinİL'c 
saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli, alkışlar.) 

BAŞKAH — Muhtoıen arkadaşlarım, mü
zakeresi tamamlanmış olan gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması hususunu oylar] mna 
sunuyorum. Gündeme alınması hususunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Vakit geçmiş olduğundan, 7 Mayıs Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere, Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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Saat 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KUT?ULA SUNUŞLARI 
1. — Malatya 'Milletvekili ismet İnönü ve 

7 arkadaşının, Yargıtay 'Başkanınım cenaze tö
reninde meydanıa ge>len irtica olayınım sorumlusu 
o'l'duğu i'ddiasiyle, Hükümet ıhakkunda Anaya
sanın 89 n'cu maddesi uyarınca 'bir tgenısoru açıl-
maısuna ıdair önergesi. '(11/80) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II [ 

ÖNCELİKLE GöRÜŞÜLM ESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 saydı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (.1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 23G ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 19G81 

BİRLEŞİM 

1969 Salı 

: 15,00 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
clemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARAKI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
ya.5a.rna dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

i 2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
i nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve-
t rilmesi hakkında kanun teklifi-ve Adalet, Tica-

ret, İçişleri, Maliye, t m ar ve İskân ve TJân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirıket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci madldeısi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla-
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m (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : I 
19 . 12 . 1968] I 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Muştafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kamınım 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı llasanoğlu Ma
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi :28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar tk-
scl'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydm Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
.2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili ilhamı ıSancar'm, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'im, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararırı Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 



Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/G; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun -3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllanna ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçlan hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

X 25. — istanbul Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
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tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/955, 1/504) (S. Sayısı : 
861) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 26. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/925, 1/499) (S. Sayısı : 
862) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 27. — Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/894, 1/351) (S. Sayısı : 863) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 28. — Ege Üniversitesinin 1966 bütçe yılı 
Kesinihesabına ait 'genel uygunluik bildiriminin 
sunulduğunla dair Sayıştay Bakanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/954, 1/512) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 29. — Beden Terbiyesi Gemel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinihesabına 'ait ıgenel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1042, 1/388) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1969) 

X 30. —; Devlet Hava Meydanlan işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesihesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1079, 
1/495) (S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

31. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 
dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları. 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 



X 132. — 'Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1961 - 1962 yıl
ları genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1054) (ıS. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 33. — Teikel Geme! Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuma dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhcsabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) ('S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X '34. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuma dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 35. •—• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gc-
n'el 'Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuma 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha-' 
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu ('3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 36. — Orman 'Genel Müdürlüğümün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/956, 1/347) (S. Sayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 37. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Keısimhasabıma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuma dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Gemel Mü
dürlüğümün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
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tasarısı ve 'Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 38. — Vakuflar Geımel Müdürlüğümün T965 
bütçe yılı Kesinhesaıbıma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğunla dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Gemel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yıh Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 39. — istanbul 'Teknik Ümivensitıeısinin 1965 
bütçe yılı Kesinihesabıma ait gemel uygunluk bil
dirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 40. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
dirimimin sunulduğunla dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi '1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 41. — Petrol Dairesi Başkanlığınım 1966 büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kamunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra,-
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 42. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını incelenme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Saynsı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 

43. — Çanakkale Milletvekili Oihad Baban'in 
yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ma Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



X 7. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyon! a rından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasa tısı ve Maliye, içişleri, Mi]';. Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon rapora (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa 
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 5. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 11. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, imar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

13. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
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66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunum 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı tş Kamumoınuın 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkımda 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

17. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 19. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29. 11 . 1968) 

X 20. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy idleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

21. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı • 

Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

22. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 23. — 31.12.1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

>< 24. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 25. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktcm 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politebnik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

26. — Uşak Mili otv eıkild Fahri Uğrasızoğlu'-
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 27. — Türkiye 'Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plânı komisyonları ra
porları (1/96) (S. ıSayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 28. — Sakarya Milletvekili HayrcttiııUy-
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı ^eqen kamına 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi r 
10 . 12 . 1968] 



29.—Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 30. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı KanunuTx 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvckili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

33.—• 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 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kamına bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

33. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968) 

34. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

7 — 
35. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka

nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

36. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 ' . 12 . 1968] 

37. — Muş Milletvekilli Komal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

38. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

X 39. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, imar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

40. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren in Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

41. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili Isımail Hakkı Yıldı
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 



X 42. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tariki : 25 . 1 . 1969) 

X 43. — Emniyet iSıandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi :27 . 1 . 1969) 

44. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

45j — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı :• 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

46. — Kayseri Miletvekili Mehmet Atcşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve ̂  genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

47. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

48. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

49. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek-
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lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

50. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 5.1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (l/60'6) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

52. — İstanbul Miletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12.2.1969) 

X 53. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkımda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalet ve Plân koımisyoınlıarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

54. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
paıla'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklemim esi hakkında kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde eki emmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maiiye, Ulaştırma ve Plân komisyon-

; larımdan seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko-



misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

X 55. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli. Millet veküJli Hüdai O rai ve 
24 arkadaşınım teklifi ve Bayındırlık, imar ve 
iskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

56. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala iLe Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci (maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştirdimesö. hatokında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seçoilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtana tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 57. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmahnması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 58. — Tahsis edildikleri gayelerle kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

59. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

60. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

61. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 

nci maddeleriyle ek 2 ve '3 mcü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve ibu kanuna foir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. ıSayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

62. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 1, cilt ö, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : '18 . 3 . 1969] 

63. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
vo Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

64. — Salihli ilçesinin Eskicıami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

65. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

66. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

67. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
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doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanhk tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 3969) 

68. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tokinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustâfa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

09. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışıma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. ıSayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 .4 .1969) 

70. _ Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. ıSayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

71. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

72. —•.Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad

desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

73. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ive Plân 
koimisyoınılariından 5 er üye seçileırıek kurulan 
Geçici Komisyon ıraporu {1/404) (S. Sayısı : 
857) [Dağıtma tarihi •: 11 t (4 . 1969] 

74. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nm, 
24 . 1 2 . 1964 gün ve i521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından '5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. ıSayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1969] 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalan
mış bulunan «Kültürel İşbirliği Anlaşması» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/399) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin 
topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri komisyonu ra
poru. (1/609) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1969) 

77. — x\ydm Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

78. — Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafa-
oğlu'nun, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve 
(2) sayılı cıetvellcrde 'değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/854) (S. Sayılı : 883) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4.1969) 

79. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında, kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

(88 nci Birleşim) 


