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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu lâyihası 
ile; 

inhisarlar Beyiyeleri Üçte Birlerinin Harb 
Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tev
sii hakkındaki 1485 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası, 
Başvekâletin talebi üzerine, geriverildi. 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, eski 
İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye 
Vekili Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri ile; 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Tokar'in aynı 
mealde olan takriri okundu. Üzerinde yapılan 
görüşmeler neticesinde eski iktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polat
kan ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Ha-

TeklifUr 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman KüranePin, 

Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık ve Şehir
cilik Fakültesi haline ifrağı hakkıda kanun tekli
fi (2/221) (Maarif, Nafıa ve Bütçe encümen
lerine) 

2. — istanbul mebusları Ahmet Topçu ve 
Naci Kurt'un, iş Kanununun 5868 sayılı Kanun
la değiştirilen 13 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası
nın tadili hakkında kanun teklifi (2/222) (Çalığ
ına Encümenine) 

3. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülü
ne dair Kanunda değişiklik yapan 4598 ve 4988 
sayılı Kanunlarn Bâzı Hükümlerinin Değiştiril
mesi hakmdaki 5049 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi (2/223) 
(Bütçe Encümenine) 

riciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarım
da tahkikat icrasına ve bu tahkikatın Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümelerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen tarafından yapılmasına T» 
icabında müddetin uzatılması için Umumi Hey
ete müracaat edilmesi kaydiyle bu Encümenin 
iki ay zarfında vazifesini bitirmesine ve Encü
menin veya teşkil edeceği Tâli Encümenin ica
bında başka bir mahalle gidebilmesine karar 
verildi. 

13 . I. 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Hakkâri Mebusu 

F. Apaydın Ü. S ev m 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
ö. Mart 

4. — Konya Mebusu Abdürrahma» Fahri 
Ağaoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/224) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 

5. — Türk Tabipleri Birliği hakkındaki 6023 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve içtimai Muave
net ve Adliye encümenleri mazbataları (3/228) 
(Ruznameye) 

6. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvelerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata» 
(1/350) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNCt CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 6 - 7 Ey
lül hâdiseleri dolayısiyle Başvekil ve eski Dahi
liye Vekili hakkında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri (4/161) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Başvekil ve Dahiliye Vekili de İstanbul'da 

bulundukları halde 6 - 7 Eylül müessif hâdisele
rinin vukuunun önlenmemesi ve İstanbul Valisinin 
bu hususta aldığını ifade ettiği önleme tedbirle
rinin tatbik edilmemesi ve bu işlerin tetkikine 
memur örfi idare Komutanının işin bu safhası 
ile alâkadar olup olmadığının şifahen arz ettiğim 
sebepler de nazarı itibara alınarak tetkikini ve 
bu hususta Başvekil ve eski Dahiliye Vekili hak
kında Meclis tahkikatı açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

26 . XI I . 1955 
Kars Mebusu 

Mehmet Hazer 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; Kars Mebusu Sa
yın Mehmet Hazer'in 6 - 7 Eylül müessif hâdi
seleri dolayısiyle Başvekil sıfatiyle benim ve sa
bık Dahiliye Vekili arkadaşım hakkında Mec
lis tahkikatı açılmasına dair teklifini ihtiva eden 
takrir Yüksek Meclisin huzuruna getirilmiş bu
lunuyor. Maruzatıma başlamadan önce, şu cihe
t i tebarüz ettirmek isterim ki bu mesele huzu
runuza ilk defa gelen bir mesele değildir. 6 - 7 
Eylül hâdiseleri bununla üçüncü defadır ki Yük
sek Meclisinizin müzakerelerine mevzu teşkil 

etmektedir. Hatırlanacaktır ki ilk defa Hükü
metçe ilân edilen örfi idarenin tasdiki münase
betiyle bu hâdiseler hakkında geniş müzakere
ler ve şiddetli mücadeleler oldu. O zaman örfi 
idarenin bir ay devam ettirilmesi, hattâ örfi 
idareye hiç lüzum olmadığı yolunda mesele
nin mahiyet ve icabına uymıyan ve sadece si
yasi maksatlar güden türlü iddialar ileri sü
rüldüğü gibi bugünkü mevzuumuzu teşkil eden 
Hükümet hakkında Meclis tahkikatı açılması me
selesi üzerinde de ısrarla ve kerratla duruldu. 
Diğer taraftan Büyük Millet Meclisinin o za
man kahir ekseriyetle verdiği karar ; anlaşılan 
bu takrir sahibi gibi niyet ve maksatlara sa-
hibolanları hiç tatmin etmemiş olacak ki Meclisi 
de, muhterem Türk efkârım da, matbuatı da 
meşgul ve tahrik etmekten bir an geri kalın
madı. Idarei örfiyenin Hükümetçe ilânı tasdik 
ve Hükümetin hareket hattı tasvibolundu. Böy
lece Hükümet Büyük Millet Meclisinin itimadı
na mazhar olarak vazifesine başladı ve devam 
etti. Fakat tahrikler bitip tükenmek bilmiyor
du. Bilâhara yüksek malûmunuz olduğu üzere 
tamamiyle başka sebeplerle hükümet değişti, 
Hükümet kuruldu, iş hükümetin programının 
reye konması ve müzakereler açılarak itimat re
yi verilmesi safhasına gelince mesele yine Bü
yük Mecliste ikinci defa olarak ve en ağır şe
kilde tekrar ele alındı ve muhalefet tarafından 
ağır hücumlar ve hattâ tehditler için vesi
le ittihaz olundu. Halk Partisi Reisi bu mesele
yi işte böylece ikinci defa olarak huzurunuza 
getirdi. Elde hiçbir delil mevcudolmadığı hal
de bütün esas ve delilleriyle en ağır ithamlar 
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teşkil edecek surette; Demokrat Parti iktidarına 
karşı hattâ biraz evvel arz ettiğim gibi Demok
rat Parti Meclis Grupunu zımni ve sarih bir
takım tehditler karşısında dahi bulundurdu. 
Asıl şayanı teessür ve teessüf olan cihet bu 
münasebetle hükümeti ve devleti ithamların en 
ağırı altında bulunduran ve bu suretle memle
ketin yüksek menfaatlerinin korunmsı endişe
siyle hiç de alâkalı görünmiyen bir hareketin, 
Türk Hükümetini ve Devletini rubu asır temsil 
eden ve onun yüksek menfaatlerinin müdafii 
mevkiini işgal etmiş bulunan bir zat tarafından 
yapılmış olmasıdır ki üzücü olmuştur. Bu iddi
alar şimdiye kadar görülmemiş şekilde Türk 
Devletini ve Türk milletini ağır tarihî mesuli
yetlerin töhmeti altında bulunduruyordu. Bü
yük Millet Meclisini mânevi baskı altına almak 
ve iktidarımızı sarsmak hedefini güden bu ıs
rarlı ve haksız hücumlara rağmen hükümet mil
letin yegâne ve hakiki mümessili olan Yüksek 
Meclisinizin itimadına mazhar oldu; ve bir 
ayı mütecaviz bir zamandan beri ele vazifesini 
görmektedir. 

Hal böyle iken ve meseleyi artık olduğu yer
de bırakmak ve tahkikatın sonuna intizar et
mek icabederken tahrikte ısrar taktiğine devam 
olundu ve işte bugün müzakere mevzuumuzu 
teşkil eden bu takrir ile mesele üçüncü defa 
olarak yüksek huzurunuza getirildi. 

Üçüncü defa huzurunuza getirilmekte olma
sından dolayı bu meselenin aslını, esasını iyice 
bilmektesiniz. Yeniden alevlendirilmek istenme
sindeki maksatları Yüksek Heyetinizin tama-
mîvle takdir etmekte olduğuna kaani bulunu
yoruz. Bu sebepledir ki eğer Dahilî Nizamname
mizin Meclis tahkikatı açılması talebi karşısın
da ilk önce alâkalı Vekilin söz almasını belirten 
hükmü mevcudolmasaydı şimdi huzurunuzu tas
di ve işgal etmekten içtinabı tercih ederdim. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi müsaadenizle 
Meclis tahkikatı açılmasını talebeden takriri 
çok kısa bir tahlile tâbi tutalım ve bu maksatla 
takriri bir kere daha okuyalım. Takrirde ay
nen şöyle demektedir : «Başvekil ve Dahiliye 
Vekili de İstanbul'da bulundukları halde 6 - 7 
Eylül müessif hâdiselerinin vukuunun önlene
memesi ve istanbul Valisinin bu hususta aldığı
nı ifade ettiği önleme tedbirlerinin tatbik edile
memesi ve bu işlerin tahkikine memur örfi ida
re Komutanının işin bu safhası ile alâkadar olup 
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olmadığının şifahen arz ettiğim sebepler de na
zara alınarak tetkikini ve bu hususta Başvekil 
ve eski Dahiliye Vekili hakkında Meclis tahki
katı açılmasını arz ve teklif ederim.» 

Görülüyor ki bu takrirde hukukan Meclis 
tahkikatı açılmasını icabettirecek her hangi bir 
delil veya mucip sebebe dayanılmamaktadır. 
Yine bu takrirde böyle bir tahkikatın mevzuu-
bahsolabilmesi için cezai veya hukuki mesuliyeti 
mucip her hangi bir cihetin mevcudyetine hattâ 
işaret olunmuş değildir. Takrirde ele alınabi
lecek tek cihet ise hâdise günü sabık Dahiliye 
Vekili arkadaşımla benim tesadüfen istanbul'da 
bulunuşumuzdur. işte bizi hâdise ile alâkalı 
göstermek için ileri sürülen cihet böyle bir te
sadüften ibarettir. Halbuki benim veya Dahiliye 
Vekilinin tesadüfen istanbul'da veya başka her 
hangi bir vilâyette bulunmamız o vilâyetteki 
âmir ve memurların vazife, salâhiyet ve mesu
liyetlerinin derhal uhdemize intikalini icabettir-
mez. Bu o kadar bedihi bir hakikattir ki aksini 
iddia etmek sadece gülünç olur. Tekrar arz edi
yorum. Hükümetin veva şahsınım bu hâdise ile 
alâka ve irtibatı bulunduğuna dair takrirde hiç
bir delilden bahis yoktur. p]sasen buna imkân 
da tasavvur olunamaz. Muhterem . arkadaşlar, 
diğer bir cihete geçiyorum. Takrir sahibi takri
rinde hem örfi idare Kumandanlığının 6 - 7 Ey
lül hâdiselerinin tahkikine memur edildiğini 
ifade ediyor, hem de bu kumandanlığın bu işin 
her safhasivle, yani menşei ve müsebbip veya 
mesullerinin tahkik safhasiyle alâkadar ohvn 
olmadığını soruyor. Derhal arz edevim ki örfi 
Idqre T^umfn d anlığı o zamanki ordu müfettişi
ni, erkânı harbiye reisini ve kolordu kuman
danını ve istanbul Valisini ve sair lüzum görü
lenleri isticvabetmiş ve tahkikata tevessül eyle
miş bulunuyor. Yine ayrıca bu hâdiselerin Da
hiliye Vekâletine ve idarece tetkik ve tahkiki 
için de Dahiliye Vekâleti Teftiş Heyeti Riyase
tinde bir müfettişler heyeti istanbul'da uzun 
zaman tetkik ve tahkiklerde bulunmuş ve bir
çok alâkalıları isticvabetmiş ve raporlarını ver
miş bulunuyor. 

Görülüyor ki, tahkikat bir taraftan örfi 
idare Komutanlığınca her veçhile ele alınmış, 
ayrıca Dahiliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi
nin Başkanlığındaki bir tahkik heyeti tara
fından da tahikkat yürütülen ve bu tahkikatın 
neticesi de Devlet Şûrasına getirilmiş ve Dev-
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let Şûrasmca da tahkikatın tevsiine karar 
verilmiş bulunuyor. Böylece tahikkatm şü
mullü olarak her bakımdan hâdiseyi bütün se
bep, âmil ve mesullerini meydana çıkaracak 
istikamette ele alınmış ve devam etmekte bu
lunmuş olduğunu huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Sağ
dan alkışlar). 

REÎS — Namık Gedik buyurun. 
NAMIK GEDÎK (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; Dahilî Nizamnamenin hükmü
ne uyarak bendeniz de Yüksek Heyetinize 
kısaca mâruzâtta bulunacağım. Kars Mebusu 
arkadaşımızın, Muhterem Başvekilimiz ve 
bendeniz hakkındaki takrirleri 6-7 Eylül hâ-

* diseleri sırasında istanbul'da bulunmuş olma
mız hasebiyle hakkımızda bir Meclis tahikka-
tınm açılması talebini ihtiva etmektedir. 

Başvekilimizin etraflı izahatına ilâve ede
cek bir husus mevcudolduğuna kaani bulunmamak
la beraber; bizim bu sırada istanbul 'da bu
lunmamızda, hâdisenin vukuu arasında hangi 
mucip sebep ve delille bir irtibat tesis edilmek 
istendiğini bu takrir muhtevasından anlamak 
elbette mümkün değildir. Maksat eğer bu 
münasebetle bir iki celse evvel Halk Partisi 
Başkanının ağızlarında maalesef korkunç ifa
desini bulan meşum maksat ise, bunu ben de 
bu kürsüden şahsım adına şiddetle ve nefretle 
reddederim. (Soldan, alkışlar) Bu korkunç po
litika taktiğine karşı esasen Yüksek Meclis 
de lâyık olduğu aksülâmeli o celsede izhar 
etmiş, göstemişti. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. (Soldan, alkışlar). 

REtS — Mehmet Hazer. (Yok sesleri) Buyu
run Nüvit Yetkin. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVlT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla
rım, Mehmet Hazer arkadaşımızın bir milletve
kili sıfatiyle ve şahsı adına tahrik etmiş oldu
ğu bir sözlü sorunun akabinde Riyasete tevdi et
tiği bir takriri Başbakan burada cevaplandırır
ken grupumuza mal etmiş olmasını hayretle 
karşıladığımı ifade etmek isterim. (Soldan, gü-

» rültüler). 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Teşekkür ederim, acaba takrire kendi-
• leri iştirak etmiyorlar mı? 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Anlıyama-
dım. 
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RElS — Başbakan, teşekkür ediyorlar, aca

ba iştirak etmiyorlar mı, diye soruyorlar... 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Müsaade 

edin efendim, arz edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekilin iza

hatında, kendisiyle mutabık olmadığım nokta
ları kısaca tebarüz ettireyim. 

Sayın Başvekil bu hâdisenin Meclise üçüncü 
defadır intikal etmekte olduğunu ifade ettiler. 
Daha evvel örfi idarenin tasdiki maksadiyle 
Yüksek Meclisin olağanüstü toplantıya çağrıl
mış olmasını ve bu toplantıda Hükümetin al
mış olduğu örfi idare kararının Yüksek Mec
lisçe tasdik edilmiş bulunmasiyle, Hükümetçe 
o tarihe kadar yapılmış muamelelerin tasdiki ve 
Hükümetin ibrası mânasına aldıkları anlaşılı
yor. Biz, bu noktai nazara iştirak etmiyoruz. 

O zaman da belirttiğimiz gibi, hâdise vahîm 
bir millî felâkettir ve bunun müsebbipleri, fail
leri, hâdisenin tarzı cereyanı, bu işi kendisine 
tevdi ettiğimiz örfi idarenin yapacağı tahkikat 
neticesinde tebeyyün edecektir. Sadece vahîm 
bir olayın tevlidedeceği neticeleri derpiş ede
rek Yüksek Meclis bir tedbir mahiyetinde ol
mak üzere örfi idare tesisine karar vermiştir. 
Bu hiçbir zaman Hükümetin geçmiş hâdiselerde 
payı olup olmadığı hususunun tartışılması mâ
nasını tazammun etmez. 

Sonra Hükümet programının münakaşasın
da aynı hâdiselere temas edilmiş bulunması key
fiyetini muhterem Başvekil, ondan evvelki He
yeti Vekilenin bu hâdise ile ilgisi, irtibatı ve 
mesuliyeti bakımından bir ibra tarzında tefsir 
diyorlar, bu noktai nazara da iştirak etmiyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Başvekilin 
izahatında temas buyurdukları bir cihete ben
deniz de temas edeceğim : 

Filhakika Sayın Başvekil diyorlar k i ; «Hâ
dise örfi idare tahkikatı mevzuudur ve tahki
katta henüz tekemmül etmemiştir.» Diğer ta
raftan yine kendileri ifade buyurdu, Dahiliye 
Vekâleti ayrı bir heyet marifetiyle tahkikat 
yaptırmış ve bu tahkikat Devlet Şûrasına inti
kal etmiş, tevsii tahkikata karar verilmiştir. 

Bu suretle hâdisenin vazıh neticelere bağlan
mamış olması hususundaki noktai nazar şayanı 
kabuldür ve bu cihetten ben usule mütaallik bir 
teklif yapmayı uygun görüyorum. 

Bu arada Sayın Dahiliye Vekili Namık Ge-
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dik'in konuşmalarına da bir nebze temas ede
yim. Kendileri bize meş'um maksatlar atf ve 
ithamlarda bulundular. 

Şimdi size bir şey hatırlatacağım : Namık 
Gedik arkadaşımız burada bu mesele konuşul
duğu zaman, Hükümet programı münasebetiy
le dediler ki, «Bu meselenin selâmetle tahkikini 
temin etmek için istifa ettim», öyle tahmin edi
yorum ki, şimdi kendilerine ayni suali sorsam, 
niçin istifa ettiniz desem, verecekleri cevap ev
velki beyanının aksi olamaz. Demek ki hâdise
nin selâmetle tahkikini ve bir neticeye isalini 
temin etmek için istifa etmişlerdir. O halde bi
zi meş'um maksatlarla itham etmesi haksızlık 
ve insafsızlıktır. 

Muhterem arkadaşlar; Başvekil ve Dahiliye 
Vekili hakkında şimdi Meclis tahkikatı icab-
edip etmediği hususuna geçiyorum : Müzakere 
konusu olan 6 Eylül hâdiseleri hakkında tah
kikat yapmak üzere yüksek kararınızla bir ör
fi idare tesis ve teşkil olunmuştu, örfi idarenin 
meseleye el koymasından beri dört aydan fazla 
bir zaman geçmiştir. 

Çok temenni edilirdi ki, Başvekil bugün bu 
hâdise hakkında yetkili mercilerden verilmiş 
nihai bir raporla huzurunuza gelsin ve bu ra
por üzerinde daha sarih olarak beyanda bulun
mak ve tartışmak fırsatı doğsun, örfi idarenin 
tesisi beşinci aya girdiği halde hâlâ hâdisenin 
nasıl hazırlandığı, tarzı cereyanı, müsebbip ve 
mesulleri hakkında bir netice alınamamış ol
ması şaşılacak ve üzerinde durulup düşünülecek 
bir meseledir. 

Bu gecikme dahi Meclis tahkikatı talebine 
bizi sevk eden zan ve şüpheleri teyidedici ma
hiyettedir, hattâ bu gecikme örfi idarenin emri 
altında çalıştığı hükümetin uzuvlarından bir
kaçının mesuliyetini ifadeye imkân bulamadağı 
tarzında dahi izah olunabilir. Sonra bu husus
ta yapılan tahkikat kesin bir hükme ve netice
ye bağlanarak huzurunuza gelmemiş olduğuna 
ve burada Başvekil tarafından tahkikatın ik
mal edilmemiş olduğu da ifade edildiğine göre 
Başvekilin ve Dahiliye Vekilinin kendilerini 
müdafaa zımnında burada söyliyecekleri sözle
rin samimiyet derecesi meşkûk kalır. Bu itibar
la iki şık kalıyor. Ya raporun verilmesini bek-
liyeceğiz ve Meclis tahkikatı açılması keyfiyeti
ni rapor geldikten sonra tetkik edeceğiz, yahut 
şimdiden görüşecek ve fakat rapor geldikten 
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sonra bu raporla birlikte meseleyi tekrar ve da
ha vazıh esaslar üzerinde müzakere edeceğiz. 
Raporun gelmesini beklemek bizce de şayanı 
kabul bir tarzı haldir. Binaenaleyh meselenin 
esasına girmeden bu şık üzerinde Meclisin ka
rar vermesini mümkün kılmak üzere müzakere
lerin raporun gelmesine taliki hususunda bir 
takrir sunuyorum. Bu takrir kabul buyurulma-
dığı takdirde esas meseleye dair söz hakkımı 
mahfuz tutuyorum. 

RElS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-

bul) — Sevgili arkadaşlarım, Muhterem Nüvit 
Yetkin arkadaşımın yine müstesna ve güzel bir 
taktiği karşısında bulunduk, kendilerini takdir 
ederim. Evvelâ buraya geldiler, dediler ki, tak
riri grupumuza izafe ettiler, halbuki biz grupu-
muzda böyle bir takriri tezekkür etmedik. Ben
deniz oturduğum yerden dostane ve nazikâne 
bir müdahalede bulundum, dedim ki, grup olarak 
iştirak etmiyorlarda, grup olarak hazırlamadık
larını ifade ettiklerine göre acaba bu takririn 
maksadına ve mânasına iştirak ediyorlar mı di
ye kendisinden sordum. «Şimdi vereceğim iza
hattan anlarsınız» diye meseleyi geçiştirdi. Bi-
lâhara takibeden izahatından meseleyi anlamış 
bulunuyoruz. Şu şekilde k i ; takrir bir başka 
arkadaşı tarafından verilmiştir, grup namına 

| verilmiş değildir diye iddia olunmaktadır. Fa
kat o takriri izah için söylenecek sözler, tak
rir sahibi burada bulunmamak suretiyle Nüvit 
Yetkin arkadaşıma devrü tahvil olunmuş, o da 
Meclis huzuruna gelmeden önce söyliyeceği 
sözleri oturmuş, düşünmüş, dokunmuş, yazmış, 
hattâ takririni de hazırlamış, hattâ grupça ta-
kibolunacak taktik de beraberce mütalâa, mü
zakere ve tesbit edilmiş, bu hazırlıkların ikma
linden sonra yüksek huzurunuza çıkılmış olma
sına rağmen «bu takriri Mehmet Hazer verdi, 
grupla bunun alâkası yoktur,.» demek inceliği
ni ve zarafetini, sanıyorum ki, grupumuzu ren
cide etmemek bakımından ihtiyar etmiş bulu
nuyorlar. Nüvit Yetkin arkadaşımın bu incelik 
ve nezaketine hususiyle teşekkür ederim. 

Nüvit Yetkin arkadaşımın şifahi ve simaa 
müstenit verdiği bir cevap vardır, bir de bunun 
önceden hazırlanmış olan kısmı vardır. Burada 
beni dinledikten sonra ve dinlemesi üzerine ver-

I diği cevapta, benim meselenin üçüncü defadır 
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ki Meclis huzuruna getiriliyor, seklindeki ifade
mi cerhetmekle söze başlamak istedi. 

Muhterem arkadaşlar; ben yüksek huzuru
nuzda arz ettim ve dedim ki, mesele üçüncü de
fadır ki huzurunuza getiriliyor. Yalan mı söy
ledim arkadaşlar1? (Soldan doğru sesleri) 

Mesele üçüncü defadır ki yüksek huzuru
nuzda müzakere edilmektedir. Birincisi; ilân 
edilmiş olan îdarei Örfiyenin Meclisçe, Yüksek 
Heyetinizce tasdiki münasebetiyle mesele huzu
runuza getirildi ve burada şimdi iddia ve der-
meyan olunan hususlar, işte o gün, aynen, hat
tâ uzun tafsilâtiyle bast ve temhidolundu ve 
Hükümet hakkında Meclis tahkikatı açılması 
talebinde bulunmak hususu da asla ihmal olun
madı. Bu bir. 

Ondan sonra; bu kabul olunmadı, Îdarei ör
fiyenin tasdiki ile iktifa olundu; ondan sonra, 
biraz evvelki mâruzâtımda ifade ettiğim gibi, 
tahrikler devam etti. Hükümet hakkında Mec
lis tahkikatı açılmalıdır, şudur budur, suçtur.. 
Tahrikat mütemadiyen devam etti. Hattâ Gru-
pumuz dahi tahrik edilmek için siyasi taktikle
rin en mutenası sarf edilmekten geri kalınmadı. 
Ondan sonra sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz, 
Hükümet düştü; yeni Hükümet kuruldu. Yeni 
Hükümetin programının müzakeresi münasebe
tiyle, Hükümetimize karşı yapılan acı tenkid-
lerin mihrakını İstanbul hâdiseleri teşkil etti 
ve muhterem liderlerinin birinci konuşmasında 
hücumlarının mihrakını İstanbul hâdiseleri teş
kil etmiş olmasiyle iktifa olunmadı, muhterem 
lider, ikinci defa bana cevap vermek üzere kür
süye geldiğinde, birinci konuşmasında ele almış 
olduğu mevzuların hepsini bir tarafa bıraktı, 
konuşmasının mihverini, mihrakını İstanbul 
hâdiseleri teşkil etti ve demek istedi ve hattâ 
açık olarak dedi k i : «Yarım saat sonra Hükü
mete rey vereceksiniz, onu tasdik edeceksiniz, 
halbuki tasdik etmek üzere bulunduğunuz Hü
kümetin başında Adnan Menderes vardır, O, 
eski Hükümetin de Reisi bulunuyordu, İstanbul 
hâdiselerinin suçlusudur. Meclisin ekseriyet gru-
pu, sizi tahzir ederim; yarım saat sonra Hükü
mete vereceğiniz, yahut vermek niyetinde bu
lunduğunuz itimat reyleriyle bu suça iştiraki 
tescil ettirmiş olmayasmız.. Sizi bu cihetten 
tahzir etmek isterim.» yollu bir siyasi tehdidi 
açık olarak burada, kürsüde ifade etmekten de 
çekinmedi. 
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Şu halde muhterem arkadaşlarım, ikinci de

fa yeni Hükümetin programının müzakeresi mü
nasebetiyle mesele Yüksek Huzurunuza geldi, 
sarahaten bahsedildi, İstanbul hâdiselerinde Hü
kümetin mücrim olduğu ifade olundu ve bu 
suretle itimat reyi vermekten grupun tahzir 
edilmesi istendi. Şimdi de buna rağmen, Yüksek 
Meclis büyük bir ekseriyetle Hükümete itima
dını beyan etti. Yani burada ileri sürülen id
diaların, yani Hükümetin İstanbul hâdiselerinin 
suçlusu bulunması iddiasını reddetti ve Hükü
mete itimadını beyan etti. Diyorlar ki, «Bu iti
madın içinde, hattâ idarei örfiye kararının Yük
sek Meclisçe tasdikinin mânasında Hükümete 
itimat bahis mevzuu değildir. Hattâ yeni Hükü
metin kurulmasında Hükümete itimat reyi ve
rilmesinde, İstanbul hâdiselerinden Hükümetin 
suçlu bulunması hususu ile bu itimat reyi alâ
kalı değildir. Bu iddianın ne kadar sakat ol
duğunu izaha hacet yoktur. Yüksek Meclis, 
eğer 3 ncü Adnan Menderes Hükümetini İstan
bul hâdiselerinin müsebbibi ve suçlusu addet
miş olsa idi elbetteki 4 ncü Adnan Menderes 
kabinesine itimat reyini bahşetmiş olmazdı. 

Şimdi muhterem Nüvit Yetkin arkadaşım 
diyor ki ; meselede biz daha suçlu olup olmadık
larını bilmiyoruz, tahkikat bunun neticesini or
taya koyacaktır. Mademki suçluların kimler ol
duğunu ortaya çıkaracak olan bir tahkikat de
vam etmektedir o halde bugünden kendi kafa
sında kendi arzu ve dilhahma göre taayyün et
tirmiş bulundurduğu suçluyu burada bir haki-
katmış gibi suçlu bunlardır demek suretiyle 
bir enkisizyon mahkemesi mensubunnun ruh 
haletine düşmüş olmuyor mu? 

Sevgili arkadaşlarım, bir de istigrabım muci-
bolan cihet şudur : Dört ay geçti, bu dört ay
da niçin hâlâ iş bitmedi, niçin hâlâ Adnan Men
deres katî neticelerden, nihai neticelerden bahs
etmiyor? «Bu gecikme dahi, diyor, şüphelerin, 
tereddütlerin sebebini teşkil eder.» 

Muhtrem arkadaşlar, bizim hakkımızda sui-
zanda bulunmak için kendilerince sebebi mâkul 
aramaya lüzum yoktur. Sebep mevcudolsun ol
masın, onlar hakkımızda suizanla melûfturlar. 
Hattâ hiçbir irtibatı mantıki, hiçbir sebebi mâ
kul, hiçbir hukuki mucip sebep bulmadan bizi 
suçlandırmak hususunda maalesef büyük bir te
halük göstermekte oldukları cümlece malûmdur. 
Nitekim tahkikatın dört ay gecikmesinden §üp-
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helenerek değil, daha tahkikat başladığı gün 
kendileri bizim hakkımızda meveudolan şüphele
rini burada açıkça ifade etmişlerdi. Niçin şim
diye kadar nihai netice alınmamış ve Adnan 
Menderes burada katî ve nihai neticeden bahset
memiş?., 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Şûrasının tev
sii tahkikat kararı dün veya evvelsi gün veril
miştir. Demek oluyor ki, gerek îdarei örf iyenin 
ve îdarei Örfiye mahkemelerinin - 6 mahkeme -
6 000 suçlunun isticvabından başlanmış; böyle
sine geniş bir tahkik mevzuu memleketin tari
hinde belki görülmüş değildir. Neden bunlar bir 
ayda olmadı, neden iki ayda olmadı, deniyor. Bu 
nasıl olur beyefendiler? 6 tane askerî mahkeme 
teşkil edilmek lüzumu hâsıl oldu. Sadece bu hâ
kimleri bulmak, istanbul'a getirmek, mahkeme
leri teşkil etmek, yerlerini tâyin etmek, onlara 
muhakemenin cereyan edeceği yerleri temin et
mek dahi külfetli bir iştir. îdarei örfiye müd
detinin bir ay olmasını istiyenlerin ne derecelere 
kadar haksız ve münasebetsiz bir talepte bulun
dukları şimdi daha aşikâr olarak ortaya çıkmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan îdarei ör-
fiyenin altı mahkemesi, yalnız istanbul'da altı 
mahkeme, bu altı bin cezalının veya zanlının 
tahkikatını yürütmekte bunlardan suçları görü
lenleri suçları derecesinde cezalandırmakta, bir 
taraftan suçlu görülmiyenleri tahliye etmekte, 
ayıklamakta devam ediyor. Ayrıca biraz evvelki 
mâruzâtımda ifade ettiğim gibi, ordu müfetti
şinden, ordu müfettişinin Erkânı Harbiye Rei
sinden, Istabnl'daki kolordu kumandanından, 
validen başlamak üzere lüzum gördükleri hak
kında, isticvap açıyor, tahkikat açıyor. Elde he
nüz, son rakamı iyice bilmiyorum, 600 - 700 maz
nun vardır. 

Ondan sonra, bununla elbette iktifa oluna
maz, kuvvetli bir heyeti teftişiyeyi istanbul'a 
gönderiyoruz. Teftiş heyeti reisinin başkanlığı 
altında teftiş heyeti istanbul'da vazifesini, lâ
zım olduğu müddet, içinde, genişçe bir müddet 
içinde görmektedir, yapmaktadır. Neticelere 
vardı, raporlarını Dahiliye Vekâletine tevdi et
ti. Dahiliye Vekâleti, görülen lüzum üzerine, me
seleyi idari kazaya tevdi etti, Devlet Şûrasına 
tevdi etti. Devlet Şûrası muhtelif noktalar üze
rinde tahkikatın tevsii lüzumuna kaani oldu 
r« bu karara vardı. Şimdi tahkikat tevsi 
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edilip neticeleri elde edilmek için çalış
malar devam edecektir. Bir taraftan örfi 
idare arz ettiğim şekilde henüz vazifesi
ni bitirmemiş iken, diğer taraftan idari kaza, 
Yüksek Devlet Şûrası tahkikatın tevsii talebi ile 
faaliyetlerine devam ederken, Adnan Menderes 
ne için katî ve nihai malûmatı bize getirmedi de
mek, elbette yerinde bir itap, yerinde bir töh-
metlendirme olmaz. Bunu, Yüksek Heyetinizin 
takdir edeceğinden emin bulunuyorum. 

Şimdi sözlerimi bitirmezden önce, katî rapo
run Meclise gelmesine kadar müzakerenin tehir 
edilmesi hususundaki verecekleri takrire de te
mas etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, mademki, raporun gel
mesinde, bu işin yani hükümet hakkında Baş
vekil ve sabık Dahiilye Vekili hakkında Meclis 
tahkikatı açılması hususunu, mademki raporun 
gelmesine talikan müzakere etmek istiyorlardı, 
o halde bu takririn verilmesindeki sebebi anla
mak müşkül olur. 

Muhterem arkadaşlarım; nâçiz kanaatimce, 
raporun gelmesinde, raporun muhteviyatı mü
zakere edilecektir. Raporun muhteviyatının tat
min edici olup olmadığı tebeyyün etmeden hü
kümet hakkında tahkikat açılması hususunun 
bugünden karara bağlanması aklı mantıkla ka
bili telif değildir. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Tah
kikattan korkma Başvekil, bunu başkası müda
faa etsin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Bir noktayı daha Yüksek Heyetinizin 
nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. 

Nüvit Yetkin arkadaşım neticenin gecikme
sinden şüpheleri ve tereddütleri boğmuş olduğu
nu ifade ettiler. Bu şüphe ve tereddütler acaba 
kimin hakkındadır? Burada Yüksek Huzuru
nuzda ve milletin huzurunda kimden şüphe et
mekte olduklarını açıkça beyan etsinler. Mem
leketin mesul makamlarından mı, askerî mahke
melerinden mi, örfi idare Kumandanlığından 
mı, Devlet Şûrasından mı?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başvekilden. 
RE IS — Susunuz. Söz almışsınız, söz vere

ceğim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Sevgili arkadaşlarım; bu Sırrı Ata-
lay arkadaşım fevkalâde cesur, fevkalâde atak 
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bir delikanlı mebusumuzdur. Kendisini takdir 
ederim. Ne kadar kolay ve ne kadar güzel 
«Başvekilden şüphe ediyoruz.» diyor. Kendi feh
vasınca Başvekilden şüphe etmekte haklı olabi
lir, ben onun hoşuna gitmiyebilirim. Hattâ iti
madını haiz değilim de. Fakat Başvekilden şüp
he ediyorum demekle asıl işi elinde tutan devlet 
organlarının, askerî mahkemelerin, askerî ma
kamların, Devlet Şûrasının ve Yüksek Heyeti
nizin, Adnan Menderes'in şüpheli hüviyeti ile 
onun şüpheli hareketlerine iştirak etmiş olduğu 
iddiası acaba ibu sözlerde mündemiç değil mi
dir? (Sağdan, hayır sesleri) Elbette bu sözlerde 
onlar da mündemiçtir. (Soldan, «doğru» sesleri, 
alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; bir hususu daha arz 
edeyim. 

Mustafa Ekinci, korkma senin lehine söyle-
miyeceğiz, dedi. Bu sözlerin ifade ettiği dosta
ne mânaya teşekkür etmekle beraber (korkma) 
şeklindeki tahzirini tamamiyle reddediyorum. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Huzurunuzda bütün vazifelerini yapmış bir 
insanın vicdan huzuru ile konuşmaktayım. Hiç
bir şeyden korkum yoktur. Hususiyle İstanbul 
hâdiseleri hakkında söyliyeceklerim, bugün de
ğil, yarın katî konuşmalar sırası geldiği zaman 
dolayısiyle kimlerin manen bu işlerden mesul 
olduğunu söylemek imkânını mutlaka bulacağım. 
(Soldan, bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkış
lar) 

C. M. P. MECLÎS GEUPU BAŞKANI OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaş1 ar, 6/7 Eylülde İstanbul ve İzmirde ce
reyan eden ve topyekûn Türk milletini ıstıraba 
gark eden bu hâdisenin bugün Meclis kürsü
sünde müzakeresi yapılırken arkadaşların sü
kûnetle hareket etmelerinin, salim bir karara 
varmak bakımından taşıdığı ehemmiyete işaret 
etmek isterim. 

Sayın Başbakanın burada biraz da asabi bir 
eda ile konuşmuş olmasını ilk defa tenkid edile
cek bir mesele olarak ele alıyorum. İthama mâ
ruz kalan Başbakanın, daha dün burada sui
istimalle itham edilen bakanların konuşmaların
daki sükûnetle konuşmasını gönül çok arzu 
ederdi. Ben kendilerine arkadaşlarının söyle
diği bir sözü tekrar etmekle ve bu sözü gaze
teden okumakla tenkidlerime başlıyacağım. 
(Gürültüler) (Hangi gazete «esleri). 
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I REİS — Rica ederim, dinleyiniz efendim, 

müdahale etmeyin. 
C. M. P. MECLİS GRUPU BAŞKANI OS

MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir arkadaş 
gazeteyi merak etmiş. Şahadeti makbuldür, Za
fer'dir. (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, suiistimal ithamiyle 
Büyük Millet Meclisi huzurunda haysiyetini mü
dafaa eden Sıtkı Yırcah Arkadaşımız kendisini 
bir usul siperine çekmeden şöyle konuşmuştu; 
«Meclise verilen önergede mevzubahsolan mu
amele ve vakıaların hiçbirinde cezai ve malî 
mesuliyeti icabettirecek şahsıma ait bir delil 
ve isnat mevcut değildir. Bunların bir kısmı 
tamamen siyasi mesuliyet müeyyidesi altında 
bulman umumi icraattan ibarettir. Diğer mad
delerde ise biraz evvel izah ettiğim gibi her 
hangi bir fiil ve hareketin şahsımla rabıtası 
mevcut değildir. Fakat derhal ifade edeyim ki, 
bir defa tereddüt ve şüpheler doğduktan sonra 
böyle bir usul meselesini siper yapmak hiç 
kimsenin aklından geçmez. Menderes'in da 
akl'ndan geçmemeli idi. (Gürültüler) B^âkis 
vicdanlardan her türlü tereddüdü bertaraf et
mek ve sizin huzurunuzda en ileri bir şekilde 
bir defa daha yaptıklarımızın hesabım verebil
mek ve hattâ Meclis tahkikatiyle bunu elde et
mek benim için ayrı bir vazife görmenin vic
dani huzurunu yaratmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, Başvekil ile Dahiliye 
Vekili hakkında Meclis tahkikatı açılmasını ica
bettirecek sebepler var mıdır, yok mudur mese
lesini münakaşa ederken, samimiyet kaidesine 
uvmak için geçmiş hâdiselerin üzerinde bir lâhza 
durmak yerinde olur. Daha iki gün evvel üç Ba
kan hakkında Meclis tahkikatı açılmasına Yük
sek Heyetiniz karar verdi. Siz bu karara varır
ken muhalefete mensubolan arkadaşlarınız, it
hamların delil1 eri ve mesnetleri ne ise ortaya 
konsun, itham ile müdafaayı vicdanlarımızda 
tarttıktan sonra hükme varacağız, reyimizi 
kullanacağız diye burada feryat ettiler. (Sol
dan gürültüler) Fakat arkadaşlarınızı itham 
edenler sizler oMuğunuz halde Grupunuzda fır
tınalar yaratan had'selerden bir tanesi Meclis 
kürsüsünden delil olarak, mesnet olarak zikre
dilmedi. (Soldan, o size ait değildir sesleri). 
Size ait delildir diyorlar. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bir tescil heyeti olmadğını iki 

I gün evvel ifade etmiştim. Meclisin bir uzvu ola-
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rak, bir partinin mümessili olarak bin hâdise
lerin açıklanmasını istemek hakkına sahibiz. 
Aksi takdirde bizden ne istiyorsunuz! Bil
mediğimiz hâdisede şahadet mi istiyorsunuz. 
duruşmasında bulunmadığımız, dosyasını tetkik 
etmediğimiz bir dâvada hâkim olarak hüküm ver
memizi mi istiyorsunuz?. Bilmiyoruz. (Soldan : 
Gürültüler) îki gün evvel bu tarzda hareket eden 
Meclis Grupunuzun bugün o hâdiselere nazaran 
birçok emarelere, birçok delillere sahip olan bir 
hâdise de muhalefetin tenkidlerini sabırla ve sü
kûnetle dinlemesi icabeder. (Soldan, gürültüler, 
ispat et sesleri) Kerem buyurun, iddiayı ileri sü
ren iddiasını elbette ispat edecektir. (Sağdan, bra
vo sesleri) Dinleyiniz, müsaade buyurursanız bü
tün iddialar bir kelime ile ispat edilemez. Gelece
ğiz, sabırlı olunuz, yalnız. 

Muhterem arkadaşlar, Başbakanı burada ben 
bir usul siperine çekilerek kendini müdafaa eden 
bir insan halinde görmekten mütevellit çok üzün
tü duydum. (Soldan, ooo sesleri) «örfi İdarenin 
tasdiki vesilesiyle Hükümete itimat beyan edil
miş, mesele kapatılmıştır.» buyurdular. Hayır 
arkadaşlar, örfi İdarenin tasdiki vesilesiyle yapı
lan müzakerenin İstanbul hâdisesi karşısında Hü
kümetin mesuliyeti ile hiçbir alâka ve irtibatı 
yoktur. Memlekette mühim bir hâdise cereyan edi
yor, asayişi temin edebilmek için Hükümet kar
şımıza geliyor, kabul ve tasdik edilen bu asayişi 
temin zaruretiyle örfi İdarenin ilânından ibaret
tir. O hükümetin mesuliyeti var mı, yok mu? O 
ayrıca üzerinde durulacak bir meseledir. Sayın 
Menderes bu ciheti kuvvetli bir mesnet olarak ile
ri sürerken bir noktayı unuttular, müsaade buyu
rursanız o noktayı ben kendilerine zabıtlardan 
okuyayım. «Mademki örfi İdare kararı tasdik 
edilmiş, Hükümete de itimat edilmiştir» buyur
dular. Meclis zaptının 678 nci sahifesini açalım. 
Muhterem Eeisimiz o gün sadet dışına çıkan 
milletvekillerine 678 nci sahifede şöyle hitabe-
diyor : «Rica ederim mevzuun dışına çıkmayı-
nız. Meydanda müellim bir hâdise var, örfi İda
re ilân edilmiştir, buna lüzum olup olmadığı hak
kında konuşmanızı ve detaylara girmemenizi 
rica ederim.» 

Görülüyor ki, muayyen bir mevzu üzerinde 
Mecliste müzakere cereyan etmiştir, izhar edi
len reyler ve kanaatler de bu mevzuyla mukay
yettir. Bunun dışında bir iddia ileri sürmek 
hiçbir şey ifade etmez. (Soldan, gürültüler) 
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I Muhterem arkadaşlar; bu cihete böylece işa

ret etmekle iktifa edeceğiz. Dedikoduları önle
mek, şeref ve haysiyetleri bunların tahribatın
dan korumak için iki gün evvel Meclis tahkika
tı açıyoruz; dediniz. Hiçbir delil göstermeden 
üç bakan hakkında Meclis tahkikatı açtınız. Si
ze haber vereyim arkadaşlar, İstanbul hâdise
sinin dedikodusu Türk hudutları içinde kalma
mıştır, bütün cihana yayılmıştır. (Soldan, gürül
tüler) (Kim yaydı? Sesleri) Müsaade buyuru
nuz, kimlerin yaydığını ve nasıl yayıldığını mü
saade ederseniz ecnebi gazetelerin kupürlerin
den okuyacağım. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Siz yaydı-
nız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hâdi
senin olduğu gün İstanbul'dan çekilen telgraf
ları, okuyacağım. Siz yaydınız, şeklinde bir itha
mı ileri süren adamların benden istedikleri de
lili bu kürsüden vermeleri dürüstlüğün ve na-
muskârlığm icabıdır. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Şahsınızı 
söylemedim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
mi yaydım?. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Hayır, İnö
nü yaydı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bilmi
yorum, yayan varsa hesabınızı aranızda görün. 

Muhterem arkadaşlar; İstanbul'da bir hâdi
se cereyan ediyor ve İstanbul dünyadan tecerrüt 
tmiş bir Türkiye'nin bir şehri değildir. Hâdise 
medeni dünya ile her türlü irtibatı olan bir mem
leketin münevver bir şehrinde cereyan ediyor, 
ecnebilerin çok olduğu bir şehirde cereyan edi
yor. Birçok beynelmilel konferansların istan
bul'da toplandığı bir anda cereyan ^ediyor. Ora
da olup biten hâdiseleri medeni dünya çoktan 
tesbit etmiş, çoktan kıymetlendirmiştir. Şu ve
ya bu mülâhaza ile bugün bunlar tamamiyle iz
har edilmiyorsa bu onların bu hareketi hoş kar
şıladığının bir delili sayılamaz. Müsaade buyurur
sanız dost bir devletin başkonsolosunun kendi 
hariciye vekâletine çektiği telgrafı okuyayım. 
(Gürültüler) 17 Eylül 1955 tarihli Ne w - York 
Times Gazetesinin dördüncü sayfasının üçüncü 
sütununda şöyle yazılıdır : 

6/7 Eylül gecesi İstanbul'da dehşet havası 
I eserken Birleşik Amerika Başkonsolosu Arthur 
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Richard Amerikan Dışişleri Bakanlığına bir seri 
gece hareketi telleri yollamıştır. Bunlardan bi
rincisinde şöyle deniyordu : «Tahribat çok bü
yük, durum çığırından çıkmış bir halde görü
nüyor, ne polisin, ne de askerî kuvvetlerin du
ruma hâkim olmak için bir teşebbüste bulun
duklarına dair hiçbir emare yok, polis hiçbir 
şey yapmadan durur, hattâ halkı teşci eder
ken bir sürü dükkânların yağma edildiğine 
gözlerimle şahidoldum.» (Bu telin çekildiği doğ
ru mudur? Sesleri) Bu tel eğri midir, doğru 
mudur? Diye bana soruyorlar. Bunu tevsik et
mek benim elimde değil, bu hâdisenin dediko
dularının, bu hâdise ile Türk Milletine sürül
mek istenilen lekenin ne derecede büyük oldu
ğunu sizlere ifade için okudum. Hariciye Vekili 
alâkadar olsun, tahkik etsin, doğru mudur, de
ğil midir? Tesbit etsin. (Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsan bir Türk 
olarak böyle feci, böyle şeni bir hâdise ile Türk 
Hükümetinin hiçbir alâkasının olmadığının or
taya çıkmasını en az sizler kadar isterim. (Sağ
dan, bravo sesleri) (Soldan, gürültüler) Fakat 
bir kere şüpheler belirmiş ve dünyayı sarmış, 
bu işte resmî makamların, hükümetin alâkası 
olduğu hakkında bir hüküm, bir zan hâsıl ol
muştur. (Onu kim yarattı? Sesleri) 

Bunun hakikatle alâkası olmadığını ispat 
etmek bu millete yapılacak en büyük hizmettir. 

Arkadaşlar, elli sene çalışsak bu hâdise ile 
Türk Milletine sürülmek istenilen lekenin tah
ribatını ortadan kaldıramayız. Bu tahribat bir 
şartla ortadan kalkar, bu hâdise ile Türk Hü
kümetinin alâkasının olmadığının resmî bir 
tahkikat ile ortaya konmasiyle. Bu tahkikatı da 
ancak Büyük Millet Meclisi yapabilir. (Soldan, 
gürültüler). 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Alın da kaçan mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Birisi 
bağırıyor, (alın da kaçan mı) diyor. Ben bir 
şey alıp kaçmıyorum, doğruyu söylüyorum, 
ama yarası olan gocunurmuş, ona da karışmam. 

Arkadaşlar, beş yüz küsur sene evvel istan
bul fethedildiği zaman mabetlere dokunulma
mıştır, kanaatlere, vicdanlara dokunulmamıştır. 
İstanbul hâdisesinde buralara kadar tecavüzler 
teşmil olunmuştur. (Soldan, yapan biz miyiz? 
Segleri, şiddetli gürültüler.) 
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Müsaade buyurunuz, bu hâdisede buna da 

dokunulmamıştır. Hâdisenin vahametine işaret 
için söylüyorum. Niçin telâş ediyorsunuz? (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

Arkadaşlar, istanbul'un her tarafında bir-
den bir tahrip ve tecavüz hareketi başlıyor, hâ
dise âni olarak her tarafta başlıyor, bunları bir 
tertibin eseri olarak kabul etmek lâzımdır. Bu 
tertibi kimler yaptı? Bunların tesbiti ise zaru
ridir. Şimdi tertibi kimlerin yaptığı hakkında 
hüküm vermekte bize yardım edecek karinele
re işaret edeyim : 

Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, Türk zabı
tası çok uyanıktır. Birçok hâdiseleri vukuun
dan evvel öğrenir ve önler. İstanbul'u alt üst 
eden bir hâdise hazırlanıyor, Türk zabıtasının 
bundan haberdar olmaması hayretle karşılana
cak bir mesele teşkil etmekte idi. Bu hayret bu
rada açıklandığı zaman hükümet adına konu
şan Fuad Köprülü «biz hâdisenin vukubulaca-
ğından önceden haberdardık» diyor. 

Haberdar olan bir hükümetin gerekli ted
birleri alması lâzımdır. Ordu kuvvetleri istan
bul'da büyük bir zabıta kuvveti istanbul'da. 
Bu hâdise cereyan ederken zabıtanın bir müda
halede bulunduğuna dair en ufak bir emare 
mevcut değildir. Ne polisin tabancasının işledi
ğini görüyoruz, ne polisin coplarının işlediğini 
görüyoruz, âdeta polis nümayişçilerle ve tahrip
çilerle berabermiş gibi hâdiseye seyirci kalıyor. 
Gazetelerdeki resimleri tetkik edenler dahi bu 
hükme varır. Acaba Türk zabıtasını bu atalete 
mahkûm eden kuvvet ve sebep nedir? 

HALlS TOKDEMlR (Gümüşane) — Milli
yet duygusu. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Milli
yet duygusunun vahşeti tasvip mânasına gele
ceğini hiç zannetmem arkadaş. (Sağdan, bravo 
sesleri) Zabıta seyirci, bir tek polisin düğmesinin 
koptuğuna, bir tek nümayişçinin ve tahripçinin 
burnunun kanadığma dair hiçbir delil ortada 
yok. Hâdise cereyan ediyor, tahribat olup biti
yor, ondan sonra zabıta sokaklardan adam top
layıp götürüp kışlalara tıkıyor. 

Arkadaşlar, siz bilirsiniz, bir eve, bir dük
kâna tecavüz vâki olsa normal olarak zabıta co
punu kullanır, silâhını kullanır. Neden bunlar 
kullanılmıyor, bu adaletin sırrı ve hikmeti ne
dir? 

— 71 — 



t : 23 13.1 
SADIK GİZ (İzmir) — Siz ne düşünüyor 

sunuz ? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tahki

kat ile anlaşılır, tahkikat ile. 
HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Siz bir 

Türk olarak ne düşünüyorsunuz? Nasıl cevap 
verirsiniz f 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daş, dramatik ve hissî şeyleri bir tarafa bıraka
lım, mantık konuşsun. (Soldan, gürültüler). 

RElS — Halis Bey, rica ederim, müdahale 
etmeyin, oturun. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Açıkça söyleyin, merak ediyoruz. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, Nusret Bey. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 

kanaatimi çok merak ediyormuş. Konuşmamın 
sonunda anlıyacak. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) — 
Söylesin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen si-
lâhendazlığı bırak da, ben konuşayım. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Onu sen 
yapıyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tabiî 
mâruf şahsiyetler vazife aldılar. (Soldan, şiddet
li gürültüler). 

Bu polisi hareketsiz bırakan kuvvet acaba 
istanbul Emniyet Müdürü müdür, hiç zannet
miyorum. Bu kadar mesuliyeti bir devlet memu
ru üzerine alamaz. Acaba onun üstünde olan ve 
şimdi yerinde duran istanbul Valisi midir? Onu 
da hiç zannetmiyorum. O halde ^zabıtayı hare
ketsiz bırakan kuvveti Hükümette aramak akla 
geliyor. (Soldan, şiddetli gürültüler). 

NAMIK GEDÎK (Aydın) — Kim göz yum
du? Söyle! (Gürültüler) Ben sual soruyorum, 
zabıtta tescil edilsin!.. (Gürültüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hâdi
senin vukuundan önceden haberdardım diyen 
Hükümet hâdiseyi önliyemezse ya kastı veya ih
mali vardır, demek mantıki bir zarurettir. Hü
kümetin mesuliyetinin cinsini ve mahiyetini an
cak Meclis tahkikatı ortaya koyar. (Soldan, şid
detli gürültüler, sıra kapaklarını vurmalar) Be
ni burada sık boğaz edip hüküm almaya çalı
şan Dahiliye Vekili, kendine güveniyorsan Mec
lis tahkikatı iste. (Soldan, gürültüler). 

NAMHC GEDÎK (Aydın) — Bunun hesabı
nı »enden soracağım. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 

hâdiselerin delâlet ettiği mânaları ve telkin et
tiği ihtimalleri belirtiyorum. Senin emir verdiği
ne şahidoldum, demiyorum. (Soldan, şiddetli 
gürültüler). , 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — Re
is Bey, sizi vazifeye davet ediyorum, müdahale
leri önleyiniz. 

REÎS — Ben vazifemi yapıyorum, tahrik 
ediyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, ne oluyor, bu kadar müdahale karşısında 
konuşulur mu? 

REÎS — Siz de tahrik etmeyin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 

Bey «Tahrik ediyorsunuz» diyor, rica ederim, 
kanaatlerimizi, vakıaları söylemek tahrik mi? 

Arkadaşlar, Hükümet kendine güveniyorsa, 
Menderes masum ise Sıtkı Yırcalı gibi bu kür
süde konuşsun, Meclis tahkikatını kendisi iste
sin. sipere çekilmesin, bana itimat reyi verdi
niz, mesele kapandı, demesin. (Soldan, gürültü
ler, sıra kapaklarını vurmalar) 

AZÎZ ÖZBAY (Urfa) '— Menderes'le görü
lecek hesabınız varsa şahsiyle görün, vatan ve 
millet menfaatlerini ayak altına almayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bizim 
vatanperverliğimizin zekâtı olamazsın. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Reis Bey, vazife
nize riayet edin. 

REİS — (Aziz özbay'a hitapla) Rica ede
rim, susunuz'. Yerinizden kalkıp sükûneti bozu
yorsunuz. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım; bendeniz deminki nck'tai naza
rımda ısrar ve usul hakkındaki fikrimi tekrar 
ifade etmek için fırsat buldum. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Başbakan bana 
cevap verirken iltifat ettiler, teveccüh gösterdi
ler, zekâmdan ve politik taktikteki kabiliyetim
den bahsettiler. Bendeniz, ne zekâ ve fetanet ve 
ne de taktik kabiliyetinde otuz senedir politika 
hayatında yuğrulmuş Sayın Menderes'in kâbı
na yetişemem, bunu her vakit itiraf ederim. 

Bana diyorlar ki, Mehmet Hazer'in takririne 
iltihak etmiyorsanız, bunu burada ifade edin. 
Eğer ibu suretle grupumuzdan, Meclis tahkika
tına lüzum yoktur, diye bir icazet almak istiyor
larsa müsaade buyurun asıl politik taktik budur. 
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Mehmet Hazer'in sorusu ve onu takibeden 
takrirle grup olarak alâkalı değiliz. Bunu sami
miyetle ifade ediyorum ve bu takrir şimdi ben
denize itabederek söyledikleri, düşünüp, taşınıp 
gelmişsiniz, sözüne cevap veriyorum. Bu tak
rir ekseriyet partisi grupunun gündemine giri
yor, karara bağlanıyor, sonra da Meclis günde
mine almıyor. Binaenaleyh bu durum karşısın
da Meclisin huzuruna hazırlanmış olarak ıgel-
mek takbih edilecek, ta'm edilecek bir husus de
ğildir zannederim. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim susunuz. Rica ederim, sü
kûneti ihlâl etmeyiniz. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; demin takririmde arz ve izah etmeye 
çalıştığım gibi, örfi İdarece yapılmış bulunan 
tahkikatın neticelenmediği Sayın Başvekil tara
fından burada ifade edildiğine göre, bu tahki
kat neticeleninceye kadar bu mevzuun müzake
re edilmesinin henüz zamanı olmadığı kanaatin
de samimiyiz. Bu takriri bu sebeple vermiş bu
lunuyoruz. Ama bu demek değildir ki, tahkikat 
neticelendikten sonra bunun üzerinde ve netice
leri üzerinde kanaatlerimizi izhar etmiyeceğiz. 
Bundan sarfınazar ettik, böyle bir şey yok. 

Bir de Saym Menderes'in kasten söylediğini 
tahmin ettiğim beyanlarına burada işaret etmek 
isterim. Biz Dördüncü Menderes Hükümeti 
programının münakaşasında bir şüpheden bah
settik ve Menderes'in bu hâdisede mesul olma
sı ihtimali vardır, dedik; mesuldür, diye itham 
etmedik. Fakat bu kanaat ve şüphe içinde bu
güne kadar Menderes'in mesul olması kadar me
sul olmaması da muhtemeldir. Bunu deliller 
ortaya getirildiği zaman daha isabetli, daha iyi 
tartışabileceğiz. Binaenaleyh şimdi Sayın Men
deres'e şunu hatırlatmak isterim ki, Örfi idare 
ilânı için grupumuzdan bir Meclis tahkikatı ta
lebi gelmemiştir. Ve hiçbir kimse tarafından 
yazılı olarak Meclise tahkikat talebi verilmemiş
tir. Sonra Dördüncü Menderes Hükümetinin 
programının müzakeresinde verdiğimiz reyler, 
Üçüncü Menderes Hükümetini ibra için değil, 
Dördüncü Menderes Hükümetine itimadedip et-

• memek hususunda verilmiş reylerdir. Binaen
aleyh bununla üçüncü Menderes Hükümeti ib
ra edilmiş demek değildir, edilmiş diye vâki îd-

f di a yerinde değildir. Sayın Üçüncü Menderes 
Hükümetinin ibrası değildir. Dördüncü Mende
res Kabinesi itimat reyi almıştır. Bütün bun-
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lan birbirine karıştırıp, Üçüncü Menderes Hü
kümeti bütün seyyiatmdan ibra edilmiştir, gibi 
bir kanaate sahibolmamak lâzımdır. Mamafih ne
ticeye geliyorum. Sayın Menderes'e iltihak etti
ğimiz husus, bu tahkikatın neticesinin alındık
tan sonra meselenin daha salim ve vuzuhla mü
zakere edilebilmesidir. Benim takririm bu ma
hiyettedir. Sayın Başbakan bu kürsüden, bu 
noktada sözlerime iltihak etmişlerdir. Bu iti
barla evvel emirde usule mütaallik olan takriri
min bir karara bağlanmasını rica ediyorum. 
Esas hakkında konuşmak hakkım mahfuzdur. 

REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. (Soldan, ooo ses
leri). 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Benim takri
rim usule mütaalliktir, okunması lâzımdır. 

REİS — Af buyurun. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Örfi İdare tahkikatının neticesi bir rapor ha

linde Meclise geldiği vakit 6/7 Eylül hâdiseleri 
üzerinde müzakere açılması tabiîdir. 

Eski Dahiliye Vekili ile Başvekil hakkında 
Meclis tahkikatına lüzum olup olmadığı müzake
resinin örfi İdare raporu elde olarak icrasını 
ve bu raporun bir an evvel celbinin Yüksek Mec
lisçe karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin 

REİS — Bu takrir usule uygun değildir. 1da-
rei örfiye raporunun gelmesine intizar edilmesi, 
o rapor geldikten sonra Meclis tahkikatı açılma
sı için müzakerelerin talikini tazammun etmesi 
itibariyle usule uygun olmadığından reylerinize 
arz etmiyoruz efendim. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. 
HÜRRİYET PARTİSİ ADINA FEVZİ LÛT-

F l KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlarım; Türkiye'de politika, esasında çok 
hicranlı bir şeydir. Hele bu haftalarda, bu ay
larda bu hicranın derecesi o kadar arttı ki, bu
nu biraz azaltmak memleket işlerine ancak ge
niş ve ferah bir gönülle eğilmek ve partiler 
menfaatinin üstüne çıkarak meseleleri o yoldan o 
tarzda halletmek imkânını bulmakla kabildir. 
Bunu vicdanlarımızın sesini dinliyerek ve ieab-
ettiği zaman kalbden kalbe konuşarak daima ak
lı rehber etmek fakat kalbi ve duyguyu da ele 
alarak işin içinden çıkmak belki mümkün olur. 
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Muarızı bulunduğum cephede baş olan ve millet 
işlerini idare eden insanın veya insanların, arka
daşların nekbetini istiyeeeğim de zannedilmesin, 
Hiçbir kimsenin nekbetini istiyen bir insan deği
lim. Herkesin iyiliğini, muvaffak olmasını ve 
herkesin muvaffak oldukça da bu milletin yüzü
nün, gülmesini temenni ederiz. Hiçbir kasdımız 
yoktur, hiçbir kasdım yoktur, iyilik yapmak is-
tiyenlere ve millete müfit olanlara elimizden 
yardım gelmese de dualarımızla, mânevi yardım
larımızla kalben beraber olmakla, onları teşci et
mek vazifemizdir. Onun için memleket ve vatan 
hizmetinde olan insanlar, her şeyden evvel leke
lerden, şaibelerden uzak olarak ve uzak oldukla
rı millet huzurunda ve bu milleti temsil eden 
Büyük Millet Meclisinde cevaz, tastik alarak iş 
görmeleri en birinci emelimizdir. 

Acı birtakım hakikatlerden bahsedeceğim. 
Ne çare ki, bahsetmek ve hakikatlerin üstüne 
eğilmek mecburiyetindeyiz. Geçen gün yine bu 
Büyük Mecliste buna benzer bir mesele konu
şuldu ve daha evvel o mesele Demokrat Parti 
Grupunda karara bağlandı geldi. O meselede 
de bu memleketin idaresinden mesul olan insan
ların birtakım dedikodulara mâruz kalarak şai
be altında bulunmalarının doğru olmadığı dü
şünülerek bunlar ya bu şaibeden kurtulmalı, 
yahut da şaibe ile malûl iseler cezalarım çek
melidir diye istediniz, ve rey aldı. Ve bunu is
terken iktidar partisini temsil eden arkadaşla
rımız evvelâ memleketin ve sonra iktidarını ki 
her zaman muarra olmalıdır, ondan sonra da 

iktidara mesnedolan ekseriyet grupunun ten
zih edilmesi için bu yola gitmek lâzımdır, dedi
niz. Fakat şimdi bir tezat meydana geliyor şim
di, hayır tahkikat lâzım değildir, deniliyor. Ni
çin bu tarzda bir hareketin tezadını hissetmi
yoruz, bu tarzda düşüncenin mantığa, akla mü-
tenakız olduğunu idrak etmiyoruz. Ben iki nok
taya hayret ediyorum. Birincisi; ekseriyet gru
punun geçen gün bu mantık ve usulle gelip 
tahkikata karar vermesi, ekseriyetle, bugün de 
başka bir mantıkla gelip tezada düşmesi haki
katen bendenizi hayrette bırakan bir noktadır.. 

REİS — Fevzi Lûtfi Bey; grup müzakere
lerini Meclis müzakerelerine tedahül ettirme
yin, rica ederim. (Sağdan gürültüler, sıra ka
paklan gürültüleri) Bu meselenin üzerinde ko
nuşun, istediğiniz kadar.. 
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FEVZÎ LÛTFÎ KARAOSMANOĞLU (De* 

vamla) — İkincisi; tahkikat işinde adı geçen 
arkadaşlarımızın inansın bana ki ne kadar ırak 
olsak, birbirimize daima kıymetli ve daima ken
dilerinin iyiliğini istiyecek bir adam olarak on
ların bu tahkikatı istememeleri, beni tekrar 
hayrete düşürüyor. Ekseriyet grupunun o ka
rarını ertesi sabah gazetelerde okuduğum za
man evvelâ bunun için hayret ettim ve Adnan 
Menderes nam ve hesabına hayret ettim. Meydan
da birçok şeyler var. (Soldan, neler var ses
leri) 

Bir kere kendisinin ve Hükümetinin vatan
perverliği, memleket çocukları olarak böyle fe
ci bir hailede mürettip olamıyacakları benim 
tamamiyle kalbime yer etmiş bir şeydir. (Sol
dan, bravo sesleri) Fakat birçok dedikodular, 
birçok söylenen sözler, birbirine yaklaştırılan 
tevatürler var. Bütün bunlara inanmış bir in
san değilim. 

İkincisi; İstanbul'da ve İzmir'de 6/7 Eylül 
gecesi büyük bir haile, millî bir felâket meyda
na geliyor. Bu felâket meydana gelirken ihmal, 
suiniyet veya aciz yar mıdır? Burada, vazifeli
lerin mesuliyeti var mıdır, yok mudur H Bunla
rın bir muhasebesi olması lâzımgelir. Bu da 
yok. Zamanı idaresinde, bir alın yazısı olarak, 
bir kara talih işi olarak; bir hükümetin zamanı 
idaresinde böyle hâdiseler geçmiş, sizi temin ede
rim arkadaşlar, ben naçiz şahsımı ortaya koya
yım; bendeniz olsam derhal tahkikatın herkes
ten evvel kendim için açılmasını isterim. (Sol
dan, bravo sesleri ve gülüşmeler. Sağdan, alkış
lar). Bütün bunların karşısına kahramanca bir 
mütavaatle çıkmak ve «efendiler, Türk Mille
tine, Türk Hükümetine, Türk iktidarına, Türk 
cemiyetine içte, dışta leke süren bu hâdisenin 
içinden milletçe, hükümetçe, devletçe ve cemi
yetçe her noktai nazarda ak alınla çıkmak lâ
zımdır.» diye tahkikatı kendim isterim. 

Muhterem arkadaşlar, onun için ben içimde
ki hisleri tekrar arz edeyim: Çok yakından bil
diğim Hükümet Reisinden grupunu davet ede
rek tekriri müzakere ile yeni bir karar alarak 
Büyük Millet Meclisine gelmelerini ve o güne 
kadar da bu müzakerenin tehir edilmesini, ta
lik edilmesini arz ve teklif edeceğim. 

Tekrar bir kararla geliniz ve bu memlekette 
hiçbir şey gizli kalmasın, her şey açık olsun, 
ayan olsun arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar). 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 

GRUPU ADINA NÜVlT YETKÎN (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu defatle işgal 
ettiğim için arzı itiraz ederim. 

Usul hakkındaki talebimizi muhtevi takririm 
reye konulmamıştır. 

RElS — Riyaset Divanı usule uygun gör
mediği için reye arz etmedim. 

NÜVlT YETKÎN (Devamla) — Ben itiraz 
için söylemiyorum. Sadece vakıayı ifade edi
yorum. 

Aziz arkadaşlar, §u suretle biz programın 
tenkidinde bu hâdiselerde Hükümetin ve hü
kümet âzasından bâzılarının mesul bulunmaları 
ihtimaline ait şüphelerimizi, zanlarımızı tevlid-
eden delillere ve hâdiselere kısaca temas edece
ğiz. 

Aziz arkadaşlarım, Muhterem Başbakan ben
den bir hususun açıklanmasını istediler. Bende
niz ondan sonraki konuşmamda bu noktayı unut
muşum, şimdi arzı cevap edeyim. Diyorlar k i ; 
«Bu tahkikatın üzerinden 4 ay geçmiştir, bir 
netice alınmaması şüpheyi celbediyor, dediler, 
söylesinler bu şüpheleri kimin hakkındadır, sa
rahaten ifade etsinler). Buna ait notlarım ya
nmadadır, onlarda sarahat mevcuttur, okuyayım. 
Biz dedik k i ; örfi İdarenin tesisinden beri 5 ay 
geçtiği nalde henüz hâdisenin nasıl hazırlandığı, 
tarzı cereyanı, müsebbip ve mesullerinin kimler 
olduğuna dair bir netice alınamamış olması, şa
şılacak bir meseledir. Bu gecikme dahi Meclis 
tahkikatını istemeye bizi sevk eden zan ve şüp
heleri teyideder mahiyettedir. Binaenaleyh üze
rinde şüpheleri ve mesuliyetin bulunması ihti
mali hakkındaki kanaatlerimizin Başvekil ve 
Dahiliye Vekili üzerinde olduğunu böylece ifade 
ettikten sonra şimdi bize bu kanaati tevlideden* 
delillere temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 6/7 Eylül hâdisesi 
bütün unsurları ve tarzı cereyanı, şüpheye ma
hal bırakmıyacak surette gösteriyor ki, o gün 
doğup inkişaf etmiş bir ayaklanma değildir. Az 
çok uzunca bir zaman yapılan bir hazırlığın ne-

* ticesidir. Bu hazırlık hedeflerin tesbiti, ekip
lerin tertibi, sevk ve idaresi ve tahrip için lüzum
lu alât ve edevatla teçhizi şeklinde tezahür et
mektedir. Hâdisenin İstanbul ve İzmir'de aynı 
zamanda başlamasından sarfınazar, istanbul 
gibi çok geniş bir beldenin birbirine saatlerct 
uzak ve aralarında deniz bulunan ayrı ayrı bir-
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i çok semtlerinde ve her biri ayrı ayrı ekiplerle 

fakat her yerde aynı zamanda başlamış ve sür
atle inkişaf etmiş bulunması, her yerde bu ekip
lerin her türlü nakil vasıtasını kolaylıkla ve bol 
miktarda bulabilmiş olması, her birinin elinde 
en müessir kesici ve kırıcı alet taşıması, otomo
biller içinde ayaklanmayı sevk ve idare eden 

i ekib'başlarmm ellerinde listeler bulunması bu 
hazırlığın şaşmaz delilleridir. 

Zaten valinin Hükümete gönderdiğini söy
lediği raporları da işhadederek yaptığı resmî be
yanatta da, 26 Ağustostan itibaren böyle bir 
galeyandan şüphe ettiği ve hazırlık lüzumunu 
duyduğu anlaşılıyor, ö halde bu şüpheyi doğu
ran sebepler, şüphelenilen hazırlığın mahiyeti 
ve failleri bilinmek lâzımdır. Bunlar hakkında 
Hükümet neden önleyici tedbirleri ittihaz etme
miştir ? 

1. Rivayetlere göre hâdiseden haftalarca 
evvel bâzı muhtarlardan tahribe hedef olan va
tandaşların ikametgâh ve ticaretgâh adresleri 
istenmiştir. 

2. Hâdiseden birkaç gün evvel bâzı yerler
de bekçiler bâzı vatandaşlara ikametgâh ve ti-
caretgâhlarmın kapı numaraları iyice okunma
dığından bunları okunur hale sokmasını ihtar 
etmiştir. Nitekim hâdise sırasında Büyükada'da 
bir otelin müdürü kaymakama telefonla müra
caat ve istimdadettiği zaman aldığı cevap, «Na
sıl olur, senin otelin listeye dâhil değildi, ben 
şimdi önlerim» tarzında olmuştur. 

3. 7 Eylûl'de çıkan bâzı istanbul gazetele
rinde saatlerle hâdiselerin tarzı cereyanı izah 
olunmaktadır. Bu saatler gösteriyor ki aynı sa
atte bir ekip Galata, Tünel ve Bankalar cadde
sinde çalışırken bir ekip Tarlabaşmda, bir ekip 
Kadıköy'ünde, bir ekip Yenikapı'da, bir ekip 
Bağazm Rumeli yakasında, bir ekip Bakırköy 
ve Yeşilköy'de ve her bir kısmı süratle yandaki 
mahalle veya sakağa geçmek için bol miktarda 
•kamyon, otobüs, taksi, tramvay ve vapur bula
biliyordu. 

Nümayiş ve ayaklanmaya katılanların elle
rindeki küskü, manivela, balta, kazma, demir 
ve tel makas gibi tahrip aletleri insanı hayret* 
düşürecek kadar çoktu. 

Bir noktayı nazarlarınıza tekrar arz edeyim: 
(Soldan, haeet yok sesleri) Hâdisenin bu mü-

I hini tarafını Veli Sezai Balcı «kendi müşahede-
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lerine istinaden yazıyor:» Hâdisenin en mühim 
tarafı, her semt kendiliğinden bir grup doğu
ruyor ve bunlar duruma hâkim oluyor, işlerini 
bitirenler sükûnetle ve Hükümet kuvvetleri va-
sıtasiyle dağılıyor. Bu arada şurasını iftiharla 
kaydedebiliriz ki hiç bir yerde yağma yapılmı
yor. Türklere ait bütün taksilerle, sayısız kam
yon, otobüs ve hususi arabalar bayraklarla süs
lü olarak caddelerde mekik dokuyor, içinde 
bulunanlar, hep bir ağızdan kâh millî marşla
rımızı, söylüyorlar, kâh gençleri teşvik eden hi
tabeler terennüm ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; «hâdise günü öğle 
vakti ayaklanmanın birkaç saat içinde vuku-
bulacağı salahiyetli makamlar tarafından bilin
diği ilân olunmuştur. 

Vali saat 14 te Devlet Reisi ve Başvekile ha
ber vermiş ve teşyie ge^miyeceğini bildirmiş, 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Saat 16 30 da. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Başvekil de 
hâdise çıkar çıkmaz bastırmak için emir vermiş. 

Halbuki 12 Eylûl'de Köprülü'nün ağziyle 
Hükümet hâdisenin vukubulacağmı billiğini, 
saatini bilmediğini bildiriyordu. 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs
tanbul) — Şimdi söy1 ediklerimi izah edeceğim, 
lâtakrebüssalâte gibi hep bunun üzerinde du
ruyorsunuz. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Fuad Bey 
niçin sinirleniyorsunuz? Demek Hükümet 12 Ey
lülde Büyük Meclise hakiki vaziyeti söyleme
miştir... 

İstanbul Valisinin ifadesine göre bütün ter
tibat alınmış fakat, nedense yağma ve tahrip baş
ladığı zaman Devlet kuvvetleri iş1 em emiştir? 

Nitekim millî şeref ve itibarımızın zedelen
mesine ve milyarlık millî servetin heder olma
sına sebep olan böyle bir felâkette bunu önle
mek uğrunda (silâhlarından başka coplar ve 
göz yaşartıcı bombalarla mücehhez olan) zabıta 
memurlarından bir tekinin burnunun kanama-
mış olması hiçbir zor kullanmamış ve hiçbir zo
ra mâruz kalmamış olmaktan başka nasıl izah 
edilebilir! 

Evet, anlaşıbyor ki, bütün tertibata rağmen 
Devlet kuvvetleri işlememiştir. Bu nokta Hükü
met tarafından mukni bir surette izah olunma
mıştır. Gerçi Başvekil polisin tereddüdünü millî 
heyecanının tesirine atfederek izaha çalışmıştır. 
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1 Polis bu vakaya sebebolanları millî heyecanına 
I mağlup olarak önlememiş de bilâhara emir alın

ca binlerce kişiyi hangi hisse mağlup olarak 
tevkif etmiş hattâ kıyasıya işkenceye mâruz tut
muştur? 

Başvekilin bu izahı kendisinin ve Dahiliye Ve
kilinin mesuliyetini tebarüz ettirmedi bakımın
dan ehemmiyetlidir. 

Yani resmî makamlar, hâdise yerinde bulu-
| nan vali, Dahiliye Vekili ve Başvekil emir ver

mişler de, zabıta kuvvetleri tarafından bu emir 
icra olunmamış, bu emirlere karşı mı gelmiştir? 

Bu cihetin elbette Başvekilin tesiri haricinde 
olarak tahkiki icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi size birkaç ti
pik hâdise zikredeceğim. 6 - 7 Eylül günü rad
yonun Selanik'te Atatürk evinin bomba ile ha
sara uğradığı haberini halkı tahrik edecek su
rette ısrarla yayınlanmasından ve İstanbul Eks
pres Gazetesinin bu maksatla ikinci baskı ile 
sansasyon yaratmasından sonra, millî talebe te
şekkülleriyle Kıbrıs Türktür Cemiyeti idare ku
rulları toplanarak birer beyanname kaleme alı
yor ve matbuata veriyorlar. (Bunlar ertesi gü
nü bâzı gazetelerde çıkmıştır.) Aynı zamanda 
bu teşekküllerin mümessilleri, Millî Türk Tale
be Birliği Başkanı Nejat Çerman, Türkiye Millî 
Talebe Federasyonu Başkanı Hüsameddin Can-
öztürk, Tekstil İşçi Sendikaları Başkanı Bahri 
Ersoy, Türkiye Gençlik Teşkilâtı Başkanı İsma
il Giritli, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Es
ki Başkanı Kıbrıs Türk İdare Heyetinden Ne
dim Üsdiker, akşam üzeri vilâyete giderek mü-
taakıp günlerde, dikkat buyurun o gün değil, 
mütaakıp günlerde bir miting tertibederek ka
baran millî heyecan ve teessüre bir deşarj im-

I kânı verilmesi için müsaade istiyorlar. İstanbul 
Valisi bu gençlere (Birkaç saat sonra halk kâfi 
derecede deşarj olacaktır, siz müsterih olun) 

ı cevabım veriyor. 

Birçoğu tevkif olunan bu millî teşekküller 
i idareci üyelerinin hiçbirisi nümayişlerde tah-
| rip ve yağmada bulunmuş veya orada yakalan-
I mış değildir. Bunların suçu millî heyecanı tah-
I rik ve halkı nümayişe teşvikten ibarettir. 
i Tevkif edildiklerinden 17 gün sonra hakla-
; rmda kesilen tevkif müzekkerelerinde ise suçla-
: rı şöyle tavsif olunmaktadır : 

Hikmet Bil ve Orhan Birkit ve arkadaşları 
84 kişi 6 . IX . 1955 akşamı tevkif edildiler. İlk 
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tevkif müzekkeresi 24 . IX . 1955 tarih ve 955/ 
10652. örfi İdare 2 numaralı Askerî Mahke
me; Namık Argüç imzalı. Devletin arsıulusal 
şahsiyetine karşı cürüm ikaı ve devletin birliği
ni bozmak ve bu suçları ikaa teşvik, tahrik ve 
azmettirmek. 

Halbuki «Kıbrıs Türktür Cemiyeti» nin Baş-
vekiPin ilhamı ile kurulduğu, teşvikine ve mad
di yardımına mazhar bulunduğu herkesin bildi
ği bir şeydir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Asla. O sizin tahrifiniz. Halk Partisinin 
zadesi, Ulus'un yazısıdır. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Efendim; 
Hikmet Bey yazdı. Gazetelerde böyle çıktı. 

Bu cemiyetin idare kurullarında bulunan 84 
kişi dört aya yakın kararlı kararsız mevkuf kal
mışlardır. Cemiyet genel merkezinin en faal ida
re kurulu üyesi olan Ahmet Emin Yalman'm Lon
dra'da bulunduğu için tevkif edilmemiş, buna mu
kabil hastalığı sebebiyle 6 aydan beri cemiyete 
uğramıyan muhasip üyesi Suat Bayur'un tevkif 
edilmiş olmasındaki garabeti bir tarafa bıraka
lım; fakat halkı heyecana ve galeyana teşvikte 
Başvekilin 26 Ağustos tarihli nutkundan ve An
kara Radyosunu ısrarlı neşriyatından sonra 
ikinci baskısı ile en çok müessir olan İstanbul 
Ekspres Gazetesi sahibi Mithat Perin'in bu 84 
kişi ile birlikte tevkif edilmişken birkaç saat 
sonra Başvekâlet Hususi Kalem Müdürü Mu
zaffer Ersü tarafından, Başvekilin emri ile alı
nıp çıkarılmış olması her halde muhtacı izahtır. 
Halbuki bu gazete yalnız camları kınlan Ata
türk'ün evinin konsoloshane ile birlikte hasara 
uğramış diye tavsif ederek tahrif ve yalan neş
riyatı ile bizatihi suç işlemiştir. Anadolu Ajan
sı neşriyatının dahi, Selanik muhabirinin verdi
ği metin mübalâğalandırılarak yayınlandığı 
söyleniyor. Her halde halkı heyecana verme se
bebini beslemekte Hükümetin iştiraki açıktadır. 

Aziz arkadaşlarını, 
Diğer hâdiseye geçiyorum. 
İzmir'de nümayiş oluyor. Bir raddede halk 

Fuarın giriş kapısında bağırıp çağırmağa baş
lıyor. Vali vaka mahalline geliyor ve halkın 
bu heyacanı karşısında direkteki Yunan bayra
ğının indirilmesi emrini veriyor ve bir belediye 
memuru tarafından bayrak indiriliyor. Heyecan-
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lı gençler de belediye memurunun elinden bay
rağı kapıp parçalıyor ve yakıyorlar. 

Yeni Asır gazetesinden okuyorum. (Soldan, 
bırak gazeteleri sesleri) Müsaade buyurun. Şim
di İzmir'de çıkan Demokrat Parti naşiri efkârı 
bu gazeteden okuyorum : 

«Bunu duyan halk daha fazla galeyana gele
rek binayı ve zabıta kuvvetlerini tazyik etmeye 
başlamıştır. Bu defa Vali ikinci bir emirle bay
rağın indirilmesini emretmiş ve bayrak direkten 
indirilmiştir. 

Bayrağın indirildiğini gören binlerce kişi 
Fuar Müdürlüğü binasının duvarlarını tırmana
rak yukarıya çıkmış ve bayrağı indiren belediye 
memurunun elinden alarak parçalamış ve sonra 
da ateşe vererek karşıdan s'eyretmistir.» 

HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) - Ağla, 
ağla. 

(Soldan, ağla ağla sesleri) 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hep bera

ber ağlıyalım. Bu millî felâketin içinden çık
mak için hakikatleri anlamamız lâzımdır. 

HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Yazık
lar olsun. Ağla ağla. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Merak et
me. Bunu bütün dünya biliyor. Bu gazeteler bü
tün dünyada intişar ediyor. Bu suretle hakare
te mâruz kaldığı için 24 Ekimde çok ağır ve elim 
bir şekilde millet adına resmî tarziye merasimi 
yaptığımız bayrak, işte bu bayraktır ve böyle 
inmiştir. Şimdi altı aydır hasta olduğundan evin
den çıkmıyan bir Kıbrıs Türktür Cemiyeti men
subunu sırf bu cemiyetin idare kurulunda oldu
ğu için (Devletin arsıulusal şahsiyetine karşı 
cürüm ikaı ve Devletin birliğini bozmak ve buna 
tahrik ve azmettirmek) suçiyle itham ediyoruz. 

REİS — Rica ederim Nüvit Bey. Ancak bir 
avukatın Örfi İdare Mahkemesinde müdafaa sa
dedinde sövliyebileceği sözleri siz burada sarf 
etmeyin. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Diğer ta
raftan bu fiile iştirak eden İzmir Valisini ve 
(birkaç saat sonra halkın heyecanı kâfi derecede 
deşarj olacaktır) diyen İstanbul Valisini yerle
rinde muhafaza ediyoruz. Bunun izahı kolay de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Hacopulas mese
lesine geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hacopulos-, evinin karşısında bulunan ve 
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kendisini ve evini gayet iyi tanımakta olan kara
kolun, o gece kendisini ve evini değil âdeta te
cavüz edenleri îıimaye eder vaziyette bulundu
ğunu bu kürsüde zikretmiştir. Kaldı ki zabıta
nın yer yer âdeta müzahereti sadece bunlardan 
ibaret değildir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ayıptır... Ayıp... (Soldan, gürültüler) 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Benim için 
ayıp değildir. Ben niçin utanayım? (Soldan, gü
rültüler, ayıp yüz karası sesleri) 

REİS — Nüvit Bey bir dakika... 
DEVLET VEKİLİ EMİN KALAFAT (Ça

nakka le )— Utan... Utan... Ayıptır.. 
REİS — Müsaade buyurun Nüvit Bey, zat-

âlinize kürsü müsamahaları dâhilinde müsaade 
etmiştim. Çok rica ediyorum, vazgeçin bu de
taylardan... 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Bir Meclis 
tahkikatı mevzuubahsoluyor. Bunun delilleri
nin ortaya dökülmesini gerektiren sebepleri 
açıklıyoruz. (Soldan, gürültüler, ayıptır utan 
sesleri) Mesmuatımızı söylüyoruz. (Soldan, gü
rültüler, sen bari yapma sesleri) 

NAMIK G-EDİK (Aydın) — Ayıptır utan. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Size yine 

7 Eylül tarihli gazetelerden birkaç müşahede 
okuyayım. «Saat 22 ye on kala Köprünün Ka-
raköy tarafına kamyonlarla sevk edilen süngü 
takmış piyade ve deniz kıtaları İstanbul ciheti 
ile karşısının irtibatını kesti. Bu tedbir mal ka
çırılmasını ve yağmacılığı önlemek maksadiyle 
alınmıştı. Her vasıta teker teker gözden geçi
riliyor ve muayeneyi mütaakıp yola devam izni 
veriliyordu.» 

(Diğer taraftan bu semtlere askerî birlikler 
gelerek yağma yapılması ihtimaline karşı ted
bir alınmıştır.) 

(Halkın, bu tasavvurun üstündeki taşkınlığı 
karşısında mahallî polis âciz kalıyor ve müda
hale edemiyordu. Bir müddet sonra otobüs, 
kamyon ve otomobillerle jandarma ve polisler 
ve daha sonra da askerî birlikler geldiği halde 
netice değişmedi.) 

(Burada sağlam kalan tek bir şey vardı. O 
da duvarda bulunan saat... Gençlik vazifesini 
tam yaptığına kanaat getirdikten sonra ayrıl
mak üzere iken burasını muhafazaya memur va
zifeli polislerden birisi gençlerimizden ikisini 
durdurarak : Bari şu duvardaki saati de kırın 
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da vazifenizi tam olarak yapmış olasınız deme
si, alkış ve tezahürata sebeboldu. 

Zabıtanın Hacopulos evindeki bu lâkaydisini, 
bu teşvikkâr durumunu aydınlatmak ve mesul
ler hakkında muamele yapmak için Hükümet 
Büyük Meclise ne malûmat getirmiştir? 

REİS — Nüvit Bey, sözünüzü kesiyorum 
çok rica ederim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Rica ede
rim, sözlerimi bitirmedim. 

REİS —• İhtarlara itibar etmiyorsunuz, de
taylara giriyorsunuz, buyurun devam ediniz, 
fakat anyı hal devam ederse sözünüzü kese
rim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) - Aziz arka
daşlar, 6/7 Eylül medeni dünyada şeref ve 
itibarımızı tahribeden millî bir felâkettir. Bu 
hâdise bütün dünyanın gözü önünde cereyan 
etmiştir. Bizim söylediklerimizi ve herb'irini-
zin bildiklerini ve hattâ bilmediklerimizi dost 
ve düşman bütün dünya biliyor. 

Buna ait dünya matbuatmdaki neşriyatın 
tercümelerini, ıstıraplarınızı teşditten başka 
bir faydası olamıyacağı için okumak istemiyo
rum. Esasen Osman Bölükbaşı bu hususa te
mas ettiler. 

Millet olarak temize çıkmamın ve şerefi
mizi kurtarmanın tek çaresi, ne kadar acı 
olursa olsun, hakikatlerin ortaya konmasında 
ve tedbirlerin alınmasmdadır. 

Günlerce evvelden tehlike sezilmiş olduğu 
halde devlet kuvvetlerinin işlememesinden bü
yük memurlar ve İstanbul'da Valiye aidolan 
vazifeleri beraber yaptıkları malûm olan Da
hiliye Vekili birinci derecede mesuldür... 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Nüvit Bey, 
mesmuata müstenit konuşuyorsunuz, siz avu
katsınız, hakikatlerden bahsedin... 

REİS — Namık Bey, icabedeni yapaca
ğım, rica ederim müdahale etmeyin. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — İstanbul'da 
hâdise en had yağma ve tahrip karakterini 
aldığı zaman daha İstanbul'dan ayrılmamış 
olan ve hattâ treni yarım saat tehir ettirerek 
Londra ile telofonla temas tesis edip Fatin Rüş
tü Zorlu'ya durum hakkında izahat veren Baş
vekil... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalan, yalan, hepsi yalan... 
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NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Başvekil 

Sapanca'da aldığı tedbiri daha Haydarpa
şa'da iken almadığından dolayı kasten ihmal
den suçludur. 

Haklarında tahkikat açılmak iâzmdıc. j 
Mâruzâtımı bitirirken esaslı bir usul mevzuu 

üzerinde durmak istiyorum. i 
Evelisi gün ve bugün üzerinde durduğumuz 

Meclis tahkikatları mevzuu, Yüksek Meclisin j 
kazai mahiyetteki vazifeleri cümlesindendir. 
Bu vazifeyi ifa ederken milletvekillerinin siya-
si mensubiyetlerinden kat'ı nazarla sadece Bü
yük Millet Meclisinin âzası ve milletin mümes
silleri olarak, müstakil düşünce ve vicdanlariy-
le karar ve rey vermeleri zaruridir. 

Kazai bir fonksiyonu olmıyan parti grupla
rında bu meselelerin bir grup kararı haline ko
nularak serbest irade izharının imkânsız hale 
sokulması (Soldan, gürültüler) adalet prensip
lerine ve Anayasaya aykırı düşer. Gündemdeki 
mevzu hakkında iki gün evvel ekseriyet partisi 
grupunda Meclis tahkikatı açılmaması için bir 
karar alındığı gazetelerde neşrolunmuştur. Bu 
hal, o grup mensuplarının müzakereler sonun
da vicdanlarında tahassul eden kanaatle rey 
vermelerini önliyecek bir âmir tesirdir. (Soldan, 
şiddetli gürültüler.) Bu tesiri kaldırmak zaru
ridir. Bu itibarla bu kabîl kazai vazifelerin ifa
sında grup kararlarının keenlemyekûn addedil
mesi hususunda umumi bir karar alınması lü
zumuna (Soldan, şiddetli gürültüler) inanarak 
bu hususa mütedair bir takriri Riyasete takdim 
ediyorum. (Soldan, gürültüler). 

Varacağınız kararın milletimize şeref getir
mesini temenni ederim. (Soldan, bravo sesleri.) 

REİS — Buyurun Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, mesele safha 
safha inkişaf etmektedir. Görüyorsunuz, gayet 
masum bir eda ile kendi gruplarının alâkalı bu
lunmadığını ifadeye çalıştıkları bu takrir ile, 
hiçbir delil dercetmiyerek ve lüzumsuz olarak 
verilmiş bulunan bu takrir ile beyanlarına ay
kırı olarak müzakeresini açtırmış oldukları 
mevzuun, kendileri tarafından ne derecelere ka
dar hazırlanmış bulunduğu açıkça ortaya çık
mıştır. Bununla delil diye ellerinde ne varsa 
hepsini dört ayda hazırlamışlar. Getirdiler, bu
rada ortaya döktüler. Bunların içinde hâdise 
ile alâkalı olduğumuzu tebeyyün ettirecek, bizi I 
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uzak, yakın suçlandıracak hiçbir cihetin nıev-
cudolmadığı meydandadır. Şimdi bir insanın ma
sum olduğunu ispat etmesi kendisinden istene
mez. Bu ne biçim şeydir? Adnan Menderes ma
sum olduğunu ispat için tahkikat açtıracak, bu 
tahkikat neticelenecek, masumiyeti tebeyyün 
edecek... Arkadaşlar, lâflardan diğeri de; millî 
şeref ve haysiyeti kurtarmak için mutlaka tah
kikat açılmalı ve Adnan Menderes icabederse 
kahrü tenkil edilmelidir. Millî şeref bununla 
kurtulacak. 

Muhterem arkadaşlar, bir Adnan Menderes'i 
yıkmak için ihtirasların nasıl bir millî dâva ha
line getirildiği apaşikâr ortadadır. (Soldan, şid
detli alkışlar) Vaktiyle Topçu İhsan ve saire 
gibi siyasi rakiplerini mahkemeler yolu ile yık
mak taktiğini Adnan Menderes hakkında 1956 
Türkiye'sinde muvaffakiyetle tatbik etmek as
la mümkün değildir. (Soldan, şiddetli alkışlar) 
O gecenin sabahı çoktan olmuştur. Siz Demok
rat Parti ile uğraşamazsınız. 1950 seçimlerini 
yüzde yüze yakın ekseriyetle kazanmış, 1954 
seçimlerinde yine büyük bir ekseriyetle kazan
mış Demokrat Parti Hükümetini yıkamazsınız. 
(Sağdan, bu sözlerin ne alâkası var? Sesleri, 
gürültüler). 

REİS — Size cevap veriyor. (Sağdan, gürül
tüler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade edin, daha başlamadım, durun 
bakalım. Sizin sinirlerinizi bozacak sözlere daha 
başlamadım. Çünkü artık rey hırsızlığı kalmadı, 
sandık çalma devri geçti. Artık demokrasi dev
rine girdik. (Sağdan, onlara ne lüzum var, mev
zuda kal sesleri). 

O bizim için ne safa, ne güzel manzara... Ne
den kızıyorsunuz? Belki hoşunuza gidecek şey
ler de söylerim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Devam 
devam, semahatinden eminiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — örfi İdare 5 nci ayma girmiş, hâlâ ne
tice alınamamış. Müsaade ederseniz bugüne ka
dar alınmış neticeler mevcudolması lâzımgelir. 
Fakat henüz tahkikatın nihai neticeye varmadı
ğı bir sırada, bu işin fezlekesi yapılmadığı bir 
sırada, hâdise üzerinde tafsilâtla görüşmenin 
devlet ve millet menfaatlerine ve tahkikatın se
lâmetle cereyanına uymaz bir hareket olur kana-
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atiyle hareket etmekteyiz. Çok rica ederim, bu 
cihete dikkat etmek lâzım gelir. 

Şimdi bu arada devleti, milleti, memleketi, 
zabıtayı, herkesi, bu memlekette itimadedilmesi 
lâzımgelen müessese namında ne varsa, devleti 
devlet yapan ortada ne gibi tesisler, müessese
ler, teşekküller mevcut ise, hepsini birden, bir 
Adnan Menderes'i yere vurmak için ayaklar al
tına almanın ne kadar feci bir mâna ifade etti
ğini Nüvit Yetkin arkadaşıma bir defa daha söy
lemek isterim.. Allah, lillah aşkına kıymayın, bu 
memlekete yazıktır, günahtır... (Sağdan, gürül
tüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kıya
nın Allah cezasını versin Menderes.... bu mevzua 
da hergün duacıyız. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım; delil olarak konuştuk
larına avdet ediyorum. 

En büyük, en kuvvetli delil olarak şunu ifade 
ediyorlar. Diyorlar k i ; hâdise fevri olmamıştır, 
hâdise o anda başlamış, o anda bitmiş olan bir 
hâdise değildir. Plâdise bütün unsurları ile daha 
önceden çok geniş tertiplerin, hazırlıkların ya
pılmış olduğunu gösterecek bir şümul ve mahi
yet arz etmektedir. Evet, evet. 

Hâdise nereden başlar? Arkadaşlar, ben, ad
lî tahkikata müessir olacak, adlî tahkikatı if
şa edecek hususları bir tarafı bırakarak sadece 
hâdiselerin güzeranından çıkacak mânaya göre 
kısaca bir hulâsa yapmak istiyorum. 

Hâdise evvelâ Kıbrıs'ta yapılmış olan tahri
kattan, Papas Makarios'un tahrikâmiz hareket
lerinden, propagandalardan, mitinglerden başla
mıştır. (Soldan, bravo sesleri) Hâdise maalesef 
dostumuz ve müttefikimiz Yunan Hükümetinin, 
Papas Makarios'un propaganda ve tahrikleriyle 
neticeler alınabileceğine inanmış olması yüzün
den birtakım bu gibi hareketlere müsamaha gös
termiş olmasından başlamıştır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) Hâdise Yunan gazetelerinin 
uzun zaman Türk efkârı umumiyesini, son dere
ce şiddetle tahrik edecek neşriyatlarını aylar ve 
aylardan beri devam ettirmiş olmasından başla
mıştır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Haklı 
veya haksız, münakaşa etmiyeceğim, fakat hâdi
senin asıl sebebi olarak nazarı itibara almak 
mecburiyetindesiniz; bir seneye yakın bir za
mandan beri Türkiye'de Kıbrıs meseleleri dolayı- i 
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siyle, Türk matbuatının, Yunan gazetelerinin 
son derece tahrikâmiz neşriyatına şiddetle mu
kabele etmesi ve hattâ bu hususta millî heyeca
nı refte refte coşturmasıdır. (Soldan, bravo ses
leri). 

Bu mevzuda (Kıbrıs Türktür Cemiyeti) ku
ruldu. Kıbrıs Türktkr Cemiyetinin Hükümet^ 
tarafından teşvik edildiğini ve kurulduğunu ar
kadaşım söylüyor. Yalan. Kıbrıs Türktür Ce
miyetini Halk Partisi kurdurdu. (Soldan, alkış
lar). 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs Türktür Ce
miyetini Halk Partisi niçin kurdurdu dinleyin, 
sebebini anlatacağım. Halk Partisi bu cemiyeti 
şu maksatla kurdurdu : (Sağdan, gürültüler, ya
lan sesleri). 

TURGUT GÖLE (Kars) — Katiyen yalan. 
HALÎS TOKDEMlR (Gümüşane) — Sen 

bu mevzuda konuşamazsın. (Gürültüler). 
REİS — Halis Bey, oturduğunuz yerden mü

dahale etmeyin, ihtar ediyorum, outrduğunuz 
yerden bağırmayın. (Devam, devam sesleri). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Hükümetin ve ik
tidarın bir Kıbrıs Türktür Cemiyeti kurulma
sını. tegvik etmek için her hangi bir ihtiyaç duy
masına akıl ve mantık müsaade etmez. Türkiye'
de birtakım tahrik edici mitinglerin iktidar ta
rafından tertibedilmiş olmasına aklü mantık 
müsaade etmez. 

Şimdi, Kıbrıs Türktür Cemiyetini kurdur
makla ne maksat takibettiler? 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs Türktür Ce-
miyetiyle, haklı olarak memleketimizde de he
yecan tezahürleri yapmak ve başka memleket 
lerde yapılan hareketlerin lâyık olan cevabını 
vermek arzusu hissolunabilir. Hükümet, kötü 
neticelere varmamak, milletlerarası vaziyetimiz
de dostlarımız için sadece fayda, sadece kuvvet 
membaı teşkil, etmek ve hiç. kimseye zarar getir
memek gayesini takibettiği için beynelmilel ih
tilâflara sebebiyet verecek, dostluklarımızı ren
cide edecek her türlü hareketlerden sureti kat-
iyede ietinabetmek gayreti içinde hareket etmiş
tir. Fakat yalnız bizim için, yalnız memleket 
için değil, içinde bulunduğumuz camianın men
faatlerinin1 korunması gayesini takibeden hare
ketlerimizi Halk Partisi ve muhalefet istismar 
etmeye manen müsait zaman olarak bu zamanı 
seçti. Kıbrıs Türktür Cemiyetini kurmakla, tür-
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lü mitingler tertibetmekle ve bu mitinglerde ve I 
Kıbrıs Türktür Cemiyeti vasıtasiyle mütema
diyen, memleketin yüksek menfaatlerini bu ikti
dar müdafaa ve korumaya kaadir değildir, diye
rek ve bu propagandayı memlekete yaymak su
retiyle iktidarı itibarsız düşürmeye gayret et
mek de elbette onların takibedeceği yoldur, el
bette onlram menfaatlerine daha uygundur. 
(Soldan, alkışlar). Arkadaşlar; Kıbrıs Türktür 
Cemiyetinin başında iki yerden mebus namze
di gösterdikleri bir zat mevcuttur. Kıbrıs Türk
tür Cemiyeti ile ve diğer cemiyetlerle olan 
alâkalarının, talebe cemiyetleri arasında yapı
lan tahrikatın hesabını kendilerinden soracağız. 
(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Onlar 
göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün mitinglerde, 
bütün miting konuşmalarında - gazetelerden çı
karabilirsiniz - bir sene mütemadiyen haykır
dılar : Bu Hükümet âcizdir, millî menfaatleri 
koruyamıyor, hükümeti aşarak millî menfaat
leri korumak lâzımdır, teranesini bir ufuktan 
öbür ufka, bütün vatan sathına yaymak için hiç
bir gayreti esirgemediler. Bu suretle pek şid
detli olan 'heyecanı âzami şekilde tahrik ettiler. 
Onun için ben de Nüvit Yetkin'i itham ediyo
rum, hâdise o gün hazırlanmış, o gün başlamış, o 
gün bitmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar; ben de aynen tekrar 
ediyorum, bütün unsur ve meseleleriyle 6/7 
Eylül hâdiseleri uzun bir hazırlık neticesidir, 
biz bunun bir tertip eseri olduğunu ifade sure
tiyle belirtmiş bulunuyoruz. Şimdi deniyor ki: 
Ekipler ayrı ayrı aynı saatte, İstanbul'un her 
tarafında görülüyor, aletleri var ellerinde, ha
rekete geçiyorlar, polis emir almıştır, müdaha
le etmiyor, ordu emir almıştır, harekete geç
miyor, hattâ o kadar ki, İzmir'de de aynı saat
te başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; aklınıza, vicdanları
nıza hitabediyorum, bu kadar geniş bir tertibat 
alan hükümet, bütün zabıta kuvvetlerine hare
kete geçmiyeceksiniz, diyecek, bütün faillerin eli
ne aletler tedarik edip verecek, İstanbul'un her 
semtinde ekipler tâyin edecek, bütün evlere 
numara koyduracak, bütün 'bunları hü
kümet yapacak, Başvekil yapacak, Dahiliye 
Vekili yapacak.. Altı bin kişi yakalanacak, bun
ların ifadeleri alınacak. Bunların içinden bir 
tek kişi çıkıp, mânevi şahsiyet olarak 'hükümeti I 
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veya Başvekili şahsan veya Dahiliye Vekilini 
jahsan itham altında bulundurabilecek söz söy-
lemiyecektir... 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Nereden bili
yorsunuz? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Kabili tasavvur mu? 

Bu ne biçim tertip? Kimi aldatıyorlar, ki
me yalan söylüyorlar? Yalan söylerken bu mem-
lelketin ve milletin şerefini, haysiyetini ayaklar 
altına alıyorlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Hâdise ile irtibat ve alâkamızı milyonda bir 
ihtimalle de olsa tesbit etmeye imkân bulurlarsa 
her türlü cezayı kendimize tertibe kendimiz ra
zıyız. Yalandır arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 
Yalandır, yalandır, yalandır, yalan söylüyorlar. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bir adamı yıkmak için, o adamı yıktıktan 
sonra Demokrat Partiyi sırasiyle yere sermek, si
yasi rakiplerini vaktiyle olduğu ıgibi bir hâdise 
ile irtibatlandırarak mahkemelerde süründür
mek, yok etmek taktiğini mükemmelen kullanı
yorlar. Geçti o günler. O günler çoktan geçti. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi birtakım hâdiseler söyledi Nüvit Yet
kin. Vilâyete gelmişler, miting müsaadesi iste
mişler, vali demiş ki, işte millî deşarj olacak. 
Benim böyle bir şeyden sureti katiyyede haberim 
yoktur. B,u kizbi mahzdır, kizbi sarihtir. Ya
landır. 

Şimdi hâdisenin cereyanına gelelim. Köprü
lü arkadaşımın bu kürsüde söylediği bir söz tür
lü kötü maksatlarla tahrif edilmesi ve yanlış 
tefsirlere tâbi tutulması hâdisesine gelelim. 

Hâdise nasıl cereyan etmiştir, arkadaşlar ? 
Bu arada Fatin Rüştü Zorlu ile yapılan telefon 
konuşmasını da arz edeyim. % 

Muhterem arkadaşlar; bu tahrikler bir se
ne sürdü ve bu tahrikler o derecelere geldi ki, 
âdeta bir barut fıçısı halini aldı. 24 Ağustosta 
bir şayia çıkarıldı; 28 Ağustosta Kıbrıs'ta kat
liâm olacak. Bu haberin, bu havadisin bütün 
Türk matbuatında intişar etmiş olduğunu bili
yorsunuz, arkadaşlar. 

Şimdi biz hâlâ bu havadisin nereden verilmiş 
olduğunu tahkikle meşgulüz. Bunu bir yabancı 
kaynağın iki memleketi birbiri aleyhine tahrik 
etmek için maksadı mahsusla çıkardığına şüphe 
yoktur. 
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Arkadaşlar; 28 Ağustosta Kıbrıs'ta bir kat

liâm olacağı haberi bütün memlekette şayi olu
yor. Bizim heyet Londra'ya gidip Kıbrıs mese
lesini müzakere etmek üzere hazırlığını yapıyor. 

Bizim heyetimizin Londra'ya gitmesinden ev
vel Türk noktayı nazarının bilinmesi lâzımgelir. 
Orada müzakereleri yaparken heyetimizin Türki
ye'nin ne düşündüğü hakkında kanaati kâmilesi 
olması lâzımgelir. Hükümetin ve Başbakanın he
yeti desteklemiş olması cümlece malûm olması lâ
zımgelir. Hattâ oraya giden heyetin bütün mü
dafaa gayretlerinin arkasında bütün heyecanı ile 
Türk milletinin mevcudolduğunu herkese bildir
mesi lâzımgelir. Bu maksatladır ki, 26 Ağustos 
nutkunu söylemiş bulunuyorum. Biz nutku bu 
arz ettiğim sebeplere müsteniden, Türk tezinin ne 
olduğunu, Türkiye'de neşir ve tamim edildikten 
sonra Türk efkârı umumiyesinin bu tezle ne ka
dar alâkadar olduğu meydana çıksın diye söyle
dim. 

İşaret ettiğim kısımdaki söylenen söz, 28 
Ağustos katliam şayiasını istihdaf ederek söy
lenen sözdür. Uzak bir ihtimal de olsa oradaki 
ırkdaşlarımızın bir tehlikeye mâruz bulunmaları 
tasavvur edildiği takdirde, ki bu tasavvur hatıra 
getirilmiştir, onu bertaraf etmek için tedbir alma
mız lâzımgelirdi. (Soldan, alkışlar) Bunun, tara
fımızdan ciddij^etle telâkki edilmekte olduğunu 
ve ciddiyetle ele alınacağını buna teşebbüs etmek 
tasavvurunda olanlar varsa onlara anlatmak su
retiyle akıbetin vahametinden kendilerini haber
dar etmek suretiyle bunu önlemek lâzımgelirdi. 
îşte 26 Ağustos nutkumda bu iki gaye takibedil-
miştir. Bu 26 Ağustos nutkunu, bugün 6 - 7 Ey
lül hadiseleriyle, Hükümetin irtibatını tesis ede
cek bir vesile ve fırsat olarak kullananlar, 26 
Ağustosta iradett^im nutku şimdi aleyhimizde 
bir delil olarak ileri sürenler, muhalefet, cümle
ce malûmdur ki, hepiniz hatırlarsınız ki o zaman 
takdir etmekten başka bir şey yapmamıştır. Hü
kümetin nutkunda ifade edilen fikirlerle müşte
rekiz, demişlerdir. Çünkü yalnız onların değil. 
Yalnız muhalefetin değil, benim 26 Ağustos nut
kumun bütün milletçe ve memleketçe tutulmuş 
olduğunu ve bu nutkumun etrafında toplanılmış 
bulunulduğunu bugün tekrar etmek lüzumunu 
hissetmemekteyim. Bu ap açık bir hakikattir. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Bir Türk 
Başvekilinden böyle bir şey beklenirdi. 
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i BAŞVEKİL ADNAN MENDERES {De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, 26 Ağustos 
nutku, şunlar, bunlar... Bunlar gelip geçtikten 
sonra ne yazıktır ki, ne elem verici bir manzara
dır ki, hiç itiraz etmedikleri, itiraz etmek şöyle 
dursun, vatanperverane konuşulmuştur diye al
kışladıkları nutku bir gün aleyhimize cürüm ve
sikası olarak kullanmak, ne hazindir. Yazıklar 
olsun... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tara
fımdan böyle bir iddia ileri sürülmemiştir... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Osman Bölükbaşı özür dilerim, zatâli-
niz hatırıma gelmemiştiniz. (Gülüşmeler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tarafı
nızdan hatırlanmak benim için bir şeref değildir. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Evet 
onu sonradan bir cürüm vesikası olarak kullan
mak ne hazin, ne elim bir mazaradır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kimden 
bahsediyorsunuz? (Soldan, sizden sesleri, gü
rültüler) 

I REİS — Meclis müzakerelerinde sıradan sı
raya konuşmak yoktur, Allah rızası için arka
daşlar, müdahale etmeyin, konuşmayın. (Gülüş
meler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
I la) — Muhterem arkadaşlar; kısaca arz etmeye 

çalıştığım bu hâdiselerle bir sene mütemadiyen 
tahrik edilmiş olan millî asap, coşturulmuş olan 
millî heyecanı Ağustos sonlarında büyük bir 
galeyan göstermek raddesine, seviyesine eriş
miştir. İşte bu zamanda ve bilhassa 28 Ağustos '-
ta katliâm yapılacağı şayiaları çıkar çıkmaz, 
böyle bir hâdise zuhur ettiği takdirde memle
kette yapacağı elîm akisler ve husule getirece
ği neticeler nazarı dikkate alınarak mahallî 
Hükümetçe harekete geçildi. Mahallî Hükümet, 
26 Ağustos'ta ordudan hacet hininde hazır ol
masını ve kuvvet hazırlamasını istedi. Şimdi 
biliyorduk bilmiyorduk meselesi... Muhterem 
arkadaşlar bilmiyorduk da 26 Ağustos'ta ordu
nun hazır olmasını, mülki ve inzibati makamla
ra yardım etmesini, memleketin nizamını mu
hafaza etmek için hazırlıklar yapmasını niçin 
istedik? Şimdi muhterem arkadaşlar, bu gayet 
bedihi bir hakikattir. Yani sinirler son derece 
gerilmiştir. Meselâ ben' İzmir'e gittim, iki üç 
yüz bin kişilik bir miting yapılması teklifi kar-

I şısmda bulundum. Heyecanlar böylesine tahrik 
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edilmişti. 28 Ağustos'ta Kıbrıs'ta katliâm yapı
lacağı şayialar ortaya çıkıyor. Katliâm olabilir. 
Katliâm olması ihtimali hakikat olduğu takdir
de çok elim olur. Hükümet bunu hesabediyor 
ve elindeki kuvvetlere müracaat ediyor. Şimdi, 
bunu biz biliyorduk demek, nasıl yapılacağını, 
ne zaman yapılacağını, nasıl tertibedileceğini 
biliyoruz mânasına gelmez. Bu sadece böyle 
bir hâdisenin muntazar olduğu mânasını ifade 
eder. Esasen böyle bir hâdiseye muntazar olma-
saydıkjiö Ağustos 'ta mahallî Hükümetçe böyle 
bir yazı yazılmazdı. 

Muhterem arkadaşlar; işin ikinci safhasına 
geliyorum : Hâdise günü Sayın Reisicumhurla 
bendeniz, Dahiliye Vekili, Maliye Vekili, Ba
yındırlık Vekili, yanılmıyorsam bu üç vekil ar
kadaşımla İstanbul'da öğle yemeğini yedik, in
şa edilmekte olan et kombinasına gittik, ziyaret 
ettik ve hattâ onun yanında bulunan bir bez 
fazrikasmm tevsi edilen kısmını ziyaret ettik 
ve ondan sonra Londra'daki murahhas heyeti
mizle telefonla irtibat tesis etmek üzere Flor
ya'ya gittik. Burada oturduk, mütemadiyen 
murahhasımız Fatin Rüştü Zorlu 'yu arıyoruz. 
Fatin Rüştü Zorlu ile irtibat kurmak istiyoruz, 
arzıyoruz, otelindedir, içtima yerindedir, çık
mıştır, konferans binasmdadır gibi cevaplar alı
yorduk, kendisini araştırmak ve irtibat tesis 
etmek ile meşgul iken, Valinin telefonda bizi 
aradığı söyleniyor. Saat 4,5 veya 5... Valinin ifa
deleri aynen şudur: Diyor ki, bomba hâdisesi 
malûm, asap gergin, bu yetmiyormuş gibi Eks
pres gazetesi de tahrikâmiz büyük manşetlerle 
bir ilâve nüsha çıkarıyor, bu, tahriki teşdidet-
miş olabilir. Bu tahrikler neticesinde bâzı hare
ketlerin vukubulabileceğini düşünmekteyim, 
Başvekil ve Dahiliye Vekilinin emirleri nedir? 
îşte Cumhur Reisimiz ve 3 bakan arkadaşımızın 
yanında telefonla verdiğim cevap aynen şudur; 
hacet hininde askerî kuvvetlere müracaat etme 
lüzumu sizce malûdur, tahmin ve tasavvurları
nıza göre arzu ettiğiniz miktarda askerî kuvvet
lerimize de müracaat etmek suretiyle, beş kişi
nin dahi bir arada toplanmamasına sureti kati-
yede mümanaat edeceksiniz. 

Verdiğim emir sarahaten budur, bu üç cüm
leye inhisar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Başvekil olarak ne 
yapacaktım? Gidip bölüğün başına mı geçecek
tim? Sonra kim bilir, yüz binler harekete geçe-
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cek? Bizim düşmanı karşılayabilecek derecede 
kuvvetli bir ordumuz İstanbul ve civarında mev
cut iken elbette bir hâdisenin zuhur etmesi esa
sen aklen müstabat idi. Kaldı ki, o ordu hare
kete geçmek için de kuvvetlerinden bir mikta
rını tefrik etmek suretiyle haberdar edilmişti. 

Muhterem arkadaşlar; yüz binler harekete 
geçti, bunu Hükümet tertibetti, zabıta âmirle
rine, polis komiserlerine, polis memuruna, jan
darmaya, jandarma komutanına, ordu müfetti
şine, bütün makamlara, bütün vazifelilere biz 
emrettik, sakın dokunmayınız, yüz binlere emir 
verdik. Bütün bunların yapıldığına dair Hükü
met aleyhine en küçük maddi bir delil ve emare 
mevcut değildir. Dünyada böyle bir şeyi yapa
bilecek ne bir teşekkül, ne bir insan ne de bir 
Hükümet mevcut değildir. Mızrak çuvala sığ
maz. Bugünkü günde en küçük hâdiseler dahi 
ne suretle intişar eder, malûmunuzdur. Bizim 
böyle mühim bir hâdise cereyan ettiği zamanda 
Hükümette bulunmamız, nazik mevkide bulun
mamız her türlü tefsire müsaittir. Fakat bizi 
müdafaa eden sadece hulûsi niyetimiz, yüzde-
yüz mâsumiyetimizdir, her veçhile tedbir al
makta tekâsül göstermemiş .olmamızdır, muh
terem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar, işte haberiniz vardı, 
madem ki haberiniz vardı, nişin mâni olmadı
nız? Efsanesinin cevabı budur. Muhalefet için, 
bizi yıkmak istiyenler için, hiçbir memleket 
menfaat, kaygı ve endişesine ehemmiyet vernıi-
yenler için iş kolaydır. Çıkarsınız kürsüye, der
siniz k i ; Hükümet haberin var mıydı? Hayır 
efendim, haberim yoktu, yoksa ne biçim Hükü
metsin, haberin vardı ise berabersin, öyle ise be
raber tertibettin. 

Ben soruyorum, koskoca Şark isyanı vuku-
buldu. Bu Şark isyanını Hükümet mi tertibetti? 
Asla. Tenzih ederim. Böyle bir şey aklımın ke
narından bile geçmez. Fakat o Şark isyanı zu
hur ettiği zamandaki Hükümete sormak lâzım-
gelseydi, senin böyle bir isyanın kopacağından 
haberin var mıydı, yok muydu? O hükümet şa
yet haberim vardı dedi ise, Diyarbakır İstiklâl 
Mahkemesine giderdi. Şayet benim haberim 
yoktu dedi ise, sen ne biçim hükümetsin diye 
yine mahkemeye verilirdi. 

Muhterem arkadaşlar; bu büyük bir millî 
felâkettir, şudur, budur. Fakat şurasını nazarı 
dikkate almak lâzımgelir; millî şuur ve vatan-
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perverlik hisleri, en galeyanîı hareket edenleri 
dahi bir noktada tutmuş bulunuyor. Ya maazal
lah kan dökülseydi, daha başka türlü hâdiseler 
çıksaydı? Millî felâket, millî felâket diyorsunuz, 
nihayet mala taallûk eden bir hâdise karşısın
dayız, bunu tazmin etmekle iş bitmiş olur. Ya 
Allah göstermesin, mazide olduğu gibi kan dök
me hâdiseleri olsaydı? Muhterem arkadaşlarım, 
bugünkü cemiyetimiz ve tedbirlerimiz bu hâdi
senin böyle kötü cereyanlar almasına tamamiy-
le mâni olmuş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; gelelim polis müdaha
le etmedi gibi sözlere. Buna benzer birtakım şey
leri yukarda, yarım yamalak dinledim, birta
kım şeyler okundu; falan sefarethanenin, falan 
konsoloshanenin telgrafıymış bilmem neymiş, 
falan. Bunların tahrikâmiz olmaktan başka is
pat ettikleri hiçbir husus yoktur. 

Şimdi polis neden harekete geçmedi? 
Muhterem arkadaşlar; polis harekete geçti. 

Polis harekete geçmemiş olsa idi bin kişilik, bin 
beş yüz kişilik kadrosu ile altı bin kişiyi o gece 
içeriye tıkan hangi kuvvet olurdu, bunu söyle
dim. 

Muhterem arkadaşlar; neden ordumuz hare
kete geçmedi? Ordumuz harekete geçti arkadaş
lar. Eğer ordumuz harekete geçmemiş olsa idi 
çok daha vâsi tahribatın yer alması muhtemel. 
olurdu. Fakat muhterem arkadaşlar; misline 
ender tesadüf edilen bütün bir milletin hissiya
tı olarak tahrik edilen, şiddeti, âzamiye varan 
bir heyecan karşısında yüz binler bir anda ha
rekete geçmiş olursa onun karşısında dostun 
düşmanın, suçlunun, suçsuzun kim olduğu ma
lûm olmıyan bir hengâmede zabıta kuvvetleri
nin silâh kullanmaları; belki işte o zaman asıl 
millî felâkete sebebolabilirdi; arkadaşlar. (Sol
dan, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; kime karşı kullana
caksınız? Türk ordusu, eline verilen silâhları 
kullanmakta ne kadar kahraman, ne kadar em
salsiz bir kuvvet olduğunu daima ispat etmiştir. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) Türk ordusu, karşıdan 
gelen düşmanla mücadele eder. Fakat misli gö
rülmemiş millî bir heyecanın ortaya çıkarmış 
olduğu misilsiz bir hengâme, bir mahşerî kay
naşma içinde acaba Türk ordusu karşısında cep
he olarak, düşman cephesi olarak hangi istika
mete silâhını tevcih etmiş olurdu arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 
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Şimdi arkadaşlarım, şurası benim tarafım

dan ifade edilmek lâzımgelir. Polis kuvvetleri, 
elbette, millî heyecanın tesiri altında kalmışlar
dır. Elbette polis kuvvetleri, hattâ bu memleke
tin evlâdı olan askerî kuvvetlerimiz mensupla
rı da bu cemiyet içinde yaşamakta, olmaların
dan dolayı tahassüs ve heyecan dalgalarının 
elbette vicdanlarında akislerini taşımaktadırlar. 
Ondan sonra arkadaşlar, o derece âm ve şâmil 
olarak hâdise cereyan etmiştir ki, 52 yerde, bir
den yangın çıkmıştır, işitiyor musunuz, arka
daşlar? Yüz binler harekettedir. Hangi zabıta 
kuvvetiyle, nerede, ne zaman, nasıl bunlara kar
şı koyacağız? Bu derece azametli bir hâdisenin 
cereyan edeceğini bu memlekette tahmin eden 
varmıydı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başvekil olarak 
sizin tahmin etmeniz lâzımdı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; tasavvur edi
niz, kısaca bir defa daha nazarlarınız önünde 
tecessüm ettireyim, 52 yerde birden yangın çı
kıyor, İstanbul'un her tarafında yüz binler ha
rekettedir. Bu arada konsoloshaneleri, patrik
haneyi, yani hâdise çıkması muhtemel olup da 
her türlü hâdiselere karşı masun bulundurul
ması lâzımgelen yüzlerce vukuatı, elinizdeki 
polis kuvveti ile karşılıyacaksmız. Bu polis kuv
veti, bir seneden beri gazeteleri okumaktadır. 
Bir seneden beri Kıbrıs hâdisesini bir Türkün millî 
heyecanı ile takibetmektedir. Bir seneden beri İs
tanbul'un göbeğinde yaşamakta ve bir seneden 
beri miting yapmak için çırpman yaşlılar, genç
ler gibi aynı vicdanı taşıyan insanlardır. Silâh 
kime çevrilecek? Yüz binlerin harekete geçtiği 
anda ve böyle bir sebeple yüz binlerin harekete 
geçtiği hengâmede 1 000 - 1 500 polis kuvveti
nin, neden ortalığı tarumar etmedi, denmesi 
gibi bir abes iddia ile karşımıza gelinmesi ve 
bu iddianın aynı zamanda bizim tecrimimize 
sebep olarak kullanılması tamamiyle haksızdır, 
insafsız olarak yapılmış iftiradan ibarettir. Sa
rih olarak adama sorarlar; derler ki : Sen şu 
emri verdin mi? Sen şu hareketi yaptın mı? 
Alâ tarikul istidlal vukubulduğu takdirde, saibit 
olduğu takdirde en ağır suçlara mâruz kalın
ması mukadder olan bir suçu alâ tarikul istid
lal ispat etmiş olmak gibi bir vehme kapılmak, 
katiyen doğru değildir. Neyi ispat ediyorlar"? 

— 84 —. 



î : 28 13 • 1 
Bütün bu delil diye getirdikleri, abes şikâyet
lerden ibarettir, 

Bakınız delilleri şudur : Mademki İstanbul'
da,, şurada, burada aynı zamanda olmuştur, ma
demki, yüz binler harekete geçmiştir, mademki, 
İstanbul, Ankara ve İzmir'de aynı zamanda ol
muştur, müretteptir, diyorlar. 

Ben de diyorum ki, mademki yüz binler ha
rekete geçmiştir, mademki, her yerde aynı za
manda bu hareket başlamıştır, mademki, An
kara'da, İzmir'de, İstanbul'da bu hareket aynı 
zamanda olmuştur, o takdirde bu bir tertip ese-

* ri olamaz. Elli kişiyi bir istasyonda toplıyabil-
mek için vaktiyle ne kadar zahmetler çektikle
rini bilirler. (Soldan, bravo sesleri, sürekli al
kışlar) Yüz binleri bir araya toplamak kolay 
değildir, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; gerek gazetelerinde. 
gerek burada, kürsüde konuşmalarında muhte
rem Halk Partili hatiplerin bir yeni edalarına 
şahidolmaktayız. Gazetelerinde ve bu kürsüde 
öyle bir eda ve tavır takmıyorlar ki, artık millî 
lider vasfına gelmişler, millî lider sıfatına eriş
mişler, millî lider payesine gelmişlerdir. Kalkı
yorlar, konuşuyorlar, siz Demokrat' Parti Mec
lis Grupu, siz tekrar toplanınız, toplanmasanız 
dahi bu kararınızı derhal geri alınız, böyle ka
rarlara ittiba etmeyiniz. Hattâ, umumi olarak. 
böyle meselelerde grupça karar almak icabet-
miyeeeğine karar veriniz. 

Bu ne biçim şey? Herkes kendi evinden me
suldür. 

Arkadaşlar, bu millî lider seviyesine ve hü
viyetine erişmek nereden geliyor? Muhterem 
arkadaşlar, size küçük bir hâtıramı naklede
yim : Biz parti kongresi münasebetiyle İstan
bul'da bulunuyorduk. O zaman Dahiliye Vekili 
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu idi. Bizi telefonla 
haberdar ediyorlar. Diyorlar ki, Ankara'da hâ
dise var. Soruyoruz, hâdise nedir? Şoförler ya
hut da her hangi bir vatandaş grupu harekete 
geçmiş.. Ne yapıyorlar? Geçen otomobilleri dur
duruyorlar, içindekileri indiriyorlar, büyük ka
fileler halinde çarşı içinden geçiyorlar, alay 

i halinde Büyük Millet Meclisine doğru yürüyor
lar. Tasavvur ediniz bu, Merkezi Hükümette gü
pegündüz oluyor ve hâdise akşama kadar devam 
ediyor. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (Ma
nisa) — Saat ona kadar. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Müsaade buyurunuz. Hâdisenin kaça ka
dar devam ettiğini burada ifade edebilecek şa
hitle: mevcuttur. O zaman Ankara'da bulunan 
Ankara milletvekillerinden (bâzıları Dahiliye Ve
kâleti makamına giderek, hattâ kendisine yar
dım etmek yolundan vaziyete hâkim olmanın 
imkânını elde etmişlerdir. Hâdise 'budur. Ben, 
hiçbir vatandaşın ıburnunu kanatmam, demişler
dir. Bu ifadeyi şayanı hürmet telâkki ederim. 
Fakat arkadaşlar, yüz binlerin harekete geçtiği 
zaman tanklar, alaylar, taburlar, binlerce po
lisler harekete geçtiği zaman, ben bir vatanda
şın burnunu kanatmam, zihniyetiyle hareket et
mek suretiyle böyle bir hâdisenin önünü alma
nın ne suretle tasavvuru mümkündür? Beni 
hayret ve istiğraba sevk eden sual işjte budur. 
(Soldan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, bu sözleri söylemek 
kolaydır. Fakat hâdisenin içinde bulunmak, ted
bir almak ve muktezasını tâyin etmek mevkiin
de olmak, büsbütün başka bir iştir. Şimdi, çok 
şayanı teessüf olan cihet, birbirimizi kötülemek 
için, memleketi kötülemek yoluna, sapmış olma
mızdır. (Soldan, 'bravo sesleri). Ben burada, 
şimdi, Türk efkârı umumiyesine ve bütün ciha
na şunu söylemek istiyorum: Burada konuşulan
lar, kendi aramızda parti mücadelelerinin tah
rik ettiği birtakım tartışmalardan, birtakım 
parti tecellilerinden, siyaset taktiklerinden, si
yaset oyunlarından ibarettir. Yoksa burada ko
nuşulanların hakikatlerle derecei irtibatı çok 
azdır. Çünkü o takdirde Türk Milletinin bir kıs
mını temsil eden muhalefetin, bizzat Türk Mil
letinin aleyhinde iftiralar yapmakta olduğu n ^ 
ticesine varmak lâzımgelir. (Soldan, bravo ses
leri). 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Türk Mil
leti Adnan Menderes değildir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — O senin zih
niyetindir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; Adnan Menderes, 
eğer Adnan Menderes olsaydı, Adnan Menderes, 
eğer Başvekil olmamış bulunsaydı, eğer Adnan 
Menderes, Hükümet Reisi olarak Türk Hükü
metini temsil etmiyor olsaydı, Adnan Menderes 
şimdi, açın tahkikatı bakayım, nasıl haibü hasır 
olacaksınız, derdi ve hissiyatının icabına göre 
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hareket ederdi. Fakat ben, mücerret Adnan 
Menderes değilim ve size beklediğiniz fırsatı, 
avucunuzu yalayın, katiyen vermiyeceğim. (Sol
dan, şiddetli ve devamlı alkışlar, bravo, yaşa ses
leri). 

RElS — Nüvit Yetkin. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — (Soldan, şid

detli gürültüler). 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sual 

soracağım. (Soldan, gürültüler). 
REİS — Arkadaşlar, gürültü etmeyin, bu, 

bir mebus ile Riyaset arasında geçen bir peydir. 
Bakınız söylediğini işitemedim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Baş
vekilden bir sual soracağım. 

REİS — Meclis Daihlî Nizamnamesine gö
re sual soramazsınız. Söz isteyin vereyim. Az 
devam ettiğiniz için Nizamnameyi okumamışsı
nız. 

Buyurun Nüvit Yetkin. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Efendim Sa

yın Başvekilin en son beyanlarına en evvel ce
vap vereyim. Muhalefete atfettikleri fırsatçılık 
tâbirini nefretle ve şiddetle reddederiz. (Sağdan, 
alkışlar ve bravo sesleri) Biz sadece meselelerin 
aydınlanmasını ve Türk milletinin temize çıkma
sı bakımından hâdiseler üzerinde durulması lü
zumunu müdafaa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; tahkikatın netice
lenmemiş ve fezlekenin tanzim edilmemiş olma
sından dolayı burada bu meseleyi konuşmanın 
doğru olmadığını Sayın Başvekil ifade ettiler. 
Ve fakat aynı zamanda bu fezlekenin muhteva
sını ve bu fezleke ile muhalefeti manen mahkûm 
ettiklerini ifadeden geri kalmadılar. (Sağdan, 
bravo sesleri). «Tevatüre istinatla bizi böyle bir 
tahkikata hedef tutamazlar. Avuçlarını yalasın
lar.» Diyorlar. Ama iki gün evvel tevatüre isti
natla üç tane vekil arkadaşımız hakkında Mec
lis tahkikatı açılmasına karar verdiniz. 

Türkiye sathındaki tahriklerden bahsettiler. 
Bunlardan sonra benim 26 Ağustosta yaptığım 
konuşma bu hâdise ile nasıl sebep ve mesnet gös
teriliyor bunu tavzih etsinler, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, zannediyorum ki, de
minki konuşmamda bu husustaki mütalâamı lâ-
yıkiyle dinlememişler veyahut ben ifade edeme
mişim. Biz Başbakanın 26 Ağustos konuşmasının 
6/7 Eylül hâdiselerinin vuku ile ilgisi vardır, de-
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i medik. Biz sadece tahrik bakımından Başvekilin 

beyanatı ve bomba hâdisesine dair radyo yayın
ları kadar istanbul Ekspres gazetesi neşriyatı
nın da efkârı tehyiçte müessir olduğundan bahs
ettik. Ve bu neşriyatla istanbul efkârını tehyiç-

[ te çok müessir olan gazete sahibinin tevkifhane-
[ den bizzat Muzaffer Ersü tarafından çıkartıldı

ğından bahsettik. Arkadaşlar, «Kıbrıs Türktür» 
I Cemiyetinden bahsettiler. Bu Cemiyet bir fesat 

yuvası değildir; Kıbrıs Türktür Cemiyetinden 
birçok kişi tevkif edilmiş itham olunmuş fakat 
sonra da tahkikat bitip tahliye edilmiştir. Biz 
Kıbrıs Türktür Cemiyetini muzir bir teşekkül ' 

| olarak tanımadık. Kıbrıs Türktür Cemiyetini 
biz Halk Partililer kurmuşuz. Muhterem arka
daşlar, Kıbrıs Türktür Cemiyetinin 24 kurucusu
nun ismini taşıyan mektuplar hepinize gelmiş
tir. Burada da izah olunduğu gibi Kıbrıs hâdise
leri üzerine Millî Talebe teşekkülleri müşterek 
bir toplantı yapmışlar, heyetleri Başbakan tara
fından kabul edilmiş ve onun ilhamı üzerine bu 
Cemiyet kurulmuş ve Başbakan kendilerine 5 
bin lira maddi yardımda bulunmuştur. 

Hikmet Bil, Devletin Arsıulusal menfaatleri
ni haleldar etmekle itham olunan Hikmet Bil 5 
Eylülde bir açılış töreni toplantısından sonra 
Başvekil tarafından otomobiliyle Florya Köşkü
ne götürülmüş iltifatlarına nail olmuştur. Ben ne 
Hikmet Bil'i ve ne de kendisini tutanları itham 
edecek değilim. Biz hükümetin mesuliyetini de
min okuduğum ve şimdi tekrar edeceğim tarzda 
Başvekil ve Dahiliye Vekilinin mesuliyetini şöy
le anlıyor ve ifade ediyoruz. 

Demin demiştik ki, daha evvelden böyle bir 
galeyanın, böyle bir hâdisenin çıkması ihtimal
lerinin kuvvetli olduğu bilindiği halde, bu hu
suslarda vali kendilerini ikaz etmiş olduğu ve 
Dahiliye Vekili o zamanda orada, vilâyet maka
mında bulunduğu halde, devlet kuvvetlerinin iş
lememiş olmasından vali ve onunla beraber vi
lâyette vaziyeti takibetmekte olan Dahiliye Ve
kili mesuldür. Kendisi istanbul'dan ayrılmadan, 
saat sekiz buçuğa kadar ayaklanma en hâd yağ
ma ve tahrip hareketlerini taşımış olduğu ve 
bizzat bu hâdiseyi kendisi gördüğü halde örfi <; 
idare kararını Sapanca'da değil, Haydarpaşa'
da almamış olmasından Başvekil mesuldür, de
dik. Biz mesuliyeti bu şekilde ifade ettik. Ve 
zannederim Mehmet Hazer'in takririnde de ay-

1 nı suretle ihmal suçundan, Meclis tahkikatı açıl-
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ması bahismevzuu edilmiştir. Şimdi Sayın Baş
vekile cevaplarımı sırası ile arz edeyim. 

Valinin gençlere beyanından haberdar deği
lim bu, yalandır, dediler. Haberdar olmaması 
başkadır, yalancılıkla itham başkadır. Ben bu 
kürsüde bu ithama muhatap olamam. 

REİS — Hâdisede sizin şahsınıza ait bir şey 
söylemedi. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Ben valinin 
bu sözüne muhatap olan gençlik teşkilâtı mümes
sillerinin isimlerini okudum, isimleri zapta geç
ti, kendilerinden Başvekil veya örfi idare tah
kik edebilir. Polis harekete geçti, Ordu harekete 
geçti diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta fazla va
kitlerinizi almak istemiyorum. Fakat o günkü 
müşahede şu noktada toplanıyor, Polis, Ordu 
harekete geçmiştir, nasıl! Sadece yağmayı önle
mek.. Bu hususta gazeteden bir parça okuyayım. 
(Soldan, bırak gazeteyi sesleri) Peki, bırakalım. 

Polis vazifesini yapmamıştır, yapmış olsa idi 
mutlaka ya bir zor tatbik edecekti, veya bir zora 
bir müessir fiile mâruz kalacaktı, polis, bir va
tandaş veya, kendisi, bir zor karşısında kalsa idi 
bir fiilî müessirin emaresi üzerinde olurdu. Os
man Bölükbaşı'nın dediği gibi yakasından bir 
düğmesi kopmamışken, polisin vazifesini yapmış 
okluğunu nasıl kabul edebiliriz? 

Arkadaşlar, yüz binler harekete geçti diyor. 
Evet, yüz binler harekete geçti. Ama polis stad
yumda nasıl cob kullanıyorsa, ki yer yer öyle 
hâdiseler olmuş ve bu kürsüden ifade edilmiştir, 
bir mahallede bir hâdiseyi 3 polis ve meselâ bir 
iş hanının tahribini üniformalı bir subay önle
miştir. Ve yine Bankalar caddesinde bâzı mües
seseleri sadece bir komiser ve iki polis kurtar
mıştır. Vaka sabittir. 

NUSRET KİRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Çok îzam ediyorsunuz. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Muazzam 
tahribat var Nusret Bey, muazzam tahribat orta
lığı silip süpürüyor. Nesil çalışmışlar? 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Demek ki 
müdahale olmuş, kendiniz söylüyorsunuz. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Hakkı Bey, 
münferit hâdiseler mesuliyeti ortadan kaldırmaz. 

Polis millî heyecanının tesiri altında, diyor
lar. Hâdise millî felâket haline geliyor. Polisin 
millî heyecanı ile bu nokta izah edilemez. Bir mi-
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sal vereyim: Geçen gün matbuata intikal etti. 
Kudüs'te karışıklık çıkıyor, Türk Konsolosluğu
na tecavüz vâki oluyor, bir iki polis ölüyor, yara
lananlar oluyor. Bizde bir tek polisin burnu ka
namıyor. Bunu sadece millî heyecanla ifade et
meye imkân yoktur. (Soldan gürültüler) Ben 
noktai nazarlarımı arz ediyorum. Türk polisinin 
celâdetini biliyoruz ve onların hiçbir hususu 
önlemekten âciz olmadıklarım bu kürsüden ifade 
etmiş bulunuyoruz. 

REİS — Hürriyet Partisi Orupu adına Mu
ammer Alakant, konuşacak mısınız efendim? 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Evet 
efendim. '(Soldan, Hürriyet Partisi Grupu adı
na konuştular sesleri) 

REİS — Vazifelendirmişler efendim. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; milletimizin ve tarihimizin 
en mühim, bir meselesi hakkında bir muhalif 
parti milletvekili tarafından verilmiş olan bir 
takririn müzakeresine başlamış bulunuyoruz. 
Bizim için, verilmiş olan takrir, bir milletvekili
nin vermiş olduğu takrirdir. Nitekim bundan 
evvelki celsede muhterem bir Demokrat Parti 
milletvekili tarafından verilmiş olan takrirle ne 
kadar alâkalanmışsak millî bir meseleye taallûk 
eden bu takrirle de aynı derecede alâkalı bu-
lunmaklığımızı Heyeti Celilenin tabiî göreceğim 
ümidederiz. 

Muhterem milletvekilleri; (Soldan, o, o ses
leri) Bu bahiste daha evvel verilmiş olan, Bü
yük Millet Meclisi ekseriyetini teşkil eden mil
letvekillerinin bir karariyle karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bendeniz çok partili bir parlâmen
toda mühim siyasi kararların grupta konuşul
masını ve karar alınmasını tabiî görenlerde
nim. Ama, bu teklif o grup mensupları tarafın
dan grupa getirilirse veyahut bu teklif hükü
met tarafından grupa getirilirse... îk i bakan, 
bir başvekil, bir bakan hakkında Meclis tahki
katı talebeden bir zatın, bir mebusun ikame ede
ceği delillerin mahiyeti ne olduğu belli olmadan 
hakikaten bu vekillerin suçlu olup olmadıkları 
tebeyyün etmeden kendilerini dinlemeden nasıl 
olur da daha evvel bir karar verilir? Bunun 
mukadder cevabı; bunun muhterem Demokrat 
Parti muhterem milletvekilleri tarafından mu
kadder cevabı şudur ki ; biz daha evvel böyle 
bir karar veririrz; Mecliste müzakereler esna
sında bizi ikna edici deliller ikame edilirse du-
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ruruz, kararımızı vermeyiz. Müzakereyi tehir 
ederiz. Meseleyi yeniden teemmül ederiz, bunun 
mukadder cevabı budur. Ve evvelce de böyle 
bir vaka geçmiştir, işte bu ümitledir ki, arka
daşlarım, hem aziz millete, ve hem de bütün 
dünyaya ilân etmek maksadiyle, hem bu mües
sif hâdiselerde ihmali, vazife yapmaması, kaba
hatleri, suçları görülen bu iki vekili takbih etti
ğimizi dünyaya ve milletimize belirtmiş olmak 
endişesiyle ve aynı zamanda siz muhterem mil
letvekillerinin ikame edilecek deliller karşısın
da müzakereyi Pazartesi gününe talik ederek 
meseleyi yeniden teemmül etmek ümidiyle bu
rada huzurunuzda konuşuyorum. Ve bu husus
ta bir takrir vermiş bulunuyoruz. Büyük Mil
let Meclisi, gündemine hâkim olduğuna göre 
ve bu meseleyi müzakereye mahal olup olma
dığı hakkında bir takrir verilmesi caiz olduğu
na göre, durumu; Büyük Millet Meclisi Sayın 
Riyasetinin göz önüne alarak bu takriri reyle
rinize arz edeceklerini umarım. 

REÎS — Usul hakkında, izah edeyim. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz kese

mezsiniz efendim. 
RElS — Fethi Çelikbaş arkadaşımız hatır

lattığı için kendisine teşekkür ederim. Söz kes
miyorum. Sözlerim usul hakkındadır. Celsenin 
açılmasını mütaakıp grupUnuzdan müzakerele
rin talikine dair usule uygun olarak, bir takrir 
verilmiş olsaydı reylerinize arz ederdim. Meclis 
açıldıktan, müzakere başladıktan sonra, müza
kerelerin 16 Ocak Pazartesi gününe talikine 
dair bir takriri reylerinize arz etmek, Meclis 
Nizamnamesine uygun olmadığından bu keyfi
yeti hatırlatan Muammer Beye, reye arz etmiye-
ceğimi bildirmek için söylüyorum; yoksa başka 
bir şey yapmıyorum. Fethi Bey.. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) - Sa
yın Başkan mütalâalarını serdettiler, takdir 
kendilerine aittir. Bendenizce bu, mütalâalar 
nizamnamenin ruhuna uygun değildir. Çünkü 
B. M. Meclisi gündemine hâkimdir. Gündemde 
ıııevcudolan ve görüşülen bir meseleyi durdu
rur, diğer maddeye geçebilir. 

REÎS — Doğrudur söyledikleri, takririn 
mealine göre arz ediyorum. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Sa
yın Başvekil Adnan Menderes daha evvelden 
almış olduğu bir kararla burada biraz fazla ce-
surane konuştu. Hakikaten Hükümet idaresi 
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için tehlikeli olabilecek bu direktifler mahiye
tindeki sözleri, bunun mesuliyetini ve avakibi-
ni daha. evvel iyice düşünmeksizin burada ifa
de ettiler. Dediler ki, ordu düşmana karşı mem
leketi müdafaa etmek için, millet tarafından 
meydana getirilmiş bir varlıktır; yüz binlerce 
vatandaşın üzerine ordu nasıl tevcihi silâh ede
bilirdi. 

Arkadaşlar ordunun iki vazifesi vardır. Bi
risi hariçten gelen ecnebi istilâsına mukavemet 
etmek, memleketi müdafaa etmek; diğer biri de 
aynı derecede mühim olan dahilî asayişi muha
faza etmektir. Eğer ordu, eğer polis bizzat Türk 
vatandaşlarına silâh tevcih etmez gibi bir şey 
bizzat Hükümet reisi tarafından B. M. Meclisin
de beyan edilirse istikbalde asayişi ihlâl etmesi 
mutasavver olan hâdiselerde ve silâh kullana
caklar üzerinde bu söz tereddütler yaratabilir. 

Bu bir devletin, bir hükümetin salâbetine 
zarar iras edecek bir sözdür. 

Menderes dediler ki istanbul'daki yüz binle
rin bir millî heyecanıdır, bir millî galeyanıdır. 

Hayır arkadaşlar, işte biz bunun böyle olma
dığını meydana çıkarmak içindir ki, canlarını, 
mallarını, ırzlarını Türk milletine emanet etmiş 
olan ekalliyet mensuplarının... (Soldan, vekili 
misiniz, siz onların, sesleri). (Soldan, Türkiye'de 
ekalliyet yoktur, sesleri) hiristiyanlarm, muse-
vilerin, gregoriyenlerin haklarına, mallarına, 
mülklerine, canlarına vâki olan tasallutların 
Türk milletine aidolmadığını bütün dünyaya 
göstermek içindir ki bu tahkikatın yapılmasını 
ve mesul olan iki üç şahsın meydana çıkarılma
sını istemekteyiz. 

SELİM RAGTP EMEÇ <Bursa) Siz baş 
istiyorsunuz. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Kıb
rıs hakkında gösterilmiş olan heyecan, millî he
yecandır. Fakat gazeteler, ocaklara taarruzlar as
la Türk milletinin heyecanı değildir. (Sağdan, 
alkışlar) Türk milleti bütün tarih boyunca ken
disini Türk milletine emanet etmiş olan Orto
doks, Gregoryan ve Musevi vatandaşlara şefkat
le, muhabbetle muamele etmiştir. (Soldan, gü
rültüler, ayıptır, Devlet Vekilliği ettin sesleri) 

REİS — Siz de bilirsiniz ki, Türkiye'de Türk 
vatandaşı vardır. Ekalliyet diye bir şey yoktur. 
(Soldan, gürültüler) 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Kimin ırzına geçildi ise tasrih edin. 
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MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ben 

diyorum ki, bütün tarih boyunca Türk milleti
nin içinde yaşamış, malını, ırzını Türk milletine 
emanet etmiş olan Ortodoks Türkler, Gregoryan 
Türkler ve Musevi Türkleri milletimiz himaye 
ve. uhdesine almıştır. Ben bütün Türk tarihin
de bu böyledir derken bunun nersine siz, ayıp
tır diyorsunuz, neresine itiraz ediyorsunuz, an
lamıyorum?. (Sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlar, Devlet Reisimiz, Reisicumhuru
muz Sayın Muhterem Celâl Bayâr, Hükümet Rei
si Adnan Menderes'in bugünkü noktai nazarı
nın tamamen hilâfına olarak... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Tahrif 
ediyorsun yahu. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 7 
Eylül günü vâki olan beyanatında, 6 - 7 Eylül 
hâdiselerinin Türk tarihinde görülmemiş bir fa
cia olduğunu ifade ettiler. Reisicumhur Celâl 
Bayar. Şimdi burada Adnan Menderes ise diyor 
ki : Bu o kadar îzam edilecek bir şey değildir. 
(Soldan, gürültüler, öyle değil sesleri) 

REİS — Muammer Bey, siz tahkikatın açıl
masını icabettiren delillere dair konuşun, rica 
ederim işi alevlendirmeyin... 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Sen utanmazsın, kime tecavüz edilmiş söy
le... Türk Milletine hakaret ediyorsun. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Mu-
rad Âli Beyi harfendazlık yapsın, küfretsin 
diye Türk Milleti bu Meclise göndermemiştir... 
(Soldan gürültüler) 

REÎS — Rica ederim Muammer Bey karşı
lıklı konuşmayın... 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Reis 
Bey, küfretti, Türk Milleti bunu, bunun için 
mi gönderdi?.. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Devamla) — Türk 
Milletine hakaret ediyor, kimin ırzına geçil-
mişse açık söylesin... 

REÎS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Îs~ 

tanbul'da bu kadar feci bir hâdise cereyan et
miştir. Bu feci hâdise no man'sland dedikleri 
hükümet ve Devletin bulunmadığı yerde cereyan 
etmemiştir ve Devlet kuvvetlerinin bulunmadığı 
Sahrayı Kebir'de cereyan etmemiştir. Türkiye
lim en büyük şehrinde ve Türkiyenin en çok 
ordu ve polis kuvvetlerinin bulunduğu bir şehir-
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de cereyan etmiştir. Bu hâd;*e karşısında kt 
nunen yapılması lâzımgelen vazife niçin yapıl
mamıştır! O zaman İstanbul'da bulunan Sa
yın Dahiliye Vekili niçin vazifesini ifa etme
miştir . 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Ne biliyorsun! 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Sa

yın Dahiliye Vekili burada müttehim bulun
maktadır. Lütfen gelsinler hakikaten vazifele
rini yaptıklarını izah ve ispat etsinler. Baş
vekil gelsin ve vazifesini yaptığını izah ve ispat 
etsin ki, o zaman biz kendileri hakjkında tah
kikata lüzum olmadığı kararını memnuniyetle 
ve meserretle veririz. (Soldan, gürültüler)-

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Beyyi-
ne mükellefiyeti sana düşer, sen ispat et, yap
madığını. (Soldan, gürültüler. îspat etsin sesle
ri). 

REÎS — Çok rica ederim efendim. Karşılık
lı konuşmayınız. Bütün arkadaşlardan rica edi
yorum. Bu şekilde müzakere devam edemez, kar
şılıklı konuşulduğu ve münakaşa olduğu' için 
müzakereyi takibedemiyoruz. Bana sesleriniz ak
setmiyor. Sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum. 
(Soldan, yalan söylemesin, sesleri) 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 6 - 7 
Eylül müessif hâdiselerinin vukuundan daha 
evvel hâdisenin yapılacağından, yapılmasına 
karşı tertibatının alınmasından, Hükümetin da
ha evvel haberdar olduğu, 12 Eylül gününde bu
rada vâki olan beyanatında Başbakan Yardım
cısı Fuad Köprülü tarafından sarahaten ifade 
edilmiştir. (Soldan, gürültüler; bunun mahiyeti 
izah edilmişti, sesleri). 

Zabıt buradadır. Ne diyorlar: Biliyorduk, 
haberimiz vardı. Yani İstanbul'da mala, ırza 
böyle bir tecavüzün tertibedildiğinderı ve komü 
nistler yahut ecnebiler tarafından yapılacağın 
dan haberdardırlar ama, ne gün ve ne saatte 
yapılacağını bilmiyorlardı. Gün ve saat o gün 
bir toplantı yapılmakla meydana çıkmıştır. Top
lantı yapılmakla İstanbul'da böyle bir büyük 
tehlikenin bulunduğunu bilen hükümet neden 
lâzımgelen tedbirleri almamıştır? Tecemmuatı 
Umumiye Kanununa göre evvelâ böyle bir top
lantı yapılabilmesi için 24 saat evvel Hükümet
ten müsaade almak iktiza eder. Bu, bir. 

İkincisi Tecemmuatı Umumiye Kanununun 
icabı olarak toplanan halkın muayyen bir yer-

— a9— 
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de içtimai icabeder. (Soldan, şiddetli gürültü
ler). 

RElS — Rica ederim efendim, fazla gürültü 
oluyor. (Soldan: Sustur sesleri). Nasıl sustura
bilirim, mebustur, kürsüden konuşmak hakkıdır. 
(Soldan, biz de mebusuz sesleri). 

MUAMMER AL AK ANT (Devamla) — Za
bıta kuvvetleri, müddeiumumi ve emniyet âmir
leri oradadır. Zor kullanılmıyor; silâh kullan
mıyorlar.. (Soldan: 100 binlerce kişi., nasıl kul
lanabilirdi sesleri). Şimdi 6 Eylül akşamı saat 
18 de toplantı başlıyor ve Taksimde bir manav 
ve bakkal dükkânının yağması ile iş genişliyor 
Toplantı, mevzuundan dışarı çıkıyor, yağma ve 
tahrip başlamıştır. O sırada polis kuvveti niçin 
müdahale etmemiş! 

RElS — Muammer Bey rica ederim, bilmez 
gibi konuşmayın, kürsü hürriyetini, müsamaha
sını tevsian konuşmayın, deyin ki, böyle bir 
emri Hükümet verdi.. Evet. (Soldan, gülmeler.) 
Fakat bu şekilde konuşmanız tahrik oluyor. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Mü
saade buyurun, böyle bir emri Hükümet verdi 
meselesi başka.. Bakın arkadaşlar, Türk Ceza 
Kanununa göre bir memurun, yapması lâzım-
gelen vazifesini yapmaması suçtur. Türk Ceza 
Kanununa göre bir memurun, yapmaması lâzım-
gelen bir işi yapması suçtur. Türk Ceza Kanu
nuna göre bir memurun vazifesini yapmaması 
ihmaldir. Şimdi Tecemmuatı Umumiye Kanu
nuna göre (Soldan: Böyle bir kanun yok ses
leri). Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa göre 
halka niçin dağılm diye emretmemiş ? Niçin bu 
vazifeyi ifa etmemiştir! 

Eğer Dahiliye Vekili bizzat orada bulunma
mış olsa idi, 'derhal emir vermek, malûmat al
mak imkânından mahrum bulunmuş olsa idi, 
belki Dahiliye Vekilinin mesul olması yoluna 
gitmezdik. Fakat bizzat Dahiliye Vekili orada 
bulunduğu halde, hâdiseden haberdar olduğu 
halde (Soldan, nereden biliyorsun sesleri). Va
linin yanında bulunduğu halde, neden bizzat 
emniyet âmirleri gidip de halka dağılm deme
miştir. Ve ilk manav dükkânı ve bir bakkaliye 
tahrip ve yağma edilirken en küçük bir polis 
müfrezesi müdahalede bulunmamıştır! 

Sonra Tecemmuatı Umumiye Kanununa gö
re ; polis kuvvetleri kâfi gelmezse o zaman or
duya müracaat edilir, Evvelâ polis kuvvetleri 

.1956 O : 1 
[ kâfi gelmemiş değildir ki. orduya müracaat edil

sin. 
MEKKÎ SAİT (Balıkesir; — Selanik mahke

mesi, konsolos için şahit arıyor, oraya git, 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — O 

gün bizzat ben de İstanbul 'da idim. Büyükadada 
I bulunuyordum. 12 Eylül günü burada İstanbul 
j Milletvekili Hacopulos'un söylediği sözler mey-
I dandadır. Bizim milletimiz hükümet kuvvetle

rine karşı koymıyan bir millettir, bizim mille
timiz devlete ve hükümete itaat eden bir mil
lettir. Büyükada'da saat 12 ye kadar türlü yağ
ma devam etti ve polis kuvvetleri Büyükada 
sahillerinde gezinti yaptılar. İstanbul Milletve
kili Hadi Hüsman Büyükada Kaymakamına 
gitti, neden müdahale edilmiyor, polis neden 
harekete geçmiyor, dedi. Arkasından Büyükada 
iskelesine doğru gittim, polis müfrezelerini gör
düm, kendimi tanıttım, neden vazifenizi yap
mıyorsunuz? Dedim. Ondan sonra bir bahriye 
müfrezesi geldi, iskeleden çıktı, tahribat ve yağ
ma devam etmekte idi. Ondan sonra 2 tane po
lis memuru saat 12 den sonra vazife aldı.. 

MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Bıktık bunları 
dinlemekten. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Hal
ka yerlerine gitmesini emretti. Bütün halk ke
mali sükûnetle evlerine dağıldı. 

Şimdi, Sayın eski Dahiliye Vekili mesuliyet 
bende değildir, ben emrimi verdim, desin ve 
bunları bize ispat etsin. Yok eğer ben bunları 
yapmadım, Başvekilimin emriyle yapmadım 
derse o vakit Başvekilin de bu suça iştiraki var 
demektir. 

Bütün bunlar ortaya konulmadığı müddetçe. 
Dahiliye Vekilinin vazifesini yapmamaktan, ih
malden teseyyüpten dolayı suçu aşikârdır, 
meydandadır. Başvekil de, Dahiliye Vekilini 
şimdiye kadar böyle bir tahkikata mâruz bırak
mamaktan, valileri tecziye etmemesinden, va
lileri tebdil etmemesinden Dahiliye Vekili ile 
bu işte müşterek olduğu anlaşılmaktadır. (Sol
dan, gürültüler, hep ihtimalâttan bahsediyor
sun, sesleri). 

Bu itibarladır ki ; bu sebepledir ki ; eski Da
hiliye Vekili ve Muhterem Başvekil hakkında 
tahkikat açılması talebine biz de iştirak etmek
teyiz. Dilerlerse gelsinler kabahatleri olmadığı
nı ispat etsinler. (Sağdan, alkışlar). 

RElS — Muhit Tümerkan. 
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MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım ; yapılan konuşmalarda ileri sürülen fikir
leri tekrar edecek değilim. Yalnız bunlardan 
bir noktada tekrar durmak lâzımgeldiğine kaa-
ni olarak o kısımdan bahsedecek, ayrıca birkaç 
noktayı arz edeceğim : 

Bir kere, kanunun kestiği parmağın acıma
dığını bilen Türk polis ve askeri, hiçbir zaman 
hattâ kendisine mensup bir insan dahi suç işle
se, bunun karşısında hissine mağlûbolarak vazi
fesini unutacağını ileri süremezsiniz, bunu vazi
feşinas Türk polisine isnadedemezsiniz. 

ikinci noktaya geliyorum : Burada geçen 
müzakereler dışarıya aksedeceği için açık konu
şulmasının zararlı olacağı hakkındaki, Demok
rat Parti iktidarına mensup arkadaşlarımın ifa
de ettikleri endişelere asla iştirak etmiyorum. 
(Soldan, gürültüler) Hakikatlerin açıklanması 
ve suçluların - varsa - ceza görmelerinin, suçlu
lar yoksa ibra edilmelerinin itibarımız bakımın
dan hariçte çok daha fazla müessir olacağına 
kaaniim. Diğer arkadaşlarımla birlikte vazife-
ten bulunduğum Avrupa Konseyi Istişari Mec
lisinde Kıbrıs ve İstanbul meselelerinin mevzu
bahis edildiği gün arkadaşlarınızın, temsilcile
rinizin orada her şeyi bilen değil, bildiklerinden 
fazlasını da konuşmak suretiyle memleketimiz 
aleyhinde bin bir propaganda yapanların karşı
sında bunları durdurabilmek gayretleriyle ne 
kadar ter döktüklerini hatırlatmak isterim. Av
rupa Konseyinin meseleye el koymasını istiyen-
lere tahkikatın Türkiye tarafından yapılacağını, 
her hususta mesuller hakkında, velevki Hükü
mete mensup da olsalar onlar hakkında da ay
rıca tahkikat açılmak suretiyle netice alınaca
ğından emin olmalarını haykırdık. Arkadaşla
rımızın orada döktükleri teri, kanter içinde ka
larak yaptıkları müdafaaları bilmenizi isterdim. 
Burada bir başka gün ve örfi İdare kalktıktan 
sonra da bütün Türk basınında bunlar zikredi
lecektir. Mecliste de zabıtlara da geçmesini te
min için arz edeceğimizi ümidederim. Dost ol
masını istediğimiz fakat bir türlü dostluğa ya
naşmadıklarını gördüğümüz Yunanlıların dele
gelerden birçoğunun Türkiye aleyhinde orada 
ileri sürdükleri noktai nazarlara karşı nasıl güç
lüklerle karşılaştığımızı, elimizde mevcut pek 
az delille ne kadar gayretle cevap vermek zo
runda kaldığımızı düşünürseniz, vaziyetin ağır
lığını anlamış olursunuz. 
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Muhterem arkadaşlar; bahsettiğim delegele

rin zihniyetlerini, onların Avrupa Konseyinde 
Türkiye aleyhinde söyledikleri sözlerden dolayı 
burada tel'in ederim. Türkiye için barbarlar, 
vahşiler diyen bâzı alçaklar bu sözleri söyledik
leri zaman karşılarına dikilen sizin temsilcile
riniz olan arkadaşlarınız ve o anda orada bu
lunan nâçiz bir arkadaşınız olarak ben, onların 
bilhassa bir sözlerine karşı verdiğimiz cevapla 
biraz olsun huzura kavuştuk. Bir daha öyle bir 
cevap vermeyi gerektirecek düşman sözleri 
söylenmemesi için tahkikatın açılmasını istiyo
ruz. (Ne dediniz sesleri) 

Müsaade ederseniz söyleyim.. Yunanlı dele
geler Türkiye'de insan haklarına riayet edilme
mektedir, işte misalini görüyorsunuz dediler. 
Haksızdırlar.. Türk milteti insan haklarına ri
ayetkardır. 

MEMÎŞ YAZICI (Ordu) — Vazifeni orada 
yapaydın.. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Orada 
biz vazifemizi yaptık. Yalnız siz vazifenizi bilin 
Memiş Yazıcı Bey, orada nasıl vazife görüldü
ğünden haberdar olmak için mebus .olarak alâ
ka göstermemiş olmanızı düşünün. 

REİS — Karşılıklı konuşmayınız.. 
MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Yunanlılar söy

lerler, fakat sen söyliyemezsiıı. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Yu

nanlılar yarın bir mümasilini söyliyebilirler, 
şimdi izah edeceğim, onun için tahkikat istiyo
ruz. Dediler ve haksız olarak dediler k i : Tür
kiye'de hiristiyan ekalliyetlerin bu beş yüz yıl
dır çektikleri zulüm (Soldan, şiddetli gürültü
ler).. Cevap verdik, cevap verdik, durun. Çek
tikleri zulüm Çarlık Rusyasınm, Rus kilisesi
nin himayesi sayesindedir demek küstahlığında 
bulundular, tarihi tahrif etmek istediler. Bu 
Yunanlılara biz cevap verdik, dedik ki : Beş 
yüz yıldır Rusya'ya karzı muzaffer bir tarihi
miz vardır. Söylediğiniz buâalaca sözlerle tari
hi değiştiremezsiniz dedik; mağlup ettiğimiz 
insanların himayesinin galip memleketimizde 
nasıl müessir olabileceğini nasıl söylüyorsunuz? 
Türkler, ancak yaradılışları icabı olarak, dinle
rinin emrettiği müsamahayı kendiliklerinden 
yapmışlardır, buna tarih her zaman şahittir. 

Arkadaşlar; bunu bilhassa şunun için arz 
ediyorum : Son günlerde İstanbul Milletvekili 
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Hacopulos'un millî hislerine vazife severliğini 
çok emin olduğumuz kıymetli arkadaşımızın 
Yunanistan'a yaptığrseyahatten döndükten son
ra matbuata intikal eden sözlerini okuyunca 
duyduğum üzüntü ile huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Orada Yunan Hükümetine Türkiye'
deki Rumların durumları hakkında izahat ver
diğini, ekalliyetlerin teminat altında bulunduk
larını söylediğini ifade ediyor. Bu arkadaşımız 
belki böyle söylememiştir. Fakat bu beyanat 
tekzibedilmemiştir. Bu arkadaşımızın Hüküme
tin- malûmatı dâhilinde seyahat ettiği yazılırı ış
tır, bu da tekzibedilmemiştir. tşte bendeniz bü
tün bu hususların aydınlanması için tahkikatın 
açılmasını istiyorum. 

Gerek istanbul Kumları, Ermenileri ve Mu
sevileri, gerekse diğer*bütün muslini, gayrimüs
lim vatandaşlar ancak ve ancak Türkiye B. M. 
Meclisinin ve Türk Hükümetinin, Türk adliye
sinin emniyet ve garantisi altındadır. Kendi va
tandaşlarımız hakkında Yunan Hükümetine he
sap ve teminat vermemizi havsala almaz. Bu 
arkadaşımızın Yunanistan'da İstanbul'daki Rum
ların durumları hakkında verdiği izahatı, geze-
telerdeki beyanatın! tekrar tekrar okudum. 
Ve hükümetin bilgisi tahtında gittiğine dair 
yazıları da tekrar okudum. Ben şundan korka
rak huzurunuza çıkmış bulunuyorum : Yarın; 
Yunanlılar, aldığımız tedbirlerle, cezalarla, at
larımızla kendi tedbirlerimizle hallettiğimiz me-
selelerimizdeki hareketlerimizi kabullenecek, ve 
tarihteki hâdiseleri tahrif ettikleri gibi tıpkı 
beş yüz senedir olan biteni düşmanca aksettir
dikleri gibi söz etmeye kalkacaklardır. Buna 
imkân vermiyelim. Yunanlılara, güya kendileri 
himaye etıneselerdi, Türkiye'deki gayrimüslim
lerin canına okuyacaklardı, gibi yalan şeyler 
söyletmiyelinı. Meselelerin en ince teferruatına 
kadar tahkikatını yapalım, suçlular varsa ge
reğini yapalım. Dışardakilere hiçbir hareket 
imkânı vermiyelim. Tahkikatı derinleştirelim. 
Arkadaşlarınım söylediklerine grup arkadaşla
rımın beyanlarına iştirak ediyorum. Söylenmiş 
sözleri tekrar etmeye lüzum kalmadığı için bu 
kadarla yetiniyorum. Kasdı olnııyan bir insan, 
bir anne, bir baba hakkında da bir kaza işle
dikleri zaman bile tahkikat açıyoruz, bu kadar 
iddia bulunduğuna göre tahkikat açılmaması 
mümkün değildir. Bütün bu söylediklerimize 

1956 O : 1 
göre tahkikat açılmasını rica ederim. (Bağdan, 
alkışlar). 

REİS — Fahri Ağaoğlu, buyuran. 
Fahri Ağaoğlu (Kâfi sesleri). 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya ) — Muhterem arkadaşlar, basit, haksız ve 
usulsüz olan bir takriri görüşecektik, öyle iken 
mevzu ne kadar dağıtıldı ve nerelere kadar gö
türüldü. Bu dağıtmada, haksız iddialarda maa
lesef üç muhalif partimizi de birleşmiş görüyo
ruz. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
- Onlar beraberdirler zaten, muvazaa var. 

REÎS —• Müdahale etmeyiniz rica ederim. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — Takrir hakkında mütalâamı söyle
meden evvel bâzı cümlelere temas edeceğim. 
Üç vekil arkadaşımız hakkında Meclis tahki
katı açılmasına karar verildi, o arkadaşlar bu
nu talebettiler. Niçin bu da böyle olmuyor1? Di
yorlar. Arkadaşlar, mukayese için bir sebep 
yok ortada. Onlara isnadedilen suçlar, birtakım 
resmî muamelelere dayanmaktadır. Bu arkadaş
lar elbette masum olduklarını ispat edecekle]1. 
Daha doğrusu tahkikat açılacak, masum olduk
ları meydana çıkacaktır. Tahkikat açılmasını 
istemekte haklıdırlar. O mevzu ile bunun biç 
alâkası yoktur. Burada ani bir hâdise var. Giz
liden gizliye hazırlanmış. Fakat hâdise anidir, 
bunun hükümetle ne alâkası olabilir? 

Diğer bir mesele; Muhterem Hariciye Veki
limiz, o zamanki Başvekil Yardımcısı b\ınd 
Köprülü'nün sözleri güya bir delil olarak ileri 
sürülüyor. O sözler zabıtlarda aynen yazılıdır. 
Çok yazıktır ki, Muammer Aiakant arkadaşı
mız, bu sözlere istmadederken ayrıca bu sözleri 
tahrif etmiştir. Muammer Alakant'ııı iddiasına 
göre Fuad Köprülü, hâdisenin vukuundan ev
vel hâdise için tertibat alındığından hüküme
tin haberdar olduğunu söylemiş. Halbuki Fuad 
Köprülü'nün sözleri böyle değildir. 12 . X I . 
1955 tarihli zabıttan bu kısmı aynen okuyorum: 
(Şunu söyliyeyim ki, bu hâdiseden hükümet 
evvelce haberdardı, ona göre bâzı tertibat da 
almıştı. Fakat bu hâdisenin günü ve saati mu
ayyen değildi.... ilâh.) 

Bunun mânası şudur arkadaşlar. Bir söze 
kül halinde mâna verilir. Muhterem Köprülü'-
nün bahsettiğim sözlerinden evvelki cümlelerin
de şunlar vardır : 
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(Asayiş ve emniyet kuvvetlerinin âdeta la

kayt olduğundan bahsederken zımnen olsun 
hükümetin bunu bir nevi tervicettiği hareket 
şeklinde göstermeye gayret ettiler. Bundan do
layı bir vatandaş sıfatiyle ve iktidar partisinin 
bir grupu sıfatiyle büyük bir üzüntü duyduğu
muzu ifade etmek isterim. Hakikaten bu ka
dar aykırı, izaha bu kadar sığmaz bir söz bu 
kürsüden böyle bir günde böyle şartlar altında 
söylenmemeliydi.) 

Arkadaşlar, Köprülü'nün bu sözlerinden 
sonraki sözlerini bu sözleri ile mânalandırmak 
icabeder. Nitekim, Köprülü muhalefetin yanlış 
mâna vermeye çalıştıkları sözlerinden sonra 
Amerika'dan misal getirmiştir. Pearlharbour 
baskınından bahsetmiştir. Ve demek istemiştir 
k i ; Amerika şüphesiz ki, Japonya'nın er geç bir 
baskın yapacağını biliyordu, ama bunun ne 
zaman ve nerede yapılacağını bilmiyordu. Ko
münistlerin; komünist tohumları saçılamıyan, 
komünist mezraası olmıyan memleketlerde, ki 
Türkiye 14 Mayıstan beri bu gibi memleketler
dendir, evet 14 Mayıstan (beri komünist tohum
ları saçılamıyan bir memleket olmuştur. Komü
nistlerin bu gibi darbeler yapacağı bütün dün
yanın malûmudur. 

Hükümetin, Fuad Köprülü'nün, haberdarız, 
dediği budur. Muhterem arkadaşlar, diyorlar 
ki; tahkikat açılsın, ille tahkikat açılsın. Niçin 
açılsın? Ortada suç yok. (6-7 Eylül hâdiselerin
de baştan başa ayrı ayrı suçlar var, fakat bu 
başka.) Hükümete isnadedilebilecek bir suç yok. 
O halde niçin bir tahkikat açılsın, sebebi ne ? Hü
kümetin bunda en ufak bir suç ihtimali olma
dığına göre, gayeleri nedir? Hükümeti istifa 
ettirmek. 

Muhterem arkadaşlar; Nüvit Yetkin arkada
şımız sözlerine başlarken şu cümleyi kullandı : 
«Mesul bulunmaları ihtimaline ait zanlarımızı 
tevlideden hâdiseleri izah edeceğim.» 

Dikkat buyurun, «Mesul bulunmaları ihtima
line ait.> Arkadaşlar; mesul bulunmaları muhte
mel diye tahkikat açılmaz. Bundan mesuldür, 
delili şudur, denirse bir tahkikat açılabilir. Za
ten şu ifadeden sonraki sözleri de Hükümetin 
mesuliyetine imkân olmadığını açıkça «göstere
cek mahiyettedir. Yalnız Nüvit Yetkin'in beya
natının bir noktası üzerinde durmak istiyorum : 

6-7 Eylül hâdiselerinin gazetelere nasıl ak
settiğini bir kere düşününüz. Zarar milyarlarca 
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deniyordu. Halbuki hakikat meydana çıkınca 
bütün zararın 70 milyon lira civarında olduğu 
anlaşılmıştır. Bu ne demektir? Gazetelerin o 
günkü neşriyatında, ne sebeple olursa olsun, on 
misli, yirmi misli mübalâğa vardır. Bu kadar 
mübalâğaya kaçan, mübalâğası sabit olan gaze
telerin neşriyatını, bugün hiç münasebeti yok 
iken burada tekrar etmek acaba ne derece doğ
ru olur? Şimdi ben söylesem - söylemekte de 
haklıyım - materyalist bir siyasetle, millet vic
danına el atılan bir siyasetle, babayı çocuğun
dan ayıran bir siyasetle komünistlerin bu teca
vüzlerini dolayısiyle hazırlamış olan Halk Par
tisidir. Haklıyım ama yeri değildir. Çünkü 
mevzu haricidir. Faraza, desem ki; milletin, 
Demokrat Parti programına uygun, Anayasa 
hukukuna uygun, insan haklarına uygun en mu
kaddes arzularına set çekmekte üç parti birleşi
yorlar, desem, haklıyım, ama yeri değil, mevzu 
haricidir. (Soldan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; müzakere etmekte ol
duğumuz takriri iki kısma ayırmak mümkündür. 
Takrir sahibi, bir taraftan bâzı meselelerin tet
kikini isterken, diğer taraftan da bu hususta 
Başvekil ve eski Dahiliye * Vekili haklarında 
Meclis tahkikatı açılmasını istemektedir. Tet
kiki istenilen meseleler şunlardır : 

Başvekil ve Dahiliye Vekili de İstanbul'da 
bulundukları halde 6-7 Eylül müessif hâdisele
rinin vukuunun önlenmemesi, İstanbul Valisinin 
bu hususta aldığını ifade ettiği önleme tedbirleri
nin tatbik edilmemesi, bu işleri tahkik ile mü
kellef örfi İdare Komutanı sıfatiyle alâkalı olup 
olmadığı... Takrir açık. 

Muhterem arkadaşlar; takrirde açık bir te
zat vardır. Çünkü birbirine karıştırılması ieab-
etmiyen sual ve tetkik mevzuu ile tahkik mev
zuu birbirine karıştırılmıştır. Filhakika bâzı me
selelerin tetkikini istemek, meselenin ne olduğu
nu, nasıl olduğunu ve sebebini öğrenmek arzusu 
gösterilirken bu sualle mevzu ele alınır. Fakat 
hiçbir zaman bu meseleler takrirde ifade edil
diği şekilde - başka şekilde de olabilir - iki ve
kil hakkındaki Meclis tahkikatı talebi mevzuu 
gibi olamaz. Takrire bu kadarcık temas ettik
ten sonra, takrirde Meclis tahkikatı açılması 
istenmiş olmasına göre şimdi bu hususa geçiyo
rum : 

Dahilî Nizamnamenin 169 ncu maddesi ne gi
bi hallerde tetkikat icrası talebedilebileceğini tâ-
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yin etmiş bulunmaktadır. Bu madde hükmüne 
göre Meclis tahkikatı açılmasını istiyebilmek 
için bâzı şartlar vardır. Bu şartlar nedir? Mec
lis tahkikatının açılabilmesi için değil sadece is-
tenebilmesi için, çünkü açılması ayrı bir şeydir. 
Meclis tahkikatı istiyebilmek için hükümetin 
umumi siyasetinden veyahut vekillerin ifa ve ic
raatına mecbur oldukları vazifelerden mütevel-
lidolarak cezai veya malî mesuliyeti müstelzim 
efalin vukuundan bahsedilmesi şarttır. Yani hü
kümet emir verdi yaptı, emir verdi durdurmadı 
demek lâzımdır. Bir kere takrirde, haklarında 
Meclis tahkikatı açılmasını istedikleri Başvekil 
ve Dahiliye Vekili hakkında cezai veya malî me
suliyeti müstelzim ne gibi bir fiilleri olduğu ya
zılı değildir. Takrir evvelâ bu sebeple merdut-
tur. Değil birtakım siyasi oyunlarla bir Başve
kil veya Dahiliye Vekili hakkında, her hangi bir 
vatandaş hakkında dahi bir suç isnadedilmeden 
ve delilleri gösterilmeden bir tahkikat açılması 
istenilemez. Tahkikat açılmak için suç tâyin et
mek, delil göstermek zaruridir. Tâ ki bu talep 
ve iddianın bir iftiradan ibaret olduğu anlaşılır
sa bunu istiyenin müfteri olarak mesuliyeti ci
hetine gidilebilsin. Hukukta salâhiyetler, vecibe
ler, haklar, mesuliyetler karşılıklıdır. Yalnız bir 
tarafı himaye eden bir hukuk sistemi yoktur. 
Mebuslar bunun dışında değildir. Bunun bir is
tisnası vardır; o da Anayasanın 17 nci maddesi
dir. Bu madde vazifei teşriîyenin lâyikıyle ya
pılabilmesi için yalnız mebusun .rey ve mütalâa
sını ve kanaatini mesuliyet dışı bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu 17 nci madde tak
rirden bahsetmez. Görülüyor ki ; takrir mesuli
yet dışı değildir. Yani takrir sahibi suç isnedet-
miş olursa müfteri olabilir. îşte bu sebepledir ki, 
takrirde suç isnadı yoktur. Takriri bir kere daha 
okuyayım. (Okuma, sesleri) Bildiğiniz gibi tak
rirde suç isnadı yoktur. Takriri sahibi veya 
onun gibi düşünenler, bütün bu muhterem ar
kadaşlar burada suç isnadedebilirler. Çünkü 
mesul değildirler. 17 nci maddenin himayesi al
tında, beyanlarda ve birtakım isnatlarda bulu
nabilirler. Burada ihmal, kasıt, tekâsül vardır, 
diyebilirler. Yoktur arkadaşlar. Muhterem ar
kadaşlar, Başvekilin ve Dahiliye Vekilinin suç
suz olduklarını, masum olduklarını bu memlekette 
bilmiyen yoktur. Takrirde suç isnadetmiyerek 
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burada suç isnadetmek korkunun alâmetidir. 
Müfteri durumuna düşmekten korkuyorlar. 
Muhterem arkadaşlar, burada ne söylenirse söy
lensin hukukan kıymet ifade etmez, sözler mü
zakere mevzuu değildir. Her söz müzakere 
mevzuu olursa Meclis hiçbir şeyin içinden çıka
maz. Muhterem arkadaşlar; takriri hüsnüniyete 
hamletmek de mümkün değildir. 6 - 7 Eylül hâ
diseleri dolayısiyle vekillerimize her hangi bir 
suç, cezai ve malî mesuliyeti müstelzim bir fiil 
isnadetmek mümkün değildir. Bu gibi vakaları 
önlemek için Hükümetin elinde tedbirler, kâfi 
derecede idari; inzibati, askerî kuvvetler vardır. 
Herkesin bildiği gibi istanbul'da bu kuvvetler 
her taraftan daha çoktur. Ve Adnan Men
deres Hükümeti tarafından daha da artı
rılmıştır. Bu gibi vakaları önlemek, genişleme
sine mâni olmak, yatıştırmak, mesullerini yaka
lamak mahallindeki teşkilâta düşen vazifeler
dir. Tecemmüat hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi bu hususta gayet açıktır. Ben bu mad
deleri okumayı lüzumlu görmüyorum. Buralarda 
bu gibi hallerde ne yapılacağı ve mesuliyetin 
kimlere aidolduğu açıkça gösterilmiştir. Bu hü
kümlere göre mesuliyeti mucip bir ihmal, bir 
suiistimal gibi suç sabit olması şartiyle vazife ve 
mesuliyet idare âmirleri, zabıta âmirleri; idare
ye ve zabıtaya yardım istenmişse ordunun me
sul kumandanlarına tevessül eder. Yapılan tah
kikat neticesinde mesuliyet de meydana çıka
caktır. Biraz evvel arz ettiğim gibi Hükümet 
hâdisenin vukuundan evvel vazifesini kemali ile 
yapmıştır. Hâdise başladıktan sonra Başvekili
miz Muhterem Reisicumhurumuzla beraber Sa-
panca'dan dönerek hâdisenin daha fena bir şe
kil almasına nasıl mâni olduklarını hepiniz bi
lirsiniz. 

Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim bu kanuni 
hükümleri ve vakıaları muhterem muhalifleri
miz de bilirler.. 

Her hangi bir memur vazifesini yapmamış 
veya suiistimal etmişse, hattâ hiyanet etmiş ise 
bundan Hükümet mesul olabilir mi? Bâzı haller
de belki yalnız siyasi mesuliyet mevzubahsola-
bilir. Bunu da iktidar partisi, Grupumuz takdir 
eder. Grupumuz itimad reyile bu kararını ver
miş ve itimadını göstermiştir. 
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Meclis tahkikatı açılmasını müstelzim olan 

.malî ve cezai mesuliyet ise böyle bir halde asla 
mevzubahsolamaz. binaenaleyh görülüyor ki 
takrir hüsnüniyetle değil, suiniyetle verilmiş 
bir takrirdir ve merduttur. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ne suiniyeti? 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — Neşriyat gösteriyor. 
Son olarak şu mühim noktayı da arz etmek 

istiyorum: Takrir, hakiki sebep ve saikı itibariy
le de merduttur. Bu ve emsali takrirler, istizah 
takrirleri geçmiştir. Bu ve emsali takrirlerle beş 
buçuk senelik mücadele tabiyelerinin hakiki se
bep ve saikı her ne suretle olursa olsun partimiz 
iktidarını lüzumsuz işgal ve isnatlarla oyalamak
tan, huzur ve sükûn içinde çalışmasına mâni 
olmaktan başka bir şey değildir. Her şeyden ev
vel ve herkesten ziyade hedefleri Adnan Men
deres'tir. O Menderes ki, beş buçuk senelik Baş
vekillik tarihi, memleketin imarı, iktisadi kal • 
kınma, milletin ulaştığı hayat ve refah seviyesi 
itibariyle yüz küsur seneden beri, Tanzimat in
kılâbından beri elde edilememiş parlak muvaf
fakiyetlerle doludur. Her ne suretle olursa olsun 
Adnan Menderes'i yıpratmak ve yıldırmak isti
yorlar. 1946 seçimlerinde parolaları meşru, gay-
rimeşru her vasıtaya baş vurarak iktidarı muha
faza etmek olan bir partinin muhalefeti de aynı 
şekilde devam ettirmesini çok görmemelidir. 
^Böyle bir muhalefet bilmem nasıl bir siyasi aki
denin mahsulü olur. Yahut nasıl bir siyasi aki
deye yakışır? Takdirini kendilerine bırakıyorum. 
(Kâfi sesleri). 

Ve kendilerine hatırlatmak istiyorum ki beş 
lîuçuk senelik tecrübelerimizin sonu hüsran ol
muştur. (Soldan, bravo sesleri) Yine sizleri bek-
liyen akıbet hüsrandır. Milleti elde ettiklerini ve 
edeceklerini mi zannediyorlar? Millet her şeyi 
görüyor ve biliyor. Mazide milletin refah 
ve saadetine kasdeden, ancak bir zümre
nin menfaat ve tahakkümünü temin eden 
"bir partinin beş buçuk seneden beri de aynı yol
da yürüdüğünü, bugün de türlü şekillerde, türlü 
ifadelerle, türlü nam ve kalıplarda milletin vic
danına ve refahına kasdetmek istediğini millet 
pekâlâ biliyor, görüyor ve anlıyor. (Soldan, al
kışlar bravo sesleri). Bu yolda yürüdükleri müd-
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detçe kendilerini ve onlar gibi düşünenleri bek-
liyen akibet yine hüsrandır. Ve daima hüsran 
olacaktır. 

Bize gelince millet yolunda, başladığımız hiz
met yolunda maddi mânevi her sahada milletin 
arzu ve iradesini hâkim kılarak hizmet etmekte 
devam edeceğiz. AH ahin inayetiyle yine muvaf
fak olacağız. (Soldan, alkışlar). 

REİS — Kifayet takrirleri var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir, reye arzını teklif ederiz. 

Erzurum Seyhan 
Hasan Numanoğlu Mustafa Akçalı 

Yüksek Riyasete 
Tahkikat mevzuu tamamen anlaşılmıştır. 

Müzakerenin kifayetini teklif ediyorum. 
Tokad 

Ahmet Gürkan 

REÎS — Kifayet aleyhinde Ekrem Aliean. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Efendim, me

selenin esası bir tarafa, Fahri Ağaoğlu arkada
şım zabıtları dahi yanlış izah etmiştir. Sıram da 
gelmiştir, hiç olmazsa bunu belirtmek için ki
fayet takririni kabul etmemenizi istirham ede
rim. Hiç olmazsa bu yanlışlığı meydana çıkar
mak, sözlerinin gayri samimî olduğunu ve sui
niyetini meydana çıkarmak için kifayeti müza
kerenin kabul edilmemesini rica ediyorum. 

(Reye, reye, sesleri). 
REİS — Kifayeti müzakere takririni oku

duk, aleyhte konuşan arkadaşımızı da dinledi
niz. Binaenaleyh kifayet takririni reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nüvit Yetkin arkadaşımızın bir takriri var
dır. Bu mesele ile siyasi parti grupu kararları
nın hükümsüz addedilmesi için Yüksek Meclis
ten karar alınmasını istemektedirler. (Soldan, 
gülüşmeler) Nizamnameye uygun olmadığı için 
reylerinize arz etmeye lüzum görmedim. 

Sırrı Atalay arkadaşımızın da bir takriri 
gelmiştir, söz hakkı mahfuz kalmak şartiyle 
kifayetin reye konmasını istemektedirler, tara
fımızdan şarta muallâk bir muamele yapılamı-
yacağı için bunu da reye koymuyorum. 
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Mehmet Hazer arkadaşımızın müzakere mev

zuu olan takriri, Başvekil Adnan Menderes ve 
eski Dahiliye Vekili Namık Gedik haklarında 
Meclis tahkikatının açılmasına dairdir. 

Bu hususta müzakereler cereyan etti. Bina
enaleyh takriri reylerinize arz ediyorum. Başve

kil ve eski Dahiliye Vekili Namık Gedik hakla
rında tahkikat açılmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Talep reddedilmiştir. 

16 Ocak Pazartesi günü saat 15 te toplan
mak üzere celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

T. B. M. M. Matbaası 


