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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Çoğunluk olmaması sebe'biyle birleşime bir 

saat araverildi. 

İkinci Oturum 
1 ve 2 numaralı beş kişilik Tahkikat komis

yonlarına ve 
Saîbık ve sakıt 'bakanlardan Celâl Yardımcı, 

İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile eski 
Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı 
memurlarla Halûk Şaman haklarında soruştur
ma yapmakla görevli Soruşturma Komisyonuna 
üye seçimleri, adaylar Başkanlığa bildirilmediği 
için gelecek birleşime /bırakıldı. 

Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve eski 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu 

hakkında soruşturma yapmakla görevli bulunan 
Soruşturma Komisyonunun raporuna ek Komis
yon Başkanlığı önergesi üzerinde bir süre görü
şüldü. öergenin (2) numaralı bendi ret, (3) nu
maralı bendi kabul olundu. Esas raporun 3 neü 
bölümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Temmuz 1964 Çarşan'ba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime (13,08de)son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Samsun 

tlyas Kılıç 

Kâtip 
Yozgat 

îsmet Kapısız 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KÂTİPLER : îlyas Kılıç (Samsun), îsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yapılacak oy
lamaya işaret buyurmanızı rica ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı nisabı bulunmadığı 
için 10,45 te toplanmak üzere Oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 10,07 
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Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati: 10,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 

KÂTİPLER : tsmet Kapısız (Yozgat), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı zaman lütfen 
düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

1. — 1 ve 2 numaralı Beş kişilik Tahkikat ko
misyonlarına üye seçimi. 

2. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski. Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç or-

4. — GÖRÜŞ 

1. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta ve eski Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla gö
revli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve 
Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu 
Niğde Üyesi Kudret Baykan'ın önergesi (3/43, 
4/18) (S. Sayısı: 22 ve 22 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 .1964 ve 26 .6 .1964] 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde bir şahidin 
beyanı dolayısiyle Sayın Bekata'nm konuşma
larında kendilerine sataşma olduğu iddiasında 
bulunan Sayın Badıllı ve Azizoğlu'na, kendi 
isimleri şahidin ifadelerinde geçmiş olması do
layısiyle sataşma iddialarını nazarı itibara ala
rak söz vereceğim. 

Buyurun, Sayın Badıllı. 
KEMAL BADILLI (Urfa Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; dünkü 
oturumda sabık İçişleri Bakanı Bekata'nm be-

BAŞKAN — Sonradan gelenlerle birlikte ek
seriyetimiz vardır, görüşmelere başlıyoruz. Ko
misyonlarda çalışan arkadaşlar da var, onları 
da nazarı itibara alıyoruz. 

tağı memurlarla Halûk Şaman haklarında soruş
turma yapmakla görevli Soruşturma Komisyo
nuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Henüz adaylar bildirilmediği 
için bu maddeleri gelecek birleşime bırakıyoruz. 

J3N ÎŞLER 

yanatında, bir şahidin ifadesi dolayısiyle benim 
güya kürtçülükle yakın temasımı imâ etmek 
suretiyle adım etrafından bir şüphe uyandır
mak kasdı mevcudolduğundan söz almak mec
buriyetinde kaldım. Dünkü, hisse değil, vicdan 
ve mantıklara hitaben, yaptığım konuşmada ez
cümle, hulasaten dedim ki, biz Doğulular birlik 
ve beraberlik için çalışmaktayız. Fakat maale
sef bizim bu iyi, yapıcı niyet ve fikirlerimize 
mukabil başkaları tarafından bize şu noktadan 
bakılmaktadır ki, bunu şu iki cümle ile arz ede
ceğim : 

«Doğu'nun derdi; o topraklar harita üzerin
de bizimdir. Hakikatte değil. Oralarda yalnız 
Devlet nizamları değil, Türklük de iğretidir, 
daha doğrusu yok gibidir. O çorak, sarp dağlık 
yerler Devletin yalnız parasını yer. O kadar. Ve 
boşuna yer. Oralardan Devlete ne sevgi, ne des
tek, ne de kuvvet gelir. Halbuki bütün bu du
rumun çaresi vardır. Keskin kılıç gibi müessir, 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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T. B. M. M. B : 15 
Kristof Kolomp'un yumurtası kadar açık ve ko
lay bir çare. Oraya Kazak, Kırgız göçmenlerini 
silâhları ile ve aşiret teşkilâtları ile, olduğu gibi 
yerleştirmek.» 

işte muhterem arkadaşlar, bizim bu iyi ni
yetlerimize karşı, karşımızda olanlar mı diye
yim, aydınlar ve memlekctseverler mi diye
yim, başkaları da düşünce ve kanaatlerini işte 
bu şekilde izhar ediyorlar. (Soldan gürültüler) 

İLHAMI ERTEM (Edirne Milletvekili) — 
Kimdir onlar? 

KEMAL BADILLI (Devamla) — Bunlar. 
Türk milliyetçieri, diye geçinen, Millî Yol Mec
muası etrafında toplanan kimselerdir. Ben hep
sini kasdetmiyorum. Mesele bu olduğuna göre 
esas konuya gelelim. 

Bugünkü mevcut Anayasamıza ve insan hak
larına göre, bir insanın şu veya bu suçtan maz
nun - fakat mahkûm değil - birkişiyi ziyaret et
mesi, bizim kanaatimize göre her şeyden önce 
insanlığın esas prensip ve umdelerindendir. 
Musa Anter, diye bir şahıs vardır. Bu şahıs be
nim ta küçüklük arkadaşımdır, hemşehrimdir. 
Hamını da arkadaşımdır. Bu şahıs bir suçtan, 
güya kürtçüUik suçundan maznun olarak bu
raya getiriliyor. Ben de kendisinin - bir defaya 
mahsus olmak üzere - ziyaretine gidiyorum. Bu 
bir suç mudur? Türk adliyesi tarafından yapı
lan tahkikat sonunda suçu sabit olmamış, beraet 
ve tahliye edilmiştir. Eğer bu bir suç ise, eski 
içişleri Bakanına şunu söyliyeceğim. Bugünkü 
Anayasamızı tebdil veya ilgaya, rejimimizi de
ğiştirmeye çalışan ve suçları sabit ve mahkûm 
olan kişilerle daha önce, bu hâdiselere yani 
20 - 21 Mayıs hâdiselerine takaddüm eden gün
lerde, bir İçişleri Bakanı olarak bu hâdisenin 
öncüleri ile temasa geçip; siz eğer benim müs
takbel siyasi durumumu garanti ederseniz, bir 
İçişleri Bakanı olarak size Hükümetin tedbirle
rini rapor ederim... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Ben size olan sataşmalar üzerinde konuşmanızı 
rica ettim. Yeniden sataşmalara meydan veri
yorsunuz. Size vâki sataşma üzerinde konuşu
nuz. 

KEMAL BADILLI (Devamla) — Mesele bu
dur. Benim şu ve bu hareketimin şüphe uyan
dırması sebebiyle eski içişleri Bakanı veya baş-
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kalanımı beni itham etmeye hakkı yoktur. Bir 
diyecekleri varsa, şimdi söylesin, iddiaya, itha
ma cevap vermeye alnımız açık olarak hazırız, 
Hürmetlerimle. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (O. Senatosu An
kara Üyesi) — Sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz sataşma için söz istiyorsu
nuz. Müsaadenizle Azizoğlıı'na da söz vereyim. 
Ben bütün arkadaşlarımı mülâyemetle dinlerim. 
Sizin isteğiniz hakkında da karar alacağım. Da
ha evvel Azizoğlıı'na da söz vereyim, ondan 
sonra. 

Buyurun Sayın Azizoğlu. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletve- ' 
kili) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bekata'nın 
açtığı bn nahoş çığırda, bu münakaşalarda stK 
sık söz alarak sizin ve Türk umumî efkârının 
huzurunu bozucu bir vaziyette gibi görünme
miz ve vicdanlara çok eza veren bu konuşma
nın devamı, sizi temin ederim ki, benim için sa
dece bir azaptır. Ben Bekata gibi bundan zevk 
alarak, umumi efkârda hiç de arzu ediîmiyeti 
birtakım çalkantılamı, münakaşaların arzulu
su değilim. Bu talebi de ben getir medim. Dün
kü konuşmaların Sayın Bekata benim bir kah
ramanlık pozu takınarak bir kahraman olmak 
sevdası peşinde (koştuğumu, kürtçülük konusu
nun kendisi tarafından tahrik edilmediğini ifa> 
de ettiler. Arkadaşlar en az Yüksek Meclisi
niz de şahittir ki bu meseleyi tahrik eden bi£ 
değil doğrudan doğruya Bekata'dır. Bunun 
en bariz delili; Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Yüksek Meclise bir taıkrir vermek mecburiye
tinde kalan Sayın Ali ihsan Göğüs, bu takri
rinde millî 'birliği bozucu, millî bütünlüğü 
parçalayıcı hareketten bahsederken, bu tel
kini, bu ilhamı her halde benden almamıştı. 
Bu, Sayın Bekata'nın (kampanyasının matbua
ta akseden yönüyle, yaptığı basın toplantıla-
riyle ve nihayet Yüksek Meclisin huzurundaki 
beyanlariyle tesbit edilmiş bir husustur. Bina
enaleyh, biz bu memlekette birtakım millî me
seleleri hasis menfaatlerimize alet ederek, ken
dimize 'bir takım kahramanlık payeleri çıkar
mak hevesine kapılmış değiliz. Bekata encü
men huzurunda evvelce ve dün Yüksek Mecli
sin huzurlarında kürtçülük mevzuunda (bir id
diası bulunmadığını, encümen huzurunda bu 
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hususta elinde hiçbir vesika meveudolmadığmı 
itiraf etmek mecburiyetinde 'kaldığı halde, dün 
yine bu .kürsüden bir takım dolaylı beyanlarla 
yeni yeni iftiralara girişmiş bulunmaktadır. 
Bir Tamer Şekersoy, rejim alehytan suçlardan 
dolayı Balmumcuda mevkuf iken ve o »ırada 
orada mevkuf komünist ve kürtçülük müttehim-
leriyle bir arada bulunan bir şahsın ihbarım 
nassı 'kaatı kabul ederek hattâ bunun için yal
nız beni değil encümeni dahi ağır itham altın
da bırakıp, gelip bu kürsüden konulmak Be
ka ta 'nm samirmiyetinin ciddiyet derecesini gös
terir. Daha çok şayanı dikkat olan 'bir tarat 
da, rejim alehytan <bir şahsın benim aleyhimde 

Bekata ile işbirliği yapmış olmasıdır. Ama ar
kadaşlar sizi temin ederim 'ki, ben Bekata gi'hi 
memleketçe huzura mahtacolduğumuz bir de
virde mukaibalei bilmisil olarak muttali oldu
ğum bir takım hususları bu kürsüye getirmek 
temayülünde değilim ve bunu da. arzulamıyo-
rum. Fakat şunu söylemek istiyorum M, bu 
işin istirmareısı ben olmadım. Bu ithamı asla 
kabul etmiyorum. Ama lütfen kabul buyuru
nuz ki, bu tahkikatın asıl maddesi olan kürt
çülük mevzuunda hakkımda olan (ithamlara 
karşı son derece mâkul, son derece mutedil vo 
yapıcı bir konuşma yapmak 'mecburiyetindeyim. 
Bundan kasdım Bekata gibi hücum değil; bu
na tenezzül dahi etmem; çünkü Bekata benim 
kanaatime göre zaten umumi efkârın hükmüy
le cezayı almıştır. Onun için 'benim buna ilâ
veten mukalbil hücumlara, tarize, ithama ihti
yaç kalmamıştır. 

RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Karşı
lıklı sataşma olmuyor mu bunlar Sayın Başkan?. 

YUSUF AZ.IZOĞLU (Devamla) — Lütfen 
Başkan dinliyor, siz de dinlemek lûtfunda bulu
nun. 

Aziz arkadaşlarım, bir Meclis huzurunda hem 
davacı olmadığımı ifade etmek, hem de şu fır
sattan, bu fırsattan istifade ederek bir arkada
şın aleyhinde memleket bütünlüğünü bozan, va
tan hiyanetine kadar mânalar ifade eden bir ta-
kım beyanlarda, ithamlarda bulunmak ancak Be-
kata'mn vicdanının kabul edeceği bir husustur. 
Ben bunları ayrıca cevap vermeye değer dahi ka
bul etmiyorum. Bilmecburiye huzurunuzu işgale 
mecbur kaldığım için özür dilerim. 

1 . 7 . 1964 O : 2 
HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka

ra Üyesi) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bekata ne için söz istiyor

sunuz?. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Sataşma olduğu için efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında sataşma olmuştur 
Sayın Bekata?. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Kemal Badıllı'nın konuşması dola-
y isiyle. 

BAŞKAN — Yalnız o hususta buyurun efen
dim. 

HIFZ! OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, dün Bü
yük Meclisin huzurunda Kürtçülük konusu açıl
dığı zaman söz aldım, bu konuda, konuşmak iste
mediğimi, bu konuyu tahrik eden veya önerge ve
ren arkadaşımızın Diyarbakır Milletvekili Recai 
İskenderoğhı olduğunu, onun önergesi dolayısiy-
le bu konunun Tahkikat Komisyonuna gittiğini 
bariz ve kati hatlariyle ifadeden sonra, bu mev
zuun benim ruhumdaki inikasını da bütün Mec
lisin paylaştığını ve her vakit paylaşacağını bildi
ğim bir dille ifade ettikten sonra sözümü keserek, 
«eğer bu konu böylece kapanacaksa benim her 
hangi bir sözüm de yoktur» dedim. Bütün Mec
lis bu konuşmamın şahididir. O halde ondan son
ra bir tahrik oldu mu?. Oldu. Kim yaptı? Bir ar
kadaş buraya çıktı, müfteri, iftira, şen'i iftira gi
bi btı kürsünün yânına ve Birinci Büyük Millet 
Meclisinden beri mehabetine yakışmıyan, kendi
ne uygun sözleri söyledi. Bir başka arkadaş çık
tı, daha ağır söyledi ve bu durum karşısında be
nim tekrar söz almam zarureti Meclisin de vicda
nında hâsıl oldu. Çıktım, ne söyledim?. Şahsan 
hiçbir şey ilâve etmedim. Kemal Badıllı'dan da 
ben bahsetmedim. Kemal Badıllı'dan Komisyon 
raporunda bahis var. Sayfa 10 un ortalarına doğ
ru; «Kemal Badıllı....» Demek ki, evvelâ ben bah
setmedim. iki : Ben burada sözlerimi Komisyon 
zaptından okudum. Mütalâalarını dahi ilâve et
medim. Niçin okudum?. Bunu okumamın sebebi 
basit. Komisyon raporunda deniyor ki, ifade ve
ren kimsenin, Musa Anter'in bu tarz beyanlarını 
duyan başka isim vermesi lâzımgelir. Başka hiç
bir isim veremedği için şahadetinden bahsetmek
le yetiniyor. Halbuki şahit, tutanağın 148 nci say-
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fasında; bunu herkes duydu, huzurunuzda, Mus- I 
t af a Ünaldı, Ömer Aktosun, özean Sallantı ve 
saire diye duyanların isimlerinden bahsetmiş şa
hidin konuştuğu şu sözler son derece ağırdır : «Si
zin için Atatürk ne ise bizim için de Barzani odur 
diye söyledi.» Bütün bunları geçiyorum. 

Şimdi, Badıllı arkadaşımız bir yanlış yol tut
tu. Bu yanlış yolla bana sataşacak, ben' gelece
ğim, İçendi müdafaamı yapacağım ve bu suretle 
müdafaa yapan pozisyonun içine gireceğim. Ar
kadaşlarım benim mazim, halim, istikbalim bu 
memleketin ortasmdadır. Bu itibarla ne hususi, 
ne resmî hayatımda yüzü kızaracak insanlardan 
değilim. 

Ama, şimdi bir şey söyliyeçeğim, işte şimdi 
söyliyeceğim. Kemal Badıllı arkadaşımız tesadü
fen bir ziyarete gitmiş... Hayır arkadaşlar... An
kara Garnizon (Zırhlı Birlikler) Hapishanesine 
de üç defa gitmiştir. Ve sonunda da koyulmuştur. 
Tşte söylüyorum, sonunda konuşturmamışlardır. 
Niye gitmiştir?. Fazla açmak istemiyorum. Yalnız 
herkes... (Sağdan, aç, aç sesleri) 

Açayım. O halde bir nokta daha söyliyeyim. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Van Milletve
kili) — Ne varsa söyleyin. 

BAŞKAN — Rica edeceğim Sayın Bekata, 
Kemal Badıllı'nın sataşmaları dışına çıkmama
nızı bilhassa rica ediyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Pe
ki, Reise uyuyorum. 

2. — Sayın Azizoğlu dün konuştuğu zaman 
ben onun sözleriyle ilgili birşey söylemedim. Fa
kat konuşulan sözlerin tarihe ve zabıtlara mal 
olduğunu düşünerek, kendisi dün bu konuda 
bütün bir geçmişin müdafaasını yaptılar. Söy
lediğim sözleri, bir tek ikelime ilâve etmeden, 
muhterem arkadaşlarımdan zabıtları takibeden-
ler görürler. (Kayseri tutanağı sayfa 1.1) Fa
ruk Güventürk Paşa, ifade etmiştir. Verdiği ifa
desinde dün müdafaasını yaptıkları Şeyh Sait 
isyanı ile ilgili konuda bakınız ne diyor: 

«Bir tesisin açılması münasebetiyle Niğde'ye 
davet edildim, gittim. Ankara'dan Hasan Din-
çer ile Azizoğlu, Sadık Artukmaç, Ahmet Oğuz 
da gelmişlerdi. 

öğle yemeğinde Alâettin Gazinosunda toplan
dık. Yemekte sağ tarafımda Hasan Dinçer, sol 
tarafımda Azizoğlu vardı. Sol tarafta aynı za
manda Ahmet Oğuz oturuyordu. Bu sırada kürt-
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çülük ve «Şeyh Sait meseleleri görüşülmeye baş
landı. 

Azizoğlu, (Paşam Şeyh Sait harekâtı bir 
kurt çülük meselesi değildir. Basit bir irticadır, 
fakat büyütülmüştür.) demesi üzerine millî ta
rihimizde sabit olan ve Orta Mektep talebesi ola
rak da Van'ın '.Şatay kazası Kaymakamı bulu
nan babam dolayısiyle hâdiselerde kısmen yaşa
mış bir insan sıfatiyle, Şeyh Sait olayının basit 
bir irtica hareketi olmayıp, doğrudan doğruya 
İngilizlerin teşvikiyle, tamamen Cumhuriyeti 
yıkmaya matuf ve bir Kürt Hükümeti kurmak 
gayesini güden bir hareket olduğunu bildiğim 
cihetle, kendisinin arkasını okşıyarak, (siz çok 
zeki bir zatsınız, siz de benim kadar bu hâdise
nin büyüklüğünü bilirsiniz. Bu öyle ufak bir 
irtica hareketi değildir. Hani Bektaşinin 500 
değnek hikâyesine benzer...) demem üzerine 
Ahmet Oğuz iki defa bana işaret etti. Görme-
mezlikten geldim.. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, Kemal Badıllı'
nın zatıâlinize bir sataşması vardır. O nokta 
üzerinde duracaksınız efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Söz
lerimi bitiriyorum efendim. 

Burada dün Sayın Azizoğlu 'nun konuşması 
mazbut, yazılı idi. tarihi değiştiren mânada söz
ler vardı. Onun için de Şeyh Sait isyanının de
ğişik bir izahı vardı. 

Bu izahla gerçekler arasındaki, Azizoğlu'nun 
yüzüne söylenmiş tezadı belirtmek için, sâdece 
şahadeti ,kendim ilâve etmeden, arz ettim. Şim
di sözlerimin sonunu söylüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu meseleler ortaya 
gelmemeli; ayrı bir konu. Niçin, hangi maksat
la, nasıl getirilmiş; ayrı bir konu. Şu anda bu
rada bu konuşma vesilesi ile arkadaşlar, duru
mun tekrarı doğmaktadır. Dilimi son derece ih
tiyatlı tutarak bir açıklama yapmıyorum ve fa
kat yapılmış ve yapılmakta bulunan açıklama
lar karşısında cevap arz ediyorum. Böyle bir 
konuda vatandaşları Doğulu, Batılı diye ayıra
rak tefrik yapmak doğru değildir, diyorum, 
bu vatanın bütünlüğünü bozmıyalım diyorum. 
Bundan kimsenin alınmaması lâzımdır. Bu mem
lekette bâzı vatan parçalarının daha az Devlet 
hizmeti gördüğü, görmediği konusunu siyasî bir 
istismarın mevzuu yaparak bâzı hâdiseler üze
rine birçok tahrikleri çekmiyelim, diyorum. Bu 
memleketin tek sahibi ben değilim, hepinizsiniz. 
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(Y. T. P. si sıralarından «sen, sen» sesleri) Bu 
fikirler yanlış fikirlerdir, bu yanlış fikirlerin 
vicdanlarınızda benimsenımediğine kaaniim. 
Ama, konuşulacak yer burası olmadığı için susu
yorum. Bendeniz bu meselenin ifade ettiği mâ
nayı son derece idrak ettiğim için susuyorum. 
Arkadaşlarım bu susmamın bir fazilet olduğu
nu idrak ederler, umarım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA AZMİ 
ERDOĞAN (C. Senatosu Diyarbakır Üyesi) — 
Komisyon adına söz istiyorum. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Azizoğlu. Sayın Ko
misyon, ne hakkında? 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA AZMİ 
ERDOĞAN (IC. Senatosu Diyarbakır Üyesi) — 
Efendim, dün Komisyonun bâzı şahitlerin ifa- * 
desini almadığı gibi bir iddia ortaya çıktı ve bu 
mevzu kürsüde okundu. 

BAŞKAN — Bir sataşma yok. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA AZMl 
ERDOĞAN (ıC. Senatosu Diyarbakır Üyesi) — 
Sataşma değil, efendim. Komisyon durumu izah 
etmek zorunda kaldı. 

BAŞKAN — Peki buyurunuz. («Komisyon 
namına mı sesleri) Evet Komisyon namına. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA AZMİ 
ERDOĞAN (O. Senatosu Diyarbakır Üyesi) — 
Muhterem arkadaşlar; dün burada Sayın Beka
ta komisyon raporunun onuncu sayfasından bir 
cümle okumak suretiyle güya komisyonun bu 
mevzuda tahkikatını mükemmel bir şekilde yap
madığı gibi bir ifade sarf eltmiş oldukları için 
komisyon bunu izah etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Bu sebeple bu anda huzurunuzda bulu
nuyoruz. Efendim cümle şu : (Musa Anter'in 
bu tarz beyanlarını duymuş olması lâzımgelen 
başkaca hiç bir isim verememiştir.) diyor. Hal
buki Tamer Şekersoy ifadesinde; benimle bir
likte ezcümle aynı suçla orada mevkuf olarak 
Mustafa Ünaldı, Ömer Aktosun, özcan Sallantı 
da bulunuyordu, demiş. Güya bunlar orada ha-
zırmışlar, bu konuşmayı dinlemişler de, biz on
ların ifadesini almamışız ve burada bu şekilde 
başka isim verememiştir denilmiş. Yani Tamer 
Şekersoy burada başka şahısların isimlerini ver-
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miş ve bunların ifadelerinin alınması lâzımgel-
diği halde alınmamış... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Tamer Şe-
kersoy'un nasıl Tahkikat Komisyonunda ismi 
geçmiş ve nasıl ifadesi alınmış, bunları bir cüm
leyle arz edeyim. 

Tamer Şekersoy .ismindeki bir şahıs Gençlik 
Teşkilâtı Sekreteri olduğu iddiasiyle Sayın Be
kata'ya, tarihsiz ,bir mektup gönderiyor. O mek
tubu da Bekata Komisyona gönderiyor. Mektup 
aynen şöyle diyor: 

«19 Temmuz - 26 Ağustos tarihleri arasında 
Balmumcu'da tutuklu olarak bulunuyordum. Mu
sa Anter isminde bir şahıs kürtçülükten dolayı 
mevkuf idi. Bunlar aralarında kürtçe konuşu
yorlardı. Birgün adliyeye giderlerken Urfa Mil
letvekili Kemal Badıllı kendilerine, Sağlık - Sos
yal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'ndan selâm 
getirdiğini söyledi.» Şimdiye kadar bunları hiç
bir resmî merciye vermemiş olduğunu da ifade
lerinde beyan ediyor. Ve Sayın Bekata'ya bu 
mektubu gönderiyor. Bunun üzerine 'Tamer Şe
kersoy'un ifadesine müracaat ediliyor. İfadesin
de aynen şunlar var: «Demokratik rejim aley
hine faaliyet göstermekten maznun olarak Bal
mumcu'da mevkuftum. Kürtçülükten mevkuf 
olanlarla daima temas halindeydik.» Efendim; 
dün Sayın Bekata tarafından burada bu ifadeler 
okundu, Tamer Şekersoy'un ifadesi okundu. Fa
kat bâzı noktalar herhalde satır olarak gözün
den kaçtığı için tekrar okumak mecburiyetinde 
kalıyoruz, özür dilerim. «Hiç 'bir siyasi partiye 
mütemayil olmadıkları gibi hiç bir siyasi lideri 
tasvip etmiyorlardı.» İfadesinde Tamer Şeker-
„soy aynen söylüyor. «Yalnız içlerinden Musa 
Anter Azizoğlu 'ndan sitayişle bahsederdi. Do-
ğu'nun siyasi kaderini elinde tutan adamın bu 
olduğunu söylerdi. Yine basın suçları dolayısiy-
le mahkemeye gidip geldikleri bir gün Musa An
ter Urfa Milletvekili Kemal Badıllı ile adliyede 
görüştüklerini, mumaileyhin kendilerine Azizoğ-
lu'ndan selâm getirdiğini ve Bakanın kendilerine 
geçmiş olsun, merak etmesinler, bundan birşey 
çıkmaz, dediğini ve kendisi gelmediği için özür 
dilediğini Kemal Badıllı'nın naklettiğini söyledi. 
Kürtçülük mevzuunda bildiğim bundan ibaret-, 
tir. Bekata'ya bir pusla yazarak bu bilgiyi ver
dim. Benimle beraber ezcümle aynı suçtan...» 
Esas meselenin dünkü konuşmanın merkezi sik-
letine geldik. «Benimle beraber ezcümle aynı 
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suçlan mevkuf Mustafa Ünaldı, Ömer Aktosun, 
özcan Sallantı da aramızda mevcuttu; fakat bu 
•konuşmayı işitip işitmediklerini bilmiyorum. «Bu 
konuşmayı orada herkes duydu. Şimdiye kadar 

. duyanlar m ey anında, şimdi hatırlı yarak size bir 
.kim' tesb.it edemiyeceğim. Azizoğlu'na ait bir şe
yi, bir muameleyi hiç bir kanuni merciye gön
dermedim, buna teşebbüs etmedim» diyor. Ko
misyonda ifadesi alınırken ısrare-n, bu konuşma
nızı orada dinliyen ,işiten bir kimsenin ismini 
verebilir misiniz, denmiştir. Sureti kafiyede ben 
orada konuşmamızı dinliyen bir kimsenin ismini 
size veremem, diye cevap vermiştir. Şimdi bu
rada .Mustafa Ünaldı falan üç kişiden bahsedi
yor. ıBu üç kişinin bu konuşmayı dinliyen şahıs 
olduğu şeklinde değil, yanlış anlaşılmasın. O, bu 
üç kişi demokratik rejim aleyhinde faaliyette 
bulundukları iddiası ile orada benimle birlikte 
mevkufturlar, diyor. Bu «herkes» kim efendim? 
•Şimdi bir komisyon muayyen bir hudutla vazi
feli. Onu tahkik ediyor. Bir şahıs geliyor, ne 
diyor; «efendim herkes duydu.» Şimdi Balmum
cu'da o gün ne kadar mevkuf varsa, herkes de
nildiğine göre, bu herkesi toplıyalım, komisyona 
çağıralım, ifadelerini alalım. Buna imkân yok. 
Takdir edersiniz ki bunun esas, zati mesele ile 
bile ilgisi yok. Zati mesele ile ilgili olan hâdise, 
komisyona intikal ettirilen mesele nedir? Kemal 
Badıllı bu konuşmayı yapmış mıdır, yapmamış-
mıdır? Evvelâ bunu tahkik etmek lâzım. Kemal 
Badıllı ifadesinde, ben adliyedeyken onunla gö
rüştüm, geçmiş olsun dedim, başka hiç bir şey 
konuşmadım diye beyan ediyor. 

Şimdi bu meselenin merkezi sıkletini teş
kil eden Kemal BadıHı'mım ifadesi orftaıda mev- ^ 
cırt iken, artık 'bundan sonra herkesin ifade
sini almak ve bu yola gitmek abesle iştigal et
mek olur. Nitekim, /bir misaıl arz edeyim. Ay
nen vaki olmuştur. Celâl Bayar'ım hakkında 
tanzim edilen raporun şaibeli okluğu mevzu
unda yine Sayın Bekata'ya o zaman, yani 19163 
senesinin Ma ir t ayımda İzmir Devlet Numune 
Hastanesinde baştabibe yardımı eden bir şahıs 
•ile bir hemşire bir mektup gönderiyorlar. Bu 
me.ktuçita deniyor ki; Azizoğlu, İzmir Devlet 
Numune Hastamesini ziyaretle Kayseri ile Ce
lâl Bayar hakkında.... («Alâkası yok» sesleri) 
Var, var efendim, müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Azmi Bey, meseleyi dağıtmıa-
yınız, İşaret edeceğiniz noktaları izah ediniz, 

1 . 7 . 1964 0 : 2 
Yeni yeni meseleler olmasın. Kısaca izah edi
niz. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) —Evet; evet, 
şimdi telefonla, muhavere yapmış. İlk olarak 
•burada tesbit edilecek şey nedir? 

BAŞKAN — Azmi i Bey, rica ederim, misa
le ihtiyaıç yok. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Başka ale
lade kimselerin Sayın: Bekata'ya: göndermiş ol
dukları mektuplar dolayısiyie Sayım Bekata'-
mım göstermiş olduğu .büıt'üıı delillerim merkezi 
sıkletinin bir delil mahiyetimi taşıyıp taşımı aldı
ğını anlatmak ve oma göre takibe de ceğim iz yo
lu tesbit etmek 1cal)eder. Nitekim komisyon em 
hassas bir itina ile gösterilen bütün delilleri 
incelemiş ve huzurunuzda bulunan raporu tan
zim etmiştir. Binaenaleyh, Sayım Befcaıta'mın 
düşünmüş olduğu; şahitlerim bazılarının din-
Jeınmediği gibi 'bir iddia karşısında komisyon 
bırakrlmıştır. Adı gecem üç şahsım, sureti kati
ye de orada bu şahadete aidolan keyfiyeti:, bilme
mekte oklukları Tamer Şekersoy taraflından 
iddia edildiği halde, burada, efendim ifade
leri alın ması lâzımdır, gibi bir yola götürül
müştür ki ; b rai un sureti kafiyede zihinlerde 
bir karışıklık meydana getirmemesi içim ko
misyon huzurunuzda bulunuyor. 

Hulâsa, olarak ve som olarak şunu arz et
mek isteriz ki, koımıisyom delil mahiyetime haiz 
olan: her hususu titizlikle ele1 almışr ve1 netice
yi rapora, dere etmiş bulunmaktadır. Komis
yon her hangi bir şahidin suçlu mudur, değil 
midir diye tesbit etmesine yetkili olmadığr 
gibi vazifesi de bu değildir. Komisyon iki ba
kam arasımda Yüksek Meclisçe verilmiş o.lam 
karar gereğince, bu daire içerisinde, tahki
kat ile ilgili rapor hazırlamakla mükellefi tir. 
Bu itibarla., bu tahkik sırasında ancak iki ba
kana alt bulunanı bir 'meselede muttali oklu
ğu bir şeyi aidolduğu mercie havale etmek 
vazifesi yanında, alelade şahısların durumla
rımı civar bir yere havale etmek gibi bir va
zife yoktur. Komıisyoır delilleri aid olduğu yer
lere göndermedi, şeklinde yapılan •ithamlar 
yersizdir. Maruzatım bundan ibarettir. 

YUıSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır 'Milletve
kili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayım Azizoğlıu, ne hakkımda? 
(«Sayın Başkam, yeterlik önergesi var» sesleri) 
Evet, yeterlik önergesi var.. 

— 374 — 

http://tesb.it


T. B. M. M. B : 15 
YUSUF AZÎZOĞLU ('Diyarbakır Milletve

kili) — Efendiım. Sayın Bekata'nın son tariz
leri hakkımda,. Kısaca, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Şeyh Said meselesi hakkımda 
mı? Buyurunuz. (Orta şuralardan, «ne alâka
sı var?» 'sesleri) Efendim, Sayım Bekata ar
kadaşımız bu yolda, tarizde bulundukları için, 
müdaf aalarını yapaıcaklar. 

YUSUF AZİ'ZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Muhterem, 'arkadaşlari'nı, bilhassa af-
fıınızı rica ediyorum, -bu mevzuda sabrınızın 
tükendiğini takdir ediyorum. Ama, bu konu
lar, tarihe geçecek konulardır. Hiçbir mev
zuun ımoksaıı veya tereddüde mahal bırakacak 
bir mahiyette kalmamaisı lâzımdır. Bu itibarla 
Sayın Bekata'nın son defa ortaya attığı Şeyh Sait 
hâdisesi hakkında izahları ve bu konuda peşin ko
nuşmanın altında yatan mânayı ve zihniyeti kı
saca belirtmek mecburiyetindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; Dün Yüksek Meclisin hu
zurunda Şeyh Sait isyanına da temas ederek yap
tığım maruzat aynen şöyledir. Türk cenıiyetinin 
Garbe yönelişinde bu ileri harekete ayak uydu-
ramıyan birtakım kimselerin, bir kısım vatandaş
ları da peşlerine takarak yaptıkları irticaî bir 
ayaklanmadır. Bu Şeyh Sait isyanı veya ayaklan
ması mevzuunda benim katî ve vicdani kanaatim-
dir. Ben Şeyh Sait isyanını millî bir hareket, bir 
kurt devleti kurmaya matuf bir teşebbüs olarak 
asla kabul etmiyorum. Bu konuda Niğde'ye yap
tığımız bir ziyarette, ziyafette bulunan Faruk Gü-
ventürk Paşayla da aramızda geçen bir konuşma
da aynı samimî kanaatimi müdafaa ettim. Orada 
gördüm ki, Güventürk Paşa Şark mevzularında 
birtakım yanlış bilgilere ve intihalara sahiptir. 
Şeyh Sait isyanını tamamen başka anlamaktadır. 
Ben orada onu da aynen; Şeyh Sait isyanı millî 
bir hareket değildir, bütün Doğu'ya mal olmuş 
bir hareket değildir, mollaların bir ayak] anm ası
dır, dedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın bunu benim zihniyetim veya 
Şeyh Said isyanını müdafaamın bir delili olarak 
buraya getirmesinde bir mâna vardır. Bir nokta
ya bilhassa Yüksek Meclisin ve bütün Türk Mil
letinin dikkatini çekerim. Bu iki anlayış arasın
da derin bir uçurum vardır. Büyük bir zihniyet 
farkı vardır. Azizoğlu kendileriyle... 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (G. S enatosu Anka-. 

ra Üyesi) — Tarihi mi düzeltiyorsunuz?.. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Efendim, 

ben tarihi düzeltmiyorum, tarihi siz tahrif edi
yorsunuz, Bekata. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
YUSUF AZÎZOĞLU Devamla) — Kürsüyü 

emellerinizin bir aleti yapmak hevesindesiniz; ama 
buna muvaffak olamıyacaksmız. Azizoğlu, bu va
tanda oturan vatandaşlar arasında bir bürudet 
ve uçurum açılmaması, hâdiseleri hakiki mânala-
riyle değerlendirmek ve böyle tefsir etmek yo
lundadır. Hâdisenin hakiki mânası ne olursa ol
sun, yüksek vicdanınıza hitabederek, bu meseleyi 
Azizoğlu gibi anlamak mı, Bekata gibi anlamak 
mı.. («Biz öyle anlamıyoruz» sesleri)... Siz anlı-
yamazsımz; ama hâdisenin mahiyetini değiştire
rek Doğu'da oturan vatandaşlarla Batı'da oturan 
vatandaşlar arasında mazide cereyan etmiş birta
kım defterleri karıştırarak bir kin yaratmanın 
bu memleketin hayrına olmadığını, vicdanını yok-
lıyan her kes anlıyabilir. Mesele budur arkadaş
larım. 

ÎLHAMÎ EBTEN (Edirne Milletvekili) — 
Usûl hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÎLHAMÎ ERTEN (Edirne Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar; münakaşasını yaptığımız, 
raporun 3 ncü maddesidir. 3 ncü maddesinde 
Sayın Azizoğlu'na isnadolunan suçlar; «Tehlikeli 
kimselere Hazineden para vermek, Devletin ülke 
ve millet bütünlüğünü bozucu kürteülük cereyan
larını ve hareketlerini himaye etmek, bölgecilik» 
gibi maddelerdir. îş böyle olduğu halde, bâzı 
hatipler konuşmalarını memleketin bütünlüğü ve 
selâmeti bakımından çok tehlikeli taraflara götür
dü. Ve maalesef Başkanlık Divanının da bunu 
müsamaha ettiğini görmekteyiz. Mesele; bu mad
deler var mıdır, bu maddelerle Azizoğlu'nun ilgi
si mevcut mudur? Bunlar görüşülmek lâzımgelir-
ken, Sayın Kemal Badıllı çok tehlikeli bir konuş
ma yaptı. Ve bu konuşmasının birinde bir rapor
dan bahsetti. Bu rapor nedir? Kimin tarafından 
hazırlanmıştır? Bunun orta yere çıkması lâzım. 
Çünkü, bu rapora istinaden dendi ki, bu bölgede
ki miktarı 350 000 e varan insanların imhasın
dan bahsediliyor, dendi. Eşe dosta karşı bu ko
nuşmalar ve bu mesele yayınlandı. Ben Türkiye 
Cumhuriyetinin hiçbir Hükümetinin bu tarzda ra-
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por hazırladığını sureti-katiyede kabul etmiyo
rum. (Bravo sesleri.) 

Ben, bir Edirneli olduğum halde, yıllarca Do: 

ğu'da hizmet verdim. Ama ben kendi seçim böl
gem ve Doğu arasında hiçbir fark mütalâa etme
dim. Ve Türk vatandaşı da bunu böyle bilmekte
dir. Bunun açık misalini vereceğim, işte Kırşe
hir l i olan Sayın Kadri Eroğan Urfa'nm Millet
vekilidir. Demek ki bölgemizde bu tarzda 
noktai nazarlar yoktur. Bu rapor hakkında Sa
yın Başkandan rica ediyorum, efkârı umumiye-
de yanlıiş fikir olmasın, imha ıraporunu kim ha
tırlamıştır, böyle bir r&por mevcut mudur? 
Sonra bunu takviye etm'ek için yine her hangi 
bir mecmuada her hangi bir siapık yazıyı bura
ya getirdi ve orada yine aynı imha yoluna git
tiği ve birtakım konuşmalar ve oraya başka 
yerden kimlerin getirildiğinden bahsetti... Yok 
böyle şey... 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'de böyle bir dâ
va yoktur. Bunların bu '-kürsüden konuşulması, 
'mevzuun dışına çıkı/lmasıdır. Sayın Başkanın 
buna meydan vermemesi lâzımdır. Türkiye'de 
bir bütünlük vardır. Ama muayyen ideolojile
rin peşinde koşanlar Doğuda da vardır, Batıda 
da vardır. Bunların bütün yurda şâmil bir hal 
alması, ayrı bir Doğu mevzuunun çıkarılması 
tamamen hakikatlere aykırıdır. 

Yine burada konuşulurken kasıtlı ve mak
satlı olarak Doğu'nun iktidarlar tarafından 
ihmal edildiği söylendi. Böyle bir şey de yok
tur. 

ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOĞLU (Yan Milletve-
ikili) — Yardır, vardır. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Ben Edir
neliyim, yoktur, yoktur Sayın Kösereisoğlu. 
İBugün Diyarbakır'a yapılan yardımlarla benim. 
'memleketime yapılan yardımları mukayese ka
bil değildir. 

BAŞKAN — Sayın Erten, usul hakkında ko
nuşunuz. 

ÎLHAMÎ ERTEN ('Devamla) — Usul hak
kında konuşuyorum Sayın Başikanıım Bu tarz
daki maksatlı görüşlere burada imkân veriyor
sunuz, Türkiye'nin hiçbir iktidarı tarafından 
Doğu - Batı ayırımı olmamıştır. (Alkışlar) Ya
tırımlar dile getirildiği zamlan [görülecektir. 
Ben Doğuda da vazife verdim, G-arbda da vazi
fe verdim. îddia ediyorum, iktidarların başla-
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rının memleketleriyle Doğu'nun vilâyetleri ara
sında yol, su, şu, bu bütün yatırımlarda bu hu
susta fark yoktur. Ama bir gerçek vardır, Do
ğu ile Batı arasında hakikaten bir ıgeri kalmış
lık veya tabiat şartlarının elverişsizliğinden 
dolayı bir ıgelir azlığı ve bunun neticesi olarak 
bir yaşama seviyesi düşüklüğü mevcuttur. Bu-
ıgünkü hareket bundan doğmaktadır. Ama bü
tün iktidarlar ellerinden gelen bütün kudretle 
bu /değişikliği halle çalışmaktadırlar. Ama bu
nun bir maksat tahtında orta yere atılmıası ve 
Sayın Başkanlığın, mevzu dışı olan bu konuşjmia-
lara burada yer vermesi eşe doslta karşı bâzı 
tereddütler yaratmaktadır. Binaenaleyh, Sayın 
Başkandan rica ediyorum, bu tarzda konuşma
lara imkân vermiesin ve bu tarzdaki maksatlı 
ifadelere rapor bilmem ,şuymuiş, her hangi bir 
muharririn yazısı imiş... Bunu ikide bir ortaya 
getirmeye meydan vermesin... Bu ortaya çıksın 
ve ondan sonra yeterlik tabiî olarak kabul 
edilsin. 'Tehlikeli mevzua girilmıesin. Eğer mev
zu şu üçüncü madde ise o zaman açık açık ko
nuş alım. Bütün meseleler ortaya atılsın, haki
katler de gün ışığına çıksın. 

Hürmetlerimle... (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, Bakanl ık , arkadaş

larımızın bu mevzu üzerinde - ki arkadaşımız 
pek dar görüyor, o kadar dar değildir - kürsü 
serbestisini nazarı itibara alarak konuşmalarını 
temin etmekte müsamaha etmiştir. O derece ki, 
usul hakkında söz aldığı halde esas üzerinde 
pek kıymetli fikirler beyan eden Sayın Ertem'i 
dahi, usul dışına çıktınız, usul haikkında konu
şuyordunuz diye takyidetmemiştir. 

Efendim, yeterlik önergelerini okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyon raporunda 3 ncü maddede yer 
alan Kürtoülük meselesinde Yüksek Meclis ay
dınlanmıştır. 

Görüşmelerin yeterliğinin oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Recai îskenderoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
(Burdur Milletvekili 

(Mehmet özbey 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatiplerin' karşılıklı konuşması suretiyle 
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birtakım üzücü, şahsi ithamların ortaya konul
duğu ve Meclisimizi üzdüğü muhakkaktır. 

Türkiye'mizde Şark 've Garı» diye bir ayı
rım yoktur. Türkiyemiz ve büyük Türk Mil
leti vardır. Bu itibarla esasen anlaşılmış olan 
bu mesele hakkında kifayeti ar/ ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Ramin Karakaşoğlu 

N BAŞKAN —. Yeterlik önergelerinin aleyhin
de dün Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız söz 
istemişlerdi. Zabta geçmiştir. .Sayın Avni Doğan 
da söz istediler, fakat Turhan (Bilgin arkadaşı-

* mız mukaddem olduğu için bir kişiye söz- ve
receğiz. Sayın Bilgin buyurun yeterlik aley
hinde. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlar, raporun üçüncü mad
desi üzerinde yapılan konuşmalar, Ibiraz evvel 
'muhterem bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
hududu tamamen taşmış ve maalesef Türkiye'
nin bütünlüğüyle ilgili ve belki bir ıgizli otu
rumda veya münhasıran bir meselenin müza
keresi sırasında umumi görüşmede konuşula
cak sözler bu kürsüde dile getirilmiştir. Mese
lâ Sayın Kemal Badıllı arkadaşımızın... 

BAŞKAN — Esasa girmeyin efendim... Ni
çin yeterliği istemiyorsanız onu izah edin. 

TURHAN BÎLGÎN (Devamla) — Müsaade 
edin Sayın Başkan; biraz avrel «ben herkese 
müsamaha gösteriyorum» dediniz. Bir hakkın 
istimaline müsaade ediniz lütfen... 

'BAŞKAN — Bâzı noktaları da hatırlatmalı
yım. 

TURHAN BİLG-ÎN (Devama) — Cümlemi 
bitireyim. Meselâ, Sayın Kemal Badıllı arkada
şımız, «Yaşasın Türkiye ve Türkiyeliler» cüm
lesiyle sözlerine nihayet veıdileır. Bu konuşma
nın cevabını vermek gayesiyle dün söz almak 
için müracaat ettim. Fakat ben «Ne mutlu 
Türküm diyene» sözünü daha büyük bir heye
can ve gurur içinde haykırabilmek için söz is-
temişjtim. (Alkışlar) Bu sö'/y alamadığım İçin 
kifayetin aleyhinde bulunuyorum. Bu. sözlere, 
bu kabil konuşmalara cevap verebilmenin zaru
retine inanıyorum. 

Bir misal daha arz edeceğim; yüzde 60 di
ye bir mukayese yapıldı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin zabıtlarına geçen, belki kötü mak-
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satlar için bir- malzeme teşkil edecek olan ko
nuşmalara burada cevap verilmesi lâzımdır. Bu 
sebeple kifayet takririnin aleyhindeyim, Bu
nun için istirham ediyorum, kifayet takririnin 
aleyhinde reyinizi kullanınız, Ben konuşmamı, 
kifayet takriri aleyhindeki konuşmamı bilhassa 
!bu konularda söz almak isltİyen muhterem Av
ni Doğan Beyefendiye bırakmak isterdim. Fa
kat heyecanım beni bilhassa deminki işaret et
tiğim noktayı tasrih etmek için kifayetin aley
hinde konuşmaya mecbur etti. Kifayet aleyhine 
bir rey istimalini lütuf buyurmasanız dahi, hiç 
olmazsa Atatürk'ün şu «Ne mutlu Türküm di
yene» sözünü zabta geçirmek için söz aldım. 
(Bu bakımdan kifayet müzakeresinin aleyhine 
oy kullanmanızı bütün kalbimle istirham ede
rim. Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
bir arkadaşımız konuştu. Yeterlik önerlerini oy-
.1 arımıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Yeterlik önergeleri kabul edilmemiş
tir. 

Esasen sırada Sayın Avni Doğan vardır. 
Buyurun iSaym Avni Doğan. 

ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Söz is
tiyorum efendim. 

•'BAŞKAN — Yazılısınız Sayın Eren... 
A8IM EREN (Devamla) — Kontrol babın

da söyledim efendim. (Gülüşmeler) 

AVNÎ DOĞAN (Kastamonu Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;; dünkü 
müzakereler başladığı zaman eski İçişleri Ba
kanımız Hıfzı Oğuz Bekata çok olgun bir ko
nuşma yaptı. O konuşmada dile getirdiği mef
humların hemen hepsini bu Büyük Millet Mec
lisinin her âzası kabul edeceği gibi, bütün Tür
kiye'nin takibettiği, beğendiği bir usul olarak 
iltihak etmemek mümkün değildi. Aynı olgun
luğu itham altında bulunmasına rağmen eski 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğ-
lu da gösterdi. Son derece sevinmiştim. Bu iki 
beyanla, arkadaşilarm şahıslarından çok daha 
ileriye kadar iz bırakacak bir konunun böyle 
olmulu bir neticeye bağlanacağını 'görmekten 
yüreklerimiz iftiharla kabardı. Maalesef daha 
sonraki müdahaleler tekrar mevzuu istenilmi-
yen bir mecraya sevk etti. Bir sürü ithamlar 
karşılıklı ortaya atıldı. Şahıslara taallûk eden 
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ithamların oevaplarını herkes ıvermiştir. Fakat I 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Doğu üze
rindeki politikasını bu vesileyle Türkiye Büyük | 
'MiUelt Meclisinin kürsüsünden ifade etmek çok I 
yerinde! olacaktır. 

Arkadaşlarım, eğer Türk Bayrağının al ren-
ıgi hu vatan uğrunda kanlarını feda eden insan
ların kanının remgi ise, bu ırerikte Doğulu evlât
larının geniş bir hissesi vardır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Doğu'da Osmanlı İmparatorlu zamanında çı
kan isyanların hepsi .sadece mevzii beyliklerin 
şu battan alınıp bu zalta verilmesi yüzünden ve
ya falan beylerbeyinin, falanca aşiret reisinin 
Devlete karşı gelişi ile olmuştur. Bir ikilik, Do
ğu'da ifrat 'bir kürtçülük yok mudur? Vardır 
arkadaşlar. Ama, bunu Doğu halkının hepsinin 
üzerine teşmil etmek yanlış tefsirler yaratır ve 
Doğu halkı mustaribolur. 

Bugün burada konuşulan, lüzumu kadar izah 
edilmemiş, konular yüzünden Doğu'da üzüntü do
ğacaktır. 

Gerçi Cumhuriyet Hükümetleri devrinde I 
Şark'ta isyan olmuş; bunun en büyüğü Şeyh Sait I 
İsyanı, Zevlân isyanı, Sason İsyanı lir. Şeyh 
Sait isyanına bizzat Atatürk, nutkunda, «irticai I 
ve mürettep bir isyandır» der. Daha sonra siyasi 
bir veçhe verilmeye çalışılmış, bâzı macerape
restler Şeyh Sait isyanına başka gelişmeler ver
mişlerdir. Ama aslında Şeyh Said'i isyana sevk 
eden bir zabıta hadisesidir. Şeyh Said Piran 
mıntakasında adamlariyie gezerken keııli mürit
leri arasında bulunan ve adlî takibata mâruz olan I 
bir suçluyu tevkif etmekle vazifeli karakol ku
mandanı suçluyu tevkif etmek istemiş; bunun 
üzerine «kefaletle bırakamaz mısın ve daha son
ra alamaz mısın?» isteğinde bulunmuşlar. Elbet-
teki vazifeli buna yetkili olmadığı için bunu red
detmiştir. Bunun üzerine Şeyh Abdurrahim ka
rakolu basmış ve silâh kullanılmıştır. İsyan böy
le başlamıştır. 

Şeyh Said'i muhakeme eden İstiklâl Mahke
mesinde kader ve talih icabı olarak bulundum. 
Adam bütün ifadelerinde her türlü kaçamaktan, 
her türlü aşağılıktan uzak olarak hedefini, gaye
sini sarih olarak söylemiştir. Şeyh Said, Ata
türk'ün memleketi teknik ve medeni sahada 
G-arb'a doğru yöneltme hareketini hazmedemiyen 
bir haleti ruhiye taşıyordu. Bu sırada îstanbul'-
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da bulunan oğlu Ali Rıza Nakşibendi tarikatının 
toplantısında idi. Bu Nakşibendi Tarikatı tari
katların içinde yegâne silâhlı teşkilâta sahip bir 
tarikatıdır. Nakşibendilcr memlekette gidişin 
doğru olmadığı, bu hususa karşı gelmenin yerin
de olacağı kanaatindedirler. Ali Rızamın bu top
lantıdan dönüşünden sonradır ki, Şeyh Said. 
Bitlis Mebusu Yusuf Ziya'nm katılması ile bü,vü: 

yen isyan hareketinde âmme şahidi olarak, ken
disinin çağrılacağını haber almış; bundan çeki
nerek müritleri ile beraber devamlı bir geziye 
çıkmış idi. İsyan bilindiği gibi tediple neticelen
di. Devlet kısmi seferberlik ilânına mecbur kal
dı. Bir sürü canlar yandı, suçlunun yanında 
belki suçsuz da cezalanmış olabilir. 

Bu müzekere münasebetiyle bir Şark millet
vekili olarak Kemal Badıllı arkadaşımız bir ko
nuşma yaptılar. Konuşmaları asabiyet uyandır
dı. Konuşmasına, ilk bakışta mahallî bir gayret 
hissine dayandığı mânası verilebilir. Kemal Bey 
Batıl aşiretine mensuptur. Yani bir Türk boyu 
olan Beydilli aşiretine, mensuptur ve halis Türk'
tür. 

Şeyh Said isyan zamanında Cennp'tan Şeyh 
Mahmut'un, yukarıdan Şeyh Abııdurrahman'm 
tazyikine rağmen, Kemal Beyin babası Sait Bey 
isyancılara karşı Türk Ordusunun yanında va
zife görmüştür. Bu itibarla günlerden beri de
vam eden müzakerenin asabiyeti içinde söylemin iş 
bir kelimenin dikkatsiz kullanılmasını yanlış an
lamaya lüzum yoktur. 

Hâdise Yüksek Meclisimize Zeki Erataman'm 
firarı meselesi dolayısiyle geldi. Zeki Erat anı an 

.bir mahkûmdur; hastaneden ele kaçabilir, ha-
pisanenin duvarlarını da delerek kaçabilir. Onu 
kaçırmama vazifesi muayyen görevlilere ait idi. 
Bu görev adlî zabıtanın idi. Vakıa bizim zabı
tamızı ıslah ederek hususi bilgilere sahip kılmak 
zaman meselesi olup bu mertebede medeni bir 
zabıta teşkilâtımız henüz yoksa da, bu vazife 
halen doğrudan doğruya müddeiumumiler emrine 
verilmiş olan Türk zabıtası, yani polis ve jan
darma tarafından ifa ediliyor.Erataman'm kaçı
şında eğer millî vahdet dışında ağır suç temayülü 
görülmese ve1 vekile isnadedilme vaziyetine inti
kal etmeseydi, buradaki bu acı konuşmalara mey
dan verilmemiş olacaktı. 

Binaenaleyh Zeki Erataman kaçmış, Reşat 
Akşemsettinoğlıı da kaçtı, yarın her hangi bir 
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kaatil de kaçar, bir ırz düşmanı da kaçar. Bu ka
çışların mesulleri üzerinde duracak yerde buna 
bir siyasi mâna vermek doğru olmasa gerektir. 
Ben geçen konuşmaları ele alarak memlekette 
Azizoğlu'nun veya diğer arkadaşların şahısların
dan çok ileriye giderek, fena iz bırakacak yolla
ra düşmekten Meclisin üzgün olduğu kanaatin
deyim. 

Azizoğlu'nun şahsına gelince; oralarda vazife 
görmüş bir adam sıfatı ile, mesuliyet almış bir 

insan sıfatiyle arz edeyim ki, bu ailenin iftirak-
çı kürtçülükle hiçbir alâkası yoktur ve kendi böl
gelerinde Şeyh Şemsettin i n ayaklandırdığı hare
ketleri Devlet kuvvetleriyle beraber yenmeye ça
lışmışlardır. Bu itibarla şu veya bu siyasi görüş 
farkları veya siyasi taktiklerin icabı meselenin 
böyle bir tehlikeli vadiye getirilmesi doğru ol
masa gerektir. 

Arkadaşlarım, Yüksek Meclis adına onun te
mayüllerine uyduğuna inanarak arz edeyim ki, 
bütün Cumhuriyet Hükümetlerinin Doğu bölge
sinde yaşıyan vatandaşlara karşı takibedeceğ'i 
hattı hareket vatanın diğer köşelerinde yaşıyan 
memleket evlâdına tatbik edilen usulün aynı ola
caktır. Bir Vanlının bir Ankaralı ile, bir Bitlisli
nin bir İstanbullu ile hukuk, haysiyet ve şerefte 
tam eşitlik içinde olduğunu sizin adınıza ilân et
mekten şeref duyarım. Bunu söylemekten mak
sadım, burada husule gelmesi mümkün olan fe
na intibaları silmektir. Mâruzâtım budur. Büyük 
Millet Meclisinin vereceği kararlar en doğru ka
rarlar olacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
AVNÎ DOĞAN — (Kastamonu Milletvekili) 

— Bir tek kelimenin yanlış anlaşıldığını öğren
miş bulunuyorum. Müsaade eder misiniz tashih 
edeyim? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Eren, bir da
kikanızı rica ediyorum. Buyurun tashih ediniz 
Sayın Doğan. 

AVNÎ DOĞAN (Kastamonu Milletvekili) — 
Arkadaşlarım, konuşmam sırasında çeşitli isyan
ların adlarını zikrederken Zeylân İsyanından 
da bahsettim. Bâzı arkadaşlarım Zeydan anla
mışlar, onu tavzih için huzurunuza tekrar çık
tım. 

Zeydan Aşireti Oramar isyanında ve bütün 
tarih boyunca Devletin yanında bulunmuştur. 
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Ahmet Zeydan arkadaşımız Zeylân ismini yan
lış anladığı için tekrar söz alarak bu açıklama
yı yapmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASİM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, okunan ek raporun mü
zakere konusu üçüncü maddesi dışına taşan bir 
müzakere içindeyiz. Benden evvel konuşan Sa
yın Kemal Badıllı ve Şükrü Kösereisoğlu konuş
malarında üçüncü madde sınırını iyice taşan ko-
nuşmalariyle adeta birer propaganda mahiyetin
de gayret göstermişlerdir. Bu maddeyi kürtçü-
lük konusunda bir fırsat saymışlardır. Şimdi de 
onlardan bir sayın arkadaş yeterlik önergesi ver
miştir ki, böylece kendi konuşmalarını karşıla
yacak başka konuşmaları önlemek gayretindedir-
ler. Bu sebeple ben de zaruri olarak bu konu
lara değineceğim. (Gürültüler, sadede sadede 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen raporda ya
zılı 3 esas üzerinde konuşunuz. Nazari birtakım 
meselelerle mevzuu dağıtmayınız, rica ederim. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu mâruzâtımın sebebi, 3 ncu madde
nin 6 kısım olan muhtevasının tarihi gelişme
sini tahlil edip, geçen sene burada konuşmuş ve 
burada çok ileri gitmiş bir zatın, başka bir yolu 
tercih etmiş olmalarına mukabele içindir. Elbet-
teki tesir aksi tesiri getirir. Ve böyle konuşan 
bir arkadaşımızın karşısında konuşacak bir ar
kadaşımızın bu kürsüye çıkması gayet tabiîdir. 
Onun için Sayın Başkan bu hakkı bana vermele
rini, dün konuşan bir arkadaşımıza haklı olarak 
buradan şimdi cevap verebilmem için bu hakkı
mı bana teslim etmelerini istirham ediyorum. 

Şimdi Sayın arkadaşlarım, tarihî hakikat or
tadadır. 

BAŞKAN —• Sayın Eren tarihî vakıalarla 
uğraşacak vaktimiz yok. Lütfen sadede gelin. 

ASIM EREN (Devamla) — Efendim, sade
de geliyorum, müsaadenizi istirham ediyorum. 
Bu durumda muhterem arkadaşlarım, bahusus 
Sayın Rahmi İnceler arkadaşımızın ortaya attığı 
fikir... (Gürültüler) Müsaade buyurunuz efen
dim, izah edeceğim Sayın Başkan Anayasanın... 

BAŞKAN — Tarih kürsüsü değil efendim, 
rica ederim.. 

ASIM EREN (Devamla) — Mevztı ile ilgili
dir konuşmam. Burada konuşmak hakkımdır. 
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Bu hakkımı nez etmeyin çok istirham ederim. 

BAŞKAN — Mevzuun dışına çıkıyorsunuz. 
Tarih meseleleri üzerinde konuşmaya devam 
ederseniz, sözünüzü kesmek mecburiyetinde ka
lacağım. 

ASIM EREN (Devamla) — Şimdi burada 
tarih- üzerinde konuşulmuş tarafınızdan müda
hale buyurulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Orta - Doğuda petrol belirtileri başladığı gün
den beri dünyanın petrol piyasalarına hâkim pet
rol şirketleri ve onları destekliyen kendi devlet
leri, Orta - Doğuda petrol kaynaklarına daha 
kolayca hâkim olmak için iki kavmi ele almış
lardır. Bunlar Araplar ve Kürtlerdir. Başta in
gilizler olarak bu şirket ve devletler, Arapları, 
memleketleriyle birlikte Osmanlı İmparatorlu
ğundan koparıp ayırmaya kendi etkileri altına 
almaya da muvaffak olmuşlardır. Kürtler henüz 
mücadele konularıdır ve üzerlerinde çalışan dev
letler vardır. Yani şimdi de Kürtler aynı konu
nun figüranlarıdırlar. Bilhassa Türkiye'deki pet
rol kaynaklan ortaya çıkınca Irak gibi, îran gi
bi Türkiye'deki vatandaş Kürtleri de ele alarak 
tahriklere başlamışlardır. Bugün demirperde ge
risinde Ermenistanın Erivan şehrinde bir kurt 
İstiklâli Enstitüsü vardır. Bu Enstitüyü idare 
edenler uydurma Kürdistan haritaları, uydurma 
Kürt alfabesi ve grameri, uydurma mesnetli pro
paganda broşürleri hazırlamış ve dünyanın dört 
bucağına dağıtmışlar ve dağıtmaktadırlar. 

Kâmuran Bedirhan adlı Bedirhanlılardan 
yaşlı bir Kürt Beyinin idaresinde kurulup halen 
Paris'te, Londra'da, Nevyork'ta Kürt istiklâli 
amaçlı teşkilâtın çalıştığını; (Kürdistan yıldızı) 
adlı kitaplar ve muntazam dergiler yayınladık
larını, ben Almanya ve Fransa'da bulunduğum 
İkinci Dünya Savaşı arifesindeki günlerde gör
müş, öğrenmiştim. Bugün bize dost görünen bâzı 
devletlerin de bu konuyu istismar ettiklerini ve 
aralarında bir (himaye rekabeti) nin bile mev
cut bulunduğunu da bilmekteyiz. Adeta (Kürt 
ve Kürdistan) için kur yapmaktadırlar. 

Kuzey - Irak'taki Barzanî isyan hareketi de, 
esasında, başta arz ettiğim, Orta - Doğu petrol 
harbinin yeraltı aletidir, onun bir safhasından 
ibarettir. 

İşte Kürtçülük konusu bence hakikî çehresiy
le yeni Lavrens'ler elinde böyle bir gerçektir. 
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Kürtçülük nedir? 
(Kürt) diye, Orta - Doğuda petrol konusu 

meydana çıktıktan sonra ilk uydurma, sözde bi
limsel, tarifini yapan ve böylece bilime politika 
(Ansiklopediya Beritanika) dır. Bu ansiklopedi
nin (Kürt) kelimesinin ve (Kürdistan) kelimesi
nin bulnduğu nahife] erde (Kürtlerin aslen Asya^ 
dan değil, arî ve Avrupai ırktan oldukları; Asya 
barbariyle alakalı bulunmadığı ve Asyalı milletle
rin esiri oldukları ve henüz istiklallerine sahip 
bulunmadıklar]) yazılıdır. Bu satırlarla İngiliz 
politikam, Kürt denen insanların evvelce Osmanlı 
İmparatorluğundan ve diğer Orta - Doğu devlet
lerinden koparıp ayırma politikası şeklinde yürü
tülmüştü]'. Ruslar da. aynı amaca yürümüşlerdir. 
Gerçekte ise (Kürt) yoktur; fakat (uydurma bir 
Kürtçülük hareketi) vardır ve sun'i bir varlık 
olarak, haris ve kişisel amaçlı insanlar tarafından 
yaratılıp (yabancıların petrol harbinde ekmek
lerine yag sürülmüş) tür. (Kürt yoktur) dedim; 
çünkü bir (Kürt dili) yoktur. Bugünkü Kürtçe 
Farsça'dan ibarettir ve belki bâzı komşu diller
den, ezcümle Arapça'dan ve Türkçe'den de, bâzı 
kelime ve değimler bu Farsça asıllı konuşmaya 
karışmış; mahallî diyalektler ise Farsçanm İran'
daki şekliyle Irak ve Türkiye'deki Kürtler ağ" 
zmdaki şekilleri arasında bâzı farklar yaratmış
tır. Bizde de, örneğin, (İstanbul, Kastamonu, 
Erzurum, Rize) diyalektleri birbirinden farklı
dırlar ve anlaşmalar] güçtür. Bugünkü Çin ül
kesinde bu aynı milletin mensupları, mahallî 
diyalekt farkları sebebiyle, adeta eyaletler ara
sında birbirinin dilini hiç anlamaz bir duruma 
düşmüşlerdir. Halbuki Çin'cenin esası birdir. 

Bu Farsça'nın Orta - Doğuda yayıldığı eski 
devirlerin hikâyesi malûmunuzdur: Orta Asya'
dan gerek Orallar; Lehintan üzerinden Fransa'
ya doğru göçüp Atillâ İmparatorluğunu kuran 
Türkler, gerekse İran üzerinden küçük Asya'ya, 
hattâ ta Cezayire kadar yayılan kan kardeşleri
miz, kısmen mahallî etnograf ilerin etkisi altın
da kalmıştır. Nitekim İran üzerinden gelen Türk 
aşiret ve boyları da Fars, hars ve dilinin tesiri 
altında kalıp ana dillerini adeta unutmuşlardır. 
Sonraları (Şiî) mezhebinin Doğu - Anadolu, 
Irak ve Batı İran Türkleri arasında yayılması 
da Fars dilinin (mahallî ana dil) haline gelme
sine ve Arap dilinde (Kürt - Çoğulu Ekrat) den
meye başlamasına yol açmıştır. (Kürtün «Kurt») 
dan geldiği; ormanlık, dağlık Doğu - Anadolu'-
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muzda dağlarda vahşi hayvanlar arasında yaşı-
yan bu Türk asıllı kavmin (Kurt Türkleri) ve 
sadece (kurtlar) dan gelme (Kürt) deyimiyle 
anılmış oldukları da, tarihî bir tefsir tarzıdır. 

Parslar yahut Parslar tarihin milâttan öncesi 
uzak devirlerinde Basra körfezinde dar bir hinter-
land içinde (Benderi Buşir, Benderi Abbas) sahil 
şehirleri merkezleri olarak yaşarlarken ve o za
manlarda Asya ile Küçük - Asya, Akdeniz ve Av-
rupa'daki Türkler yekpare bir millet halinde 
iken, bâzı hırslı Türk hükümdarlarının birbirini 
siyasal rekabetle yoketmesi sonucunda Kuzeyde 
Rus'lara, Güneyde Farslar'a üstünlük verip yek
pare Türklük ikiye bölünmüştür. Böylece Asya'
da kalan Türk milleti parçası, Küçük - Asya ve 
Avrupa'daki Türk'lerden ayrı kalmışlar ve Çin 
hars ve dili içinde çoğunlukla eriyip gitmişler
dir. Çin tarihlerine dayanan (Moğolların, Tatar
ların ve Türklerin tarihini) italyanca'dan tercü
me etmiş olan merhum Hüseyin Cahit Yalçın'm, 
bu tercüme eserinde. Çin'in bu hars harbi ve za
feri, bariz şekilde belirmektedir. Yani îran ile 
Rusya, zamanla, Doğu ve Batı yani eski ve yeni 
Türk yurtlar; arasında birer büyük baraj olmuş
lar ve olmaktadırlar. 

Bugün ise Türkiye'de (Kürtçülük suni hare
keti) vardır. Bu hareket, arz ettiğim gibi, büyük 
devletlerin siyasi nüfuz ve istilâ emellerinden do
ğup, kişisel çıkarlarına bunu bayrak edinmiş kim
selerin elinde, küçümsenmiyecek bir teşkilât ve 
varlık halindedir. Barzani'ye Ruslar'da, Birleşik 
Amerika Devletleri de kur yapmaktadırlar. Bu 
hareketi, Devletimizin geleceği üzerinde meşum 
amaçlar güden bir hareket olarak tanımakta ben
deniz bir hata görmem. Dikkatli olmalıyız. 

Bana 1959 yılında Büyük Millet Meclisine 
(Kerkük ve Irak'ta Barzani çetelerinin Türk asıl
lı Irak tebaasına saldırı ve yağmaları) konusun
da sunduğum bir sözlü soru üzerine, malûm gizli 
kürtçülük teşkilâtının beni (Doğu ve. Güney ille
rimiz halkına ve üniversitedeki Doğulu ve Güney
li Türk evlâdına karşı düşman hisler besliyen bir 
insan olarak) tanıttığını ve hattâ istanbul Üniver
sitesinden (Üniversiteli Kürt gençleri) başlıklı 
ve 125 imzalı hakaret ve tecavüz telgrafları ve 
Bağdad'dan Türkçe yazılmış çok ağır küfür ve 
hakaret mektubu aldığım ise bir gerçektir. Irak 
Hükümetinin o tarihlerde Türkiye'deki Kültür 
Ataşesi Refik adlı zat, aslen Arap olup evvelce 
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Adan a'da Türk öğretmen Okulundan mezunen 
Irak'ta Arap Maarif Teşkilâtının yükselmiş ve 
Türkiye'de üniversite fakültelerine doktora tale
besi ve öğrenci olarak sunduğu kendi ajanı Arap
lar vasıtasiyle Doğulu ve Güneyli Türk çocuk
larımıza Kürtçülük idealini telkine girişmiş ola
rak gören Hükümetimiz kendisini Irak'a geri gön-
dertmeye muvaffak olmuştu. O zaman merhum 
Menderes, bu hâdiseyle ciddî kovuşturmalara 
geçti ve zamanımıza kadar gelen adlî safhalar ol
du. Bu olaylar gerçektir. 

(Kürtçülük Sün'i hareketini önlemenin) salim 
yolu, Millet Meclisinde benden evvel bu kürsü
de konuşan sayın arkadaşların tuttuğu (propa
ganda yolu) değildir. Burada Türk tarihini bile
rek Türk milletinin birliğini tekrar sağlamamız 
gerekir. Millî birliğimizi bugünkü anlayışımız 
içinde muhafazaya mecburuz. Amerika Birleşik 
Devletleri Barzani'ye yüz verebilir; Ruslar'da si
lâh verebilir; Ingilizler'de ümit verebilirler. Biz 
Birleşik Amerika milletleri gibi bir seviyeye he
nüz varamadık. Onlar (italyanca, Rumca, ispan
yolca, ingilizce, Fransızca ve eski yerli) dillerini 
serbestçe konuşurlar; ama tek bir (Amerikalılık) 
anlamında bütün tahriklerden uzak, şuurlu bir 
millet halinde toplanmışlardır. Ama biz o haya
le ve misale kendimizi kaptıranlayız. Her zaman
dan fazla bugün millî birliğe muhtacız. (Kürtçe) 

nin bekası , Iran Fars harsını yükseltmek gayre
tini güden bugünkü Iran idarecileri için de, Tür
kiye'nin Doğudaki hars varlığını daimî zaıf için
de tutacak, kendileri lehine bir avantajdır. Onlar 
bu sebeple Iran - Türkiye sınırlarındaki Kürt 
aşiretlerini tabiî olarak Türk harsına karşı muka
vemetli tutarlar. Türkiye ile hâdiseler çıkarmala
rını ve bizden soğumalarını isterler. Irak'ta ise 
Barzani'nin ikinci hedefinin Türkiye'deki zengin 
petrol sahaların] içine alan bölgeler olduğunu hiç 
unutmamalıyız. 

Bizim şimdi üniversitelerimize sokulmuş; ay
dınlar içinde savunucusunu bulmuş ve hattâ şu 
kürsüde bile bir bahane ile (Sün'i Kürtçülük ha
reketini) söz konusu etmeyi sağlamış olan (pro
paganda ve hareketi) karşısında Büyük Meclisin 
yekpare ve şuurlu olarak vaziyet alması millî ve 
hayati bir vazifemizdir.. 

BAŞKAN —- Sayın Eren, sözünüzü bağlayı
nız, lütfen. 
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ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, bu havayı bozmak, memlekette istik
rara bir an evvel varılması icabettiği anda, Kürt'-
ün mevcudolmadığı fakat Kürtçülüğün mevcud-
olduğu şekilde doğru değildir. Onun için bu ar
kadaşları burada kınamak isterim. 

Bu konuda iki say m. milletvekilinin ve eski 
iki bakanın birbiriyle mücadelesini bir fırsat sa
yan o menfi harekete artık ebediyen son vermeli 
ve Türk millî birliğini elbirliğiyle savunmalıyız. 
Bu konuda Türk milletinin bir tek güvenebile
ceği dostu vardır. O da yine kendisidir. Ynban-
m dostlara bu konuda güvenmiyelim. Birbirimi
zi de lüzumsuz yere üzüp ineitmiyelim. 

Bilelim ki, kültür seviyemizi bu millî l)irlik 
sloganı içinde ayrlıyarak yükselttikçe Kürtçülük 
«Sün'i hareketi de sönecek ve nihayet (Kürt) ün 
bir (Türk) (-ocuğu olduğu tarihî gerçeği bütün 
milletimizde've dünyada benimsenecektir. O gün
lere metanetle ve kardeşlikle yürümeliyiz. Mâru
zâtım bu'kadardır. 

Derin hürmetlerimi sunarım. (Ortadan alkış
lar) 

, REOAİ İSKENDEROĞUI (Diyarbakır) — 
Kural hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buy urunuz. 

IlECAİ İHKENDEROĞLU (Diyarbakır Mil
letvekili) — Efendim, Riyasetin müzakereleri 
idare hususunda, usûl hakkında söz aldım. 

Sayın Asım Eren, iki üç defa, bendenizin. 
dün veya bugün bu kürsüden, komisyon rapo
runda yer almış bulunan üçüncü maddesindeki 
kürtçülük hâdisesi hakkında 'konuştuğumu ifa
de ettiği halde Saym Başkan hiçbir müdaha
lede bulunmadı. Sayın Asım Eren, peşin hü
kümlerle zihnine yerleştirmiş olduğu arkadaş
lar hakkında burada 'konuşur, veya 'konuşan 
bâzı arkadaşlar için bir takım yakıştırmalarla 
ismimden bahsettiler. Bunu tekzibetmek ve 
zabıtlara geçirmek için söz almış bulunuyorum. 
Bu yanlışlıkların, yakıştırmaların vâ'kı «İması 
anında Saym Başkanlığın vaktinde müdahale 
etmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Recai Iskenderoğlu'nun 
o gün söz almadığı vâkıdır; usul hakkında söz 
aldı. Bu bakımdan birikirlerine serzenişleri 
olur. Burada Başkanlığın müdahalesi vâ'kı de-
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ğ ildir. 

Efendim, -sıramızda Fethi Ülkü. Bey vardır. 
Buyurun Saym Ülkü. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım; 'bu Mecliste •görüşül
memesi lâzımgelen bir konuyu bugün konuşu]) 
müzakere etmekteyiz. Fakat, memnuniyetle 
imiş ah ad e ettim; dünkü konuşmalar ballarken, 
görüşmelere mevzu olan iki eski bakan, bizim
le aynı ıstıraptadırlar. Bu konunun bu Mec
liste muayyen sınırlar içinde görüşülmesine 'ta
raftardırlar. Bu anlamda ikisi de yakınlaştı]ar. 

Zaten bu iki saym arkadaşın daha önceki 
konuşmaları bir asabiyet anının doğurduğu bir 
ortam içinde vukubulmuştur. Şimdi ise, dost
luk elleri yekdiğerine uzatılmış ve artık bu 
mesele kapanmış bulunacaktır. 

Bir arkadaşımızın da izah 'buyurduğu. gibi, 
şayet mevzu hakanlar arasında kalsaydı, daha 
o günden memnuniyet verici şekilde neticele
neceği muhakkaktı. Ama, bâzı arkadaşlarımız 
yer yer meseleyi taşıran müdahalede bulunun
ca, durum (bugünkü seviyeye geleli. 

Muhterem arkadaşlarım; memlekette kürt
çülük olduğunu ve obıcağını, bendeniz samimi
yetle ifade edeyim ki, kabul etmek istemiyorum. 
Bu sıfatı, Osmanlı imparatorluğu zamanında, 
devrin politikası icabı, kütlelere yekdiğerinden 
ayırıcı vasıflar vermek ve bunları tahrik ede
rek biribiriyle çarpılmalarını temin £tımek su
retiyle idareyi sağlamak için bulunmuş isimler 
olarak mütalâa, etmek, kanaatimce en doğru 
yoldur. Hatta 'O zaman, vatandaşları, «bir 'kıs
mı şu ırktan, bir kısmı bu ırktan» diye göste
rerek memlekette pek çok ırkın kaynaştığı his
sini vermek, belki o devir için menfaat icabı 
olabilirdi, işte, «kurtluk» diye bir ayırım da 
'bu münasebetle yapılmak istenmiştir. Bu hu
sus o zamanın idaresi bakımından belki hoş 
görüldbilirdi. Fakat, bugünkü rejim ve anlayış 
içinde asla.... 

Muhterem arkadaşlarım; bu 'memleketin te
alisi ve bütünlüğü için çalışan ve fakat «kurt» 
lâkabiyle anılan insanlar, kendilerine vatandaş
lık hakkı olarak nasipleri, diğer vatandaşlar 
derecesinde ve arzulanan şekilde verilmediği 
için, yer yer hak isteme iddiası ile ortaya çık
mışlardır. Fakat, ihtiyaçları hiçbir suretle tet-
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kik edilmemiş olan bu vatandaşların maddi, j 
manevi mahrumiyetten doğan tezahürleri isyan 
olarak vasıflandırılmış ve onlar, «kürtlükle» 
veya başka türlü ayırıcı namlarla itham altın
da tutulmuşlardır. 

Büyük Meclisi tenzih ederek arz ediyorum; 
bugün bir çok kimselerin «kurt» diye vasıflan
dırdığı insanlar, bu memleketin tamamiyetini 
korumak için asırlar boyunca can1 a başla ça
lışmışlardır. Birinci Dünya Harbi sırasında, 
Rusların Erzıırumdan geçerek Pülümüre geliş
leri sırasında, eski «Dersimli» denen bugünkü 
Tunceli'liler 'bir anda silâha sarılarak, 'bildiği
niz şekilde, Ruslara bir adım attırmamak su
retiyle bu memlekete bağlılıklarını göstermiş
lerdir. Fakat, mantıkla konuşmıyanlar, 'bu I 
insanlara «kurt» demeğe devam etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; İstiklâl Mücadele
sinde Bursa civarında Umurbey, Katırlı ve daha 
1.7 - 18 köyün Yunanlılar tarafından işgali sı
rasında.... 

BAŞKAN — Sayın Ülkü, şu üçür.cü 'kısım 
hakkında, lütfen. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamca) — Bağlıyacağ:m 
efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne Milletvekili) — 
Mevzu ile münasebeti var mı? 

BAŞKAN — İlhami Bey, lütfen. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Var, efendim. 
BAŞKAN —• Evet, mevzua geçin. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Mevzu için

de kalıyorum. Konuşmam hiç. kimseye sataşma 
veya ittiham mahiyetinde olmıyacaktır. Îlha
mi Beyefendiyi de tatmin edeceğim. Dinlerse, 
kendisini teyidedici mahiyette konuştuğumu 
anlıyacaktır. 

Evet muhterem arkadaşlar; o bölgedeki in-
sanlarv Yunan işgalinden kurtarmak gayretiyle 
o sırada o civarda bulunan Tunceli'nin Mazgirt 
ilçesinden Hüseyin Çavuç, tek başına silâha sa 
rılmış, etrafım? çeteler toplıyarak mücadele et . 
mistir. Kurtuluştan ^onra, bu köyler ona min
nettarlıklarını, Bursa'daki «Kardeş» Gazetesiyle 
ifade etmişlerdir. Fakat, Hüseyin Çavuşun adı I 
gazeteye de, Harlb Malûlleri Mecmuasına ve I 
Ilanb Tarihimize de yine «Kürt Hüseyin Ça
vuş» diye geçmiştir. Bu hal karşısında bâzan şu I 
neticeye varmak mümkündür. «Kürt» kelime- I 
si, soyadının bulunmadığı devirde, birini di- I 
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gerinden ayırmak için ade+s bir nevi lâkap 
gibi kullanılmıştır. Bölgemizdeki vatandaşlar 
bunu ancak bu anlamda kabul etmişlerdir. 

Şüphe edilmemelidir ki. memleketin en emin 
insanları bu vatandaşlardır. Kendi seçim böl
gemden nrsaller vermiş olmam, onları daha 
iyi tanınmış olmamdandır. Yoksa memleketin di
ğer bölgelerinde de bu neviden misaller pek 
çoktur. Vergisini veren, askerlik hizmetini ke
maliyle yerine getiren ve bilhassa memleketin 
kanunlarına, asayişine, bütün Türkiye'de hiç-

.ıbir yerle mukayese edilmiyecek kadar saygı 
gösteren bu bölgenin halkına hiçbir kimse «Türk-
ten» başka bir sıfat yakıştırmamalıdır. Hiçbir 
kimsenin bu yakıştırmayı benimsemiyeceğini ka
bul etmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir arkadaşım da 
temas etti. Gayet isabetle konuştu. Kürtçülük-
ten bahsedenler, şahsi kaabiliyeti olmayıp da 
başka yollardan kendilerine imkân ve çare ara
yan bâzı zavallı kimselerdir. Menfi müdahale
lerle türlü ayrılıklar yaratılmasına bunlar se-
bebolmaktadır. Bu türlü davranışlar yaralayı
cıdır. Bu tarz hareketleri şiddetle red ve telin 
ederim. Bu kütü niyetli kimselerle beraber ol
mamakta millet ittifak halindedir. 

Bugün, memlekette ayırıcı bir nam ile ça
ğırılan kimselerin, bundan son derecede müte
essir olduklarını, çok üzüldüklerini bir misal 
ile arz edeyim:. 

Sene 1954; biz yeni seçimi kazanmış, millet
vekili olarak artık Ankara'ya gelmek üzereyiz. 
Karşımızda bir vatandaş topluluğu gördük. On
lara, her yeni mebus gibi «Gideceğiz, hakları
nızı arıyacağız. Yolunuz; suyunuz, köprünüz 
yok; bunları temine çalışacağız» dedik. Bana 
yaşlı bir köylü vatandaş şöyle cevap verdi: 
«Beyefendi, sizi milletvekili seçtik, gidiyorsu
nuz. İnanınız, biz sizden yol, köprü, su istemi
yoruz. Biz, her şeyden evvel bizim de bu mem
leketin gerçek vatandaşı olduğumuzu Devlet 
büyüklerine anlatmanızı istiyoruz. Eğer, bizi 
bu memleketin gerçek vatandaşı yerine koyar
larsa, bu dediğiniz şeyleri zaten verirler.» 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki, bu 
bölgedeki insanların izanı ve hassasiyeti bu nok
tada toplanmaktadır. 

Bugün mesut bir hâdise olarak kaydetmek 
isterjm ki, artık orada vatandaş, kendisinin 
gerçek vatandaş olduğunun bilindiğini görmek-
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tedir ve (bundan memnundur, mesuttur. Zira, 
insan yerine koyduğunu eserleriyle müşahade 
etmektedir. 

Dun, hiç. okur - yazarı bulunmıyan Tunce
li, bugün Türkiye'de okuma - yazma bilenler » 
itibariyle üçüncü gelen vilâyetimizdir. (Bra
vo sesleri) bunun sebebi, büyük bir arzu duyul
makta ve bu arzu müpet karşılanmaktadır. Tun
celi'de herkes öğrenmeye âşıktır. 

Diğer bir misal arz edeyim: Tunceli millet
vekili olarak huzurunuzda konuşan bu arkada
şınız, ne toprak ağası, ne de bölgenin nüfuzlu 
bir şahsiyetidir. Tunceli'nin öğrenmeye, bilme
ye âşık halkı, üç devredir benim maarifcilik sı
fatıma oy vermişlerdir. Bu seçim devresinde ise, 
Tunceli'nin biri senatör, ikisi milletvekili olmak 
üzere üç temsilcisi vardır. Üçü de Maarif çidir; 
üçü de öğretmendir. Bu netice, bu bölge hal
kının maarife, 'kültüre karşı duyduğu aştk ve has
retin açık ıbir delilidir. Bu misalden hareket 
ederek demek isterim ki, muhterem arkadaşlar, 
bütün Doğu bölgelerinde kabili tatbilc bir halk 
eğitimi, sağlık ve öğretim politikasının takibe-
dilmesinde fayda ve zaruret vardır. 

Vatandaş, «Kürt» değilim, diyor. Ona illâ 
«Sen kurtsun» diyoruz. İşte hata buradadır. Tun
celi'de her hangi bir vatandaşa menşeini sor
sanız; size vereceği cevap şu olur: «Biz, Hora
sandan gelmişiz, Ahmet Yesevi torunlarıyız.» 

Çok istirham ediyorum arkadaşlarım; yolu
nuz Tunceli'ye düşerse hu suali her hangi bir 
vatandaşa sorunuz; size bu cevabı politika ol
sun diye değil, inanarak, bilerek söyliyecektir. 
Belki hususi konuşmalarında kürtçe konuşan
lar bulunur. Bu, tarihin getirdiği diller karı
şımıdır. Fakat, duaları ki, bunlar manzumdur 
ve anane ile kökten gelen şeylerdir, öz Türk-
çedir. Halkın ibadet ve itaat ettiği şeyler ta
mamen öz Türk menşeinde yaşıyan şeylerdir. 
Tuncelili halen Celâlettin Harzemşah'm, ken
di dağındaki mezarına hürmet ve niyaz ederler. 
Düzgün Dağında yatan Türk akıncılarının ku
mandanı, onun için mübarek bir yerdir. Ye
minini onun adına yapar. Bütün bunlar, benim 
Ibu fırsatla söylemeye imkân bulduğum küçük 
birkaç misalden ibarettir. 

Bizim bu memlekette bir noksanımız var, 
muhterem arkadaşlarım; memleketimizi tanı
mıyoruz. Bütün münevverlerden istirham edi-
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yorum, gelsinler, Tunceli denen bu yurt parça
sını özellikleriyle lütfen görsünler. Orada hal
kın sosyal dayanışmasının çeşidini ve insan 
karekterinin en kesin hatlarını yakinen müşa
hede etsinler. B.ı bölgelerden alıp, bütün mem
lekete yayabileceğimiz özellikler mevcuttur. Has
belkader tanıdığım birçok yabancılara anlat
tığım bu hususiyetler son derece cazip kraşılan-
raış ve sosyal konular olarak kıymetlendiril mis
ti ı'. California Üniversitesi profesörlerinden 
Diekerman bu yabancdardan biridir. 

Benim istirhamım, üniversitelerimiz, akade
milerimiz, Meclislerimiz ve bütün aydınlarımız 

.bu bölgelere açılsınlar; yalnız plânlama çerçe
veli içinde kalmayıp, buraların maddi, manevi 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hususi etüd-
ler yapımlar. 

Eski Çanakkale milletvekilleri olan arka-
daşlarıımız bilirler; 1951 - 195'2 de Çanakka
le'ye 60 ımüteUıassıs ıbirden .gönderilerek, bölıge 
her yönden incieletiknişti. 'Bu türlü •e.'ıütlerin 
Doğu bölgesine teksifini istiyoruz. Asıl mulh-
taç ve 'mağdur durumda olan yerler buraları
dır. Orada, uzatılacak saimimî eli «ikmtya--
eak el yoktur. 'Bir selâm verseniz orada kırk 
yıl hatırınız sayılır. «Bir fincan kahvenin 
kırk yıl hatırı vardır» sözü, itimadediniz, 'bu
ralarda ihükmünü daha ziyade gösterir. Bü
yük İtalyan Şairi Virjil diyor ki, «Fazilet. 
dünyayı terk ederken, son adımını köyden 
atmıştır.» Bu sözü ibenimsemek istemesek bile, 
'bu anlaraın gerçek yüzünü bu 'bölgelerde gö
rürüz. -t 

Adalelt Bakanlığından, Tunceli'de hangi 
konularda mahkemelere ne ımiktar dâva inti
kal etımiş olduğuna dair istatistiki toriği rica 
ettim. Öğrendim ki, ağır cezaya intikâl etmiş; 
olan dâva sadece 5 - 10 kadardır. Bütün asa
yiş memurları, hâkimler Tunceli'de görev 
almak istemektedirler. .Türkiye'de asayişle 
ilgili memurlar ve âmirler.buradadır. Sorula
bilir, ıgitmek istedikleri iki yer 'vardır; birin
cisi İstanbul ise, ikincisi Tunceli'dir. Çünkü. 
'burada, asayişle ilgili iı§ yoktur, huzur vardır. 

İlçeler arasında giderken, yolda sdhipsj;*; 
bir culval buğday görürsünüz. Bir kaim yön 'gcs 
lir, bunları yükler, götürür. Ona sorarsınız, 
«bu buğdaylar kimindir! nereye götürüyorsu-
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nuz?» dersiniz;- şoförün size cevabı şu 'olur: 
<4'Bana filân köyden falan Jhaiber salmış, buğn 
dayımı yol üstüne 'bıraktım, alsın değirmene 
•götürsün dedi, onun için götürüyorum» der. 
G/erçektıen kaımyon salhi'bi (buğdayı götürür, beş 
on gün sonra un çuvallarını getirir, yine yeri
ne bırakır. Hiçbir zarara uğraanadan mal sa
hibinin eline geçer. Bu bir Ihikâye de'ğildir 
arkadaşlar. . Bunun gibi dalha yüzlerce, binler
ce misal göstermek kabildir. Bu (haliyle Tün
ce! i,, Türkiye'nin isviçre'si sıfatına lâyıktır. 
Memleketimizi bu İhale getirmek istemez •miyiz? 

Buradaki vatandaşlara, bulgun 'Türk re
jimini inkılâp ve nizamiyle benimsemiş 'olan bu 
muihterem insanlara sevgi ve saylgiyle muamele 
etmek tabiîdir. İBumın dışında /her davranış 
veya onlara izafe 'edilecek 'her ayırıcı 'vasıf, (on
ları ancak iyi vatandaşlık yolunda şaşkınlığa 
sevk eder. 

Sö'zlerimi uzatmıyacağım; bugün Mecliste 
konuşma konusu olan meselenin dafna fa.zla 
uzatılmamasını, 'her iki eski Bakan arkadaşı
mızın da suçsuz 'Sayılmasını ve netice itibariy
le de memleketi esaslı bir incelemeye tabi tuta
rak yurduaııızu tanımak ve gereğini yapmak 
için geniş bir çalınmaya başlanmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Dinlediniz, lütfettiniz; teşekür eder say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin (Vaz
geçti sesleri) 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA ORHAN 
APAYDIN (Aydın Milletvekili) — Komisyon 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tvomisyon buyurun. 
Sayın Kılıçoğlu, not ettim efendim. 

TAHKİKAT KOMİSYONU ADINA ORHAN 
APAYDIN ('Aydın Milletvekili) — Müh terem 
arkadaşlarım, Sayın Asım Eren arkadaşımıza 
cevap arz etmek istiyorum. Halis öztürk ko
nusunda raporumuzda bir netice kısmının mev-
cudolmadığım arkadaşımız ileri sunmuştur. 
Halbuki raporda aynen «bu mevzuda eski iSağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizıoğlu 
hakkında bu konuda siyasi veya /hukukî /her 
(hangi bir sorumluluk (bulunmadığına ittifakla 
karar verilmiştir» 'hükmü mevcuttur. Ve bu da 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmiştir. Arz ede
rim efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıiıçioğlu 

1. ETKM KILIÇOĞLU (Giresun Milletveki
li) — Muihterem arkadaşlarım; (hakikaten bu 
mevzuun Büyük Millet Meclisine getirilmiş ol
masından üzülmemek .mümkün değildir. Mev
zu memleketin, milletin bütünlüğü ile ilgili, 
güvenliği ile ilgili bir konudur. Hislere, (he
yecanlara veya politik davranışlara veya görüş
lere göre bir şaihsı itham etmek, diğer tarafın 
lehinde bulunmak •mümkündür; fakat ispat 
edici ve inandırıcı delillerle ortaya çıkmak çok 
güçtür. Doğuyu yakmen bilenler şunu kabul 
etmelidirler ki, ta Osmanlı İmparatorluğunun 
kuruluşundan bu yana 31ı mal edilmiş bir böl
gedir. Halkı Devlet 'otoritesinden şefkat de
ğil, daima Devlet .otoritesi ile karşı karşıya 
gelir gibi bir durucu a düşürülmüştür. Bunda ve
bali olanlar belki vardır, bunu tarih tesbit 
etmelidir. Bugün de o böllgenin Ihalkını onla
rın ıstıraplarını, onların tarih seyri içinde ge
çirdikleri yaşayışı istismar etmek için ortaya 
çıkanlar varsa, Devlet ve Hükümet kuvvetle
ri derhal bunların kafasını kanuna uygun ola
rak ezmeli, onları durdurmalıdır. Artık is
tismar etmek değil 'onlara Ihiznıet etmek zama
nı geldiğini herkes öğrenmelidir. 

Muihterem arkadaş]anım, Sayın Bekata ve 
Yusuf Azizoğlu'nun böyle bir konuyu Büyük 
Millet 'Meclisine getirmiş olması biraz evvel 
ifade ettiğim gibi çok tehlikelidir, Çok üzücü
dür. 

Biraz önce bir arkadaşımız konuşurken ye
rimden de dayanamadım müdahale ettim, (her 
ikinizle de beraber değilim dedim. Sebebi şu 
idi: Bir arkadaşımız diğerini, itham edebilmek 
için türlü konular arasında bu tehlikeli konuyu 
ele almıştır. İsmini söylemiyoruım, bu telhli'ke-
li konuyu ele almıştır; ama şunu da kabul et
mek lâzımı ki, itham ettiği kimseyi o bölgede 
kuvvetlendirmiştir. İşte bu noktayı zabıtlara 
(geçsin diye burada arz etmeye mecbur kaldım. 
Mademki 'herkes eşittir, (herkes memlekete 
yaptığı 'hizmet nisbetinde•'sevilecektir; istisma
ra vesile olacak davranışlardan hazer etımek lâ
zımdır. Doğu ihmal edilmiştir. Bugünkü 
'5 yıllık plânımızda da var; iktisaden geri kal
mış bölgeler arasında dengesizliği 'gidermek.. 
İnsafla söylemek lâzımdır. Doğu'nun üıemen 
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'hemen 'bütün vilâyetlerini, bütün kazalarını 
ve ileri ıgelen bütün insanlarını tanıyan Ibir ar
kadaşınız şifahiyle arz ediyioruım; Anadolu'nun 
muayyen yerleri haricinde, - Türkiye'nin mu
ayyen yerleri (haricinde bu'günkü 20 nei asır 
medeniyetine göre insanca yaşıyacak seviyeye 
gelmiş bölgelerin sayısı parmakla gösterilecek 
kadar azdır., Bir Solhan'ın, 'bir Yüksek Ova'-
nııı, bir Muış'un, Hakkâri'nin köyden en j 
ufak bir farkı yoktur. Aon a eski hastalıktır; ! 
Karadenizli misin; Lâzsm, Doğulu musun, j 
Kurtsun. 'Bu yetmiyormuş gibi, ikinci bir j 
ayırıcı cereyan; siz şu tarikattan, öteki bu 
tarikattan. 'Bir taraftan da çıkar nutuklar i 
atarız; birliğiz, beraberiz, vatan millet, ' 
deriz, Deriz ama el altından da seçim mi var, • 
o 'bölgenin halkı dinî inanış bakımından alevî 
midir, derhal 'bir aleviyi aday gösterir vatan- • 
daşı istismar etmeye çalışırız. Falan bölge ! 
Kürtçü mü, gidip aman îbu vilâyette büyüdüim, • 
ben sîzdenim falan diye iknaya çalışır rey alı- ' 
rız. Karadeniz Laz mı, aman ben burada bü
yüdüm diyeni aday yaparsınız. Kim yapar bu- j 
nıı? Maalesef siyasi partiler yapar. Bakınız ' 
26 vilâyette seçim yapılmıştır. Bu 2*6 vilâyette 
adayları siyasi partiler nasıl teslbit etmişlerdir', 
kimleri aday yapmışlardır1? İşte muhterem ar
kadaşlarım, resmî beyanlarla hakikatleri, rea
liteye saımimî olarak (bağdaştırmadığınız müd
detçe birlik 've beraberlikten «bahis açmak sa
dece zabıtlara 'geçmekten ibaret olur. Haki
katler hiıc, de iböyle değildir. 

Şimdi başka hir n'oktaya temas etmlek isti
yorum. Sayın Azizoğlu ve Yeni Türkiye Par
tili •milletvekili arkadaşlarım bambaşka bir şey 
îlçine 'girmişlerdir. Ayrıca bir rol oynamak is
tiyorlar. 'Bence buna hiç lüzum yoktu. Kemal 
Badıllı arkadaşımızı «ok. severim, tanırım, 
böyle bir hisse kapılmış olmasını beğenmedim. 
Her arkadaşımız konuşurken Doğulu, Doğulu, 
Doiğulu.. Giden, gezen •arkadaşlarımız varsa 
bilirler, açmıyorum... Hakikaten mufh'terem ha
tip arkadaşlarımız temas ettiler, tbu mevzu, 
burada konuşulmamalı, konuşulmamalıdır. Millî 
Emniyet Teşkilâtı vardır, bunları tesbit et-
mişıtir, Şu meclislerde, şurada, burada, Ted
birler Kanunu ihlâl edildi diye zabıtlar tutula
cağına, memleketin birliğini, 'beraberliğini bo
zucu konuşmalar el altından yapılmış imidir, 
yapılmamış mıdır, asıl 'bunun tesbiti lâzımdır. 

1 . 7 . 1964 O : 2 
RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır 

Milletvekili) — Bütün söyliyeceklerini söyle. 
Bildiğin ne varsa söylem ezsen, doğru, dürüst 
namuslu adam değilsin. Y. T. P. sini ağzma al
dın, ithamkâr beyanlarda bulundum. Doğru 
adamsan, dürüst adamsan, namuslu adamsan, 
vatanperver adamsan bildiklerini burada söy
lersin. Vatanperver bir Türk evlâdı isen bil
diklerini söylersin, ithamkâr sözler usta ada
ma yakışmaz. (A. P. sıralarından- kürsüden söy
le sesi) İtham etmesin, onu da söylerim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin sayın 
Iskenderoğlu. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) —Burada 
arkadaşımız beni hakikaten teyidettiler. Bakı
nız vatanperver, doğru, dürüst, yaşa, varol bra
vo; bunları bırakalım arkadaşlar. Benim konuş
mak istediğim, söylemek istediğim hususları ne 
sizin arzunuz üzerine söylerim, ne de sizin teh
dit veya ayağa kalkıp müdahaleniz ile susarım. 
Beni söylerim, her yerde' söylerim, söylediğimi 
de herkes bilir. îmâ içerisinde kasıtlı hareketim 
şimdiye kadar kimse1 tarafından görülmemiştir. 
Ben söylerim. Kimini alkışlarlar, kimisi hoşa 
gitmez protesto edilir. Gördük bunları. Yüzlerce 
(mektup alıyoruz, söylerim Bir tanesini söyliye-
yim: 

Bu hususta bir münakaşa olmuştur. Zabıtlar
da da vardır. Deniliyor ki ; Bir Vekil, .«siz Türk
çe bilmediğinizi söylediniz diyor; Komisyonda 
da gördük, Türkçe bilmiyor gittim, Van'da 
gördüm, hepsi bu yola gidiyor, diyor ki, Millet
vekiliniz geldi diye.. 

İHSAN BEDlRHANOĞLU (Van Milletveki
li) —• İftira ediyorsun, sen Van'a gittin rai? 

RECAİ ISKENDEROĞLU (Diyarbakır 
Milletvekili) — Bu ifadenizle Ferid Melen'i mi 
yoksa Azizoğlu'nu mu kaydediyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Mevzu ile alâkalı değildir. (Gü
rültüler) Bu meseleyi uzun uzadı ya bu şekilde 
devam ettirmiyelim, rapor üzerinde kalalım. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletve
kili) — Van'a gittin mi sen?.. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Ge
vaş'a gittim, Ahlat'a gittim. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletve
kili) — Ahlat, Van değil. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Ge-
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vaş'a gittim, Tatvan'a gittim, Van'a gittim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böyle müda
halelerle... 

BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu mevzua gele
lim. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Mev
zuu dağıtmak olmamalıdır. Sayın Başkan da 
her zaman müsamahakâr olmasın. Çünkü, ben 
aynı şekilde yerimden müdahale etmiş idim, 
derhal ihtar cezası veriyorum, dedi; nahoş hâ
diselerin çıkmasına sebeboldu. Şimdi arkadaş
larımız geliyor, söyliyeecklerini söylüyor. Dışar
dan müdahale etmeyin, diyor. İdareciler bilir
ler bu taktikler geçer akçe değildir. 

BAŞKAN — Herkese yaptığımız vazifeyi 
Sayın Kıhçoğlu arkadaşımıza yapacağımızı ken
dileri de bilirler. Ogünkü hâdise bir tehevvür 
ânında olmuş bir hâdise idi. Ve verilen cezayı 
kaldırmış idik, biliyorsunuz. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Ta
biî tehevvür âmndc verilen ceza biraz sonra 
kalkar. 

BAŞKAN — Sizin tehevvürünüz üzerine ve
rilmiş olan ceza... 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin Millet
vekili) — Biz burada eğlenmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 

— Şimdi neticeye geliyorum. Muhterem arka
daşlarım, bu konunun hakikaten deşilmemesi, 
bu konunun bu memleketin çocukları tarafın
dan karşılıkla itham mevzuu yapılmaması lâ
zımdır. Biraz evvel de arz ettiğim gibi Hükü
met, Millî Emniyet - Teşkilâtı, eğer böyle davra
nanlar varsa, onların yakasına yapışmalıdır. 
Kanunun pençesine teslim etmelidir. Biz birbiri
mizi tanıyan, bilen insanlar olarak, yıllarca ge
ri kaldığını ifade eden insanların, bu olurumda 
olmalarını istismar etmemeye gayret edilmeli
dir, her zaman olduğu gibi bundan sonra da da
ha şuurlu, daha müessir yardım elleri uzatılma
lıdır. Doğulu, Batılı, Orta Anadolulu, diye bir 
tefrikten ziyade güzel bir tâbir bulunmuştur; 
iktisaden geri kalmış bölgeler arasında denge 
sağlamak. Bunu söylediğimiz takdirde öyle zan
nediyorum ki, Doğulu, Batılı Orta Anadolulu, 
diye bir tefrik yapılmıyacak; vatandaşın yok
sul olmasından, vatandaşın cahil olmasından is
tifade edenler var ise, artık bunlara bu fırsatı, 
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bu ortamı yaratnııyacak tedbirler almak zama
nı gelmiştir. 

Netice olarak ifade etmek isterim ki, bu mü
nakaşaların, bu müzakerelerin neticesinde itham 
eden de, itham edilen de, birisi dâvayı kaybet
miş, birisi kazanmış pozuna bürünmesinler. Be
nim kanaatim odur ki, münakaşaya sebebiyet 
veren de, münakaşanın içine giren de usanmış-
tır. Yusuf Azizoğlu da, Bekata da böyle bir mev
zuu buraya getirdikleri için (benim gibi düşü
nenlerin sayısının çok olduğuna kaaniim) 
böyle bir hissin altındadırlar ve usanmışlardır. 
Bu husus üzerinde durulmalıdır. Hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın Ali-
can. Zaten başka söz almış arkadaşımız da yok. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya Milletvekili) — Aziz arkadaşlarım, 
Y. T. P. Meclis Grupu adına bir hususu tavzih 
etmek isterim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul Mil
letvekili) — Bu konuda grup adına konuşma 
olur mu? 

Y / T . P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Grup adına meselenin esası üze
rinde konuşmuyorum. Sayın arkadaşımın üze
rinde durduğu hususa bendeniz de temas etmek 
istiyorum. Arkadaşım konuşması sırasında, mü
zakerelerin cereyanı safhasında, Y. T. P. Mec
lis Grupu şöyle bir tutum içindeydi, böyle bir 
tutum içindeydi, şeklinde bir beyanda bulundu; 
mâruzâtımı bu beyanları üzerine yapmak ihti
yacını duydum. 

Anayasamıza göre böyle bir konuda gruplar 
hiçbir şekilde ne karar alabilirler, ne de muay
yen ve müşterek bir anlayış içinde hareket eder
ler. Bu itibarla, bu tahkikatın başından itibaren 
Y. T. P. Meclis Grupu olarak her hangi bir mü
talâa beyan etmemiz veya müşterek bir tutum 
içinde bulunmamız bahis konusu olamaz. Ana
yasamızın icabı budur. Bu itibarla nasıl grup
lar bu çeşit hareketlerde bulunamazlarsa arka
daşlarımızın da grupları itham altında bıraka
cak beyanlarda bulunanıaması icabeder, haki
kati burada ifade etmek icabeder. Bunu arz edi
yorum. Bu bir. 

— 387 — 
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î. BTEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletveki- I 

li) — Sayın Başkan tashih etsinler, ben öyle bir I 
şey söylemedim. I 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Y. T. P. 
demek suretiyle elbet grupa bu çeşit bir itham I 
yapılmak istenmiştir. Bendeniz bu hususu arz I 
ediyorum. Mademki arkadaşım söylemedim, de- I 
mektedir, o halde mesele vuzuha varmıştır. I 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletveki
li) — Zabıtta var, orada var, ben böyle Y. T. P. I 
Grupu demedim. I 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — İkincisi;. 
Y. T. P. kelimeleri burada telâffuz edilmiş ol- j 
duğuna göre, benim tabiî hakkımdır. Bu ifade I 
isabetli bir ifade değildir. I 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletveki
li) — Efendim, dinlememişsiniz. Zabıtlar orada I 
duruyor. I 

EKREM ALÎCAN (Sakarya Milletvekili) — 
Dikkatli dinliyorum. Siz yalnız söylediğiniz söz- I 
leri mademki geri alıyorsunuz, o zaman mesele I 
kalmıyor. I 

t. ETE MKILIÇOĞLU (Giresun Milletveki
li) — Geri almıyorum. Zabıtta eğer öyle.ise şe- I 
refimizi ortaya koyar, bakarız. I 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Zaten in
sanların şerefleri malûm, dostum. 

Şimdi bir noktayı yine tavzih etmek isterim: I 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyesi 
Kemal Badıllı burada konuşmuştur. Kendisinin 
mütalâaları isabetlidir, isabetsizdir, bu mevzu
da da duracak değilim. Sayın Kemal Badıllı 
Y. T. P. ye mensup değildir. Bu hususu da Mec
lisimiz bilmelidir. Grupumuzda, partimize dâhil 
olarak Meclisimize gelmiştir. Fakat bilâhara 
partimizden ayrılmış bir arkadaşımızdır. Bü 
sözlerimi, arkadaşın konuşmasını şu veya bu 
istikamette değerlendirmek mânasında söylen
miş her türlü yanlış anlayışı ortadan kaldırmak, 
Y. T. Partisi Meclis Grupu adına arkadaşımı
zın Y. T. Partisinin dâhil olduğu yolundaki 
bâzı anlayışları bertaraf etmek için ifade edi
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım; müzakerelerin başın
dan itibaren bu anlayışlar içinde müzakereleri 
takibettik. Y. T. P. Meclis Grupu olarak, Mec
lis Grupuna dâhil milletvekilleri olarak arka- | 
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daşlarımızın mc/mleıketin birliği, memleketin 
beraberliği baki'imnda,n bu 'meselenin, söz konusu 
meselenin taşıdığı ehemmiyete işaret eden beyan
larını daima, gönüllerinde hissetmiş insanlar ola
rak bu müzakereleri takibettik. "Ye bu müzake
relerin bu anlayışlar içerisinde neticeye ulaş
ması gayretleri içinde bulunduk. Arkadaşımızın 
Ihiç de Y. T. P. nden baHı'setmiyerek konuşmasını 
yapmış olmasını haikikaten tercih ederdik, arzu 
•enlerdik. Memleketin birliği, beraberliği konusun
da 'bütün arkadaşlarımız bilmelidirlerikl: Y. T. P. 

Meclis grupunıa dâhil her üye en az kiendileri 
kadar hassas bulunmaktadırlar. Bu hususu arz-
etmek için huzurunuzda söz almak ihtiyacını 
duydum. Hür.m etlerimi e. (İSağdan alkışlar), 

'BAŞKAN — YeterK-k önergesi'vardır. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletve
kili) — Bir dakika Sayın Başkan. Müsaade 
buyurursanız, iki cümle ile buradaıki yanlış bir 
noktayı arz edeyim. 

BAŞKAN — Yanlışlığı düzelteceksiniz. Ama 
Sayın Kılıçoğlu, kısa konuşacağınızı va'dedin. 
Buyurunuz. 

.1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletve-
.kili) — Muhterem arkadaşla rum, biraz önceki 
mâruzâtımı hazır bulunan arkadaşlar dinledi
ler, zabıtta da, var. Benini Yeni Türkiye Par
tili bâzı mîllet vekili arkadaşlarımı tâbirini... 
(Sağdan, «partili yok» sesleri) Milletvekileri 
tâbirini kullanmıaimm sebebi şudur: Hıfzı Oğuz 
Bekata: konuşuyor, ben dikkat ediyorum, onun 
partisine mensup ark ad aşlardan hiçbirisi kal
kıp, yahut oturduğu yerden (Sağdan «tahrik 
yapıma» sesleri) lehte, aleyhte bir harekette 
bulunmuyorlar. Bakıyorum, Sayın Azizoğlu'-
nn.n lehinde, aleyhinde konuşmalar sırasında;., 

ŞÜKRÜ KÖfSEiRıHlİSOĞLU (Yan Milletve
kili) — Hayır, yoktur böyle.bir şey. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (-Devamla.) 
— Meselâ Şükrü Köısereisoğlu ikide bir müda
hale eder, Recai İskender oğlu müdahale eder, 
iben de konuşurken ne derim arkadaşlarım ? Y. 
T. P. İller hassasiyet gösteriyorlar derim. Ya
lan mı söyledim, yanlış mı söyledim? Bakınız 
zabıtlara; yerinden müdaıhale : Şükrü Kösere-
isoğhî, yerinden müdahale: Şükrü Kösereisoğlu. 
Bunlarla zabıtlar doldu. 
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ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van Milletve

killi) — Zatıâliniz konuştuğunuz sözü tahrik 
mahiyetinde söylüyor musunuz, söylemiyor .mu
sunuz? Onu soruyorum, Zatıâlinizden başka 
iburada tahrik edeın kimse var mı? 

•'BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşı
lıklı 'konuşmayınız. Şükrü Bey karşılıklı ko-
'nuıŞımia.yrnız. 

İBRAHİM" ET EM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Şu hailde benim, Y. T. P. den müdahale 
edem milletvekillerini kasdederek konuştuğum 
.hâdisenin cereyanından belli. Binaenaleyh Y. 
T. P. Grupu diye partinin hükmi şahsiyetine 
izafe ettiğim bir konuşma, yapmadum. Sayın 
Allcan'ın neden bu meseleden alındığımı Riyaset 
müsaade ederse söylerim. 

(BAŞKAN — Hayır, rica. ederimi Sayım Kılıç-
oğlu. 

İBRAHİM ETElM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Hayır, böyle şeyler yapılmadan, söylenen 
sözleri neden partisinin mânevi şahsiyetine iza
fe edilmiş gibi bir davranış içinde olduklarını 
ben de Yüksek Meçisin ve Başkanlığın müsaa
deleri ile 'açi'klıyacağım. 

ŞÜKRÜ KÖSEREtîSOÖLU (Van Milletve-
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kili) — Sayın B^ışlkan, ıbırakın ne söyliyecekse 
-söylesin. 

(BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlıı çok rica 
ederim, bu mevzu bitmiştir. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Y!üksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeter

liğini arz ve teklif ederim. 
Gümüşane Milletvekili 

Nurettin özde mir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunun III numaralı bendin
deki hususu oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Komisyon raporunun 
Romen harfleriyle yazılı III numaralı bendi 
kaibul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle yarın 
saM lO^da, yaıni... («10 da kimse gelmiyor, 
10,30 olsnn» sesleri) Peki efendim, 2 Temmuz 
1964 Perşembe günü saat 10,30 da toplanmak 
üzere T. B. M. M. Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 
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I 
A — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — 1 ve 2 numaralı Beş kişilik Tahkikat 

komisyonlarına üye seçimi. 

2.— Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç or
tağı memurlarla Halûk Şaman haklarında so
ruşturma yapmakla görevli Soruşturma Komis
yonuna üye seçimi. 

n 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla 
görevli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu 
ve Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Sena
tosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'm önergesi 
(3/43, 4/18) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 1 ntiLek) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1964 ve 26 . 6 . 1964] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin birleşik toplantısı İçtü
zük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
larından 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Ko-
misyon raporu (2/284) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 . 1964] 


