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Bu kitapta, Dr. Faruk Sükan'rıı

İçişleri Bakanlığı gğrev ve mes'uli-

yetini deruhte ettiği devre içinde

T.B.M.M. Komisyoniarr, M.LI. ve C.

Senatosu Genel Kurullarr ile diğeı

bazı kuruluşlar önünde çeşitli se-

bcplerle yaptığı konuşmaları ve bun,

l;ıra ilişkin Milletlerarasr komüniz-

ınin ve ihtilAlci sosyalizmin dünya,

da ve fürkiye'deki düşünce progra-

mı tatbik ve stratejisi bakımından

[aaliyetlerine müteallik bilgilerle bıı

doktrinin ilmi açrdan sosyolojik,

ekonomik bünyesini tahlil ve teşrilr

eden açıklamalarr yer almaktadır.

Ayrıca Türkiye'nin genel güveı-:

li]< meselesiniır ve devlet anayasa

dLizeniniıı muhafazası için alınaıı,

alınacak olan ve alrnmasr gerekli

tcdbirler de, yine bu kitapta Dr. Fa-

ruk Sükan'ı.n ağzından açıklanmak-

tadır.
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Doğulu ve Batılı Yok, Türk
Vatandaş1

Vardır

Ylizde Doksan

İçtşlert Bakanlığı bütçesi, Bütçe ve PlAn Kanna Komisyonunda

göriişiiliirken söz alan İç§Ieri Bakanı. Dr. Faruk Sfüan, Ba,

kanlığı fle ıtgılı açıklamalar yaptıktan sonra, aşırı ve biilücü ce,

reyanlara değinerek söderine devam etmlş ve aşırı solun va,

tanımızdakl rnsanlan bölınek lçln sarfetttğı çabalan, delilleri

lle göstererek demlştir kt:

Faili

* Hfü{lmetin, tekrar cüyoııım,
rahatlrğı, rahavetl lçertsinde
değllrz. Btlikis alüğımız şeref-
lt vaztfentn ağırlığı, mes'uüyetl
altında hırekct odlyoruz.

Çok sofukkanlı davranryoruz, buna
sureti kat'iyede his hökim değildir. Tiirki-

3

Kıymetli arkadaşlarrm,

Diğer bir ana konu, aşrrl cereyanlar,
dır. Müteaddit vesilelerle Türkiye Büyük
Millet Meclisinde aşrrr cereyanlar mev,

zuunda hükümet olarak görüşümiizü ar,
zettim. Arkadaşlar, şunu belirtmek iste,
rim.

Biilücü Mitinglerln

Tip, tir.



ye'nin şartlanna, onun içinde bulunduğu
duruma göre vakraları krymetlendiriyo-
ruz. Arakadaşlar iki sene veya beş sene ev-
velki durumu yahut tabloyu sinema şeridi
gibi göztini.izün önünden geçiriniz. 1967
Ti.irkiye'sinin, Türk Devletinin içinde bu-
lunduğu durumu, vatandaşrn huzurunu,
kalkınma hamlelerindeki tutumunu lüt-
fen bir vicdan muhasebesi yaparak gözü-
ni.izi.in önüne getiriniz. Bu itibarla zarLne-
diyorum ki, bu hususta tuttuğumuz yol
doğrudur ve takibi zorunlu olan en isa-
betlisidir.

Hükümet Uyanıktır

t Şu bir hak|kattlr kl aşırı cere-
yanlar mevzrıunda suretl kat'l-
yede uyumuyoruiz.

Geçende de arzettim, yine bir kez da-
ha komisyon huzurunda belirtmek iste-
rim. Hükümet olarak, İçişleri Bakanı ola-
rak Tiirkiye güvenliğinin mes'uliyetini ta-

şıyan kimselerin ifadesi olarak bilinmeli-
dir ki her hAdise takibedilmekte ve mut-
laka tarafımrzdan değerlendirilmektedir.
Ama her olay olgunlaşmadan, her vakıa
kanuni delillerine göre sureti kat'iyede
tekemmül etmeden, kömil hale gelmeden
ve müesseselerimiz tarafından da tam bir
kemAl ile neticeye vardrrrlacak bir duru-
ma getirilmeden, bir meseleyi açığa vur-
manın yanlış olduğu kanaatindeyim. Bu
vesile ile şunu arzetmek isterim: Türki
ye'deki aşırı sol faaliyetinin münakaşası
çok yapıldı. Mecliste bu meseleler neden
söylendi? Tabiatiyle icabı da yapılsın di-
ye. Hatipoğlu arkadaşrm «Bunu vesikala-
n ile ortaya koymak istedi ama, icabını
yapmadı" buyurdular. Halbuki büti.in iı.-
raa*ıım|za işte bu espri hAkimdir.

* Sözlerimtn başında da bellrttl-
ğrm gibr gayet objektif btr şe-
İllde Tİr Malatya Kongresl gö-
riişmeleı,lnt, TİP'in dtğer beyan-
larını, 8t komiinist parttsi bç

yanlan ile ve Tiirklye'deli neş.
rtyatla karşıIaştınp ortaya ko.
yuyorıım, bunlan, Anayasa mü-
essesemlze blr vesika olur dtys
lzııh etmeyi, İçişleri Bakanı-
nın birgörevi saydığm tçin be-
yan ediyorum dedtm ve Türki"
ye Büyfü Millet Meclisl sayın
üyelerine bilgi olarak arzediyo.
rum diye hassaten tasrih ettim.

Mllll Cephe Kuruluyor

Arkadaşlar geçen seneden bu seneye
fevkalAde memnuniyet verici büyük deği-

şiklikler vardrr.

* Hakikaten aşın cereyanlara ve
müesses nlzamı yıkmak gaye-
sinde olanlara karşı bir cephe,
btr halk hareketl halinde orta-
ya çıkmak temayüliindedtr.

Şu konuştuğumuz hususatı iki ş.r,.,
ewel bu tarzda anlattığmrz zaman, bu-
gün bunlann acıstnı çeken bazı arkadaşla-
rım:ız, bu kadar kesin kanaate sahip btı-
lunmuyorlardr. Ama bu demek değildlr
ki onlar buna inanmryorlardı. Mesele şu-
dur ki işin vehameti ortaya çrktıkça, mu-
hakkak ki ücdanlar harekete geçecektir.
Şuna kani bulunduğumuzu büyük bir
açıklıkla ifade etmek isterim : Arkadaş-
lar meseleyi toptan halletmek lözımdır.

* Halla uyandırmak zanıridlr.
Haliı bllhassa mi,inewer taba-
kayı bilgr ile mücehhez kılmak
behemüal şarttır.

Meseleyi dar ölçüler içerisinde, fikir
zedeleyici tarzda empoze etmek yerine,
Devletin bütiintüğiinü ve müesses demok.
ratik nizamı yıkmak istiyenleri, her ola.yı
ayfl ayfl, ve en kat'i delilleriyle gösteril-
mek suretiyle halka açıklamatta büyülr
faydalar melhuzdur. Biz bu yoldayrz.

1
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Onun için Şarkta çıkan bir çok hAdiseler.
deki tutumumuz bunun bir misalidir. tş-
te bu noktadan hemen Dofu Mitingleri
Meselesine geçebiliriz.

Doğu Mitingleri Faili

Yüzde 90 Tip.

ArkadaşIar,

Doğu mitinglerindeki konuşmalar
devlet müesseseleri tarafindan teype alın.
m§tr. Kim olursa olsun, ne konuşmuşsa
kelime, kelime ortadadrr, hatipler, tertip
edenler kimdir? Bunlar da bellidir.

* Sllvan Mitltıgi, Diyarbakır lili.
tlngl, Slverek Mltlngl, Batman
Mitingİ, Tuncell Mttingi, Ağn
Mltingi, Ankara Mitingt... Ar-

kadaşlar bu altı mttlngin tertlp.
clleri de, konuşuculannın o/o90'ı

da TİPtrdir. Kayıtlı kıın5g|gç-
dir. CHP, YTP ve GP'den bir
kaç k§t de bahts konusudut.
Mesel6 Batman'da Sürt Halk
Partisi ile Güven Partisl Baş.
kanlaıı, Diyarbakır'da YTPTİ
bir arkadaş konuşmuştur. Ama
o/o90'ı TİP'liür.

Bakrn arkadaşlar isterseniz isimleri.
ni okuyayım. Bakrn arkadaşlar konuşan-
lar şunlardır: Doğu mitinglerinde Silvan'-
da; Tank Ziya Ekinci, tamam mı? Sait
Elçi, Edip Karahan, Turgay Budak, İdris
Ankan, Bahri Koçkaya, Nevzat Nas, Meh-
ii Bilici, Sait Bektaş, Mustafa Karacadağ,
TalAt İnanç, Mehmet Can, Şemsettin Po-
lat, M. Şerif Issı, Nihat Sargrn, Feyzi Dal-
lı, Osman Aydrn, Mehmet Ali Aslan, Meh-
met Yağmur... Aynı isimleri büti.in mi-
tinglerde konuşanlar olarak takdirleri-
nue arzedeceğim. Diyarbakır Mitingi; yi-
ne Tank Ziya Ekinci, Sait Elçi, Edip Ka-
ı,,ahan, Turgay Budak, Kemal Burkay, İs-

kan Azizoğlu, Adil Gasgeldi, Mustafa Di.L
şiinekli, Necip Başak.

* Mustafa Düşiinelıli Adalet Par.
ttIi ldl, haber ald,k, derhal o ge
ce ihraç etük.

Arkadaşlar, bu mitinglerdeki konuş-
malar dolayısiyle adlt mercilerce hakla-
nnda takibat yapılanlann sayrsı 33'tiir. 16
kişi hakkında ırk aJrrımı mülAhazası ile,
milli duygulan zayrflatmak ve yok et-
mekten, 3 kişi hakkında bölgecilik ama.
cı güden pankart teşhirinden, l kişi hak-
kında komiinizm propagandası yapmak,
tan, 12 tanesi hakkında bölücü mahiyettc
görülüp birçoğunun toplattınlmasrna
mahkeme tarafından karar verilen be.
yannameleri dağıtmaktan, l kişi hakkın-
da TBMM üyelerine hakaretten Amme dö-
vası açrlmrştır. Arkadaşlarım istediği tak-
dirde bunların da teker teker isimlerini
verebilirim. Maruzatımın sebebi, bu kim-
selerin ne yapmak istediklerinin iyıce
anlaşılabilmesidir. Bunlan her zaınan
ifade edeceğim. Masum insanları muay-
yen siyasi emeller uğruna, özel maksat-
larla tahrik edip milletin arasrna nifak
sokmağa kimsenin hakkı yoktur arkadaş.
lar. Doğu, Batı yok, Ti.irk Vatandaşı var-
dır arkadaşlır. Misakı milli hudutlan içe-
risinde Türk vatandaşrna Cumhuriyet ka-
nunlarr müsavi haklar ve imkAnlar ver-
miştir. Herkes bu memlekette eşit mua-
meleye tAbidir.

* O zavallı tnsanlann ftkrtrıde iıtç
btr şey olıııasa dalıi tahrik edtp
sen Tiirk değlsln, Kiirtsi'n, seıı
Alevisln, 39ıı §ünnlsln diye ayı-
nn yapmak giinöhtır arlrnd2ş.
lar.

Bu mAnada biz çok hassas ve takip-
çiyiz. Aynı tarzda, teokratik devlet kur-
mak isteyen varsa onun da peşindeyiz.
Nitekim Hizbüt-Tahrir'in durumu mey-
danda olup bu cemiyet bir haftada orta.
ya çrkarılmrştrr beyefendiler. Halbuki
Hizbüt-Tahrir Türkiye'de l953'de kuru!.

+
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muş ve faaliyet göstermiştir. Kökü Ür-
dün'de olan bu cemiyetin halen 13 üyesi
tevkif edilmiş bulunmaktadır. Cemiyetin
amacı islAmi devlet kurmaya matuf ama,
komiinist Afrika ve diğer komünist mern-
leketlerden beslendiği de bir vakradır.

Dini Devletçiler

Arkadaşlar; görülüyor ki ona da mu-
samaha etmiyoruz, etmedik. Sık sık be-
yanname dağıtan bu teşkilAtrn başkanlı-
ğını yaptığı anlaşrlan Orta Doğu Teknik
üniversitesinde Ürdün'lü Hannan Mehd
Ali Hamdan, buraya bursla girmiş, bili-
hıre orada asistan bulunduğu srralarda
bir Fransızca öğretmeni ile ve Türkiye'-
deki Ürdiin'lü talebelerle irtibat kurmuş-
tur. Cemiyetin Beyrut ve Halep'te bütüıı
Afrika Devletlerindeki mümasili teşkilAt.
la bağlantısını sağlamıştır. Bu şahrslar
yakalandıkları zaman mevcut beyanna-
meler, kendi Anayasalan ve bütiin suç de-

lilleri ele geçirilmiş ve böylece Türk Ad-
liyesine tevdi edilmişlerdir. Binaenaleyh,
biz burada sayrn Asbuzoğlu'nun görüşle,
ı,ine iştirak etmemekteyiz. «Din adamla,
nna dikkat etmek gerekir, solcular, ko,
nrünistler bilhassa bir taktik olarak diıı
adamlanndan faydalanmak isterler. Tür-
kiye'de din adamr meselesine çok dikkat
göstermek |dzım, bunlar Alet olarak kul.
lanıl4bilir" diye buyurdular.

* Arkadaşlar bu konuda çok has-
sası,z. 1924 senesinde Tevhidi
Tedrisat Kanunu çıktrktan son-
ra medreseler tabii ömürlerinl
ikmal ederek e§asen kendi ken-
dilerine kapanmağa mahküm
olmuşlardır. Bu büyük Ata-
tiirk'iin btr eseridir. Ama bu ha-
reketten sonra bu boşluk nasrl
doldurulmuştur. o/o 99'a müslü-
man olan bir memlekette din
terblyeslni klm verecektir, kiJm
organlze edecektir, kim bu me-
seleyi ele alacaktır? Elbette kt

Devlet yapacaktır bunu... Eğer
Devlet vazifeslni yapmazsa o za-
man bu işlere hurafe girer, o va-
kit işe irtica, softalık girer. O
halde bunun ne şekilde halledt
leceğini, mes'ulünün kimler ola-
cağını takdirlerinize bırakrnm.

Aydın, Hakiki Din

ldamı Yetiştlrmek

Bu mesele fevkalöde nezaket kesbet-
mektedir. Hükümet ve Devlet olarak bu
meseleyi ihmal etmemek lAzımdır.

* Aydın din adamı, uyanrk ve ha-
ldki dfuı adamlan yetiştirıııek
Tiirkiye'mfu için liizumludur ve
bu kabtl hareketlere karşı şart-
trr.

Toplum nizamını bozan bazı fiilleriıı
emniyet ve asayişi ihlAl eden gayri ahlAki
bir çok davranrşlann ortadan kalkmasr,
Türk Cemiyetinin sağlam ahlöki ve an'a-
nevi hasletlerine gerçek mAnada sahip
çıkmasrna bağlıdır. Bunu da hakiki din
adamları verecektir.

* Bfulm dinimiz terakklperver bir
dindir, hurafeyl reddeder, buna
mukabil ilmi lncelemeyl eıııre-
der. Bu kadar giizel bir dinin
öğrettmtni haklkaten lAyü ot-
mayan lnsanlara verirsek, çocuk-
lanmızı onlara terkedersek,, bu
kabahatı zanneüyorum lıl, va-
tandaşta aramamak l6zrmdır.

Bu takdirde suçu Devlette, idarecilerde
münewerlerde bulmak iktiza edecektir.
İşte Hükümet olarak meseleyi bu zaviye-
den değerlendiriyoruz. Bir çok meselele-
ri de bu zaviyeden ele almaktayız. Eğer
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iizerinde durulacak bir çok meseleler var,
sa, hakikatte ahlök kurallan eksikliğin-
den ve kültür buhranından bahsetmek ye-

rinde değil midir? Teknik meseleleri da,
hi bu ölçüden değerlendirmek gerekmez
mi? İşte bunun içindir ki eğitim prog-
ramlanmrzr, maarif problemlerimizi, kı-
sacasl milli eğitim politikamızr yeniden
incelemek, tahkim etmek, yeni baştan
diizenlemek yolundayrz. Bu meselelerin
üzerinde hazırlıklarrmız olduğunu hepi
niz biliyorsunuz.

* Tiirk Devletlnln yetiŞttrdtğl
gençlik mtlli mefküreden malı-
rum kalırsa, elbettekl anarşiz-
me doğru kayar, kabahatı on-
Iarda değll kendlmtzde, blzde
aramak lizımdır.

Bunun tedbirlerini hep birlikte Par-
lAmento olarak bizlerin almasr iktiza
eder. İşte bu ölçüler içerisinde Türkiye
İçişleri Bakanr olarak aşırı cereyanlan
değerlendiriyorum.

BiIimse| Sosyalizm

DedikIeri Marksizmdir

Arkadaşlanm,
* Btlimsel sosyallzmt Anayasanın

kabul etmedtğt bir gerçektlr.
Esasen biltınsel sosyallzrn dlye
birşey yoktur. Memlekette srk
sık bahstni ettlklerl böyle btr
sosyaliaııln eşlne pek ender rast-
lanır. Bu, kelimenln tam möna-
slyle Marksizmdir. İhttlilcl sos-
yaltzmin metod değişültğtne ge
lince arkadaşIar şunu arzedg
yim; 1961 senesinde Moskova,
Komiinlst Pırtller toplantısın-
dan sonra btr tüziü tadllAtı yap-
tı. Dedi kl: Tepeden lnme, ihtl-
lat metodundan vazgeçeceksi-

nlz, demokratlk yollarla lşbaşı,
na gelecekslnlz.

Geçende sayın Başbakanımız Rusya
gezisinden sonra ifade buyurdular. Ellin,
ci yıl mi.inasebetiyle verilen bilgiye göre
Rusya'da işçi sınıfının mevcudu 83 mil,
yondur, hatınmda kaldıysa... Yani tek
sınıf. İşin metodu budur. Emekçi halkın
tek srnrf haline getirilmesi 1961 senesin-
den sonra Sovyet Rusya'nın, Enternasyo-
nal Kominformun, Komünternin ortaya
çrkardığı yeni taktiklerdir. Türkiye'de
bunun tezahürlerini bugün müşahade edi-
yoruz arkadaşlar. Bunlan derlemek, in-
celemek ve tesbit etmek, nedenlerini bil-
dirmek bizim vazifemizdir.

* Bizlın, Anayasımız her ttirlü
dikta rejimine, faşlmıe, nasyo-
nal sosyallzme, komiinlme ka-
palıdır. Bunu söylemeye, iizc-
rinde uzun boylu lzahat verınc-
ğe btlmem ltlzum var mıdır?
Ama beyan edilüğtııe göre ştm.
dikt komünlzm taktiğinde bazı
yeni değtşikltkler yapılmıştır.
Artık tepeden lnıne, thtilAlci
metod mutlak yol değildir, de-
mokrattk yollan, ve hususi me-
todlan kullanmak da vardır.

Bu bakımdan TBMM bütçe mi.izake-
relerinde, bu konuda bazı örnekler verme-

ğe devam edeceğim. Şimdi kıymetli arka-
daşlarım, yaprlan tahkikat neticesinde ge-

çen sene 110, bu sene 144 kişi komüniznı
propagandasrndan dolayı mahkemeye sev-
kedilmiş ve bunlardan 13'ü mahküm ol-
muştur. Buna geçen sene münakaşa etti-
ğimiz, savunması yapılan Eskişehir'deki
Orak, Çekiç'çiler de dahildir... Müdafaa
ettiniz efendim... Sayın Koçak ben heki-
mim, insan psikolojisini az çok bilirim,
lütfen kabul edin, insan psikolojisi bu, se,
vilmeyen, hoşa gidilmeyen meselelerden
biraz rahatsız olunuyor, nedense... Bu ön-
ceden görülmeyen bir sonucu anlama me-
selesidir.
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... ve TıP

Gizli Turk l{ominist Partisi

Bizim R,adyo ve T.İ.P.

Aynı Dilidışarıdaki

ilerici ve

Kominist

partiler ve

Kuruluşlar

ile işbirliği

halindedir.

İşte delilleri

Kıymetli arkadaşlarrm, müsaade edeı,-

seniz krsaca aşrrr cereyanlar mevzuunda
da maı,uzatta bulunmak istiyorum, Çeşit,
li vesilelerle Hükümet ve Bakanlık olarak
bu husustaki görüşlerimizi arzettik,

kullarurlar

İçtşleri Bakanr Dr. Faruk Sükan, İçiştert Bütçeslnln Cumlıu,

riyet senatosunda kabul edilınesinden hemen sonra bır ko,

nuşma yapmrş ve Tıp,in İç ve dış mu,zır faalıyetlnl, bölücülük

çabalarrnı bütün açıklığı ile meydana koyuvermiştl,

Şimdi aşağıda İçişleri Bakanı Dr. Sükan'rn bu konudakl söz,

lerinl beraberce takip edelim:

* 1961 Anayasasınrn tanrdığı ge,

niş hak ve hürriyetlerin suiisti-
malinden birçok vatanperver
insan şiköyetçidir. Türkiye'de
aşrrı cereyanlar mevcuttur, bil-
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hassa aşın sol'un faaltyeti hiç
klmsenin göziinden kaçmıyacak
şekilde barlz ve ortadadrr.

Uşaklar Atatürk

Devrinde EziIiyor

Buna karşılrk Hükümetin gerekeır
vüs'atte ve ciddiyetle tedbir almadrğı ve-
ya alamadığı yolunda şikAyetler yapıldı-
ğını da yakinen bilmekteyiz. Arkadaşlar
Türkiye'deki aşın sol'un yani komünist
hareketlerinin tarihini herhalde arkadaş-
larrm tahattür buyururlar.

* l920'de Mustafa Suplıt ile başlr
yan komünlst faallyetlert 1920,

1925 arasında, mllli kurtuluş
hareketimizln kökleşmesi, ça-
lışmaların yer altından yer üs-
tiine çıkarrlmasr, Mustafa Sup-
hi gibr uşakların tanınması ba-
iımından büyük Atatürk'ün di-
rekttfleriyle serbest bir devre
geçlrmiş, ondan sonra tepele-
rine blnilmiş ve ezllmiştlr.

l925'|e 1928 arasında başta Şefik
Hüsnü ve arkadaşları olmak iizere büyük
bir tevkifat yaprlmrştır. Buna rağmen
1928 - 1935 devresinde yine komünist faa-
liyetlerinin devam ettiği görüliir. Şefik
Hüsnü'ni.in Emekli Sosyalist ve Köylü
Partisi ve Nazım Hikmet başta olmak
iizere yeni bir grup. Bunlar 30'luk, 35'lik,
38'lik gruplardır. Şunu arzedeyim; 1920
den l960'a kadar 24 def.a komünist tevki-
fatı bahis konusudur.

* Her blrintn 10.120 kişilik grup-
lan vardır ve bunlann hepside
sınlsıklam komiinlst ve bolşe-
vtk ajanıdır.

Sureti katiyede Tiirkiye'ye has sos-
yalist cinsinden değillerdir. Zaman olma-
üğ için iısaca arzedeyim.

BiIimsel Sosyalizm

Diyenler Koministtir

* Şimdr sosyalist geçlnenler de
muhakkak surette maskelidlr.
Zaten blzzat kendi beyanlanna
göre tek tip sosyalizm vardır,
bu da yeni doktriner unvaniyle
llmi sosyalizm, tabirl mahsusu
ile biltmsel sosyalizm'dir. Hal-
bukt ilnl, btlimsel sosyaliaııln
doktrindekt, materyalist felsg
fedeiıi yerl marksizıırdir, komü-
nianıı'dlr.

Bütün faaliyetleri bu açıdan değer-
lendirilmektedir. Size şunu da arzedeyim,
burada vesikalanm vardrr. Bunlar alikalı
mercilere elbette ki tevdi edilecektir. yal-
nız Sayrn Uzunhasanoğlu'nu gayet ciddi-
yetle, dikkatle dinledim, işaret buyurdu-
ğu tarzda Türkiye'nin bugünkü demokra.
tik havasrna uygun kanun ve nizam anla"
yışı içerisinde, hukuki bakımdan delil
mahiyetini iktisap etmiyen belgeleri orta-
ya çıkarmak rejim bakımrndan fayda ye-
rine zarar verecek, bunlann daha çok az-
masına zemin hazırlıyacaktrr.

* Onun tçin bu meselelerl, bu ıg
vatı, billmsel sosyalistlerl ya.
iıinen taİip etmekteylz. Dik.
kat edin arkadaşlar nefes alış.
lannı dalıt btlmekteytz.

Yapılan Takipte Allah

korkusu vardır

Gayet açık söylüyorum, Türk Devle-
tini bölmeye, 5nkmaya -o Türk Devleti
ki son Türk Devletidir, daha başka iltica
edeceğimiz yer yoktur- müesses Anaya-
sa diizenini değiştirmeye, hür demoÜa-
tik nizamı sarsmaya, tahrip etmeye müte-
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veccih her türlü hareket Türkiye Cumhu-
riyeti Hüki.imetince ve onun mes'ul İçiş-
leri Bakanrnca yakinen ve ciddiyetle iz-
lenmektedir. Bu takip soğukkanlılıkla ve
bilinerek yapılmaktadır. Hissi takip ba-
his konusu değildir.

* Bu taktp; giinahkArlan, giinöh-
sızdan, haklıyı haksızdan, suç-
Iuyu suçsuzdan alnrıcı tanda,
Allah korkusu taşıyarak yapı-
lan takiptir.

Bu itibarla hiç kimsenin ondan kor-
kusu olmasın.

* Arkadaşlar, başkanlığnı Zekl
Baştımar islınlt Yakup Demlr
namımüstearını kullanan zatın
yaptığı, resmen 23. Komünlst
Kongresine katılan ve 3. Enter.
nasyonale dahil olduğu tesctl
edllen Tiirkiye Komiinlst Par-
tlsinln, Sizlın Radyo, Prag'da
Yentçağ Dergisi lle yayımlanan
bütiin beyan, flklr ve görüşIe-
riyle bııgiin Tiiridye'de sosya-
ltstltklertni açıklryan ve btltm-
sel sosyalistiz üye çeklnmeden
konuşanlann tamamen benze-
ri uslüp, taktlk ve strateJtyi
kullandıklannı ve aynı paralel
iSnde bulunduklannı belirt-
mek isterim.

zamanım olsa burada vesikalarrm
vardı, arzedecektim. Fakat daha başka
bir zamanda yüce Senato'ya getireceğim.
Meclis'te geçen sene de tebari.iz ettirdiğim
gibi elbette ki bunların Anayasa kuruluş-
lan ve mes'ul makamlar tarafından değer
bulacağı kanaatindeyiz. Tekmil vakıları
hukuki delil mahiyetinde olabilecek taız-
da takip etmekteyiz ve aşırı sol mücade-
lesini o tarzda kabul etmekteyiz.

Bir hususu daha arzedeyim arkadaş.
lar; yalnız ceza kanunları ile, yasaklarla
aşırı cereyanlann önlenmesi mi.imkün de-

ğildir. Bunun nedenlerine inmek, sebep-
lerini, hakikl imilerini aramak l6zrmdır.
Çiinkü ortada sosyal, iktisadi, kültiirel se-
bepler bahis konusudur. İşte Türkiye'nin,

bugünkü şartlan onlara imkAn vermekte-
dir. Zaten herkesce malüm bulunduğu
üzere komünist faaliyetler enternasyonal
komünizm bir cemiyetin buhranlr zaman-
larını arar, bulur ve böyle anlarda faali-
yetini artrrır. Onun için 1920'den bahset-
tim, 1920'de Türk cemiyetinin verdiği Mil-
li Kurtuluş Savaşı dolayısiyle durumu
malümdur. Nitekim ona muvazi her çal-
kantılı devrede komünist faaliyetleri
derhal kendini hissetirmiştir. 1920-1925
senelerinde bir, 1925-1928 senelerinde iki,
1928 - 1935 senelerinde üç, 1935 - 1945 se-

nelerinde dört, 1945 senesi çok partili
devrinden l960'a kadar beş ve nihayet
1960 sonrası şimdiki faaliyetleri sıralar ve
ayn ayn kıymetlendirirsek görürüz ki
hep Türk cemiyeti için buhranlr devreler
seçilmiştir. 1946 yılındaki büyük tevkifat
dolayısiyle Meclisteki miizakeratı herhal-
de hatırlarsrnız. 1947 senesinde büyük
yankılarr olan ve rahmetli Mareşala atrf-
lar yapılan hödiseyi, zamanın İçişleri Ba-
kanı Şükrü Sökmensüer'in izahatrnı bilin
siniz. Şefik Hüsnü ve krzrl faaliyetler yü.
zi.inden 1948'de vöki büyük tevkifatı kas.
detmekteyim. Ondan sonra 1951'de, mii-
teakiben l957'de tekrar tevkifler olmuş-
tur. 1961'den sonra geniş hak ve hürriyet-
Ieri suistimal eden ve sosyal hukuk dev-
leti anlayışrnr sosyalist devlet olarak yo
rumlayanlar; Anayasa sözcülerinin de be-
yan ettiği gibi her türlü doğmatizm, dok-
triner propaganda ve bunlann miinakaşa-
larrna, her türlü izm'e kapalı olduğu, Ku-
rucu Meclis tarafından da keyfiyet bu yol-
da sarih bir şekilde kabul edildiği halde
haH sosyalizmden bahsetmektedirler.
Ama demokratik, garplı mAnadaki sosya-
lizm değil, bilimseli söz konusudur.

KatıIdıklan KongreIere

Bakınız yeter

* Türk sosyallstt sosyalistlm der,
Ziirih'te toplanan son tl - 13
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Ekim 1967 tarihindekt enter-
nasyonal sosyalist kongreslne
iştirak etmez. Brandt, Nolli, İn-
gillz sosyalistlerinin başı, Avus-
turya Başbakan Yardımcısı, İs-
viçre Hariclye Nazrrı yani ,tv-
rupa'nın bütün meşhur §osya-
listleri katıIır ama bizlmkiler;
doktriner sosyalizml, kollekti-
vizmi reddeden, rey müessese-
sinl, hür teşebbüsü, mülkiyeti,
aileyi, dinl katiyen inkAr etme-
yen, parlAmenter rejlml esas
alan, hattA kaıına ekonorn!5"
ferdiyetçtltğt ve hür teşebbüsü
benlmseyen demokratik sosya-
ltstlerin bir araya geldiğt kon
greye gitmezler fakat Roma
Kongresine hemen yetişlrler.

Arkadaşlarım size krsaca bu hususta
malümat arzedeyim, 22-23 Ocak'ta topla-
nan Roma Kongresine Akdeniz üllçeleri
komünist ve progresist partileri katılmış-
lardrr. Bu kongre İtalyan Komünist Par-
tisi ve Proleter ve Sosyalist Birliği Parti-
si tarafından tertip edilmiştir. Buraclaki
izahatrm İtalyan Komünist Partisinin or-
ganr olan Unita tarafindan resmen ve:,,-

ien bilgilere dayanacaktır. Müsaade eder-
seniz size bu kongreye iştirak eden par-
tilerin listesini okuyayım. Bu, zabrtlara
tescil ettirmek bakımrndan mühimdir.

* Çünkü gizli ve bir komünist or.
gan toplantrsı balıts konusu-
dur.

Gizli bir takrm maksatları olan top-
lantı olmasr lAzrmdrr, çünkü açık değildir.
Bu toplantıya katılan komünist ve prog-
resist partiler şunlardır:

* Krbrıs Progreslst İşçi Parttsl
(AKEL)... Akel Partisi biliyor-
sunıüz komünist partisidir, 0/o

30'a yakın üyesi vardrr. Ceza-
yir Milll Kurtuluş Cephesl
(FLN), Fransrz Komünist Par-
tisi (PLF), Fransız Birleşmtş
Sosyalist Partlsi (PSU), Yunan

Sol Demokrat Birliği (EDA)...
Bu giin yasaklanmış olan, yani
Yunanistan'da faaliyet göster-
miyen bir partidir ve delegele.
ri de Yunanlstan'dan gitrnemiş-
tir... Yugoslavya İşçi Halk Sos-
yalist Birliğt... Bu iktidardadır,
Komünistliğe dahil ve en faz-
la üyesl olan bir partidir. Fas
Komünist Partisi... Fas Komü-
nist Partisi tllegal bir par-
tidir. Yant Fas'ta yasaklannu,,
tır, tıpkı bfuim dışarıdakl Zek!
Baştımar'vari, gayri kanuni, il-
legal komiinlst partlsl gibtdtr..
Birleştk Arap Cumhuriyett A-
rap Sosyallst Partisl... Duruuıu
bilinen bir partidir. Suriye Ba-
as Partisi... Baas Partisi hak-
kında da malümatınız vardrr.
Baas Partlslniıı kuruluşıunda;,
bu yana temaslarr, tanıamen
demirperde memleketleri v,
Sovyet Sosyallst Cumhurlyet-
lert Btrliğt ile yani, komünlıı
partilerl iledir. Avrupa'dalıd de-
mokratik sosyalist yanl, enteı
nasyonal sosyaliste dahtl sos-
yallst partİIert ile sureti katl
yede hiç bir güna münasebetl
yoktur. İtalyan Kornünist
Partisi, İtalyan Proleter ve Sos-
yalist Birliği Partisi ve nihayet
12 ncisi de TİP..

Bu, resmen Roma'da münteşir İtalyan
Komünist Partisinin organr Unita gazete-
sinde resmi olarak verilen tebliğden alın-
mıştrr. Arkadaşlar Akdeniz Bölgesinin di-
ğer devletleri Arnavutluk, İsrail, İspanya,
Libya, Tunus, Lübnan ve Portekiz Kon-
greye davet edilmişti. Bunlardan ister le-
gal, ister illegal olsun hiç birisi kongreye
katrlmamıştır. Yani 19 Akdeniz ülkesin-
den toplantıya iştirak edenler sadece 12

dir. İştirak eden komünist lrüviyetli par-
tileri üç grupta toplamak mümkündür.
Bir kısmı iktidarda olan sosyalist ve prog.
resist partilerdir. Yani Mrsır'daki Birleşik
Arap Cumhuriyeti Arap Sosya,list Partisi,
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Cezayir Milli Kurtuluş Cephesi, Suriye'de,
ki Baas Partisi gibi. Bazısı iktidarda ol,
mayıp muhalefettedir. Malüm, Fransrz
Komünist Partisi, İtalyan Proleter ve Sos,
yalist Partisi gibi. Nihayet illegal olan
partıler cle bahis konusudur. Fas ve Ispan-
ya komünist partileri gibi. Görülüyor ki
R_oma kongresi tamamen bir komünist
topluluğudur. Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetleri Birliği lehine bulunan bahane de

şudur: Akdeniz bölgesinde son defa cere-
yan eden olaylarda bir cephe birliği kur-
nrak lAzımdır. Akdeniz'de Nisandan iti-
baren üç olay cereyan etmiştir. Birincisi
Yunanistan olayrdrr, çünkü bir darbei hü-
ki.imet vukubulmuştur. İkincisi Ortadoğu
hAdiseleridir. Arap - İsrail harbidir. İsrail
Arap topraklarını işgal etmiştir. Üçün-
cüsi"i hepinizce malüm bulunduğu izere
Kıbns olayıdır. Böylece Akdeniz sıcak biı,
bölge halini almrş ve Rusya bakımından
fevkalAde önem kazanmrştır. Bir cephe
ktuınak şarttır. Zira komünistlere göre
bu üç hAdisenin altında da emperyalizmin
parmağı vardır, vakralar bir emlıeryalizm
oyunudur. O halde anti-emperyalist bir
cephe kurulmalıdrr. Aynen sosyalist kis-
vesi altında komünist partilerin şimdi
Türkiye'de de tutturdukları antiemperya-
list cephe, milli lıurtuluş savaşr sloganr-
nrn dışta in'ikAsı ve tatbikatr olan bir lıa.
rekettir.

Sur

rişilen işlert lnceliyeceklerdlr.
Şu vadyet de btr komiinlst ha,
rekeünin ve blr komiinlst ceJ
he blrllğnln deltltdtr.

Maalesef bu gizli toplantrya Türkiye1
de legalize olmuş TİP'in iştiraki, hukukl
durumunun miinakaşasr elbette ki mem-
leketin yetkili adli mercilerine ait bir
keyfiyettir. Yalnrz kıymetli Senatörleri bu
mesele hakkında tenvir etmeyi bir vazif
bilmekteyim. Olayları hülAsaten arzedi-
yorum. Elimizde daha buna ait bir sürü
dökümanlar mevcut bqlunmaktadır. İşte
kıymetli arkadaşlarım aşrrr cereyanlar
nıevzuunda zannediyorum ki ana hatları
ile maruzatta bulundum.

Bölücülük faaliyetlerini de bu ölçii.
ler içerisinde değerlendirmek lAzımdır.
Şark mitingleri meselesi calibi dikkattir.
Burada da söylediğim gibi sureti katiyo
de idare, hükümet ve İçişleri Bakanr ola-
rak uhdemize düşeni yapmrşrzdır. 6 mi.
tingin bütün konuşmaları te54pe alınmrş-
tır. yalnız size bir hususu bir kere daha
arzedeyim. 6 miting de biliyorsunuz Do-

funun kalkınmasr, 5 Yrllık PlAnda Doğu-
ya kAfi miktarda imkAn hazrrlanmaması
sloganr altında yürütülmüştür. Fakat as.
lında tamamen siyasi bir istismar bahis
konusudur. Masum insanlarr, gönlünde,
kafasında Türklükten başka bir şey duy-
mayan, müşterek mazi ve tarihe sahip,
yırdun her karış toprağında eme.

ği, hatrrasr bulunan Doğulu kardeşle.
rimizi tamamen ayırıcr düşüncelerle ve
ırk mülAhazasr ile bir grup insan orta5ıa
attığr bazı fikirlerle istismar etmek iste-
mektedir. Asrl maksat budur. Bu miting.
lerle ayrrca anarşi yaratmak da düşünül-
mektedir. Çünkü sol için her yerde oldu_

ğu gibi, Türkiye'de de bazı meseleleri is-
tismar etmek ve anarşi yaratmak bir he-
deftir. Bu mitinglerde 76 kişi konuşmuş-
tur. Tertipçiler hariç 6 mitingte konuşan
76 kişinin, 63'ü T. İ. p. lldlr. Bunlardan
33 kişi hakkında adli kovuşturma
yapilmaktadır. 33 kişinin üçü tutukludur,
mütebakisinin halen gayri mevkuf olara'

iyedeki BAAS Xominist

Partisi ile işbirliği
* Bu bir hazırlık toplantısıdrr,

Mart veya Nisan ayında büyiik
bir toplantı daha yaprlacaktır.
TİP, İtalyan Komünist Partisl
ve İtalyan Proleter ve Sosyallst
Birliği Partisi tarafrndan davet

, edilmiştir. Yine alrnan bilgile-
re göre TİP tarafından geniş
ölçüde Suriye'nln Baas Parti
ile irtibat kurulmuş ve lıirbir
lerini karşılıklı olarak davet
etmlşlerdir. Onlar Suriye'ye,
Sur§e'dekiler de Türkiye'yc,
gellp yaprlan hizmetleri ve gi-
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muhakemeleri devam etmektedir. Irk ay
rımı mülAhazasr ile milli duyguları zayıf.-
latmak ve yok etmekten 16, bölgecilik
amacı güden pankart teşhirinden3, ko-
miinizm propagandası yapmaktan 1, bö-
lücü mahiyette görülüp bir çoğunun top-
latılmasrna mahkeme tarafından karar ve-
rilen beyannameler dağıtmaktan 12, T.B.
M.M. üyelerine hakaretten 3 kişi hakların
da Amme dAvası açılmış bulunmaktadır.
Yalnu,, size bir hususu ilk defa açıklamak
istiyorum. Son defa, bundan 10 gün ev-
vel bölücülük faaliyetinde bulunan ve ırk
ayrımma dayanarak Türk Devleti içinde
yeni bir Devlet kurmayr istihdaf eden,
böylece kanun dışr faaliyet gösteren bir
grup -ki bunların üç tanesi bu mitingler-
le aktif olarak ilgidir, isim de verebilirim,
meselö Sait Elçi, Ömer Turhan bunlar.
dan iki tanesidir- ele geçirilen kendileri-
ne ait, Irak ve Suriye ile Türkiye'yi böl-
meye matuf faliyetlere mütedair mektup-
ları, miihürleri, antetli kAğıtları kullanıl-
'mış her türlü yazışmalan, tesbit edilmiş
nizamnameleri ile Türk Adliyesine tevdi
edilmiş ve bunlardan 9'u tevkif olunmuş-
tur. Halen operasyona devam edilmekte-
dir. Böylece zannediyorum ki bazı arka-
daşlanmın ortaya koydukları ve haklı
olarak endişe duyduklarını belirttikleri
bazı hususata cevap vermiş bulunuyo
rum.

Tlp,ın BöIücü

FaaIiyeti

Arkadaşlanm müsterih olsunlar, bG
lücülük faaliyetleri i.izerinde aşrrı cere-
yanlann bir parçasr telAkki edilerek cid-
diyetle durulmakta, gerek genel zabıta ve
gerekse Milli Emniyet Teşkilötı tarafın-
dan meseleye el konulmuş bulunmakta ve
büyük bir titizlik gösterilmektedir. Doğu
mitinglerinin başlangıcında büyük gürül-
tüer yapıldı, fakat daha ilk başlarda Sil-
van ve Diyarbakır mitinglerinden sonra
Doğulu kardeşlerimiz meselenin ehemmi-
yetini anladılar. Olaylara karşı direnme
ve maskelilerin, maskelerini atmak biza.
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tihi Doğulu vatandaşlarımız tarafından
yapılmıştır. Çok calibi dikkattir, l20 bin
nüfuslu Diyarbalıır'da 3.000 kişi mitinge
katılmıştır ki bunların büyük krsmı da
her yerde olduğu gibi merak saiki ile top
lanan kimselerdir. İş Ankara'ya geldiği
zaman, bir milyonluk şehirde rakam 2.@0
civarında kalmıştır. Tunceli'de, Ağrr'da
büyük ölçüde vatandaş kitlesi, milli birli-
ği ve bütünlüğü bozucu bu hareketleri
sureti kat'iyede tasvip etmediğini, ak-
sine tel'in ettiğini bizatihi kendi hareket-
leriyle ortaya koymuşlardır. .

Bu hAdiselerde kitle hiç bir telkine
maruz bırakilmamrş, Hfüümet olarak hiç
bir zecri hareket gösterilmemiştir. Gayet
tabii uyarıcı tedbirlerimizi lAzım geleıı

şekilde ittihaz etmişizdir. Bu arada ge-

rekli emniyet tedbirlerini de almışzdır,
Onlardan mahküm olan bir zat, İçişleri
Bakanr, jandarması ile polisi ile vatanda-
şa karşı tedhiş yaratrp, mitinge adam sok-
muyor diye telgraf çekmiştir. Ama aynı
zat Tunceli'de Başbakan gelecek diye köy-
lere haber göndermiş, mitinge fazla işti-
rak temin etmek içrn bu yola da tevessül
etmiştir. Haddizatında bizatihi Doğulu
vatandaş meseleyi kavramrş ve harekAta
karşı koymuştur. Zaten aşln cereyanlarl
mücadelede, bölücü faaliyetleri önlemed:
en miüim mesele bu şuurun vatandaşta
uyandınlmasıür. Kısacası miihim olan,
meseleyi halka maletmektir. Biraz ewel
arzettiğim gibi, cezal müeyyidelerle, ya-
saklarla hiç bir şey halledilmez. Çok z,
man yasaklar bilAkis daha çok gizli ve
daha başka tiirlü reaksiyonları doğurur
ve meseleyi güçleştirir. Bunun acı tatbi-
katı her halde hepinizin hatıralannda
mevcuttur. Bu itibarla biz aşın cereyan-
larla mücadeleyi yalnız cezai tedbirler
meselesi olarak mütalaa etmiyoruz ama
gayet tabii giiniin şartlanna ve ütiyaçla-
rına göre durumun miinakaşasınr yap-
maktan da geri kalmamaktayu. Elbette
ki kıymetli parlAmenterler, kıymetli mil-
let temsilcileri bu milli meselede asgari
müştereklere sahip olarak müttehit bir
vaziyette bu meseleye el koyacak durum-
dadrrlar.
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Nerede

Boz ncu

Bir

Ola

Yatsa

Orada

Ti a

Bütçe Karma Komlsyonu ve
Senato'da yaptığım açıklama,
lardan sonra yine Bütçe mü,
nasebetl lle Millet Meclislnde
de bir konuşma yapmış ve
TİP'in büti.in faallyetini gün
rşığına çıkarmıştım. Bu konuş,
mam, o kadar delilli, o derece
su götürmez vesikalar ve man-
tıki irtibat ile mücehhezdi ki,
TİP'liler, vatandaşlarımızın ha.
tırlayacakları şekilde, Meclisin
çalışmalarını baltamak için hö,
diseler çıkarmrşlardı.

Bu konuşmam aşağrdadır:
* Onlar yurtta huzur ve asayişln,

. sükünun, kardeşliğin teessü-
şünden ve idamesinden maale,
sef huzur duymamaktadırlar.
Bu kürsüden müteaddit defalar
bu şekilde ifade ve beyanlarda
bulunmuştum. Bugün yine bun.
ları tekrarlamak mecburiyetin,
deyim.

Çünkü TİP'in sayrn temsilcisi bura-
da yine vazrh olarak düşüncelerini, kafa-
larındaki tasarrlarrnr, tahayyüllerini, e-

mellerini cesaretle bu millet kürsüsünden
söylemek istemedi, bu cesareti göstere-
medi. Konuşmalarrnda daima bir endişe-
nin, bir suçluluk psikolojisiniır hAkim bu-
lunduğunu, bir psikopatolojik vetirenin
yer ettiğini zannediyorum ki burada TİP
temsilcisini, sözcüsünü dinleyen herkes
tesbit ve müşahade etmiş bulunuyor.

Vardır

lö

-

Suçluların Telişı
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* Kıymetlt arkadaşlarım, bütiin
partiler 196E yıIı bütçest müna-
sebettylc geçmlş hidlseleriıı ışı,
ğı altında Tiirklye'nln iç huzuı,
ve emniyeü bal§mından bilhas,
sa doktrln mtinakaşalarıIun,
aşırı cereyanlann endlşe verlci
malılyet kazanüğını ileri siire-
rek bunlann önlenmesl, vatan,
daşın sulh ve sfüün içerlslııde
endişeslz yaşaması, memlekete
faydalı olabilmesl tçtn kendile-
rinden ıııasun kalınatı istika-
metinde tedbtr talcbtnde bu-
lıındular.

Bu itibarla konuşmalann merkezl
sıkletini teşkil etmesi hasebiyle müsade
buyurursanız krsa zaman içeiisinde yur-
dun huzur ve emniyetini ihlAl eden aşırı
solun; su sathına çrkmrş, kanunları ihl6l
edici mahiyette, bazr vesika ve dokümana
dayanan hareketlerini arz ve tescil ettir-
mek istiyorum. Gayet tabit bunlardan
sonra kanunların icabrnrn yapılmasr için
merızııatın Bakanlığımıza verdiği yetkiler
dairesinde keyfiyet hükümetin yapması
iktiza eden bir hususat olarak ölAkalı mer-
cilere intikal ettirilecektir. Onun için du.
rumu buraya tescil ettirmek liizum ve za-
ruretini hissediyorum.

Bu, Sadece Bir İtiraftır

7 Ocak t968 günü İstanbul TİP İl
Kongresinde, TİP Genel Başkanı Mehmet
Ali Aybar konuşması sırasrnda aynen:

* «Markslzn bfu bilrmdir. Kapt-
tatlzmin zıddıdır. Bllinden ya-
rarlanmak da Aııayasada vat.
drr. Şu halde Markslzıııe inanı-
yoruz derken blliınsel olmayan
sosyallmi kastetmlyoruz, zo.
ten sosyalizrıı btrdlr, başka tiir-
lilsü yoktur, bllinıseldlr ve blll.

. me dayanır." dem§ttr.

Bu 7 Ocak 1968 günü TİP'in İstanbul
İl Kongresinde Mehmet Ali Aybar tara-
fından söylenmiş sözlerdir.

* Bu beyanlar gayet vazıh şekil,
de marksizmln, kollektivizmlu
dolayısiyle komünlzmin müda,
faasıdrr ve propagandasrnın ta
kendisidir. Billmsel sosyalizııln
tarlfi komiinlzmden başka ne,

dir?

Materyalist felsefede marksizmin ta"

rifi karşılığı olarak komünizmden başka
bir :u;ah şekli varsa, gelirler, , daha
doğru bir deyimle aksini isbat ederler.
Elbette ki bunlarr birer suç telAkki ettiği,
miz cihetle keyfiyet alAkalı makama su,

nulacaktrr. Ama büyük Meclisin zabıtla-
rrna bunlan tescil ettiriyoruz.

Anayasa Marksizme

Karşıdır

* Kaldı kl, hemen burada şunu
arz edeyim, Anayasamrz mark-
sizme suretl katiyede mAnldir.
Biltmsel sosyalizm adı verllen,
yanl ilml sosyallzm denen ko-
miinizme kesln şekilde kapalı-
dır.

Anayasanın müzakeresi sırasında baş-
kan ve sözcülerin bu konudaki beyanlarını
da bu münasebetle tescil ettirmek istiyo-
rum.

Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi,
Ci|t: 2, Sayfa: 5'de, sözcü şunlarr söylü-
yor. EwelA Anayasa Komisyonu Başkanr-
nın sözlerinden başlamak suretiyle arz
edeyim. Anayasa Komisyonu Başkanı
Temsilciler Meclisinde tasarıyr sunarken:

* «Anayasamızın tkinci özelliğl
doktrinci bir Anayasa olmayr-
şıdır. Anayasanıuz bu gibt miif-
rlt temayüllere kapılanru sıIıı
sıkıya kapatmıştır. Bu suretle
mtlletimiztn geleneksel tema-
yüllerinr btr defa daha burada
tesbit etmlş bulunmaktalxı,.»
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Yine aynr şekilde Anayasa tasarısr-
nın tümü üzerindeki müzakereler sırasrn.
da Anayasa Komisyonu Sözcüsü:

* .Arkadaşlar bu Anayasada as-
la doktrin yoktur. Bu Anayasa-
da hiçbir partinln programı
yoktur. Ne devletçllik vardır,
ne llberalizm, ne sosyallzm ve
ne de herhangi bir «İzm» var-
dır.,

Anayasa Dışına

sürülen Fikir

Yine Anayasanın 2 nci maddesinin
müzakeresi münasebetiyle Anayasa Ko-
misyonu Sözcüsü Sayın Turan Güneş bir
soru üzerine, dördüncü maddedeki sos-
yal hukuk devleti anlayışr ve tesiri müna-
sebetiyle sorulan suale karşılık şu beyan-
da bulunmuştur:

* "Bu madde; egemenliğln blr sı-
nrfta tecelli etmesini doktrin
olarak müdafaa eden, daha sa-
rth blr lfade ile arz edeyfun,
proletarya diktatörlüğiinü sa-
vunanlara karşı konulmuş olan
bir hükümdür. Seçim olur, iş.
te milli hdkimiyeti tecelli ettl
denlr, fakat iktidarı alan lda-
renln rejimi proleterya dtkta-
törlüği.inü andıran bir rejim
olursa Tiirk Anayasası bu rejl-
mi kabul etmez. Bir sınıf adı-
na lktldara eI koymak isteyeıı
partileri bu Anayasa kanun dı.
şı kabul etmekle kalmıyor, hu-
dutları drşına sürüyor."

Şimdi arkadaşlar, TİP Genel Başka-
nı, Mehmet Ali Aybar'ın bir beyanatr i.ize-
rinde durmak isterim.

* Diyor lıl: «Blz l9l0 seneslnden.
beri Tiirktye'deki sosyaHst ha-

reketlerin son halkasıyız.» Hal-
buki 1910 sencsindenberi Tür.
klye'deki sosyallst hareketlerin
hepsi Türk hAktmleri tarafın-
dan mahküm edilmtş koıniinlst
haieketleridir...

Sovyet Sistemine

Dahi! Oluş

TİP'in Türkiye'deki özgür şartlardan
doğmuş bulunduğu, programı ile Türk
toplumunun sorıın ve ihtiyaçlarına cevap
verdiği, Türkiye'de 1910'danberi süregel-
miş sosyalist hareketin ancak tarihi an-
lamda bir devamı, son halkası olduğu
söylenmektedir. 1910'danberi Türkiye'de-
ki sosyalist hareketlerin hepsi mahkeme
karan ile kapatılmış komünist hareketle-
ridir. 1910'da, l920'de, l924'de, 1926, 1938,
1944,1946 yıllarrnda ve nihayet 1960'a ka-
dar 24 defa komi.inist tevkifatı olmuştur.
Bunların hepsinde de sosyalist parti, sos-
yalist emekçi parti, köylü partisi adı al.
trnda toplanan Şefik Hüsnü, Mustafa
Suphi, Sertel'ler, Hasan Ali Ediz, Sevim
Tarr vesaire ve şimdi aramızda bulunaıı
ve bunlarrn içerisine kanşan bazı zevat
Türk hAkimi tarafından mahküm edilmiş-
tir. 1910'danberi mevcut olan, onlarrn
bahsettiğt sosyalist hareketlerin hepsi
Türk kanunlarına göre yasaklanmrş ve
mahküm edilmiş kanun drşı davranışlar-
dır. Keyfiyet mahkeme kararlariyle de
sabittir.

* TİP. çalışmalannda, Rus Ko-
münist Partislnin enternasyo-
nale dahil olunabllmesi için
esas ittlhaz etttği bazı pren-
sipleri ve kuruluşları da esas
almıştır. MeselA bunlardan bir
tanesi, "Demokratlk Santra-
lizm", «Demokratik Merkeziyet
Çiltk, adı altında, komünlst
partllerde dtstpltni, kuruluşu
sağlayan bir müessesedir.
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l9l7'de, Lenin'in ortaya koyduğu, o
tarihtenberi devam eden, |9|7, |9l9, 1957,

6 ncı ve 19 uncu komünist kong.-elerind."
tescil olunan ve en son defa 1960 senesin-
de, 8l komünist partisinin Moskova'da
yaptığı kongrede de, sureti katiyede ken-
disini kabul etmeyen partilerin enternas-
yonale giremiyeceği ve komiinist partisi
sayılamıyacağı kararlaştrnlan demokra-
tik merkeziyetçilik sistemini Behice Bo-
ran'ın ağziyle şimdi size arz edeceğim:

u81 komünist parti temsilcisinin 1960
Aralık ayında Moskova'da yaptıkları top-
lantr sonunda yayınladrklarr bildiride,
..Marksist, leninist partiler, demokratik
merkeziyetçilik prensibine uyarak, parti
hayatında leninist standartlara uymayı
ve parti birliğini gözbebekleri gibi koru-
mayı faaliyetlerinin yasası sayarlar" denil.
mektedir. Keza Sovyetler Birliği Komü-
nist Partisi Tüzüğünde, «Partinin teşkilAt
yapısrnda dayandığı esas prensip, de-
mokratik santralizm'dir., kaydr mevcut-
tur. Türkiye Komünist Partisinin Doktor
Şefik Hüsnü'nün meşhur komünist parti.
sinin tiizüği.inde de «Partimizin teşkilAt
kuruluşu prensibi, demokratik santraliz-
me dayanrr., hükmü bulunmaktadır. Bu
şu demektir ki, Türkiye Komünist Parti.
si aynı zamanda hem santralizm, hem de-
mokrasi esasr üzerine kurulmuştur. Bu.
rada santralizmin ifade ettiği şey, part:
nin bütün ideolojik, siyasi faaliyetlerinin
ve teşkilAt işlerinin tek bir merkezden ida-
re edilmesidir.,

Hepsinden Farklı

Bir Parti

Şimdi, Behice Boran'ın TİP'in 1966
Kasrm ayrnda Malatya 2 nci Kongresinde
yaptığı konuşmadan bununla ilgili pasajı
alryorum:

* .Arkadaşlar her zaman dlyoruz,
bidm partt öbiir partiler gibi
değltdir. Arnacı baiumındaıı
değl olaylan kavrama ba-

lumından değtl, çalışma metod
lan baiımından değtl, teşkilöt
balrımın{a da değtldtr.

Bizim partimiz, bugün din çerçevesi
içinde oy avcılığr ile iktidara gelmeyi dü-

şiinmediği, emekçi halkı demin anlattı
ğım anlamdan devrimci yönde teşkilAr
landırıp, bilinçlendirmek, uyandumak su,
retiyle iktidara gelmek istediği için, bu-
giinkü diizeni temelinden değiştirmelı
amacınr açıkca söylediğinden dolayı hA-

kim çevrelerin baskrsr, tecavüzü altrnda
bulunduğu için her sosyalist parti gi-

bi bizim part_imizin safları birbirine
çok srkrşmrş, kenetlenmiş, disiplinll
olarak çalışmak mecburiyetindedir. Kı-
sacasl bizim parti demokratik mer-
keziyetçilik prensibine göre çalışmak
mecburiyetindedir. Öyle çahşır ve organ-
lannın kuruluşu öyledir. Bunu böylece
bilelim bu bütün sosyalist partilerin ça-
lrşma şartlarınrn doğurduğu bir zorunluk-
tur.

* Demokratlk merkeziyetçlllk
Troçki'yt Rusya,dan atmrştır.
TİP de aynı slsteml kabul etttgi
lçln kendllerlne muhalif olan,
işlerine gelmeyen grubu saf dı-

şı etmiştlr. Demokratlk merke-,
dyetçtllk, enternasyonele dahil
komiinist partilerlnln esas pren
sibini vaz'eden bir sistem midir,
değl miür? Bunu lİp kabul et-
miş mldir, etmemlş mtdir? İşto
kendt beyanlan ortadaür.

O halde l9l9'danberi biz Türkiye'deki
sosyalist hareketlerin tarihi mAnada de-
vamıyız, denirken o bir kalıptır, kamuf-
lajdır. Esasında şimdi biraz ewel iki tane
misalini arzettim. Bilimsel sosyalistiz di-
yorlar. Yani ilmi sosyalist. Materyalist fel
sefede bu komünizmdir, marksizmdir.
Başka türlü izah tarzr yoktur. Kaldı ki
1910'danberi bütün enternasyonal komü-
nist partilerin kabul ettiği demokratik
merkeziyetçilik sistemi vazrh şekilde orta-
ya konuyor, benimseniyor ve tatbik edili-
yor. 1910 dan beri Türkiyedeki sosyalist
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lıareketler komünist hareketleri olduğu,
na, enternasyonal komünizmin kabul etti-

ği bu sistem benimsendiğine göre TİP'in
başka türlü bir parti olduğu, hangi huku,
ki, hangi fiili delillerle isbat edilebilecek,
tir.

Gayet tabii bunlarr teemmül etmelı
iktiza eder...

ıııtııaıcııere verilen

Emir iledir ?

* Ytne enternasyonal komiinlst
teşktlAtı; militanlarına ve ko,
münlst partllere muayyen slo,
ganlarr vermek suretlyle onla,
nn tatbikçiltğini ve takipçilt,
ğiııi yapmasrnı emreder. geçen

sene bunlardan bir *ısmrnı bu,
rada aızetmiştim. Bu sene de
bir lıısım örneklerinl tekrar et,

mek isttyorum. Blr antlemper,
yalist cepheden, cephe birliğin,
den, blraz ewel Yunus Koçak
da, Roma toplantısı miinasebe,
tiyle bu cephe blrllğtnin Akde-
ntz bölgestne slrayet ettiğlııden
ve TİP'iıı bu işbirltğine katıl,
dığndan bahsettiler, doğru,
dur.

Çiinkü yine 81 komünist partisinin
Moskova'da yaptığı toplantıda komünist
partilere verilen direktife göre sosyalizme
geçmek, o aşamaya varmak için mutlak
surette bir cephe birliğine vanlmasr lAzım,
dır. Bu, bugiinkü şartlar içinde antiemper,
yalist cephedir, milli demokratik cephedir,
Antiemperyalist cephe ikinci bir kurtuluş
savaşiyle, kurtuluş savaşlariyle sosyaliz,
me geçecektir. TİP'in bütün tebliğlerinde
bir senelik faaliyetinde bu antiemperyalist
cephe ve kurtuluş hareketine ait tatbikat
Tiirkiye'deki her türlü anarşik hareketin
içerisinde mevcut bulunmaktadrr ve va,

zü şekilde ilAn edilmiş tarzdadrr.

* Mehmet AIl Aybar, l.|2.1966
tarlh ve E sayü Dönüşiim'de;

.güniimüzde emperyaltzme kar
şı savaşı sosyalizm tçln müca,
deleden ayırdetmek miimkün
değildir. Bu tam bağımsızlığ,
mıza kavuşmanın şartıdır. MiI,
Ii kurtuluş mücadelesl, sosya,
llzm tçin mücadele ile birükte
yürütüliir demek şüphesiz mil,
li kurtuluş mücadeleslnl yalnız
sosyallstlerln yapacağr anlamı,
na gelmez. Milli kurtuluş mü-
cadelesl, emperyalizme karşı
bütün kuwetlerin milli blr cep,
he kurmaları şekltnde yiirütü,
lecektir." demektedir.

Ayni Dil, [jsIüp

ve Dav]anIş

Komünist partileri toplantrsında da
aynen şu emir verilmiştir:

* «Bütiin mücadele siiresince
mtlletin tilm demokrasl,
cl yurtsever güçlerl, gerçek
mrlli bağımsızlık ve demokıı,
slye ulaşmak amacında yapıla,
cak btr ütilehn zaferl uğrun,
da btr tek cephede blrleşlrler.
Çünkü sosyallst lhtiletrnr ha,
zırlamak tçin tlk önce bu ko,

şullan gerçeklştiımek ger€,

kir.,

Üİltıp, ifade, terim tamamen yiizde
yi.iz parelel, tam bir ayniyet. Tam süibi,
nin sesi plök tarzında, tam bir plAk sada,
katiyle aynen oradan alınan emirler, Tür,
lCyjae tatbik mevkiine konuyor ve söyle,
niyor.

Türkiye'de bir tek tip, dünyada bir
tek tip sosyalizmin mevcut olduğunu §a-
dun Aren Bey de çeşitli konferanslarrnda
ve yazılannda belirtmiştir. Tek tip sosya,
lizm, yani onlann tAbiriyle bilimsel sosya-
lizm vardrr, ancak bunlann tatbikat şekli
milli hüüyetle değişebilir, ama aslolan
sosyalizmdir. Tek tip sosyalizm drşında
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kalan başka türlü sosyalizmlerin, diğer
sosyalizm hareketlerinin burjuva yuttur,
ması olduğunııbizzat kendileri beyanlariv,
le ifade etmişlerdir.

Sosyal demokratların, demokratik
sosyalistlerin, Zürih'te geçen sene l 967'niıı
sonlarrna doğru yaptrkları toplantıya bü-
tiin garp memleketlerindeki sosyalistler iş,
tirak etmiştir. Bunlar en meşhur sosyalist-
lerdir. İtalya'hın Nenni'si, Fransa'nrn Guy
Mollet'si, Almanya'nın Villy Brant'l, İsviç-
re Hariciye Nazırı, Avusturya Başbakan
Yardımcrsı ki bunlar büyük sosyalistler-
dir, sosyal demokratlardır ama demokra,
siyi esas telAkki ederler, insan hak ve hür,
riyetlerini benimserler, Rusya'dan emir
almaz|ar, seçim müessesesini, mülkiyeti,
mAnavi kıymetleri kabullenirler.

* Böyle blr kongreye bizim sos-
yalistler katıImazlar. Çiinkü,
burjuva, emperyalist sosyallst-
ttr. Daha doğrusu garp sosya-
llstleri emperyalisttir. Btzim-
kller katılmaz|ar, nereye gider-
ler? Roma'dakl 22 Ocak top-
lantrsına, Roma toplantısına,
Roma Akdeniz bölgest toplan
tısına...

Şu Bizim Sol'lar

Şimdi onu da açıklıyacağm. Arkadaş,
lar, Akdeniz bölgesindeki Roma toplantr-
sı, Mehmet Ali Aybar'ın ifade ettiğine gö,

re bir komiinist toplantrsı değildir. Ama
birazdan göstereceği m, bizzat Roma'da ko,
münist partisinin organr olarak çıkan Uni,
ta gazetesinden durumu aynen nakledecc,
ğim. Toplantı İtalyan Proleter Partisi ve
İtalyan Komünist Partisi tarafrndaır tertip
edilmiştir. TİP'e göre kapalrdrr, ama haki,
katte gizlidir. İştirakçi TİP'in ifadesiyle
beş tane komünist partisi vardrr, müteba,
kisi ilerici, progresiv partidir. Ama bütün
bunlar aşırr solda olan, sureti katiyede
garplı mönada sosyalizmi kabul etmiyen

ve daha çok marksçı felsefeyi uygulayan
partilerdir. Onlan da müsaade ederseniz
arzedeyim:

* Roma_toplantısına katılan par-
üler şunlarör: Kıbns Progrı*
ıkt İşçi Partist yani Akel Pan
tlsi -kt herkesce malürn ko.
mi.lnist partlsidir-, Cezaylt
Mtlli Kurtuluş Cephesl, Fransız
Komiinlst Partlsl, Fransız Blr-
leşmiş Sosyallst Partlsl, Yunau
Sol Demokrat Btrltğt EDA, Yu-
goslıv İşçl Halk Sosyalist Blr-
Üğl, Fas Komiinlst Partlsl, Blr-
lçtk Arap Cumhuriyett Arap
Sosyallst Partisl, Surlye Baas- Partlsl, İtalya Komünlst Par-

. 'lsi, 
Tiirkiye İşçi Parttst...

Biraz ewel bahsettiğim İtalyan Ko-
münist Partisinin org:ınl olan Unita'da çı.
kan tebliğleri de, müsaade ederseniz oku.
nakta büyük fayda vardrr:

ı22-23 Ocak tarihlerinde Roma'da Ak.
deniz ülkeleri progresiv parti ve zümrele-
rin bir toplantrsr yapılmıştır. Italyan Ko.
nünist Partisi ile İtalyan Proleter Sosya
list Partisinin diizenledikleri bu top-
lantıya şu teşekkülerin temsilcileri katıl-
mıştır: (Biraz ewel okuduğum partiler).
Son aylarda Akdeniz havzasrnda meydana
gelen ciddi olaylar dikkatli bir incelemeye
tabi tutulmuştur. İsrail'in Arap ülkelerine
karşı saldırısı ve Arap topraklannı halen
işgal altında bulunduruşu, Yunanistan'da
hükümet darbesi, Kıbns buhraru, NATO'-
nun faaliyetlerini artırmasr... Bazı temsil-
ciler bu neviden olaylarrn sebebini Ameri
kan emperyalizminin saldırganlığı oldu-
ğunda ittifak etmişler ve bu emperyaliz-
min Vietnam halkrna karşr yaprlan saldırr
da en yüksek noktasrnr bulan genel bir ta-
arrLıza yeniden geçmiş bulunduğunu mü-
şahade etmişlerdir.»

«Uzun görüşmelerden sonra temsilci.
ler, Akdeniz bölgesinin büti.in progresiv
kuwetlerini bir araya getirecek bir konfe-
ransın toplanması zarureti i.izerinde muta-
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bık kalmışlardır. Bu konferans emperya.
lizme karşı savaşa girişmiş veya girişmeye
hazrr olan kuwetleri muhtariyetlere ve
müşahhas politik realitelere riayet etmek
suretiyle Akdenizi bir banş ve barış içinde
bir işbirliği bölgesi haline getirmek üzere
faaliyetlerini birleştirmek gayesini güde.
ceklerdir.,

Bu hazırlık toplantısıdır. Esas toplan-
tr Nisan ayrnda cereyan edecektir. Kapalı
olan bu toplantıda daha neler görüşüldü-
ği.inü bilmiyoruz. Yalnız Unita'nın tercü-
melerinden elde ettiğimize göre açılışı,
İtalyan Komiinist Partisi idareci üyesi Yol
daş Ugo Peccioli tarafindan yaprlmış ve
İtalyan Proleteı, Birliği Sosyalist Partisi
Parlömento Grubu Başkanı yoldaş millet-
vekili Luice Lussato tarafından kapatıL
mrştrr. ı

Tabirler de tamamen ortadadır. Biz-
zat Unita'da, diğer bir dergi olan Rinasi-
ta'da -yine İtalyan Komünist Partisinin
sözcüsü olan bir dergidir, Sadun Aren Bey
bunu bilirler, oradalardı- çıkan yazı|ar-
da aynen kullanrlmrştır.

Dostları Kimlerdir ?

Akdeniz bölgesi toplantısına katılan
komünist ve progresist partilerin bir kıs-
mı iktidardadır. Yugoslav İşçi Halk Sos-
yalist Birliği Partisi, Cezayir Milli Kurtu-
luş Cephesi Partisi, Birleşik Arap Cumhu-
riyeti Arap Sosyalist Partisi, Suriye Baas
Partisi gibi. Bazıları legal komünist Parti-
ler olup muhalefettedir. Fransrz Birleşik
Sosyalist Partisi, İtalyan Komünist,Prole-
ter ve Sosyalist Birliği Partileri gibi. Ama
bir de illegal olan, yer altrnda çalışan, ka-
nunlarla yasaklanmrş bulunan partiler de
bahis konusudur. Bunlardan birkaçı davet
edildiği halde gelmemiştir.MeselA Arnavırı
luk, Portekiz, İsrail, Tunus komünist paı-
tileri bu meyandadrr, bununla beraber
belki ilerideki toplantılara katılacaklar.
dır.Aksi halin örneği Fas ve İspanyol ko-
münist partileridir. İllegal olan, kanunen
memlekette yasaklanmış bulunanların bir

benzeri de bizim gizli komünist partisidir.
Drşarıda Zeki Baştımar, Yakup Demir'iu
idare ettiği bu partinin kollannı Türkiye'-
ye de uzattığı bir vakradır. 1910'danberi
devam eden bu kabil sosyalist hareketler
sözünün de tabii unutulmaması lAzrmdır.

* Böyle gizlt kapaklı ve kanunla-
nmızla yasaklanmış slyasi ha-
reketlere nasıl olur da, hem de
hfüiimete bir keıre dahl nezı-
keten «Blz şu kabll toplantıya
gldiyoruz" diye haber vermek
li.izumunu duymadan, katılmak
miimkündiir? Sözde gaye Ak-
deniz bölgesfuıde antlemperya-
llst ve Amerikan hareketlerlne
kırşı bölge sulhiinü korumak-
tır.

Biraz ewel Yunus Koçak bir beyan-
da bulundu. Mesele bütün üstlerin, orada-
ki Akdeniz bölgesinde yarattığı sorunlar-
dır. Halbuki keyfiyet böyle değildir, işte
beyanı okudum. Esasrnda orada son za-
manlarda büyük hAdiseler oldu. Arap - İs-
rail harbi Orta Doğu'yu büyük ölçüde sı.
cak bölge haline getirdi. Kıbrıs hAdisele-
ri alev]i bir safhaya girdi, Yunanistan'da
siyasi hava değişti. Bu bakrmdan burası
gayet tabii Rusya için ehemmiyetli bir
bölge haline geldi. Çünkü bütün bu hare-
ketler, yani Yunanistan'daki darbe-i hü-
kümet, Krbrıs hödiseleri, Orta Doğu buh-
ranr bir emperyalizm oyunu olarak ve
tamamen Amerika'ya bağlanmıştrr. Bir
görüşe göre, sırf onu önlemek için Rus-
ya|ya yardımcr bir politika temini rnak.
sadiyle, gizli mAnada komi.inist ve prog"
resist partiler toplanmıştır.

* dundan ewel Karlsbat, Belgrat
ve Polonya'da gizlt komi.intst
partlleri toplantılannın yapıL
madığını Limse lddta edemez.
Çünkü enternasyonal komiinlz-
mtn bütün hareketleri plönlı.
dır ve önceden tesbit edtltr.

Enternasyonal komünizm faaliyetleri
bakımrndan kendilerini tescil ettirmiş
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olan bizimkiler demokratik sosyalizmi in-
kAr ederler. Umumiyetle sloganları anla-
şrlmaz, hakikaten kullandıklan terimler
bir ideoloji argosudur. Onlar şimdi Nisan
toplantısına hazırlanıyorlar, bu toplantl
ya Akdeniz bölgesine düil 19 devletin
Progresist ve komiinist partileri katılacak-
lardır. Elimizde mevcut Şam'da çıkan ga-

zetelere göre Baas Partisinin İtalyan Ko-
münist Partisi ile yakın münasebetleri o1-

muştur. Baas Partisi aşın solcu ve bilim-
sel sosyalizmi kabul eden bir partidir. Bü-
tün münasebetleri demirperde memleket-
leriyledir. Demokratik sosyalist memle.
ketlerle sureti katiyede münasebet kura-
mıyan bir parti hüviyetindedir. Bizim TİP
gibi...

1910'danberi devam eden sosyalist faali-
1,etlerin Türkiye'deki sosyalist hareketle
rin son halkısı olan Tıp'in Baas partisi ile
yakın münasebetleri vardır. Onlar geldi.
ğinde Türkiye İşçi Partisinin Türkiye'de
yaptığı frkri hazrrlrklarr ve hareketleri
kendilerine gösterecekler, oraya gittikle-
rinde Baas'rn yaptrklarrnr müşahade ve
tesbit edeceklerdir. Bunda büyük fayda
mütalAa ve mülöhaza eder|er...

Toplantılara iştirak eden diğer parti-
lerin hüviyetleri de farklı değildir. Mese-
lA Yugoslav İşçi Halk Sosyalist Birliğı
Partisi komi.inist ülkeleri içerisinde eıı
fazla üyesi olan bir teşekküldür ve ikti
dardadrr. O halde Roma toplantısınr bir
komiinist hareketi kabul etmemek her.
halde çok safdillik olur. Gayet tabii iç hu-
kukumuz bakımından meselenin müna.
kaşasrnr alAkalı merciler yapacaklardıı.
Gerekli bütün döküman objektif şekilde
detaylariyle birlikte bu mercilere tevdi
edilecektir.

* TİP, sosyallzme geçmek lçln,
yani kenü anladıklan minada
sosyalfume geçmek için şart
tek cephe hareketinde ve kur.
tuluş savaşında öncü olıarak iş
çi sınıftnı kabul eder. Anayasa-
ınrz ve kanunlanmızın bir sınıt
tahakktimiinü reddetmesfuıe

rağmen TİP'ln bütiin konuş.
malan ve faaliyetlerl işl sını-
fını, emekçi sınıfını hakrm kıl-
maya matuftur. Çiinkü gayet
tabü onların hcden prolete,
hAkimiyetidtr.

Biraz ewel okuduğum büti.in beyan-
lar ve şimdiye kadarki hareketleri bunun
müşahhas, müdellel vesikalarını teşkil et-
mektedir.

Her Bozgunculukta

0nlar Var

* Türklye'de ne kadar bozguncu
hareket varsa, lçerlstnde Türki-
ye İşçt Partlsi elemanlan mev-
cuttur. İçtşleri Bakanı olarak
söylüyorum, bunu, mes'uliyetl-
'nin a$rlığını hlsseden btr Hü-
kümet izası olarak beyan edi-
yorıım.
Evet Doğu mitlnglerinin tertip-
çisl, tanzimclsl, hepsl TİP men.
suplandır. Doğulu masum
Ti.irk vatandaşlarrna, her zer-
resinde Türklük kolran ve mil-
ll terlhtc büyük hissesi bulu-
nan doğulu yurttaşlaı:a ırk ayr-
rımını telkin cderek, slyasi ls.
tlsmar yolu lle anarşl yaratmak
makıadlyle bu işt tertlp eden
Tiirktye İşçt Partisidtr.

Keyfiyet mahkemelerce tesbit ve
tescil edilmiştir. Suçlu görülenlerin mu-
hakemeleri derdesti rüyettir. Haklarında
takibat yapılanların sayrsr 33'tür. 76 kışı
konuşmuştur, bunlardan 63'ü TİP'lidir.
Aynca son günlerde Devlet bütünlüĞiünü
bölmeye mAtuf bazı faaliyet Türk emni-
yet kuvvetleri ve milli emniyet tarafrn-
dan ortaya konmuş, mührüyle, vesikala-
riyle, mektuplariyle adalete tevdi ve 9 ki-
şi de tevkif edilmiştir. Bunlar aynr zaman-
da mitinglerin tertipçisi bulunan kimse-
lerdir. Tarrk Ziya Bey, bunlan bilmekte
fayda vardır...
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Türk HaIkı Oynanan

0yunu Anladı
* Ama çok şükür Türk hallı ya-

pılan ve ortayı konmak lste
nen oJ.unırn mahlyetinl ınla-
mış, Diyarbalur'dan itibaren
en §on Ankara'da tam möna-
siyle bir halk şuuru, mllli şuur
haltnde tşt kösteklemestni bil-
miştir.

Bu iş tabii böyle olacaktır. Bizim va-
zifemiz elbette ki İçişleri Bakanı olarak
bunlarr anlatmaktır. Bugi.inkü Anayasa ve
demokratik hürriyet rejimi içerisinde, ted-
hişle, tazyikle, tehditle devlet idaresi sis-
temi çoktan geçmiştir. Biz böyle bir gö-
rüşiin temsilcisi değiliz. Arkadaşlarrm bu
hareketleri bilmiyor ama neden lAyıkı
veçhile cezalandrrılmıyor diye düşünebi-
lirler. Bizim vazlfemiz Anayasa nizamrna
son derece hürmetkAr olmak kayıt ve şar-
tiyle, hak ve hürriyetlerin suiistimaline
mahal brrakmadan ve onlarr tam mAna-
siyle kullandrrma vasat ve imkAnrnr ver-
mek suretiyle bu kabil hareketleri takip
ile adli mercilere tevdi etmektir. Biz bu-
nır yaplyoruz. 1967 yıhnda - elimde vesi
ka vardır- komünizm faaliyetinden l17
kişi mahkemelere tevdi edilmiştir. Geçeir
senelerde saylsl 12-20-30 kadar yani yarı
nisbetinde. 1967 yılr içerisindeki komü-
nizm faaliyeti propagandasrndan dolayı
mahkemeye tevdi edilen 117 kişi...

* Bizim vazifemlz Devlet bütünlü-
ğünü, milli beraberliği, mües-
ses Anayasa nlzamrnr bozucu
her türlü faaltyeti takip etmek,
tlr. Hükfımet ve devlet namrna
İçişIeri Bakanlığının mesuliye,
tint müdrik olarak bu tarzda
davranrşta bulunanlan hangi
cepheden gelirse gelsin izlemek
ve adalete tevdi etmek görevi-
mtzdir.

Türkiye'de aşırı sol bugiin ge,

çen seneye nazaran daha çok

vuzuh kesbetmlştir. Aşrrı sol
kelimeslni ağzııa almıyanlar,
bugün bunun tehllkesinden
bahseder hale gelmlşlerdir. El-
bette İıl aşın sol tehlikesi kar-
şısında mtlli mAnada sarü cep-
heleşme hareketi vardrr.

Devlet korunacaktır

Bunun farkında olanlar hiçbir endi.
şeye düşmesinler. Çünkü kanunların tanr-
dığı haklan ve hürriyetleri meşru hudut-
lar içerisinde ve meşru zihniyetle takip,
tatbik edenler ve onun icabrnı yapanlar
için hiçbir tehlike ve enüşe mevzuuba-
his değildir. Ama, Anayasa nizamınr kök-
ten değiştirmeye -Sadun Aren Beyin,
biraz sonra, Meclis'te yaptığı bütçe ko-
nuşmasml arzedeceğim- müesses nizamı
bozmağa, insan hak ve hüıriyetlerine say-
grlı olan rejimi, insan haysiyetine hürmet
gösteren rejimi yıkmaya mötuf olan faa-
liyetler takip edildiği için, bu tarzda dav-
rananlar kim olursa olsun endişe duya-
caklardrr. Endişe etmekte de haklıdırlar.
çiinkü onlar suç işlediklerini bilmektedir-
ler. Devlet olarak bizim vazıiemiz gayet
tabii bu tipte olan insanlarrn endişelerini
arttrrmak ve onlarr takip etmektir. Takl-
bimiz; -tekrarediyorum, 

Senato'daki
konuşmamı tekrar ediyorum, burada da
arzettim- çok dikkatli, soğukkanlı, sabır-
lı, suçluyu suçsuzdan ayıracak şekilde
vicdanlı ve itinalı, günAhsızı giinahkArdan
ayrracak tarzdadrr. Devlet aleyhinde çalı-
şanlarrn,nizaml bozmaya yeltenenlerin
her türlü faaliyetlerini, evet nefes alışları-
nı dahi meşru hudutlar içerisinde ve ka-
nunlann tanrdrğı hak ve selAhiyetler içe-
risinde takip etmekteyiz.

* Bilhassa eğer bu zevatın nefes-
lerl kokarsa, kanlanndakl hakr-
ki ve mecazi mAnadaıü votka-
dan mütevellit ctğerleri lupkızıl
konjekslyona uğrarsa onlan
milli mustbet olmaktan koru-
mak, fizyolojtk mönada da, sos-
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yolojik mAnada da blzim vazi,
temizdir. Bu, memleketi seven,

ler tçin btr vadfedir; bundan
klınsenln şüphest olınasın...

İşlerimizi tedhişle değil, gayet dik,
katle ve bilerek yapmaktayız. Telefon din,
leme, mektup açma hikAyesi boş lAftır.
Yarası bulunan gocunur, vehmi olaıı
çekinir. Nizamperver, kanunu seveı
insanlar sureti katiyede meşru hükümet,
lerin takibinde olamazlar. onlar rahat ha-

reket ederler. Ama ard düşünce sahiple-
rini, nizam ve millet düşmanlarını takip
etmek her yönü ile bizim vazifemizdiı,.
Şahsen İçişleri Bakanr olarak ben bunuiı
vebal ve mesuliyetini taşıyorum ve icabr-
nl yapmaya da gayret ediyorum. Geçic,
olan görevimiz devam ettiği müddetçe bu
hususta çaba sarfetmeyi vazife sayryorum.
Rundan kimsenin de endişesi olmasrn.

* Arkadaşlar, Türkiye'de ne ka-
dar bozguncu hareket vAki ise
içüıde, sokak hareketlerinde
Tıp elemanlarr ve rnilitanları
vardrr.

"İşçiler, köylüler, bağımsızlıktan yana
olanlar NATO'ya hayrr" diye köylere
500.000, bir milyon adet beyanname dağı-
tılır. Çünkü NATO'dan Nisanda ayrrlma,
NATO'yu çözme ihlimali vardır vc şimdi-
den o imkAır hazrrlanmalıdır. Nisana ka.
dar ihbarda bulunulup acaba NATO'dan
nasrl sryrrlınabilir, acaba Türkiye nasıl
bu meşru kuwetlerden mahrum bıralıla-
bilir ve mua}T/en istikamete gidebilir, bu-
nun bütün yolları her şekilde aranmakta-
dır. Bu emir de Moskova emridir, bu red-
dedilebilir ama bir gerçektir. Bütün sö1"
ledikleri ve ef'ali harekAtı ile bu bövledir.

Marksizmi Benimsiyen

komünisttir
Sayrn Başkan,değerli milletvekilleri,

bugiin sabaha karşı hepimizi iizen olay-
dan sonra İçişleri Bakanlığının 1968 yılı

bütçesi münasebetiyle yapılan tenkitlere,
bıraktığrm yerden cevaplarrmr arzedece-

ğim:

Sabaha karşr, konuşmamrn merkezi
sıkletini TİP müstesna bütün parti grup,
larrnrn üzerinde hassasiyetle durdukları
Türkiye'deki aşrrr akımlar ve bunlarle
nıücadele, Hükfımet tarafrndan alrnan ve
alınmasr lAzımgelen tedbirler teşkil etmiş-
ti ve cereyan eden konuşmalar ve sorular
üzerine biz de İçişleri Bakanlığı olarak
elde ettiğimiz bilgileri, kaynakları, dokü,
manlarr şahsi mülAhazalarrmrzın, sübjek-
tif ölçülerimizin drşrnda, tamamen objek-
tif kalmak şartiyle vesikalara istinat etti-
ıerek yüce ParlAmentoya arzetmeyi vazi
fe bilmiştik.

Kıymetli arkadaşlarrm, bu kadar has-
sas, memleket bütünlüğü zaviyesinden,
müesses nizam bakımından bu kadar
ehemmiyetli olan bir konuda elbette ki
düşüncelerimizi, tetkikatımız sonuçlarını
yüce ParlAmentoya arzetmemiz iktiza
ederdi.

Türk Milletinin temsilcilerine haki-
katleri oldufu gibi duyurmak, bilgilerine
sunmak, hAdiselerden kendilerini malcı-
mattar kılmak, bunlar hakkında objektif
kanaatlefe vasrl olunarak, ParlAmentoda
gerekli ve li.izumlu tedbirlerin alrnmasr-
na zemin hazrrlamak için elbette ki açık-
lamada bulunmak zarurı idi. Biz de bunıı
yaptık.

Sabaha karşr cereyan eden bir saate
yakrn konuşmamda btlttln parti grupları,
oltaya koyduğum vesikalar, arzettiğiın
vakıalar ve beyanlar muvacehesinde en
küçük bir reaksiyon göstermediler. Bili-
kis, TİP hariç, diğer partiler bu beyanla-
rı müsbet mönada değerlendirdikleri içiıı-
dir ki tasvipkAr oldular. Nitekim bunun
bir tezahiirü sayılabilecek şekilde konuş-
nıalarrmrzr hiçbir suretle ademi tasviple
karşrlryacak hareketlerde bulunmadrlar.
Bundan da anlaşıhyor ki Bakanlık olarak
verdiğimiz bilgiler, Türk ParlAmentosu
için li.izumlu idi. Bunda bilgi ve vesaikin
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zabıtlara tescil ettirilmek suretiyle el-
bette ki ParlAmento için icabına tevessül
bakımından,faydalı olduğu Anayasamızırı
ve kanunların tanıdığı hak ve selihiyeı.
ler içerisinde alAkalı merciler için bİrer
delil, karine mahiyetinde addi gerektiği
mülAhazası hAkimdi. Biz de bu noktai
nazar|a vazifemizi gayet dikkatle, cid-
diyetle, objektif ölçüler içerisinde yerine
getirmeye çalıştık.

Burada bulunan arkadaşlar hatırlar-
lar, bir kere daha teyit etmek ve arzet-
mek isterim ki, benim anlattıklarım ta.
mamen TİP mensuplarrnın resmi beyan-
larrna müstenit vesikalardan istilrraç edii-
miştir.

TİP'in faaliyetlerinin, TİP'i i|zanı
eden resmi beyanların Türk Anayasası
muvacehesindeki, Türk kanunlarr karşı-
sındaki durrrmunu eleştirmek, tetkik et-

rrıek, elbette ki mes'ul Hükümet ve Ba.
kanlık olarak bizim vazifemizdir.

* 7 Ocak 1968 gunü TİP'iır
İstanbul il Kongresinde sayıır
Aybar, konuşması srrasrnda;

"Marksizm btr bilimdir. Kapi-
talizmin zrddıdrr. Bilimden ya-
rarlanmak ta Anayasa'da var,
dır. Şu halde marksizm Anaya-
samıza aykrn değildir. Elbette
biz sosyalist partiyiz. Sosyaliz,
me lnanıyoruzı» dgrniş ve ayrtca
«Blllmsel olmayan sosyalizmi
kastetmlyo ıırz, zateıı- sosyalfum
blrdir, başka türlüsü yoktur,
btllınseldtr ve blllme dayanr:,,

sözlerini sarfetmiştir.

Doktrin olarak marksizm, kollekti-
vizm mAnasrnr ilzam etmektedir. Bir
komünizm propagandasr mahiyetindedir
ve bir komünizm hareketinin ifadesidir.
Bunu tescil ettirmek zannediyorum ki bi-
zim vazifemizdir arkadaşlar.

Eweliyetle mes'ul makamlar tarafin-
dan bu bilgilerin verilmesinden sonradrr
ki bilAhare muayyen istikamette kararla.
rın alrnmasr mümkün olabilir.

Diğer bir konuyu arzedeyim:

Allah'ı Stalin
kibesi Moskova

* Yine TİP'in mesul btr şahslyet!
Nazrm Hikrhet'ln Türki5ıe'nlıı
büyük vatanperver ve milli şal.
ri olduğunu huzurunuzda lfade
ve beyan ettiler.

Buna. karşılık dedik ki :

* Nazım Hikmet'l Atatürk dev-
rinde Türk mahkemeleri mah.
küm etmiştir. Onu hiyanetl
vatanlyeyle suçlamıştır. Bu zat
millet Atıfetlne uğradrktan son-
ra Polonya'ya kaçmrştır. Polon-
ya'da Warşova mahkemeslne
«tsen Türk ırkından değilinı,
ben Polonya ırkındanrnı,

diye müracaatta bulunmuştur. Bu kabtıl
edilmiş ı,e soyadrnı değiştirmiştir.

* Bu defa Nazrm Hikmet Ver-
sanskl olmuştur. Oradan Mos-
kova'ya gitmiş ve demiştlr kll
«Beni Stalin yarattr, Stalin bş
nim ,Allahımdrr, ben başka Al-
lah tanırnıyorum. Benlm Ki-
bem Moskova'dır. Bentrn top-
rağım Rusya'dır.,

Böyle diyen bir zat, bu beyanlar ken-
disine ait olduğuna göre, büyük Türk şai
ri, vatanperver Türk şairi kabul edilebilir
ve kendisinin müdafaası yapılabilir mi?

Elbette ki bunlarr duyurmak ,bir ]<e-

re daha tescil ettirmek, icabeden tedbir
lere tevessül hususunda yüce ParlAmen-
toya bilgiler vermek bizim asli görcvimiz-
dir.

Kıymetli arkadaşlarrm, benim beyarı-
larrm tamamen bu ölçüler içinde olmrış-
tur. Arkadaşlarrm haklr olarak sual tev.
cih buyurabilir, Hükümet, madem ki bu
bilgilerle mücehhezdir, icabrna tevessiil
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etsin diyebilirlerdi. İşte bunun için bu
bilgileri veriyorum.

Bugünkü Türkiye'deki Anayasa niza-
mı ve mer'i kanunlar muvacehesinde
Hükümet olarak bütün lüzumlu ve zaruri
tedbirleri almış bulunuyoruz. Lüzum ha-
sıl olan hususatrn bir krsmı da Başsavcr-
lıktan sorulmuştur. Tevdi edilecektir. Ha-
zırlık içerisinde bulunmaktayız. Bu kanu-
ni tedbirlerin iktiza ettiğinde tam ve kA-
mil mAnada her türlü tedhiş, baskr v,:

şahsi düşünce. dışında kalan bir anlayışla
Türk parlAmentosuna maledilmesini te
min hazırlığı içerisindeyiz.

Bu dokümanrn bir krsmr eskiden ce-
reyan eden vakılara dayanmaktadır. Bir
kısmr yeni hAdiseler neticesinde elde olun-
muştur.

Bu Kimin Partisidir ?

* MeselA Roma toplantısı 22
Ocak 1968 tarthlidir ve yenidir.
Keza TİP Genel Başkanının ver-
dtği bu sarlh beyan da çok ya-
kın bir geçmlşe alttir. Bu vazi.
yet karşısında kemAli samiml-
yetle şahsen İçişleri Bakanr
mevkllnde vebal ve mes'uliyet
Iıisseden bir insan sıfatiyle şu-
nu arzedlyorum kt, bugün Tür-
kiye'dekl aşın solun hüviyetl,
karekteri itibariyle Marks, Le-
nin ve Engels felsefesinl dokt-
rfuı ve ideoloji olarak savıınan,
propagandasını yapan, uygula-
yan ve bu yolda hareket eden
blr pa,rtl hüvtyetinde bulundıı-
ğu kanaati vicdaniyesl lçerislıı-
deylz.

Şu vesikalax mııvacehesinde, bu vazi-
yet karşısrnda elbette ki İçişleri Pakanı
olarak, Hükiimet olarak bu dokümanlaıı
yüce Meclise sunmak bizim milli'vazife-
nıizdir. Başka türlü yaparsak, millete kar.
şı biz suç işlemiş, asgari vazifesinİ yap-
rıam§ mes'ul kimseler durumuna 'düşe-

riz. İşte bu düşüncelerle keyfiyeti ortaya
koyuyoruz. Meseleyi dün de arzettiğinı
gibi, her türlü tedhişçi metodun dışında,
soğukkanh, dikkatli, hür demokratik re.
jime, temel hak ve hürriyetlere gölge dü-

şürmiyecek tarzda ele alryoruz, kanunlar
muvacehesinde ve çerçevesinde kalmak
şartiyle Türk Devleti müesses nizam ve
milli bütünlüğümiiz için zararlr hareket.
leri bertaraf edecek ve müşterek mesuli-
yet taşlyan kimseler olhrak Türk Parli-
ırrentusu ile birlikte alınacak tedbirleriıı
tınsurlarrnr, delillerini, vesikalarını dile
getirmek için arzediyoruz. Kapalı oda-
larda hazrrlanmrş, ihi dudak arasrndarı
çıkmış sözlerin kanun oldıığu devirleriıı
anlayrş ve zihniyetiyle bunlarr ortaya çı-
karmış ve koymuş bulunmuyoruz.,

Zannediyorum ki, bunda garipsene-
cek, tahrik unsuru aranacak bir taraf ol-
mamasl iktiza eder. Bundan ancak ment-
riuniyet duyulmasr gerekir. Türk Devleti-
nin istikbali, milletin saaddt ve refahr ba-
t-ımrndan, Hükürnetin bu meseleler karşr-
sında dikk.,tli ,soğukkanlr olmasrndan vüj

ıneseleleri gayet objektif ölçüler içerisin-
le ve bu açrdan değerlendirmesinden an-
cak memnuniyet duyulmasr lözrm gelec,

ğı kanaatindeyiz. Bu husustaki maruzatı-
ma burada son vermeyi uygun buluycı-
rum. Gayet tabii yeni hAdiseler muvace-
hesinde yüce ParlAmentoya tekrar bilgi
vermeği de vazife saylyorum...
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Çok değerli Başkan, kıymetli mil-
letvekili arkadaşlarrm. 16 Şubat da,

nraalesef cereyan eden tizücü Taksim
olaylarr münasebetiyle bu kürsüdeıı
olaylarrn mahiyeti ile içyüzü hakkında
maruzatta bulunmak, sorumluluğumuzu
tesbit etmek ve her hAdisede olduğu gibi
icraatrmrzrn hesabrnr vermek, Yüce Mec-
lisler huzurunda konuşmak bizin için bü-
yük bir şeref ve mes'uliyetimizin tabii
icabıdır.

Arkadaşlar, gayet tabiidir ki bir Hü-
kümet Azasr olarak mes'uliyetimizin ağır-
iığının idraki içinde polemik ve siyasi is-
tismar yapanlarrn uslübuna uygun ve ben.
zer tarzda konuşmamrz doğru olmaya-
caktır. Meseieleri soğukkanlılıkla olduk-
ları gibi, hakikatlere uygun tarzda izah
etmek iktiza eder. Gayet soğukkanlı ko-
nuşac;ığ:z. FJadiseleri olduğu gibi nakle_
deceğiz. Çünkü kanunlarr tatbik eden,
nteşru nizamrn müdafaasınr yapan ve aynı
zamanda kantrnlarr tatbik ederken, ka-
nunlarr ihlAl eden kim olursa olsun, ka-
nun karşrsında yalnız eşit vatandaş mua-
melesi yapılması iktiza qJen bir felsefe-
rıjn ve bir iktidann insanr olarak, huzuru
kalp ve sükünetle konuşacağız.

Hakikatçı ve insaflı olmak lAzımdır.
Adalet Partisi iktidan dört seneye yakın
bir zamandır bu memlekette mes'uliyet
den-ılıte etmekte ve icraatta bulunmakta-
dır. Daha uzak siyasi tarihimize nazar|a-
rınrzl çekmek istemiyorum. Ancak dokuz
senenin hidiseleri içinde, Hükümetlerin
mes'uliyetinin münakaşası ve vicdan mu-
hasebesi yapılrrsa, - ki yapanlar vardrr
ve yaprlacaktrr. - Adalet Partisi iktidarının
Türk Devletine - Türk vatandaşrna yaptı-
ğ hizmetleri, hür demokratik nizama
olan bağlılığı uğruna yaptığı fedakArlık-
larr, herhalde insaf ile kayd ve bu iktida-
rın tarihi mes'uliyetini ve bu iktidara vü-
cut veren insanlarrn şerefli durumunu
tebcil ve tescil edeceklerdir.

Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Parti-
si Genel Başkanının burada bulunması

ı

bir talih eseridir. Müsaade bu5rurursanız
bir hadiseyi, bir hatırayr zabıtlara tescil
ettirmek ve arz etmek istiyorum. 9 Şubat
1962. Birinci Koalisyon Hükümeti zama-
nı. Tedbirler Kanununun çrkarrlması
mevzubahis. iktidar kanadr olarak grup
idare heyeti bir akşam üzeri Başbakanlı-
ğa davet ediliyor. Başbakanlıkta zamarun
sayın Başbakanr, Başbakan yardımcısı
sayın Akif Eyidoğan, sayın Şevket Raşit
Hatipoğlu (Şimdi buradalar) sayrn İbra-
him Öktem, sayın Sahir Kurutluoğlu, sa-
yın KAmuran Evliyaoğlu, sayın Ahmet'Io-
paloğlu, merhum Gümüşpala, bendenrz.
PehlivanoğIu, Sadettin Bilgiç ve AP. gru
bundan bir kaç arkadaşım daha orada ha
zır bulunuyorduk. 9 Şubat |962. O günle
ri yaşıyan Milletvekili arkadaşlarrm hafı.
zalarrnr canlandrrsrnlar. Şu koridorlarda
neler cereyan oderdi? Mühim Kanunlar çı-
kacağı zaman gerek Milletvekilleri üze
rinde yapılan manevi baskı ve tazyikiıı
gerekse dışarrda, efkArı umumiyede her
gün nelerin, ne gibi manev1 atmosferin vc
ne gibi baskınrn, vatandaş huzurunu ka-
çrrıcr ne gibi hAdiselerin cereyan ettiğini
o zaman milletvekilliği yapan arkadaşlar,
hAdiseleri bir objektif gibi, bir film sada-
katiyle hafizalarında canlandırsınlar. O
günler Krzılay'da, her yerde her ocakta
boyacısından en yüksek münewer vatan-
daşa kadar herkesin ağzında; Türkiye'de
yeni ihtilAl teşebbüslerinin yapılacağı, Hii-
kümetin ise bu hareketler karşısında ga-
yet sessiz ve hareketsiz kaldığı, vazifesini
yapmadığı yolunda, herkeste bu kanaat
umumi. Vatandaş huzursuz. Evinde ra-
hat uyuyamryor, bankalardan mevduat
çekilmiş. Devlet itibarr ve Hükümet itiba-
rı zayıflamrş, sarsılmrş.

O gün Yenimahalle'de yapılan bir giz
li toplantıyı bize haber veren bir arkada-
şrmızrn istihbarını sayın Hükümet Başka-
nına bendeniz söyledim. Bu kadar insanın
huzurunda kendilerine şu cümlelerlc
hitabettim:

«Sayrn Başbakan, zatıdl.iniz tarihi
şahsiyetsiniz, bu Devlete büyük hizmetler
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l€rıniş insansrnız. Türk parlAmentosunun
itibannı korumak mecburiyetindesiniz.
Türk parlAmenterleri bugün vicdan htızu-
ru ile vazite yapamamaktadırlar, Türk va.
tandaşlan rahat uyuyamamakta, Türk iş-

çisi ve Türk müneweri rahat edememek-
te, Dcvlet end§e içinde bulunmaktadır.
Bunlarr lütfen önleyiniz. Önleyici ted-
birler almaya kadirsiniz. Kanun dışı
faaliyette bulunan kimseler vardır, bunla-
rrn da isimleri şudur, şurada toplantı ya-
pryorlar amma siz Devletsiniz, Hükünıet-
siniz, her türlü Luınıet elinizdedir, istih.
barat teşkilitı elinizdedir, bu itibarla bun-
lan ltıtfen değerlendiriniz ve vatandaşı
da, Milletvekili olarak bizi de, hrınır şe
suküna kavuşturunuz.,

Bize teminat verdiler, 22 Şubıt oldu.
22 Şubat'rn muhasebesini yapacak deği-
lim. Bir gerçektir ki, burada yani TBMM.
de muhakeme edilmeden birçok insaır
için Af Kanunu çıkartıldı. Bunun muha-
sebesini tarih yapacak. YıInız bendeniz,
Gruburnun karanna ıağmen krrrıızr oy
verenlerden bir tanesiyirn, bu hldiseleriıı
şahidi olduğum ve yaşadığım için, kendi-
lerine dedim ki: oBu şartlaıın altında her
gün ihtilöl korkusu ile parlAmento çaIı-
şamaz. Fransrz Ata sözünü söyledim;
(Dar ağaçları altrnda ot bitmez». Bu, Tür-
kiye'de her an cari olmalrdır, Hükümeı
idare edenler için de bş prensip olmılı-
drr, diye naçizane arzettim. 22 Şubat hA-
diselerinden sonra, Ttirk Devlet hıyıtın-
da ve Türk Miletinin hıııuıunde, A.sıyişin-
de cereyan eden hAdiseler mılüm. Ondan
sonra 2l Mayrs, Örfi İdare devri.

* Arkadaşlar İr,".f udlrr, şahslyet.
lırlmfu hakiunda her şey söylaı
mkte şıluslanııırı iğn ıöylen
ııedlk blrşey bırakılınınıkta-
dır. Biz hayslyetli insanlanz,
uıBıEıa Türk Dovletinln ve azlı
Millettmtzin selAnıetl tçin feda-
kerlık yapıyor yG soğukkanlr-
lığımızı muhafaza cdlyonıı.
Fedaknrhğa katlanıyoruz. Hu.
zurun teınini ve hürrtyetlerün

muhafazası içJn, hür demokra-
tlk reJlıırlı muhafazası İçln, ne
yapmak lAzımsa yapıyoruz. is.
tediğiniz kadar bfue 6cfu, doyi.
nlı. Baa çeweler 6clz der, ka-
nunu tatblk ederlz. Bazı çevre-
ler faşist der, 5ılne kanunu on-
lara karşı tatbik ederlz. Amma
btz örft ldare dewi getlrmedilr.

Zamanımızda örfi idare devri gel-
medi, ihtilil teşebbüsleri olmadı. Ba-
siretli idare, kanunlan ve Devlet otorite-
sini hakim kılan idare, hAdiselere önce-
den takaddüm etmesini bilen idare dev-
let hayatında mühim rol oynryan bu hA-
diseleri görmemezlikten gelemezdi. Bu
tarihi mesuliyet, Halk Partisine tescil
edilmiştir.

Ben bunlarrn tam muhasebesine gir-
nriyorum. Zamarı ve tarih her şeyi ortaya
koyacaktrr diyorum. Yalnrz, lruzurdan,
Devlet otoritesinden, kanun hakimiyetin-
den bahsediliyor. Devri idarenizde bunlar
maalesef yerine getirilememiş ve vatan-
daş tedirgin olmuştur. O 9 senelik mazi
ve 9 senelik tarihi seyir içerisinde Türk
Devlet ve Türk demokrasisi yaralar aldı.

* Biz bel}d profesyonel değiltz
aınma, samiml ve vatanpenıer
iktidar olarak, hiir deııokratik
reJimin muhafazası uğruna,
hiirrtyetlerin zedelennemesl,
nlzamın bozulmaması, ve mües-
ses aııayasa nizamının zedelen-
memesl rçrn büyilk fedakörlık-
lar gösterdik ve göstermekte
devam ediyoruz. Bunu gururla
söylüyoruz. Hakem Milletttr. 6
ay soııra seçlmler olacaktır, bü-
tiin bunlann muhasebesi bir
kere üha yapılacaktır, Allah
huzurunda herkes vicdanrnı
kullanacak ve karannı verecek-
tir. Millet lradesl tecelll eder,
ve ondan soııra burada bunun
niinakaşalan yapılır.

ArkadaşIar, madıııl. de btlirsi-
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niz,3 bin mumluk lAmba altrn,
da Demokrat partiden istifa
mektubunu vermlyen tek ada,
mım ben Konya'da. Allah hu,
zurunda veremiyeceğim hesap
yoktur. Bunu slz de bilirslniz.

Burada birbirimize cesaret ve fazilet
dersi vermiyelim. HAdiseler, herkesin ne
olduğunu ortaya koyar. İnsanlarr hldise-
ler ve güç şartlar içerisinde değerlendir-
mek lAzımdrr. Vatanperverlik de güç şart-
lar içerisinde belli olur. Norma| zamanda
herkes güzel lAf eder, herkes güzel nutuk
söyler ,amma vatan için mühim hAdiseler
cereyan ettiği vakit vatanperverler ortaya
çrkmasrnı bilirler. Biz güç şartlar içeri-
sinde geldik, güç şartlarrn adamlarryız.
Şu müessesede elbirliği ile Devlet nizamr-
nrn korunması, Devlet asayişinin idamesi
ve vatandaşın huzur ve sükünu için her-
halde iktidar kadar, muhalefetin de mes'-
uliyet payı vardrr. İktidar olarak biz, ku-
sursuzuz diye bir şey iddia etmiyoruz, bi-
zim kusurlarım:,z da vardrr. Amma bu lçt-
surları vatan lıainliği gibi, kusurları Aıra-
yasa Nizamının dışına çıkma gibi, iıayali
ve hiç olmryan şeylerle, elbettelii söylet-
nreyiz. Yok böyle şey.

16 Şubat İstanbul Taksim olaylarrnr,
ıırünferit bir olay olarak rnütalAa etme.
mek iktiza eder. Taksim olaylarr Türki.
ye'de senelerdenberi cereyan eden ola
ları meydana getiren zincirin halkaların-
dan bir tanesidir. Neticeleri sebebe bağ-
lamalç ve sebebler iizerinde ciddiyetle
durmak lAzımdır. sebebleri herkes kenci
tandansrna, kendi siyas1 görüşüne ve ke
di hesabına göre yapmamak mecburiye.
tindedir.

Buraya gelen grup sözcüleri, eğeı
muayyen mektuplarla değil, hele sayın
Balan'rn yaptığı gibi; hiç bir grup tara-
fından tasvip edilmiyen ve mantık ölçü-
sü, silsilesi ve esbabr mucibesinin ıre ol-
duğu kimse tarafrndan anlaşrlmıyan, bel-
ki kendi tarafından da bilinmiyen, fakat
öyle olması iktiza eden bu takrir münase-
tıetiyle hAdiseleri çok objektif, çok sami-

mi ve hakiki sebeplerine inerek tetkik ve
tahlile tabi tutmuş olsalardı zannediyo-
rum ki, başka türlü konuşmaları iktiza
ederdi.

Arkadaşlar, bütçe müzakereleri yapı-
lalr henüz bir ay olmadr. Bu bir aylık mü-
zakereler içerisinde söylenmedik hiç bir
şey de kalmadı. Zaten üç buçuk, dört se-

neye yakrn bir zamandir en küçük hadi
seler dahi büyük bir pertavsrza, ve teles-
kopa tabi tutularak agrandize ediliyor ve
iz'am edilerek anlatılıyor.

Ama sonunda görülüyor ki, bunlarrn
hepsi vatandaş tarafindan gösterilmek is-
tendiği gibi değerlendirilmiyor, kabul
edilmiyor ve vatandaş da, işin iç yüzünü
anlıyamıyor.

Şimdi, bütçe müzAkeratı münasebe-
tiyle gerek bendeniz, gerekse sayın Baş-
bakan konuştu. - İstanbul hAdiseler 16

Şubatta oldu ve 17 sinde İçişleri Bakanlı-
ğı Bütçesi müzakere edildi. - Bütün heye.
can, srcaklığr ve ağırlığı ile herşey burad_a
konuşuldu.

Ondan sonra, bir ay zarfında herşey
söylendi. Hakikaten, biz de «Buyuru;ı
söyleyin, ama gensoru da gelecek, orad;_ı
da konuşabilirsiniz" dedik. Fakat bütçe
bir gensoru değil midir arkadaşlar? Bütçe
müzakereleri de zannediyorum ki, umumi
malriyette bir gensorudur. Bütçe müzake-
ratrnrn sonundaki oylama, tevcccüh ve
itimat da hükümet icraatr hakkında bir
ölçüdür. Bir kıstas olmasr iktiza eder.

Şimdi, bununla beraber devlet emni-
yeti, asayiş ve hükümet icraatryla ilgili
her hususun cevabrnr vermek, Yüce Mec-
lise malümat arz etmek, hAdiselerin iç
yüzünü nakletmek bizim için vazifedir.

* Arkadaşlar, İstanbul olaylarr,
yanl 15 Şubat olaylarr görün.
düğü grbi basit bir olay değil-
dir. Tertipçllerlni, tahrikçileı,i.
ni çok iyi bir tetktke tabi tu-
tarsak, bunların hangt menşe"
li, hangi patentll olduklarr or"
taya çıknraktadrr.
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MisAl olarak şimdi ya|nız tertipçile-
rini okuyorum. Sonra karışanlarr da oku-
yacağım.

Amerikayı, sömürüyü ve emperyaliz-
mi protesto mitingini tertip eden üç ki-
şidir. Bunlar, Ahmet Hamdi Dinler, Vasıf
Köksal, Y avuz Ünal'dır.

Ahmet Hamdi Dinler, Türkiye İşçi
Partisi Zonguldak İli üyesi ve Zongul-
dak'ta çrkan Sömürücüye Yumruk isimli
gazetenin mes'ul müdürdür.

Geçen 1968 yılı 6, 7 ve 8 Şubat tari
binde - hatrrlarsrnız , Zonguldak havza,
srnda cereyan eden kanun drşı işçi hare-
ketlerinde bu zat orada kanunsuzluğu
teşvik ve tahrik etmekten adalete tevdi
edilmiş ve çıkardığı gazete de toplattırıı,-
mlştrr. Bu zat İstanbulda emperyalizııi
ve sömürüyü protesto mitingiıri tertip
edenlerden birisidir. Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak İli üyesi, Eminönü ilçe teşkilA,
trna da kayıtlıdır.

Yavuz Ünal, Zonguldak TİP. İl Yöne,
tim Kurulu üyesidir ve 6,7 ve 8 Şubat
1968 tarihinde Zonguldakta vuku bulan
kanunsuz işçi hareketleri srrasrnda, o ta-

rihte toplanmasına karar verilen Sömü,
rüye Yumruk adlı gazetenin nüshalarını
Kozlu bölgesinde dağıtarak işçileri tah-
rik ve teşvik etmiş bulunduğundan, Ah-
met Hamdi Dinler'le birlikte adalete veril-
miştir.

Zonguldakta bir anarşist hareket vc
Zonguldak işçi bölgesinde karrşrklık var
ise tahrikçisi bu iki zattır. İstanbulda ce,
reyan eden hadiseler var. Son günkü mi-
tingin tertipçileri de aynr zevat.

Calibi dikkattir. Filimleri var, fotoğ-
raflarr var. Olaylar Harun Karadeniz ta,
rafrndan yaptrrrlan filmlerde de gösteri-
lir.

Şimdi, fotoğraflarla tesbit edilen 132

kişi var. Bunlar bu harekette, bu miting-
te ve yürüyüşte ele başı durumundadrr-
lar. Bunlardan yijzde 99'u demiyorum,

yüzde 95'i Türkiye İşçi Partisine kayıtlı-
dır.

Bunlar mahkemelere gitmişler. Me-
selA Harun Karadeniz var, Deniz Gezmiş
var. Bunlann 6 aya bir, 3 aya bir, 8 aya biı
başka mahkümiyetleri var. Bir kısmı
I'emyizde, bir kısmı kesinleşmiş bir kıs"
mr heni.iz kesinleşmemiş. Ama en aşağı
15 dAvasr olan var. AİSEC toplantrsrn,
dan tutunuz da bütiin işgal olaylarrnda,
6 ncı filo hödiselerinde, sokak hareketle,
rinde, işçi hareketlerinde hepsi mevcut
Hepsi de Türkiye İşçi Partisine kayıtlr.

* Bunların içerisinde komiinlzrıı
takibatrna uğrayan Ferdi Sıtka
grbi kfumseler var kl, onlar Aııa,
yasa hi.ikmü lcabı Anayasa
Mahkemesl kapatmasın dtye
partiden tard edilmişler. Böyle
lerl de var. Bu son kongrede
karar aldınız, ınahküm olna,
mışlan alıyorsunuz Partlye.
Ne garlp tesadiiftür İd, böyle
toplantılara katılanlann yiizde
90 ı Tiirkiye İşçt Parttst miif,
rit elemanlan ve Tiirkiyede
anarşi yaratan lnsanlardıı,.
Bu kadar da tesadiif olmaz.
Yine bu toplantının içertslnde
bir milletvekill sayın Sadun
Aren, bir senatör, Fatma İş,
men Hanrmefenü yine bu top
lantıda bulunuyor. Hepsl te
sadiif olamaz lıd bunların...

Arkadaşlar, Haziraı t968 den
16 Şubat 1969 a kadar yurtta 76 ka,
nuni öğrenci hareketi olmuş. 36 Kanun-
suz yürüyüş ve miting yaprlmrş, 118 işgal
ve boykot olayr cereyan etmiş. İşçi hare-
keti olarak da 22 kanuni, 3 kanunsuz yü-
rüyüş ve miting, 74 kanuni grev, 24 ka
nunsuz grev ve işgal olayı cereyan etmiş.
Arkadaşlar, olaylar 16 Şubata kadar bir-
birlerine zincirlemedirler diye arzettim.
Hepsi Adeta bir karargAhtan idare edilir
tanzda sloganlar kullanryor. Misal verece-

ğim. Şimdi Batr Almanya'dan da Türki-
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ye'den misal vereceğim. MeselA en son
olarak hafızalarınrzda ve hatrralarınrzda
tazedir. Gazi Terbiye Enstitüsünde iki
öğretmen görülen lüzum üzerine başka
yere nakledilmiş. Cumartesi günü bir grup
talebe yürüyüş yapıyor. Slogan şu arka-
daşlar, tempo halinde; ezbere biliyorum:

"Bağımsrz Türkiye", "Sosyalist Tür-
kiyer, «Hoşt Amerikar, "h:!i! Amerikar...
uAmerikalı it, evine gitr,'uJchson'un ayı
sı, Süleyman'rn dayrsr".. A+* ğj,lrriİŞ

Ç,ıçt-Lş, ılyı|,W !,lrre\ gı,a l,rlrfuke, ,:t Arkadaşlar, "işçi köylü elele,.. Bu
slogan son defa Gazi Terbiye Enstitüsü-
nün öğretmen nakli ile ilgili yürüyüşün-
de söylendi. Aynı slogan TÖS yürüyüşün-
de bir grup talebe tarafindan da söylendi.

Hemen istitraten arzedeyim, T.
Ö. S. yürüyüşünden sonra, Fikir Ku-
lüpleri Federasyonu ve T. İ. P. tara-
fından 304 kişilik bir anarşist grup kanuıı
dışına çıktı. Kolej'in önünde barikat ku-
ruldu ve kanun dışı harekette bulunanlar
yakalandı, 6 sı tevkif edildi. Bu anarşist
grupların içerisinde sokak hareketlerinde
samsun'da bulunanlar da var. Bahsedilen
anaşist gruplar, Samsun'a gidenlerdi;:
derken bu hareketlerin içerisinde de var.
dır, demek istiyoruz.

Şimdi arkadaşlar, Amerikan Do-
nanması İstanbul'a gelmeden önce Tek-
nik Üniversitede yapılan toplantıda Tek-
nik Üniversite Talebe Cemiyeti Başkanı;
fjlimci meşhur Harun Karadeniz, - ki, her
türlü hareketin içerisindedir. - Toplantıda
bahsettiğim 48 kişi ile birlikte şu kararlar
alrnryor:

Bütün yurtta

Anarşi Plinı

* TÖS ve Anadoludakt mahalli
gazetelerle temas kurularak
TÖS şubeleri ve bu gazeteler
vasıtasiyle bütün Anadolu'da
hareketler yapıIması sağIana-
cak. Devlet Başkanına, önce öğ-

rencl ve gençlik teşekküllerlnin
daha sonra da halktan bazı

. klrnselerin protesto telgrafları
çekmeleri sağlanacak.. Keban,
dakl grevcl tşçilerle temas lçiı!
oraya glden ve gidecek öğrenct
lerden faydalanrlacak... İzınlr
dolaylarında arazi lşgal eden
köylülerle temas kurulacak.

Arkadaşlar, bunlar uydurma değil
bunlar vakıa olarak da cereyan etti. Heı
teşkilAt kendi çevresinde elinden ge-

leni yapacak. Vedat Demircioğlu'nun
yani geçen yıl Gümüşsuyu olaylarrnda te-
davi gördüğü hastahanede ölen TİP li öğ-
rencinin büyük boyda resimleri yapılarak
gerekli yerlere asrlacak ve katillerinin
yakalanması istenecek.

Bu konuda bir hususu müsaadenizle,
parantez açarak, arzedeyim.

Vedat Demircioğlu

ve Bllinmeyen Gerçek

Vedat Demircioğlu benim hemşeh-
rimdir. Hadim'in Taşkent Nahiyesinden
Mustafa Demircioğlu'nun oğlu. Mustafa
Demircioğlu halen Adalet Partisi Beledi
ye Meclisi üyesidir. Bu hadiseler dolayı-
siyle, (bunu söylemek istemezdim ama
arzedeceğim) tam neşriyat yapıldığı sı-
rada bir heyetle gelerek, Taşkent Beledi-
ye Meclisi'nin beni ittifakla, hemşehrilik-
lerine seçmekle beraber, bu hadiseleri
tel'in eden ve bana yaprlan ithamlann
haksızlığınr bildiren, babasınr da buraya
göndermek suretiyle, basrna bir de be-
yanda bulundular. Fakat ben neşretme-
dim arkadaşlar. Arşivlerde vardrr, size
tevdi edebilirim.

* Yani Vedat'a sahlp çıkanlar
Vedat Demircioğlu olduğu için
değil, TİP li üye olduğu ve onu
istismar etmek için kendisine
sahip çıkryorlar. Eğer Vedat'a
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sahip çıkacak olan birisi varsa
başta benlm. Benim hemşelr-
rimdir. Herkesten evvel biz
bunların müdafiiyiz.

Sayrn Mehmet Ali Aybar, Mülkiyede
ki geçen seneki konferanstan sonra cere-
yan eden hadiseleri biliyorsunuz. Şimdi
kınadığınız ve her firsatta tahkir ettiğini:
toplum polisi olmasaydr, buraya geleın,
yecektiniz. Onun himayesinde buraya ge-

tirdik biz sizi. Bizim vazifemiz bu.

Singer grevi işçilerinin tekrar pro.
testo telgrafi çekmeleri sağlanaca[<.

7,2.1969 da Türkiye Milli Gençlik Teşki
l6tında, ya da Taksim Anrtrnda basın top-
lantrsr yapılacak.

Bu işte biz bu kadar objektifiz. Söy-
lendiği gibi, elimizde kara, herkesi kara-
lamryoruz. Gayet objektifiz, Sezar'rn hak-
kr Sezar'a. KAzım Kolcuoğlu 6 ncı Filo'-
nun ziyareti münasebetiyle yapılacak ha-
reketlerde pasif direnmeyi ve aktif hare-
ketlerde bulunmamayı telkin etmiştir.

Biz her yerde olduğu gibi 67 valinin
hususi, gizli toplantrsrnda da söyledik.
Biz hakikati teslim ederiz. Ama bunun
yanrnda 27 Mayıs öncesi hAdiseler içerisin-
deki tutumu da biliriz. Hem de, vesikala-
ra istinaden biliriz.

Arkadaşlar, biz hissi tesirlerin altında
değiliz, hakikatleri olduğu gibi söylüyo.
ruz.

Gayet rahatlıkla söylüyorum, Demir-
el Hükümetinin mes'ul azasr olarak, şe-
ref duyarak ve mes'uliyetin ağırlığr için-
de arzediyorum.

* Allah korkusu olan, kanun ni-
zam korkusu ve millet sevgisl
olian, buna vecibeli bir insan
mesuliyeti lçinde aızediyorum,
alnr açık olarak konuşuyorum.

3,5 senelik İçişleri Bakanlığı
devrimde bir tek, kanun dışı
tenkil ve tedhiş metodu istiyeır
blr emir, bir talirnat bir davra.
nışrınrz varsa alenen çıkın or-
taya söyleyin.

Ama yakın mazide İçişleri Bakanları-
nın partizanca, kanun dışı lıareketlerini de
biliyoruz. Bunlann muhasebesini yapma.
yalım. Ama bizim metodumuz tedhiş de-

ğil arkadaşlar. Bizim metodumuz tenlıil
değil. Bizim yolumuz, hukuk devleti, ka-
nun ve meşru nizam, insan sevgisine da-
yanan metotdur.

zulüm Gördük

Zalim 0lamayız
r.iz, zuLMüN çEşiTLi

ŞEKİLLERİNİ NEFiSLERİN-
DE YAŞAYARAK GELMİŞ İN-
SANLARIZ. oNUN İçİN ze-
LİM OLMAYIZ. DAİMA
ZULMÜN KARŞISINDA OL-
DUK VE BUNA DA DEVAM
EDECEĞİZ. ZULME AiT TEK
BiR MisALi ADALET pARTi.
sİ İrrİ»eRl İçİN GöSTERF..
MEzLER.

Ben Temmuz ayında ayrılryorum.
Temmuz ayrnda, şu kürsüden de söylüyo-
rum. Bakanlrk falan da almam. Ekim
ayında AP iktidara gelir, teveccüh olursa
hazrrım ama, bu devrede Bakan olmam.
Başka bakanlık verseler, teveccüh gö5-
terseler dahi Grupumun, Millet Meclisinin
ve Milletimin huzurunda söylüyorum,
almam. Ama İçişleri Bakanı olarak her
türlü hesab vermeğe amadeyim.

İstanbul olaylarr da dahil her davra-
nlşrmrz kanunidir ve meşrudur.

Zabıtaya Lütfen

Tecavüz ttmeyiniz
Arkadaşlar, İstanbul olaylannda İs"

tanbul Valisi dirayetli, basiretli bir vali
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olmasaydr ve toplum polisi hakikaten va,

zife görmemiş olsaydr sizi temin ederim
ki,6-7 Eylülün çok daha feci tabloları bii,
tün yurt sathında cereyan ederdi. Ama
ben bunu daha faz|a söylemeyeceğim.

* Şunu istirham ediyorurn, arka,
daşlar, Türk zabrtasr hakkında
gizli tarzda tenkit yapmayrn;
tenkit edin ama lütfen tecavüz
etmeyin. Devlet ve kanun niza,
mrnr muhafaza eden ve şimdi-
ye kadar morali çökük Türk
zabrtasrnrn, kantın ve nizam
bekçiliği yapan Türk zabıtası-
nı yıkmak isteyenlere karşı duı,
mak, blzim vazifemizdir. Ama
görüyoruz ki, TİP devanrlı su-
rette toplum polisi aleyhinde-
dir. O vazife görüyor. Ben bıı-
nu kemAli samimiyetle ve bir
vecibe olarak auediyorum; İs-
tanbul olaylannda da di-

ğer toplum olaylarrnda cl
duğu glbl toplum polisl (kl
eksiklcri de vardır) hakikateıı

' tarihi ve şerefli millet hizmeti,
devlet hlzmeti, ve kanuni hiz-
met görmüştür. Bütün bunlar
tahktL cdtlmektedlr.

Arkadaşlar; eğer adalete, eğer hakka,
hukuk devletine, kanun devletine inanr-
yorsak ..Bunlarr siz üzerinizden atıyorsu-
nuz, diyemezsiniz. Hadiseden itibaren işe
idari yönden iki mülkiye müfettişi el koy-
du. Adliye VekAleti adına ilk tahkika-
tı polis yapmamaktadrr, rlazarl dikkatını-
za arzederim. 10 Savcr yapmaktadır. Ha-
len 10 savcr arkadaşImrz bu tahkikatı yü-
rütmektedir; kimi isterse götürüyoruz,
bütün deliller, bahsedilen filmler, fotağ-
raflar, ihbarlar hepsi elde.

Şimdi çok rica ederim, yani adliye-
ye güveneceksek mahküm olmamış insan-
ları da tahkir etmeye, onlan suçlu gibi
burada tecrim etmeye hakkımız yoktur.
Suçu biz icra olarak nasıl tesbit ve tayin
ederiz? Mani olunmuştur, şimdi arzede-
ceğim, mani olunmuştur: 7 bin kişi Beya-

zıt'da çrkmış hiçbir hadiseye mahal veril-
meden alrnan tedbirlerle, Taksime kadar
gelinmiş. Taksim Meydanında, saat 13.30,

14.00 de kalabalık var. Arkadaşlar, birşey
söyleniyor. Deniyor ki camiden çıkmış tıı
oraya dolmuş halk.

Beyazıt Camiinde sabah namazrnı 10

bin kişi krlmış, 10 bin kişi taksime inti-
kal etmiş ve l0 bin kişi br:nlarrn hepsinirı
hesabınr görmüş... Çok rica ederlm, yA,

ni Beyazıt Camit 10 btn kişM ne alrr, ne
de zaten eğer o l0 bin klşi Beyazıt Camiln,
de böyle bir nlyete sahip olsa, Beyazıt
meydanında (25(X) kişi idi başlangıçta)
oradı dağtır, orada yapardı bu tşi... Di,
ğer taraftan bir hususu arzedeyim. Eltmtz,
de vesikalar var; söyledi§m tertlpçiler,
yAnt o 4&50 kişt, yöni elebaşları, 10 giin,
denberi mütemadiyen Taşlıtarla'ya, Ga,
zlosmanpaşa'ya, Derby Lastik Fabrikasr,
na, y6ni Listtk-İşin, Maden-İş'fuı, DİSK'
tıı bulunduğu bütün yerlere, etraflanna
«Aman pazar günü büyiik mittııg var Tak-
sime gelln» diye davet edenlerdir. Arka,
daşlar, bunlar valuadır ve veslkalarla sa,
bttttr.

Şimdi 7 bin kişiye yakın insan geli,
yor, oradan çıkıyor Sadun Aren, Fatma İş,
men hanrmefendi ve l32 tane daha TİP'li
ile tesbit edilenler. Devamlr ihbar yapılr-
yor, saat 13.30 dan itibaren İstanbul Valisi
durumu görüyor, hakikaten ihbarlar da
oluyor, gazetecilere ihbarlar oluyor, Tak-
sim Meydanında, topluluk girmeden bir
saat ewel orada bulunan herkes ihbarlı
gitmeyenler, şunlarr söylüyorlar: "Efen-dim ara üstümü, varsa bir tecavüz
beni as, tecavüz yokken beni nasıl itebi-
lirsin..." Bununla beraber vali telsizle,
(telsiz teype alrnmrştrr ve miifettişlerin
tetkiklerine sunulmuştur.) diyorki; «me}-
danda kimse kalmryacak." Hakikaten po-
lis zorla meydanr açryor. Arkadaşlar, ha-
dise oluncaya kadar tek bir mütecAviz ha-
reket yok. Tek bir silAhlı veya brçaklr yok,
bilakis,Beyazıt meydanındaki mitingçile-
rin, filimde gözüktüğü gibi bir Amerikan
kuklası oynatmasl sonunda tabancalar,
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silahlar, çekiliyor... Sopalılara ait fotoğ-
ı,aflar var, bunlar kimsenin gözünden kaç-
maz. Hakikatler gizlenemez ki... Toplu-
luk gelinceye kadar hadise olmuyor. Top.
luluk geliyor, yapılan plAna göre. Ankara
pazarrnrn önünde topluluk kanalize edi-
lecek, Taksim anrtr etrafrnda duracaklar
ve İstiklAl Caddesiyle Sıraselvilere ka-
nalize edilecekler. Halk da tamamcn Tak-
sim gezisine itiliyor, önünde üç sıra, dört
srra, arkada yarılan yerde, bir sıra da ön-
de, fotoğraflar var, vakra burada, toplu-
luk giriyor, hakikaten Ankara Pazarrnırı
önünden giriyor, Taksim anıtının önüne
geliyor, orada polis şefleri ihtar ediyor:

"Siz burada durun, diyorlar Meydan boş.
Yürüyüşçüler, mitingcileı diyor ki; kanuni
hakkımızdır bizim, biz gidiyoruz, dolaşa-
cağız...r,

Olayların Hikiyesi

Ben burada ob;ektlf olmak istiyorunı.
Sureti kat'iyede bir suçlu insanrn müda-
faasrnı iizerine alan veyahut da o haleti
ruhiyede bulunan bir insan sıfatı ile ko,
ıruşmuyorum. Hakikat bu. Dönüyor top-
luluk, elleriyle, ayaklarıyla, o polisin kor,
don altrna aldığı halkın üzerine doğru ge-

liyor, küfürün bini bir para, molotof kok-
teyller patlatılryor. Onun iizerine on bin
kişi, dev bir grup, futbol maçlarrnda ol,
duğu gibi, büyük bir dalgalanmayla kor,
donu yarryor. 200-250 kişi, o 10 bin kişi-
nin hücumu ile bir aralrk dağılıyor ve hd-
dise de bu sırada oluyor. İki tarafta so-
pa var, iki tarafta dabazı aletler var. Bu
ortada.

Polis ne yapıyor? Zaten vali tedbiri.
ni alryor, İstiklAl Caddesinde değil Mete
Caddesinde 7 bölük saat 13.30 dan itiba-
ren (ki 50-100 metre operanın yanında-
dır,) ihtiyatta duruyor. Polis, tam asker
y,etişeceği srrada gediği kapatryor, duru-
ma hAkim oluyor, askerle birlikte kavga-
crlan ayrrryor ve maalesef üzücü olay da
bu 5 dakikanın içerisinde oluyor. Eğer
arkadaşlar, polis bu gediği kapatmasayd

ve paniğe kapılsaydı söylendiği gibi,
onun bunun Aleti vesaire olsaydr, çok is-
tirham ederim, 20-30 bin kişi harp mey.
danı, arena haline getirmez miydi o mey.
danı? ondan sonraki durum nasrl feci ol-
mazdı?

Tam kavga srrasrnda polis hem ses
bombasr, hem sis bombasr kullanmrştır.

Şimdi ikinci kısma geliyorum.

17l sayrlr Kanunun ruhuna tama-
men uygun olarak meydan boşaltılı
yor. Meydanda tecavüz yok, ama mey.
danda kavga başladığı an ll1 sayılr Ka-
nunun 13 ve 14 iincü maddeleri ahkAmı
tatbik ediliyor, hatta Va[nin tedbirli ol.
masınln, bir delili de, bu hödisede kat'i-
yen silAh kullanılmaması yolundaki emri
dir. Arkadaşlar, hakkr teslim etmek lilzım
ve tam bir asker ve polis işbirliği içerisin-
de, ewelden, hazrrlanan (çiinkü pro-
tokollar, tatbikat plAnlan verdiğimiz
tAlimatla hazırlandr.) Önleyici plAnlar
tatbik ediliyor ve böylece olay ön-
nileyor. Hödise Kazancrlar yokuşunda
ve Srraselvilerde cereyan ediyor. Bun-
dan sonra kaçışma meselesini arzedeyim.
Tam bu anda polis, hAkimiyeti ele aldık-
tan sonra bir grup talebe, Gümüşsuyu
Yurduna doğru kaçıyor. Zira büyük bir
grup aradan çrkmrş, bunun iizerine oraya
5 bin kişilik bir halk grubu hücuma kal-
kryor. Polis işte o talebenin arkasrndao
Giimüşsuyu Talebe Yurdunu askerle bir-
likte kordon altrna aldı ve böylece
ikinci vahim bir hAdiseyi önledi. Lüt-
fen tetkik ettiriniz arkadaşlar. İstan-
bul'da buna şahit olanlar var. Vic-
danlr insanlar var, yaşayanlar var. Pe-

şin hüki.imle, objektiviteden uzak süb-
jektif kanaatlerle siyasi parti istisma-
rr ve menfaatr için hakikatleri ketmetmi-
yelim, çok rica ederim. Tetkik edin, zaten
Senato'da araştrrma istendi, araştrrmaya
grubumuz, Hükümet evet dedi, bunlar
araştrrılacak. §ebepleriyle, nedenler§le
araştınlacak. suçlu klmsg elbette kanun
öniinden kaçamaz ve yakasını kurtaramaz.
Bu suçlu Faruk §tikan'sa ve hülrimetse
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onlar da kurtaramaz.Blz hesabımızı bur,
da da, mahkemei kübrada da veririz, o
korku tçerisindeytz. Burada vermekten de

çekinmeytz 3,5 seneden beri veriyoruz,
devam edeceğiz, amma hakikatlerl ket-
metmeyelim. Hilafı hakikat olan onun bu,
nun'mektubu, şu veya bu peşin hiiküm-
tüntin lıisslyatı ve kİnaatl ile hüküm çı,
kaıınryalım. Burada miiiılm bir konu,
konuşuluyor. Devlet asayişi, Devlet oto-
ritesi ve hatta Devlet nizamı ile ilgilt btr
konudur bu. Tekrar edlyorum, İstanbul
olaylarında, eğer ldarecl, polls, askeri
birltkler tam vazife görıııemlş. olsalardı,
Allah esirgeslıı yurdun her tarafında bu.
gtin çeşttlt hödiseler zuhur edebtltrdl. Bu
önlenmlştir; Ama bu tahkik konusu-
dur, adliyeye intikAl etmiştir ve mahke-
meye verilenler vardır; suçlular çıkarıla-
caktrr, tecziye edilecektir. Elimizdeki fo-
toğraflarr kimseden saklayamayız, arka-
daşlar. Zira o|ay|ar herkesin gözü önün-
de cereyan etti.

6. Filo gelmeden ewel malüm eşhas
Dolmabahçe Rıhtrmrna çıkıyorlar, Jours
de France da Paris Match da Nanncy
olaylarrnda'olduğu gibi, aynr sol bilek,
kahredeceğiz Amerika'yr diye yemin edi-

1,or, her donanma gelmeden üç gün ewel
aynı sol el. Aynı şeyi Vietnam'da da gö-
rüyorsunuz, sol el, sol bilek; Fransa'da da
görüyorsunuz, Almanya'da da görüyorsu-
nuz, İtalya'daki anarşist talebe hareket-
lerinde de görüyorsunuz. Geçen gün de
arzettim, Fransrz İçişleri Bakanr Marsele1
ne İçişleri Bakanlığı bütçesi mi.inasebetiy-
le talebe hareketleri hakkında sual soru-
luyor. Bu talebe hareketleri bir menşe-
den mi idare ediliyor, deniliyor. Evet di-
yor, yaptrğımız tetkikat odur ki, bu ha-
reketler tek bir menşe'lidir. Yani Kızıl
Deni hikAyesi boş değildir. Bizde de Kr-
zrl Deni'ler çıkmayacağrnı kimse müda-
faa edemez. Onların ajanlarr, militanlarr
vardrr. Bu, bir avuç insandrr; bu talebeyi
ilzam etmez.

Bir avuç, 48 tane anarşist ruhlu in-
sanr, talebe temsilcisi olarak gösterip bü-

tün talebeyi ve, Hükümet'te, sanki tale-
beyi karşrsrna almrş gibi küçük hesaplar-
la onu itham etmeye kimsenin hakkı yok-
tur; bunlar, modası geçmiş işler arka-
daşlar. Yani Hükümet'in gençlik mesele-
lerinde, Üniversite meselelerinde Büyük
Meclis'in temayüliine uygun olarak gös-
terdiği hassasiyet herkesce malüm. Öyle
olmuş olsa, Temmuz hareketlerinde ve
ondan sonraki hareketlerinde soğukkan-
lılığımrzr bozardrk ve hattA kanunları bi-
raz ihmAl etmezdik.

Bunlar Talebeyi

Temsil Etmez

* Bunlar birer valıuadır. Bu ttl-
barla yanl 48 anarşist ki bir
avuçtur, Türiıtyedelıi yekünu
da 226 dır.226 anaşlstl adetfl,
provakotörü bütlin talebenln
temsilcisi gibl göstermek kim-
senin hakkr değildtr. Bü-
tiin talebeyl onlar temsil
eder dlye göstermek te dog-
ru değildir. Tiirklye'de 80
bin küsur talebe vardır.
herhalde o/o 7O - 80 oranındaki
vatanperver Türk gençliğlni it-
ham etmeğe hiç kimsenln ve
htç blrimizin hakkı yoktur.
Katdı kl, geçen sene de af, et-
tlk, onların giinahı da onlaı,a
ait değl. Onlan bu hale gett.
rcn slstemde; o slstemi bu hale
getiren insanlarda. Bundaıı
soııra olursa güneh bkde ola-
caktır. Hlç klmse kendl veba-
llnden kurtulamaz.

Bunlann muhasebesi gayet ilmi, ga-
yeİ memleketçi görüşlerle elbette bu mem.
leketin münewerleri ve selAhiyetli müte-
hasrslan tarafindan yapılacaktrr. Zaman
la, her şey ortaya çrkacaktrr. Bu itibarla,
yiizde şu kadar küçük zümreyi bütiin kit.
leye teşmil etmeğe ve talebe hareketi gibi
göstermeğe hakkımrz yoktur, kimsenin
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de yoktur. Biz, meseleyi bu ölçüde mü-
talAa ediyoruz.

Şimdi, açtığım parantezi kapatıyo-
rum. Bütün şoförlerle temas kurulup iş
birliği yapılarak onlardan faydalanılacak.
tır. Bu Harun Karadeniz'in Teknik Üni
versite toplantısrndaki kararlarrndan-
dır. Turistik otel sahipleri aleyhinde
bir kampanya açılacaktrr, ziyaretle ilgili
olarak yapılacak hareketin yalnız bir mer.
kezde kalmayrp, çeşitli illerde aynı anda
yapılmasına çalışılacaktır. Doğrudur. Ya.
ni İzmir'de, Trabzon'da, Ankara'da, Ada.
na'da.

Toplum Polisi
Uşak Değildir

Bunlar denendi; denendi de yine ten.
kit ettikleri toplum polisi kendilerini
kurtardr. İzmir'de bu kadar tahrik edici
hareketler karşısında denize atılan iki
kişiyi toplum polisi kurtardı. Herhalde
Toplum polisi, Faruk Sükan'ın verdiği
emir ile sağcıları körur ve solculara bun.
larr yapar şeklindeki beyanların ne kadar
güliinç, ne kadar mesnetsiz ve hissi oldu-
ğunu izaha liizum görmüyorum. Bu çok
ayıptrr,-giinAhtır. Yani şerefli Türk polisi-
ni, Tiirk memurunu bu şekilde küçültmek,
itham etmek doğru değildir. Kaldı ki, top-
lum polisinin yekünu, çıkan kanunlarla 5
bin küsur oldu.

* Kanuni şartları kim haiz ise,
onları aldık. İçinizden bir ta-
nesl çıkar mr, biz getirdlk de,
bu bize mensup değildi, alınadı
Faruk Sükan dlye, söyleyebilir
ml, bu toplum polislnt. Onlann
içerlslnde, sizinde kardeşleri-
nlz, slzln de yaiınlannız vat.
Onlar yalnız kanun adamrdır,
nizam adamıdrr. Sureti kat'i-
yede kinse kimsenin uşağı de-

ğildlr, bu devlrde. Çoluğu-

nun çocuğunun nzkını E00 Ii-
raya bağIarnış insanlar, onu}r
bunun emri ile satılaınaz, ar-
kadaşlar. Türk insanr satrlmaz,
Türk memuru satrlmaz.

Toplum polisinin, bildiriler dağtıl-
mak suretiyle fikri ve fiili bakımdan bö
liinmesine çalışılacak. Filo limanımızda
bulunduğu sürece hemen her giin gösteri
ı,e yürüyüş için valiliğe müracaat yapıla-
cak. Ancak, her giin gösteri yürüyüşü ya-
pılmryacak, fakat gerektiğinde, anİ toplu
hareketlere tevessül olunabilecektir. Ön-
ceden müracaat olduğu için kanunsuz
duruma düşülmiyecektir.

Arkadaşlar; 16 Şubattan ewel haki-
katen her giin muaJ4yen insanlar miting
tertibi ve gösteride bulunmak üzere be-
yanda bulundular. 28. madde sarih, Ana-
yasa'ya göre izin almaya lüzum yok. Üç
kişi birleşir, 48 saat ewel, falan yerde, fa-
lan gtizergAhta miting yapacağım der, bu
mevzuda idarenin, icranrn hiç bir yetkisi
yoktur, ne müiyette olursa olsun, soka-

ğa dökülür, yürür. Amma bugünkü ka-
nunlar muvacehesinde idarenin, zabıta-
nrn vazifesi kanun dışına çrkılırsa müda-
hale etmektir.

Şimdi, bu ayrn 6 sından itibaren ayın
16 sına kadar mütemadiyen İstanbul'da
yürüyüşler yapıldr, amma bunlardan üç,
dört tanesi kanunsuzdu. Bilirsiniz, ayrn
1l inde yapılan Taksim - Harbiye yiirüyü-
şü, 12 sindeki Beyazrt - Taksim yurüyuşü.
Herhalde, bunu tesbit eden, takriri veren
ve burada konuşan arkadaşlarrm şu hu-
susu da tesbit etmişlerdir. Taksim mey-
danrnda ayın 12 sinde toplanan 1500 kişi-
lik ve içlerinde çapulcu da bulunan ve fir-
sat kollayan ve kanunsuz yiirüyüşte bulu-
nan bir grup Taksim meydanına oturmuş-
tur, iki saat trafiği trkamrştır ve gruplar
halinde gelmiştir, polisin ve herkesin du-
yacağı şekilde polise ağıza alınmayacak,
utanrlacak lAflar söylenmiştir. Toplum po
lisi tahrik edilmiştir.
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polise küstah

Hakaretler

* "Siz burada bekleyfuı, karıları-
nızı Amerika'lılara peşkeş çekt-
yorsıınu;z üye" yi.izlerine bağ-
nlmrştır, arkadaşlar. Buna
rağmen bu adamlar susmuştur
emin olun, soğukkanlr kalmış-
Iardrr, aıııma ondan sonra 6-7
Eylül yaratmak lçln çapulcu-
larla birltkte bir grup İstiklAl
Caddesi'nl zorlamıştır. Bunun
iizerine polis vazlfeslnl yap-
mrş, kendilertnt dağıtmış ve
suçlulan götiirmüştür, adalete
tevdl etmlştİr.

Günah mı beyefendiler ve nizamr koru-
mak suç mudur yani? Anarşi olmadı diye
hayıflanmaya ne lüzum var? Sevinmek lA-
ZlrJJ, zarlrlediyorum. Eksiğimiz Varsa onu
tamamlayalrm. Kadromuz bugün 5.000.
Toplum hadiseleri Türkiye'de yeni. 5.000
kadro polisi ile istenileni yapamazsmrz.
Yaparsanrz o zaman başka üzücü hadise-
ler cereyan eder. 5000 i 30 bine çıkarmak
llzım, Meclis ve Senato verdi, 5000 lik
kadro 10 bin olacaktır. Anayasa nizamı
ve yeni müesseseler muvacelıesinde Tür-
kiye'nin 30 bin tane toplum polisine ihti-
yacr vardrr. Eğitilecektir bunlar. Kanunu
ve nizamı, toplum psikolojisini bilecek in-
sanlar, Amirine ve memuruna kadar ye-
tiştirilecektir. Devlet nizamı için, hür de.
mokratik nizam için bu gereklidir. Dünya
hAdiseleri artık eskisi gibi değildir, alışık
olduğumuz devirler gdçmiştir. Hem hür
demokratik nizam, hem mevcut Anayasa
nizamrnrn getirdiği müesseseler, hem çeşit-
li tahriklerle ortaya konmuş ortam (bu-
nun izahrnr sayrn Başbakan yaptı) ve otı.
dan sonra her şey olacak, amma hiç kim-
senin burnu kanamayacak.

Arkadaşlar, söylediğim sebeplerle bu
İ--nıümkün değil. Hem Türkiye'nin bugün_
J ktl şartlarr içerisinde Türkiye'de cereyan

eden höüselerde fikir hareketleri bakı-
mından mümkün değit. Hem de dünya
hödiseleri bakımından benzeri hAdisele-
rin Türkiye'ye inikAslarr olacaktır, bu ba-
krmdan mümkün değildir. Onun için bun-
ları muvazeneli surette hAlletmek lAzım-
dır. Bu bizim vazifemizdir. İşte, bizim
yapmağa çalıştığımız husus budur ve
bundan bir çokları tedirgin oluyor. Tür-
kiye İşçi Partisi tedirgin olacak. Arkadaş-
lar, onlar marksist prensiplerinin drşrn-
daki her hareketi Anayasa drşr hareket
olarak göstereceklerdir. Bu böyledir. On-
lara jltifat etmediğimiz takdirde, onlar
içinde olmadığı takdirde karşılarrndakı
idare mutlaka.faşist idaredir ve o idare
Anayasa dışı idaredir. Her yerde olduğu
gibi; şimdi öbür konuya geçmeden ewel
biraz ewel aız ettiğim hususlar var. Da.
ha ewel belirttiğim gibi bu konuya geç-
meden ewel meselA, önce İngiliz Komü-
nist Partisi tarafindan yazı|an «36 Milyon
Komünist diyor ki" isimli kitaba göz ata-
rak, kapatılmadan önceki Alman Komü-
nist partisinin Adenauer idaresi hakkın.
daki ithamları ihtiva eden bir pasajı mü.
sadenizle arz edeyim:

"Alman ve Ecnebi emperyalistlerin
emirlerinin icrasrnı yerine getirdiği için
halk i.izerinde tesirini gittikçe artan bir
ölçüde kaybeden Adenauer rejimi, devam-
lı şekilde daha f.azla tedhişçi metodlara
başvurmaktadrr. Hürriyet ve hakların te-
minat altrna alınması hususunda, yalan
dolu söz kalabalığı ile halkın hürriyetini
ve demokratik vatandaşlık haklarınr ber-
ta.af etmektedir. Bu sebeple, şunu söyle-
nıek lAzımdır. Adenauer rejimi, halka kar"
şı hükümet etmektedit. Bizzat kendisi ta.
ı,afindan yazrlmrş Bonn Anayasasınr da
çiğnemektedir. Adenauer rejimi, milita-
ristlerin, intikamcr politikacılarm büyük
arazi sahiplerinin ve Alman tekelci şahıs-
ların hakimiyetidir.

Amerikan emperyalizmi tarafrndan
Batr Almanyanrn yağma edilmesi kaleleş-
tirilmesi ancak Bonn'daki Adenauer Hü-
kiimeti ve Alman milletinin harici düş-
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manlarıyla işbirliği yapm, onun arkasrn-
da bulunan Batı Almanya'nın tekelci seı,.
mayesi sayesinde mi.imkiin olabilmekte-
dir."

'da Aynı

Hedef : Anarşi

Bir başka misal de, bu hAdiselerden
ewel, "Bizim Radyo" isimli komünist
radyosunun, sayln grup sözcümüz tarafin-
danda okunan ve fakat benim bir diğer
pasajrnr arzedeceğim yayınrdrr:

«Altıncı filo gene geliyor, hazırlana-
lım. Türkiye Vietnam değildir."

"Amerikan emperyalizmi ve yerli or-
taklarr go home."

«Bağrmsız Türkiye için sonuna ka-
dar savaş.,

"Amerikalı it, defol git."

"Halkımrz ulusal kaderinin, yurdu-
nun mutlaka efendisi olacaktrr."

"Topraklarıyla, tanklarıyla gelseler
dahi, bağımsız olacak Türki.in ülkesi."

«Çirkin Amerikalı insanlık biti.,
uYabancr üslere hayrr, ikili anlaşma-

lara son.,

nGünün parolasr dayanışmalı diren-
me.»

uBu seferki tepkiler de Temmuzda.
kinden kat kat üstiin olacaktır.,

Ancak bir şartla, bu defa işçi gençlik
dayanışmasr kat kat arttırılırsa 27 Mayıs-
cr ordunun, bir polis, jandarma yedeği
olarak kullanılmak gibi keyfi kararlara
karşı uyanrk durumlarr ve bütün ilerici
güçlerin ve halkcr basınrn geniş destc;
kat kat arttrrrlrrsa, böyle olursa «go ho
meı>, «Amerikalı it defal git" haykırışla.
rrnrn aynr zamanda bir potansiyel ağırlı-
ğı ve eylemci gücü olur, gibi daha 4 ve 5

Şubat giinü Yakup Demir ismiyle maruf
mahküm komiinist, hain komi.inist Ze}.

Baştımar tarafrndan verilen dış talimata
uygun olarak aynı sloganlar burada da
tekrarlanmıştır.

Sloganlar Almanyada aynı, İtalyada
aynr, Fransada a5rnr, Türkiyedeki her yürü-
yüşünde, biraz ewel arzettim, Gazi Ter-
biye Enstitüsüni.in iki öğretmeni ile ilgili
yiirüyüşte de a5rnı, TÖS'ün yürüyüşünde
bir grup sloganlar aynı, filolarla ilgili olan
hareketlerde a)mı, hiç alAkası olmayaıı
arazi ve her türlü diğer mevzularla ilglli
olan kanuni yürüyüşlerin içerisinde kulla-
nrlan sloganlar bile aynı. Denecektir ki,
bunlara Hükümet olarak ne yapılıyor? Ar-
kadaşlar, yolunu gösterin, Hükümet o[a-
rak yapacağıma, husus bunları, kanun-
lar dairesinde suç telökki edilenleri, es-
babı mucibeli, izahlı surette adliyeye tev-
di etmektir. Suç işleyenleri 24 saatten
fazla tutmak lizim yetkimiz dahilinde
değildir. Suç tesbit etmek, suç tasnii,
bizatihi icra olarak bizim vazifemiz
olmadığına göre herhalde Türk adliyesi-
nin vazifesini de icradan beklemek hak-
srzlrk olur.

l(anunlarda

BoşIuk Varsa

* Denecektir ki atmosfer hazıı.
lansın. Atmosferin de ne oldu-
ğu ortada, arzediyorum. Boş-
luklan ütiva eden kanunlar
var. Anayasa nlzamrmızı koru-
maya matuf olan kanunlarda
boşluklar varsa, Hükümet o-
nun iizerinde çalrşmrştır, onu
da getirecektir. Burada onu
da ipe, sehpaya doğru götür-
meye falan liizum yok. Burada
bunun münakaşasını yapan mü.
esseseler var, Anayasaya aykr-
rı ise, Anayasa Mahkemesl ica-
bını yapar. Ama buraya gelme-
den heni.iz, yoh teşekküllerle,

Her 0l
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geçmlşe att btr çok isttdliller
yapmak, tedailerde bulunmak
ve ona göre hiikme gttmek
doğnı değtlür kanaatindeyim.

Şimdi arkadaşlar, büti.in bu maruza-
trm içerisinde ve bu vakıalar muvacehe-
sinde, şu hakikat ve şu netice çıkmakta-
dır: Tiirkiye'de bazı faaliyetler vardrr.
Türkiye'de aşrrr sol, Türk cemiyetini ve
Türk nizamrnr bozmak için gayret sarfet-
mektedir. Kanunlarrn boşluğundan bilis-
tifade ve haklann ve hürriyetlerin istima-
lini suistimal etmek suretiyle Türkiyede
anarşist faaliyetlerde bulunulmaktadır.
16 Şubat hadiselerini bir sol-sağ kavgası
gibi, yani solun karşrsında sağ imiş gibi,
böylece mutlaka bir cephe hareketi şek-
linde mütalAa etmeye imkAn yok.

Herkes, İstisnasız Bıktı

* İstanbul milletvekillertnt tşhat
ederim, son defa hele 6 Şubat
ile 16 Şubat arasında İstanbul
sokaklannda şoföründen, simit
satıcısından, esnafindan mü-
newerine varıncaya kadar her.
kes bizar olmuştur. Halkrn hu-
zuru kaçmrştır. İstanbul sema-
lan, Bağımsız Türkiye, Sosya.
list Türkiye, İt Amerika, Köpek
Amerika, Militan Polis, Süka-
nın Köpeği, emperyalizm, Ame-
rlkan emperyalizml kahrolsun,
Go home ile doldurulmak lsterr-
mişttr. Ama ona karşılık Rusya
aleyhinde tek kelime yok.

Yani emperyalizm var ise yalnrz Ame-
rikan emperyalizmi mi?.. Eğer hürriyetse,
işte Çekoslavak hadiseleri bu millet için
ibretamizdir. Herkes için böyledir. Ama
bunlara ait hiç bir şey yok. Bu takriri ge-

tiren insanlar her halde bundan bahset-
selerdi daha objektif olurlardr. Emin
olun, vatandaş boğazına kadar dolmuş-
tur.

Arkadaşlar, arzederim, biz bugüne
kadar sureti kat'iyede Hüki.imet olarak
meşru güçlerin ve kanun kuwetinin dışın,
da bir yol aramadık. İhtiyacımız da yok.
Yok arkadaşlar. Kaba kuwet gösterisine
teıezzii| etmeük. Teşkilötımız A dan Z ye

kadar bu anlayrş içindedir.

Bir hususu arzedeyim: Fransa misa,
lini vereyim. Nanter olaylarından sonra,
Fransız Komiinist Partisi ile bazr teşkilAt
biliyorsunuz birleştiler. Hakikaten Cun
huriyeti, demokrasiyi yıkmaya kastetti.
ler. De Gaulle referandumun para
etmeyeceğini, anladı, seçime gitmeye
karar verdi. O kadar çok anarşist
hareket olduki, talebe hareketlerine 10,5

milyon işçi de karrştr; o/o 20 den faz|a,
9'o 28'e yakın komünist var, ama slavizm
tehlikesi yok. De Gaulle aynr prensiple
devleti yrkmaya kastetmiş insanlarr gör-
dü. Seçime gitti. Seçime gitmeden ewel
De Gaulle şunu yaptr: Bu anarşist hare-
ketlerin karşrsrnda meşru kuwetlerin ve
vatandaşın da duygulannı dile getirmek,
deşarj ettirmek ve ona göre gücünü orta-
ya koymayı tasarladı ve partiler yani aşr-

rr solun ve anarşist hareketlerin karşrsın-
da olan sağcı partileri, ve kuruluşlarr bü-
yük bir mitinge davet etti. Zamanın Baş-
vekili dahil, bir kaç milyon insan bu anar-

şist hareketleri ve komi.inizmi telin etti ve
De Gaulle ,eskisinden çok daha büyük
farkla iktidarda kaldı. Yani normal, meş-
ru mitinge gitti ve halk bizatihi devletiıı,
nizamrn ve demokrasinin yanında oldu-
ğunu isbat etti..

Gövde Gösterisini
Biz De Yapabiliriz Ama

* ArkadaşIar, biz bunu yapabile.
cek güçteyiz. Muhalefet devre-
mizde oldufu gibi normal mi-
tingler de yapabilirlz, komü
nizmi de tel'in edebiliriz ama
büyük kalabalıklan kanalizc
etmek, büyük kalabalıkların ve
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toplum psikolojisinin hangi is-
tikamete gideceğini tayin et-
mek zordur.

Bütün bunlara rağmen biz bunlardan
tevakki ediyoruz. Vatandaş meşru yollarla
rrizamın yanrnda olduğu müddetçe Devle,
tin güçleri kAfi. Sayın Başbakanımızın da,
bizim de her vesileyle söylediğimiz bu-
dur; anarşistlere yüz vermeyin, diyoruz.

Her Aşırı Uca

Karşıyız

Din istismarcrlığrndan bahsediyorsu-
nuz, ilk defa biz burada söyledik. Sayrn

Başbakan 1965 seçimleri arifesinde alenen

çıktr belirtti. Dini istismar eden siyasile_
ri kovun, dedi, dinsizi de kovun, dedi...
İkislni de; anarşistini de, istismarcrsrnı
da... Din ve vicdan hürriyeti mevzuu bi,
zim' zamanrmrzdaki kadar vuzuha hiçbir
zaman varmamrştır. İstismannr yapnıa,
drk, ama, kimlerin ne zaman ne yaptığr,
nı biliyoruz.

Şimdi arzetmek istediğim husus şu.
Arkadaşlar: Sureti kat'iyede devlet güçle-
ri dışrnda kanuni ve meşru yollardaıı
gayri bir yolu, her halükArda, sureti kat'i,
yede, muayyen srkışık ahvalde dahi olsa,
yoklamak ve onu yanıımıza almak bizinı
şimdiye kadarki tatbikatımız içerisinde
asla vaki olmamrştrr ve olmryacaktrr.

kaba kuvvet

FeIiket Getirir

* Kaba kuwet kaba kuvvetle
karşr karşrya gelirse sonu feli-
kettir, kardeş kanı dökülür,
ama bunun yeri de buradadır.
Buradan, vatandaşr nizama
saygrlı kılacak, kanunlara lta-
ate sevk edecek konuşmaların,
mütalialartn ve fikirlerin ser-
dedilmesl iktiza eder.

Ama bunun aksine burada

hAdiseler cereyan etmiştir. Va-
tandaşları kanunsuzluklara
sevkeden, o istikamete götüre-
cek tarzda beyanlar yapıImış-
tır. O beyanlarrn inikdsları ve
tezahürleri olmuştur. O itibar-
la meseleyi yalnız iktidarm ve
icrarun mes'uliyeti olarak de-

ğiI, meseleyi bir devlet mesele.
si, devlet otoritesi ve asayişi
rneselesi olarak muhalefetin
de, hele başta ana muhalefet
partisinin yapması iktiza eder.
O halde nereye gideceğiz? Ka-
nun Devleti, olarak kanunun
bütün icabını yapryoruz, ona
ait delilleri getirin, kusurlarr-
mız varsa, hukuki mesnetler
getirin.

Onun üzerine icabeden şekilde biz dc
hesabımrzr verelim veyahut da mesuliye-
timizi kabul edelim.

Şimdi arkadaşlar, filim hadisesiııe
geliyorum. Harun Karadeniz tarafrndan,
yAni, yetmiş anarşist harekete ismi karı-
şan bir zatın çektiği filme.

Televizyonda Anarşi

Dersi verilmez

* Vatandaşı huzursuzluğa sev-
ketmek, vatandaşa televizyonla
anarşiyl öğretmek, Molotof
Koktelyllerinfuı terkibini ve
onlann kullanma yollannı gös-
termek, rica ederim huzur mu
getirir memlekete? Bu, va-
tandaşa arzu edilen sükunetl
mi getirir? İtimat buyurun bu
duygularla alınmıştır. Krsıtla.
mak, tahdit etmek çekinmek,
korkmak; bunlar mümkün de-

ğil.,., Zaten her şey aleni. Tür-
kiye'de basın hiir, çok şükür
parlAmentomuz var, müessese-
ler hür, her taızda, her şekildc
hiir.
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Telefonların dinlenmesi konusunda
Bir tekmisAl g ös t erem ezler.
Eğer böyle bir şey olursa devlet selA.
meti bakımından, devlet nizamı bakrmın-
dan, milli birlik bakımından, devlet oto-
ritesi bakımrndan ve milli bütünlüğün bo-
zulmamasr bakımından mahkeme kararı
iie, alAkalı mercilerin kararı ile yapılır.
Emniyetin, zabrtanrn bunun dışında din-
lenmiş gayri meşru bir tek hareketini
gösteremezsiniz. Yoktur böyle şey, bu ka-
dar sarih konuşuyorum. O itibarla tama
men velrimlerle, olmanrrş hadiseleri var.
mış gibi böyle hükme bina ederek ithama
kalkışmaya kimsenin hakkı yoktur. Rica
ederim bu konularda, devleti alAkadar
eden mühim konularda asgari müşterek-
lere varalım, tenkitleri yapalım, ama dev-
let nizamrnr yrkrcr faaliyetlerde ve gayri
mes'ul beyanlarda bulunmak bizatihi dev.
let için hayırlr olmaz.

Anarşistler arasında Çeşitli suç-
lardan mahküm olanlar var, Harun I(a-
radeniz ve Deniz Gezmiş gibi.

Müsaade ederseniz şimdi İstanbulda
İzmirde ve çeşitli yerlerde kullanılan slo.
ganlarr da tescil ettirmek istiyorum.

İşte S|oganlar
uAmerikalr defol, gitr; Ankara'da, İs-

tanbul'da, İzmir'de çeşitli yerlerdeki mi-
tinglerde. "Amerika, NATO defol", «Ame-
rikan gavuruna 5ruh, "Amerikan gavuru
defol", "Amerikan ayrsı Morison'un dayı-
sl», <(Amerikan emperyalizmine karşryrzr,
uAmerikan emperyalistleri kovalım sos-
yalist Türkiye'yi kuralrm,, «Amerikalr it
evine git», «Ağa babaları kim? USA»
<,Ağa, komprador çocuklarrna özel bir hak
verilmez,, uİşçi-gençlik, halk-köylü elele"
«Geliyoruz, ge|eceğiz, yakrndrrr, «Bağım-
srz Türkiyer, «Sosyalist Türkiye", uGerçek
bağımsu Türkiye» "Bir gün işyeri işgal
edilirse sorumlusu Foster'dir.r, .,Boş olan
yerlere tohumlanmrzı ekeceğiz.", «Halka.
dönük eğitim", uHalk ofdusu», "İşçi üni-
versitesi»; «Büyük yemin, büyük hesatr

büyük seçim,, "Bu bir hak yoludur emek
istismarcrlarınln sonudur.r, "Devrim için
eğitim", "Devrimciyizr, .,Demokratik mil-
li devrim,, Emekçiler tek kurtuluş yolu
soSyalizmdir.r, .,Emperyalizmi kovaca-
ğız,r,, ,.Ezilen uluslar ezenleri bir gün eze.
cektir.r, «Faşist idareye paydos.r, Fabıi-
ka işçinin toprak köylünün.,, .,Fakir
halk emperya|izm zincirini krracaktrrr,

"Halka dönük iirriversite", «Hoşt Ameri-
kar, ..Her çobanrn çocuğu çoban, ağanın
çocuğu ağa, beyin çocuğu bey mi olacak?,

"İkinci kurtuluş savaşlmrzı emekçi halk
yapacaktrr."

İkinci kurtuluş savaşr konusu üzerin-
de malüm, çok işlenmektedir bu slogan-
lar onlara göre Birinci Kurtuluş Savaşı-
nı Atatürk yapmış ama tamamlayamadı.
Sosyalizm aşamasrnı komünizme doğrı,
götüremediği için ikinci kurtuluş savaşı
şimdi aşrrr solun en taz|a kullandığı slo-
gandır.

*Köylü işçi, dert ortağı tüccar, Ame-
rika kAr ortağl. Kahrolsun emperyalizm.,

"Milll güçler birleşelim.,, uNATO'ya ha-

tır.», «§dfO'suz CENTO'suz tam bağrm-
sız Türkiyer, .,Okullarımız tüketici diplo-
malılar ordusu değil üretici milli halkt
mızın ordusunu yetiştirmelidir.r.

HülAsa arkadaşlar, bütün bunlar tes-
bit edilmiştir. Bir krsmrnr sizlere arzetmek
imkAnını buldum. Zaman bir hayli ilerle-
ıniş durumdadrr. Zannediyorum ki İstan-
bul hödiselerinin nedenini ve içyüzünü
arzetmeye gayret sarfettim.

Son olarak şunlarr ifade ve arzet-
mek istiyorum:

Gayri hleşru'yu Tasvip

Bizde Yok

İktidar olarak, iktidar gruplarr ola-
rak ve suçluluğun da teşmil edildiği AP.
teşkilAtı olarak kuruluşumuzdan bugüne
kadar muhalefet ve iktidar devremizde
daima milletin itimadrna, teveccühüne, ve
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temayüllerine uygun olarak hareket et,
meye gayret ettik. Hür demokratik niza-
mrn müdafii olduk. Hak ve hürriyetlerin,
yani muazzez o|aı hürriyetlerin tecaviize
uğramaması, ve özüne dokunulmaması
hususunda büyük gayretler gösterdik ve
büyük fedakörlıklar yaptık. Hiçbir zamaa
gayri meşruun yanrnda olmadrk, gayri
meşruyu tasvip etmedik. Hiçbir zaman
zorun ve kaba kuwetin müdafii olmadık,
ona müsaade etmedik, ona yeşil rşık tut-
turmadık. Daima kanun hakimiyeti, ka-
nun rehberliği bizim icraatrmrzrn temel
felsefesi oldu. Milli bütünlüğümüz üzerin-
de fevkalAde hassasiyet göstermişizdir.
Burada bu önergeyi veren zatın kafasr-
nrn arkasında milli bütünlüğü zedeleyici
hareketler vardrr. Buna hiç kimse müsaa-
de etmiyecektir. Türk Milletinin, Misakı
Milli hudutlan içerisinde yaşayan her va-
tandaşrn milli Türk Tarihi içerisinde bü-
yük hizmeti, büyük emeği ve kanr vardır
ve Türk vatandaşıdır, tefriksiz Türk va-
tandaşr muamelesi görür. Frrsat ve imkön
eşitliği vardrr ve bu eşitlik icraatrmrzla,
bütiin faaliyetlerimiz|e, dört yıla yakın hü
kiimet programlarımız|a, plAnlanmızla,
tatbikatımrzla ortaya konmuştur. Kim ne
derse desin Türk Milletinin bütünlüğünü
bozmaya kimse kadir olamıyacaktır.

Son Türk Devletini

i(imse yıkamaz

* Son büyfü Ti.irk Devletint yü.

mak için kötü niyet besleyen
kimse muvaffak olamıyacaktır.
Çtinkü Türk Milleti uyaruktır
ve milli tarih şuuru uyanrklığı
içerlsinde kimin ne olduğunu
bilmekte ve en güç zamanlarrn-
da kendisini idare edecek,
rehberlerini bulmaktadır. Milli
tarihimiz ve Cumhuriyetimiz
de bu büyük felsefenin ve bu
tarih anlayrşının bir neticesi-
drf.

İdareciler, devlet adamlan, münev-
verler büyük milletin hadimleri ve hiz-
metkArlarrdrrlar, hiç kimse kendisini
onun üstünde ve kendisini m i l e t i
idare eden insan olarak göremez. İşte bu
anlayışla idare ediyoruz ve İçişleri Ba-
kanr olarak bütün kanun dışı hareketler.
de ve toplum hadiselerinde bu anlayış içe-
risinde hizmet görmeye gayret etmekte-
yiz. Bu hizmeti görürken vazife gö
ren herkes bu kanun anlayrşı, bu hiz-
met felsefesi içerisinde hizmet vermiştir.
Türk zabrtası kanunların tatbikatrnda sorı
senelerde büyük hizmet görmüştür. Bunu
tekrar tekrar beyan etrnek bizim için ve-
cibedir.

Hepinize en samimi hürmetlerimi, sa.
bırlannu için teşekki.irlerimi sunarlm
K.arar Yüce Meclis'indir.
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Çok sayın başkan, komisyonun de-

ğerli üyeleri,

Bugün sabahın saat 11.00'inden iti-
baren 11 saate yakın bir zamandanberi
İçişleri Bakanlığı faaliyet ve hizmetleriy,
le ilgili 1969 yılı bütçesi münasebetiyle
Bakanlığımrz tenkide tabi tutulmuş, kıy-
nretli üyeler tarafindan çok değerli fikir-
ler ve mütalAalar serdedilmiştir.

Samimiyet|e arz etmek isterim ki,
bu seneki İçişleri Bakanlığı bütçesi mü-
nasebetiyle teşkilAtımıza ait hizmet ve
faaliyetler i.izerinde konuşan arkadaşla-
rımzln konuşmaları, son derece muhte-
valı gayet teferruatlı dahi olsa, üstün se,

viyelidir. Her konu büyük bir vukuf ve
dirayetle dile getirilmiş, tenkide tAbi tu-
tulmuş ve kıymetli fikirler serdedilmiştir.

İçişleri Bakanr olarak kıymetli ar-
kadaşlanma şahsen ve Bakanlık camiası
adrna şükrAnlarrmr ve minnetlerimi ifade
etmek istiyorum.

Kıymetli başkan, değerli arkadaşla-
rrm, konuşulanları, ana hatları itibariyle
ve sistematik bir tarzda telhisen srralr-
yacak olursak zannediyorum ki şu konu-
lar i.izerinde arkadaşlarrmrz fikirlerini
serdetmiş bulunuyorlar.

Amme idaresi, il genel idaresi, umu.
mi zabrta hizmetleri, mahalli idareler,
yani il özel idareleri, belediye idaresi, be-
lediyeler, köy idaresi, nüfus idaresi hiz-
metleri, sivil savunma hizmetleri, aşrrr
cereyanlar, trafik konusu ve il idaresi il,
ilgili çeşitli konular, bazr kuruluşlarla il-
gili, meselA bucak teşkilAtı gibi...

Müsaade buyurursanrz bu konular
üzerinde teferruata gitmeden ana pren-
sipler iizerinde durmak suretiyle Bakan-
lığrmrzrn görüşlerini, çalrşmalarrnr huzur-
larınrza arz etmek isterim.

Bütün arkadaşlarım müttefiken şu
nokta üzerinde durdular. Belki kelime
olarak dile getirmediler ama konuşmala-
rrn muhassalasr, temel görüş ve fikir ola-

rak şu tarzda bir nokta tesbit edildi ve
umumi bir görüş olarak ortaya çıktr:

Şikiyetlerin Kaynağı

* Bugiinün şikAyetlerinlıı kayna-

ğr, yani Türklye'nin değişen ve
gelişen şartlan lçeristnde Tiirk
içtimai bünyesfuıdekt sosyal,
ekonomik, kültürel ve siyasi
gelişmeler içerisinde Türk İda,
resi eskimlştir.
Türk İdaresi, değişen ve kal,
kınan Türkiye'nln lhtlyaçIan,
na ve faaliyetlerlne ar:zu edilen
seviyede ve derecede cevap ve
rememektedir.
Türk İdaresi, bürokrattır. Türk
İdaresi, kırtasiyecidir. Tilrk
İdaresi merkeziyetçidir. Türk
idarecisi, aızu edllen sevlye ve
nisbette insiyattffuıt elde tuta-
mamakta ve tnsiyatifint kulla-
namamaktadrr.

Türk tdari mekaniznas!, anzu
edilen verimde ve süratte işle,
memektedir. Şu halde Cumhu-
riyetle beraber gelişen Tiirlıt-
ye'nin şartlarına uygun bir
ldari ıslöhata lhtiyaç vardır.

İdar1 ıslAhat, reorganizasyon -yeni-den diizenleme- konularr zannediyorum
ki İçişleri Bakanlığ nrn Cumhuriyet'ten-
beri bütçeleri miizakeratrnda devamlr
tenkit konuşu yaprlmaktadır. Fakat sta-
tik, nemelözrmcı ve işlemiyen bir idare
tarzına bugi.ine kadar köklü, radikal ve
arzu edilen seviyede bir reform hareketi
getirilememiştir.

3 senedenberi İçişleri Bakanı olarak,
bir seçim devresinin sonuna gelmiş mes'-
ul bir hükümet azasr olarak Türk İdare-
si hakkındaki tenkitlere çeşitli vesileler-
Ie muhatap oldum. Ve aksaklıkların,
Türk idaresinin ıslAhatr hususundaki ça-
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lışmalarrn nelerden ibaret olduğunu her
vesile ile beyan ettim.

Kıymetli arkadaşlarrm, idarede rslA-
hat, modern Amme idaresinin Türkiye'-
nin gelişen şartları içerisinde yani hür
<iemokratik nizam içerisinde modern Am-
me idaresinin tesisi, herhalde kolay ve
herhalde palyatif tedbirlerle mümkün
o|amaz.

Şimdiye kadar yapılageldiği gibi biz
de, pratik ve basit yollara tevessül edebi
lirdik. Yani karşılaşılan her problem,
münferiden ele alınıp onlarrn halli için
münferid tedbirlerle huzurlarrnıza ge|e-

bilirdik.

köklli Reform

iraştırma İster
* Şimdiye kadar olduğu gibt,

bunlar ıslöhat olarak da, ted-
blr olarak da beyan edilebilir-
di. Fakat bu au etttğim ilıni
mönada ve emme idaresi, mo-
dern imme idaresi prenslb ve
görüşIertyle bağdaşamryacak
bir hareket talzı olurdu. Bu ltl-
barla köklü blr idare reformu-
nun nasıl olabtleceği hususu
zennedlyorum ki ciddi bir tet-
kike ve ciddi bir araştrrmaya is-
tlnad eder. problemlerin tesbitl
masa başlanndan, mua54yen
teknisyenlertn şahsi görüş ve
temayiillerine göre T.B*ltlit'ne
yani teşrli organa verllecrck
tedbirlerle hal edilemiyeceğl
kanaatrna vasıl olduk. ve bu
görüşle 15 aydanberi İçişleri
Bakanlrğının cldden kıymetli
mütehasıs elemanlaıının iştl,
rakiyle bir araştırma faallye,
tlrıe, ve blr araştırma proJesl,
ne girtşük.

İdarede ıslAhat l'inci 5 yıllık plAnda
mevcuttur. 2 ıci 5 yıllık plAnda da derpiş

edilmektedir. Ve bu hususta çalışmalar
da olmuştur. Beyan edildi. Mehtap Rapo
ru bilhassa idareyi ve idari metodlan ye-
niden di.izenleme komisyonu çalışmalan
ayrrca iktisadi devlet teşekkülleri kanu-
nuna tAbi olan iktisadi devlet teşekktllle-
rinin reorganizasyonu konusu Meclisler-
dedir.

İdari metodlan yürüten düzenleme
komisyonunun tesbit ettiği prensipler ve
ilkeler Bakanlar kurulu tarafindan kabul
edilmiştir. O prensiplerin ışrğı altında İç-
işleri Bakanlığı Hizmet ve TeşkilAtr'nrn
ıslAhatı görüş ve zaruretine inandık.
Bu zor bir iş... Kıymetli arkadaşlanmrn
beyan ettikleri gibi şimdiye kadar olan
tarzda yapıldığı gibi bu, varaklar halin-
de yapıldıktan sonra bir kenara atılrr.
Eğer tatbikat bulmaz ise yaprlan emekle-
re yazrk olur. Ve ümitler söner, yine mü-
nakaşalar devam eder.

Arkadaşlar, şu hususu samimiyetle
arz etmek isterim. İçişleri Bakanlığının
giriştiği bu araştırma faaliyeti, yani ida-
ı,eyi yeniden dtizenlene faaliyeü bund
ewelki çalışmalarla ve diğer vekAletlerde-
ki idari ıslAhatla ilgili çalışmalardan ayrı
metodla yaprlmaktadır.

Gayet ilmi bir metod ve teknik tes-
bit edilmiştir. Hazırlık safhasr her yönü
ile ele alınmrştır. Daha ewel bu mevzutı
ile ilgili bütün çalışmalar toplanmış, kri-
tiği yapılmış ve değişen şartlar içerisin-
de Avrupa'da, yani dünyadaki yeni geli-

şen şartlara göre dünya memleketlerin-
de idarede girişilen reform hareketlerine
ait büti.in dokümantasyon daha önceden
ternin edilmiş ve büti,in bunlann karşrlaı
trrrlmasr ve tetkiki neticesinde metod tes,
bit edilmiştir. Arkadaşlarımrz, İçişleri Ba-
kanlığında, 7 hizmet grubu tesbit ede-

rek, yani il genel idaresi, umumi zabıtı
sivil savunma, mahalli idareler, nüfus rş

leri konulan bizim görev sahamrz olması
hasebiyle bu tarzda 7 grup halinde ekiple-
re ayrrlmış ve çalışmalırır gGtıL Derk,
hükümet teşkilAtımız gerekse taşra kunı-
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luşlan ve mahalli idareler bireyleri üze-

rinde bizzat müalline gitnek srıreti]
yapmışlardır. Rakam verebilirim, 25 ı,ı,
lAyet, 47 kaza,38 nüiye ve bir o kac'l

L.öye bizzat araştrncılar gitmek suretiyle
hiüseleri yerinde tetkik etmişlerdir. İda-
rede tıkanıklıklann, aksaklrklarrn neler-
den ibaret olduğunu müşüadeye ve tet-
kike töbi tutmuşlardır ve bu tetkiklere
göre neticeyi istihsal etmişizdir. Netice-
lerin bir kısmr alındı. 1969 ylı Mayrs'rnrn
sonunda aşağı yukan 14.500 sayfalık bir
rapor halinde mesele toparlanmrş o!a-
caktrr. Ve ondan sonra ilmi müesseseler,
meslek teşekkülleriyle beraber bir semi-
ner çalışması halinde neticeye vasıl ola-
cağız.

İdari kararlarla, .mevzuat değişiklik-
lerine liizum kalmadan birçok krrtasi,
şimdiye kadar alışkanlıklarla ve idari
tedbirler almak suretiyle birçok hususat,
biraz sonra arz edeceğim, ayıklanacak ve
derhal icabına tevessül olunacak ve idari
mevzuatla ilgili olan hususat da, teşrii or-
ganlara sevkedilmiş olacaktır.

Bunu beyan ederken neden bazı ka-
nunlar geçen sene hazrr, derdestiyat ve-
yahutta parlimentolara verilebilecek du.
rumda olduğu halde neden bugiine kadar
geciktiı:rıişa? Zaıırıediyorum ki bu espri
ve bu çalışmalar zaviyesinden gecikme-
nin sebebi de izah edilmiş olur.

Takdir buynılur ki şimdiye kadar bu
tanda ilmi araştırrnaya istinat ettirilme-
yen ve esaslr bir tetkike tAbi tutulmayan,
memleket realitelerinden ve ihtiyaçların-
dan neş'et etmeyen kanun hazrrlıklan,
çrkan kanunlarrn daha çıkarken ölü hale
geldiğini ve yamalr bohçalar halinde ye-
nİden yenilerini ekleme zahmet ve gayret-
leri karşrsrnda kaldığımız günlük hayatı-
muda bir vakra olarak yaşamakta, ve
bulunmaktadır.

3000 Görevli

Bir Bakanlık
* İçişleri Bakanlrğı, Tiirk idare-

sinln, admlnlstrasyonunun, ls-
keleti mesabeslnde ve duru-
munda bulunan btr vektlettir.
Bugtinkil anlayış ve telAkklle-
lere göre kanunların tesblt et-
tiği vazife ve mes'uliyet duygu-
lan dışında lılzmetlerle meşgul
olmak mecburiyetinde bulu-
nan, vatandaşrn günlfü haya-
tryla devamlı karşı karşıya bu-
lunan, mesuliyet taşıyan bir
vekdlet durumundadrr.

ArkadaşIanm, araştırınalara
göre İçişleri Bakanlığı, 3000
görevin muhatabıdır, 3000 gii,
revfuı... Bu 30ü) görev,260 gru-
ba ayrrlmak suretlyle tetiıike
tAbi tutulınuştur.

Araştrncılarurıı.,z, İçtşIert Ba.
kanlığrnın direk vezaifl içerl-
sindeid konularla olduğu gibt
endirek şekilde diğer vekAlet-
ler ve kuruluşIarla ilgİli iinite-
ler iizerinde de çalışmalarda
bulunmuş ve onlan da tesbit
gtmlştİr.

Teferruatrna girmiyorum. Az ewel
sunduğumuz yeniden düzenleme broşü-
rümüzde bu esaslar, zannediyorum tat-
min edecek ve fikir verebilecek mahiyet-
te bulunmaktadrr.

Kanunlar eski, İçişleri Bakanlığı teş-
kilAtını yöneten kanun sayrsr, 137. Bunun
19 tanesi Osmanlı Devri idaresinden kal-
ffio, 49 tanesi, Cumhuriyetten 1930
tarihine kadar çıkarılmış kanunlar. Geri-
ye kalan 69 adet kanun da, 1930 ile 1943
seneleri arasrnda isdar edilmiştir. Yani
İçişleri Bakanlığını şekillendiren, vücut
veren, istikamet veren kanunlar, 1946
senesine kadar çıkarılmış olanlardır. Bun"
lardan biliyorsunuz öze| idare kanunu,
idare-i umumiye-i vilAyat kanunu, 55 se-

rrelik, 1913 tarihli Köy Kanunu, 44 sene-
lık, 1924 tarihli, Belediye Kanunu 1930
tarihli, 38 senelik kanunlardrr.
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ıdari Düzenin

Tarihçesi

Biraz ewel de arz ettiğim 137 tane
kanun ve tiizük, İçişleri Bakanlığınrn teş-
kilitında müessir ve ona istikamet veren
kanunlardır. Diinyanın değişen şartları
içinde Türkiye'nin panaromasrnr çizme-
ye lüzum yok, monarşik devirden, meşrlı-
tiyet, cumhuriyet, tek partili rejim, diin-
ya harpleri, çok partili rejim, ihtilAl ve
ondan sonra Anayasa değişikliği, eskr
1876 TeşkilAtı Esasiye Kanunu, 192l Ana-
yasası, 196l Anayasasr, plAnlr devre... Bu-
giin Türkiye yepyeni bir içtimai ve ikti-
sadi revolüsyona, değişikliğe tabi tutul-
muş bir memleket. Siyasi faaliyet ve fi-
kir cereyanları bakımından hürriyetlerin
istimali, haklann kulanrlması bakımrn-
dan değişmiş bir memleket... Bünyesin-
de ve Osmanlr Devri'nden polis devletj
idaresine ait Fransa'dan 1789 İhtilAli Ke-
birine ait tamamen 1839 yenileşme haı:r.-

ketimizde olduğu gibi ki o zaman da po-
lis devleti anlayrşı içerisinde Türk idare-
sine müessir olmuş kanunlann Türkiye'-
de cari bulunduğu nazarı itibara alrnacak
olursa Tiirk administrasyonunun neden
iyi işlemediği, neden giinün şartlarrna u1,
madığı vakrasr kendiliğinden ortaya ;.1-

kar.

O halde mesele, görüldüğii kadar ba-

sit değil, mesele, bir haftada, bir ayda
muaJryen insanlann görüşü ile hazırlana-
cak ve ParlAmentodan çrkanlacak kanun,
larla halledilecek bir konu değildir.

Tiirk Harsında

Modern Metod

f, Meseleyi biz bu yönüyle aldık
ve bu yönüyle değerlendirtyo,
ruz. Dağıtmadık, gayet llmi ve
Türldye'nln realitelerine uygun,
tamamen arkadaşlann belirtti,

ği, gibi Türk harsında bulunan,
tamamen Türk içtimai bi.inye-
sine ve Türkiye'nln şartlarrna
uygun ama ilmi metodu olaıı,
garptan örneklerl de içerisin
de bulunan bir sistemle Türk
idaresini yenileştirmeye doğru
giüyonız.

Bu,yapıldığı takdirde kaniim ki, bu-
rada birçok şikAyetler ortadan kalkar.
Bu olmadığı takdirde şikAyetler devam
eder.

Partizanlık lAfi, bundan olur. Kırta-
si idare, bürokrat idare, merkezi idare.
Bir basit inşaat ruhsatr için 69 gün İmar
Dairesi'ne gitmek ve 12 tane dilekçe ver-
mek mecburiyetinde olan bir sistemde el-
betteki suistimal, elbetteki iltimaslar, rüş-
vet ve irtikab hAdiselerini düşünmemek
mümkün değil... Bunları da önceden arz
etmekte ve tekrarrrrda fayda vardır. O iti-
barla bu ıslAhatr yapıp bürokratik siste-
mi, krrtasi sistemi kaldınp günün şartlarr-
na uygun pratik ve basit sistemi kurma-
mız miirnkün değildir.

Arkadaşlarrm gayet gizel beyanda
bulundular. Valiler selAhiyetsiz. İl İdare-
si Kanunu çıktıktan sonra çeşitli kanun-
larla selAhiyetleri tahdit edilmiş, ama
5442 sayılı kanunun 8'inci maddesi de sa-
rih. Vali Devletin temsilcisidir. Vali, her
hükümet azasının idari ve siyasi yöneti
cisidir. kanunda bu kadar da vasi mes'u-
liyeti var. Ama selAhiyeti tahdit edilmiş-
tir.

Zannediyorum ki ondan sonraki bü-
tiin kademeler aynı vaziyette. Devlet tem.
silcisi srfatınr haiz hükümetin ve devletin
temsilcisi kaymakamın selAhiyetleri,
mahdut hattA icabında l torba çimento
a]abilecek maddi kudret ve imkAnrna sa-
hip değildir. Bu vaziyette olan bir idare-
de elbetteki vatandaşrn, devlete bakış
tarzl ve idareciye bakış tarzr değişik olur.
Güveni, Devlet otoritesine, hükünıete
olan itimadınrn da calibi münakaşa ol-
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duğu hiçbir suretle inkAr edilemez.

Bütün bunlarrn, günün şartlarrna
uygun olarak ayıklanmasr iktiza eder.
tiza eder.

Bir Valinin

Giinlük Hayatı

f, Şimdi arkadaşlanm bir misöl
vereyim. Meselö Türkiye'de 6

saat çalışan bir vali, araştrrma-
mıza göre ne ile meşgul? 6 sa,

at süre ile çalrşan bir vali, cla,

ha birçok misAlleri var, uzat,
mak lstemiyorum. Zamanın ki,
fayetslzliği sebebiyle arz edi,

yorum. 7 resmi görüşmede bu,
lunuyor. Btr giinde 8 müracaat
kabul edlyor. Bir dilekçeyi ha,

rıale cdiyor, 1 yazyı havale e"

yor. 15 telefon görüşmesi yapi,
yor. 225 adet ewak imzalryo:,
Bir toplantrya, İ daimi encii-
men toplantısına, başkanlık
ediyor. Böylece vali her 85 sa-

nlyede bir, yukanda belirti,
lenlerden bir işlem yapmrş olu-
yor. Yine aynı tarzda diğer vi-
lAyetlerde de 51 saniyede bir
bu kabil liizumsuz işlerle meş,
gul oluyor.

Vali muavini, günde 2-3 saat, 23O

verile emri tetkik etmed_en, edemeden im-
za|ıyor.

Bunlar bugünkü idarenin aksaklık-
lan ve neden asli meselelerle uğraşama-
dığınrn izahıdır. Bunlar, araştrrmadan ev-
vel belki yuvarlak lAflarla vardr. Ama bıı
gtin bunlar, ilmi bir vakıa olarak araştr-
macr arkadaşlarımızın, Türk administras-
yonununda yenilik yaprlmasr hususunda
ortaya koyduğu neticelerdir.

Bunun, kıymetli komisyon üyeleri ta-
rafrndan zannediyorum ki Cumhuriyet
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tarüinde ilk defa ortaya.çrkan bir hAdi-
se olarak değerlendirileceğini tahmin
ederim.

İdari kurullar hakkında bilgiler r.ar.
Onlan geçiyorum. Personelle ilgili konu-
lar var. Bucak araştırması ile ilgili bucak-
lann kalıp kalmamasının, fonksiyonunu
kaybetmiş olup olmadığınrn konusu bu-
gi.in münakaşa mevzuudur. Arkadaşlar,
Bakanlığımrn görüşü bu: Biz bu kadar
büyük geleneği olan mevcut bir teşkilAtı,
kati neticelere varmadan araştrrma neti.
celerine vasrl olmadan sureti katiyede
kaldırmak niyetinde değiliz. Hele mevctrt
bir sistemi, daha iyisi ikame edilmeden
kaldrrmanın sureti katiyede taraftarr de-

ğiliz. Ama bugiinkü bucak teşkilAtının du.
rumu da hakikaten yürekler acrsrdrr, hiz-
met görmek durumunda değildir, arz ede-
yim:

Bucak Müdiirünün

Görevi

Bucak Müdürüne çeşitli mevzuatla
verilen 24I görev vardrr. Uygulanan gö-
revler 19 adettir. Bucak Müdürü, Ancak
o/o 7,8 hizmet görevi görüyor. Hiç uygu-
lanmryan o/o 17, değişik 4l görevi vardrr.
Uygulama vesilesi zuhur etmiyen görev-
|er, 97 adet hizmetle ilgilidir. Uygulama
sahasr bulunmıyan devlet hizmeti 87 adet,
o/o 30'dur. Yani bucak müdürü, hizmet
görecek durumda bulunmamaktadrr. Bu-
cak müdürlerine gelen ve giden yıllık ev-
rak ortalamtısı, 1967'de 554, |966 da 407
olarak bulunmuştur. Buna göre her iş
giinünde 275 iş günü itibariyle bucak mü-
di.irleri 1965 de binde, 2, 1966 binde 1,4
oranında ewak almrş veya göndermiştir.
İnceleme yaprlan aynca 226 bucağın, 32'-
sinde yani o/o l4'ıinde masa, 92'sinde yani
0/o 40'ında koltuk, 139'unda yani o/o60'ın-

da yazı makinası, 153'iinde yani o/o67'sin-

de telefon, 85'inde yarıi 0/o 35'inde evrak
dolabr, 144'i.inde yani o/o 60'rnda soba bu-
lunmamaktaür.



Bucak araştırmasrnı tetkik edenler

çok ciiz'i krsımlannr gerçek vakıalara da,
yandınlarak bucağn kaldınlıp kaldırıla,
mıyacağrnr, kalünlırsa görevlerin ve gö-

revlilerin nasıl bir statü içine alrnacağr,
kaldınlmaması gerektiği anlaşilırsa bu-
caklarrn gerçek fonksiyonlarınr ifa edebil-
meleri nasrl ve ne şekilde yeniden düzen-
lenmesi gerektiği hususlan karara bağla-
nacak ve sonuca göre hareket edilecektir.
Heniiz bir neticeye vasrl olmadık. Ama
ilk neticeyi size arz ediyorum.

Arkadaşlar bahsettiler. Gayrimen-
kulerin tecavi.izüniin def'i hakkındaki
5917 sayılı kanun tatbikatında bir hayli
aksaklrklar var. idari makam karar verir,
ertesi gi.in mahkeme karan fes eder. Kal-
drnr ve idarenin otoritesi kalmaz. Bu hu-
sustaki umumi sözlerden sonra mahalli
idarelere geçiyorum.

Muhtarlar }lelerle

GörevIi

* Köy ldaresinde, köy mahalll
ldarede çoğunluk köy kanunu
olınak iizere l0 ayn kanun ve
bir yönetmellk ile l15 görev
verilmiştir. Araştrrma bu 115
görevden sadece 2 görevin bü-
ttfoı köylerde yapıIabildiğint,
30 görevin bazı köylerde yapıl-
dığnı, geriye kalan E3 görevin
ise, hiçbir köyde yapılmadığı.
nı ortaya koymuştur. Belki mg
rak edtlir diye aız edlyorum.
Bütün köylerde görülen bu 2
görev, köyde çıkan bulaşıcı
hastalıklann hükümete bildi-
rilmesi ve köye gelen sağlrk
personeline aşılama lşlnde yar-
&m edilmesiııden ibaret bu-
Iunmaktadır.

Köy, aynı zamanda bir mer-
kezi idare kademesi olması ha-

seb$e muhtar, köyde hüki,
met temsllcisidir. Bu yiizden
köye 163 ayn merkezi idare
görevi de verilımiştlr. Çeşitli.
Biliyorsunuz, afetlerin önlen,
mesl, radyasyonlann, atomlk
silAhlarla harplerden kalma
kalıntrların üban vazlfeleri
de muhtarlara verilmiştir.

Belediyeler aynr vaziyette... Bugün
37 ayn kanun, 2 ti.izük ve 1 bakanlar ku-
rulu karan ile belediyelere tahmil edilen
görev sa1nsl, 202'dir. Bunlardan ancak
bazı belediyelerde 17, bazılannda azami
28 görev ifa edilmektedir. Ama verilen
kanuni vazrte sayısl 202'dir.

İl özel idareleri durumu da aynr va-
ziyette,.7-8 kanunla tahmil e dilen 107
görev var.

özel idarelerin de, birer emanet ko-
misyonu halinde çalışmakta olduğu bir
vakradır. Şefik İnan beyin beyanlarına
geçen sene de işaret ettim.

Köy idaresinde, 1966 yılında ortala-
ma köy geliri, imece ve mahsul dahil 5500
liradır. Buna göre yaprlan hesaplar köy
mahalli idarelerinin tek başına hizmet
görebilme imkAnlan yılda 6,5 lira...

Belediyeler, 12 bin ntifuslu belediye
yılda belde halkına ancak 70 |ira,30 lira
ve 100.000'den fazla olan belediyeler de,

şehir halkrna yılda ancak 15 lira ve buna
mumasil çok ciiz'i miktarda beledi hiz-
metleri yapabilmektedir.

Özel idareler de meselA Trabzon, mese-
li Erzururn Özel İdareleri gelirleri 1 mil.
yon 200.000 lira, masrafları 1 milyon 750
bin lira veya 900 bin lira. Devlet merke-
z1 hükümetten gönderirse onlar sarf eder.

Şimdi bütün bunlar nazara alrnarak
il özel idaresi kanunu, 1580 sayılı kanun,
belediye gelirleri kanunu, mali tevzin ka-
ilınu, ki beraber komisyonda, yeni köy
kanunu İçişleri Bakanhğı tarafindan ha.
zrrlanmrştır.
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Bazı|arı Başbakanlığa verilmiş, Ba-
kanlar kurulu tetkikindedir. Aldık bir
krsmrnr tadil ettik, bu devre parlAmen-
toya vereceğiz ama ParlAmentodan nası]
çrkar, çıkmaz o benim kudretim dahilin-
de değildir.

Ama kanunlar, bu espri ve anlayış
içerisinde hazrrlanmrştır. Gayet tabii kıy-
metli parlAmenterlerin tetkikine tAbi tu-
tulacak, onlarrn kıymetli görüşleri alrna-
rak komisyonlarda tadilatla inşallah çı.
kar diyoruz...

Toplum kalkrnmasr konusu da bize
mevdu bir vazifedir. Burada, toplum kal-
krnmasr konusunda çok enteresan netice-
ler var elimizde. 1960'dan itibaren Köy
İşleri Bakanlığı, köylerde toplum kalkın-
nrası etüdleri yaptırmrştrr. Ama tamamen
nazari... Nerede ne yaptıkları bilinmiyen
hizmetlerde muhtarlar dahi ne yaptıkla-
rrnrn farkrnda değil... Yani tamamen na-

zari, tatbik kabiliyeti olmıyan bir çalış-
ma sistemiyle kalkınmaya girişilmiştir.
Bir Toplum Kalkınması Enstitüsü'nün,
Z "İi S yıllık plAnda, İçişleri Bakanlığın,
da kurulmak suretiyle yeni bir anlayış
içerisinde ona doğru gidiyoruz.

Kıymetli arkadaşlarım. Zannediyo-
rum ki idari reformun nedenleri ve re-
formun nasrl yapılmasr lAzrm geldiği hu-
susunda oldukça müşahhas misallerle si-

ze vakıaları olduğu gibi arz ediyorum.
Bunlarr yakrnmryorum. Sebeplerini, un-
surlarrnr tetkik ediyor, senteze gidiyor,
oradan tedbirlere tevessül ediyoruz. Zan
nediyorum ki doğru yoi da budur. Neti,
celerini aldık. Bu 3 yıllık bir çalrşmanrn
mahsulüdür. Takdir buyrulur ki 1 aylık
2 aylık bir çalışma ile bu neticeler tesbit
edilemez.

Devlet Asayiş İllşllsl

* Umumi zabıta haklunda luy,
metli arkadaşlanmın tevecciih-
leıt bfui son derece mütehassıs

kıImıştır. Çalışmalanmıza şevk
katacaktır. Çok guç şartlar lçe
rtsinde çalışan Tiirk jandarma-
sı ve polisine, Meclislerimlz
büyiik tlgi gösteıuıektedir.

Arkadaşlar, bir devletin asll
vadfesi, devlet emniyetlnl ke
möl ile sağIamaktır. Devlet oI-
maııın vasft da budur. Devlet
otoriteslni muhafaza edeml-
yen, kanunlag ffiklrn kıIamı.
yan, vatandaşın can ve mal
emntyetlnr koruyamıyan, 5rurt.
ta iç huzurun, iç güvenliğtn
sağIanmasında başan göstere-
miyen bir devleün varlığından
şüphe ediltr.

Büyük bir ülke, yiizde 99,7 sinde jandar-
ma teşkilötı ile emniyet ve asayiş hizme-
ti yiirütülmekte, 779 bin kilometrekare-
lik sahanın yüzde 99,7 si.. Bu emniyet ve
asayişi sağlıyan jandarmanrn sayısı, em-
niyet ve asayişle vazifeli 35 bin, 15 bin kı-
yr ve kara sularrmrzın muhafazasrnda va-
zifeli, 8 bin jandarma da cezaevleri drş
muhafazasındavazifeli. Arzettiğim giııi
bu jandarma ve polis te kendi emniyet
ve asayiş vazifelerinin dışında fer'i bir
çok vazifelerle meşgul oluyor... Telefon
hatlannrn bakrmı, celp ve adli hizmetleı,.
Söylediğiniz gibi ön tahkikAt hazırlık]a-
nnda savcrlarrn vazifesi olan hususlarrn
yi.izde 90 rnr savcr yerine zabıta yapar.
Böylece asli görevini yapamaz halde bulu.
nan, jandarma ve polis teşkilAtından 10

kilometrekarelik sahaya 4 taıe jandarma
düşer. Böylelikle hizmet yürütmek kolay
değil. Nazari olmamak lAzım. Hakikatçi
olmamız lAzım. Ama arkadaşlar bir ger-

çek, yani katiyen bir müdafaa hissi ile
beyan etmiyorum. Vazifesinin ağırlığını
idrak eden bir mes'ul insan olarak arz
ediyorum. Bütiin bunlara rağmen yurt
emniyet ve asayişi mevzuunda bu iki teş.
kilat, büyük fedakArlrkla çalışmaktadır.

Bunun en büyük -gayet tabii- hissesi
nizamperver, devlet nizamına bağlı, ka-

5z



nunlara hi.irmetkir Tiirk hallının olgun-
luğunda, hasletlerinde aramak lAzım..
Bu bir gerçek. Hiç edebiyatr, hamasatı
yok bu işin. 1965 yılında Dahiliye Vekile-
tine geldiğim zaman, işte generaliyle ko-
mutanıyla burdalar. Tek söylediğiniz,
modern silAh yok idi, birinci ve ikinci ci-
han harplerinden kalma,4,5 kiloluk mav-
zerlerle Türk jandarmasl vazife görürdü.
Vasrtasınrn yekünu bir küsur adet, işte
burada rakamlar.. Eski vasrtalar 1736 det
bunların 150 den fazlasr da'miadınr dol-
durmuş, telsizler eski ve işlemez.

Jandarma teşkilötında yetişmiş kıır-
may subaylar, kıymetli elemanlar şimdi
jandarrıa teşkilötırun karargöhında gö-
rev almaktadrrlar. Huzurlarrnda konuşu-
yorum. Telsiz yok, vasıta yok, silAhı da
yok. Ama kaçakçrnın elinde en son model
silöhlar ve vasıtalar var. Hudutlarrmrzrn
hali belli, cenubi şark vilöyetleri... Yol
yok, geçen defa da umumi asayiş konu.
sunda Özdağ beyin verdiği takrir müna,
sebetiyle de arz ettim. Hudutlarrn coğra-
fi dunımlan itibariyle yol yok. Siirt'teıı
Eruh'a gidemezdiniz. Eruh'dan Şrrnak'a
gidemezdiniz. Uludere'ye gitmek için 3 vi.
Iiyet dolaşrrdrnrz. Uludere'ye gideniniz
varsa bilir, 7,5 saatte katrrla çıktım. Çu.
kurca'ya gidemezdiniz. Bu şartlar içinde
hudut mııihafazası nasrl olur?. yanrnızda
Barzarıi, yakınınızda diğer şer kuwetler
ve yolunuz yok...

Devlet Olmayınca

Arkadaşlar, devletin olmadığı yerde
vatandaşlar, kendi varlrklarrnrn idamesi-
ni başkalannın himayesinde görürler. C
zaman şehrin ağalık müessesesi orada ca-

ridir. Ki siz devleti oraya götürmemişsi,
niz. Devleti götürdüği.iniiz afl o zama.n

devlet olma vasfinı kazanırsınız. Bu dev-
letin aslt vazifesidir. Ama yoktu beyler.
Ben 5 defa Siirt'e gittim arkadaşlar 5 de.
fa.. Bunlarr görerek, Siirt - Eruh yolu ya-

pıImıştır. Bu sene hizmete açıldı. Eruh -

Şırnak yolu yapıldr. Uludere yolu, Çukur
ca yolu yapıldı. Yol şebekesine aldrk. Da,
hası var. Buralara daha götiirmemişsiniz
iktisadi imkönlar ile kültür imkAnlan.
nr... Radyo yok, duyulmaz. Adam açlyor
Arap Radyosu, Kürt radyosunu... onlar
envai türlü musibetini, parazitini o vatan-
perver insanlarımrza aşılıyor.

f, Bana btr belediye retsl dedt ki;
«Devlet olarak blze ne verdlntz
kt bfuden ne lstlyorsunuz?". .

"Siz verin bizer» «Biz Türk'üz.
Blze hayasızca lfttra ediyorlar.
Herşeylıniz, kanrmızla, cianı-
rnııla Tiirktiİr. Bld neden İtl.
yorsunuz? Neden itlllyonız?
Neden üvey evlöt muamelesi
yapıyorsunuz?» Mektep götiir-
memlşsinlz. İktlsadl kalkııı.
ma lmkinlannı götiimıemlşsi-
nfu. Kaderl tle başbaşa bırak.
ııuşsııuz. Ondan sonra umumi
asay§ ve emniyetten bahset
mek miimkün mü beyefendl.
ler? Benl nasıl ithaçı ederstniz
sfu? Mecbunım İrfan solmazer
dostum, mecburum. Ben orala.
ra, §ürt, Mardin, Mldyat, Blt-
Ils yollanna Jandaına brrlrk-
lert götiiıneye.. Bu şartlar lçe-
rtsinde bunu yapmaya mecbu.
rum. Ben meınnıın oldum si.
dn gönııi§ olmanızdan. Var
ını ldl, lki sene ewel bunlar?
Mtdyat - Mardln arasrnda intl-
kal etm§ tek soygun olayı yok-
tıır. Manii zıbıta görevl gön
di.irüyonız, mecbunız. Blr dev.
let işi olarak bunu göti,imeye
mecbunız arkadaşIar. Ama bu
eksik. Biüyonım ekstk...

Komando teşkilAtı, rica ederim ne
zaman kuruldu? Hepiniz biliyorsunuz
Şark komando taburunu 1967 yrlında
kurduk. Şimdi garp komando taburu
Nevşehir'de, 1969 yılı başınCa hizmete gi-
ıecek. İstanbul'da 3 üncü komando tabu-
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runun nüvesi kurulmuştur. Öbüriinü inki-
şaf ettiriyoruz. Hattö yepyeni hizmetler,
le... Komando taburu deyıp geçmeyin.
komando taburu tamamen hususi suret-
te eğitilmiş erler. Altlannda yepyeni va
sıtalar, sırtlannda G-3, A-3 sten tabanca-
larr, kolay, pratik.. İnşaallah komisyon
üyelerine durumu bizzat göstereceğiz.
Davet edeceğiz. Motosiklet birliği, katır
birliği. Bunlar kuruldu, ve bu sayede an_
cak orada emniyet ve asayiş kuwetleri
hizmet gördü...

Xomanda Geldi

Şekivet Gltti

Bugiin arkadaşlar, iki sene evel Tilki
Selim'den büis edilirdi. Bilmiyenler ta-
rafindan havadis verilirdi. Bu işin ti-
careti, spekülösyonu yapıldı. Herkes de
inandr. Tilki Selim, Hamido, Hakimo,
Ömer Bezek, Özbaylar çeteleri... Bugün
yok bunlar... Yok bunlar.

Tilki Selim gitti Suriye'ye, Özbaylar
gitti lrak'a... Yerlerini de tesbit ettik. Bu-
giin aldığımız bir haber, ewelce yerlerini
bildirdiğimiz yuvalarında Irak Hükfıme-
ti Özbay'lara ait 6 kişiyi yakalamış, Türk
Hükümetine teslim etmek i.izere tutuk-
lamrş, ama heniiz tam resmen tevsik ede-
medik. son durum hakkında haber vere,
yim diye Hariciye ile haberleşme halinde-
yiz. Bu, Siirt ve Mardin valilerinin verdi-
ği malümat...

Bugiin Tilki Selim yok ortada. Haki
mo, bugiin faaliyet gösterememektedir.
Hamit Aldemir meselesi.. Hakikaten Ha-
mit Aldemir, komando taburunun aldığı
tedbirler sayesinde aşağı inmiştir. Ve 7

ay mevkuf kaldrktan sonra mahkeme tah-
liye etmiştir. Bugi.in sureti katiyede bir
kanun kaçağ durumunda değildir. Jan-
darmaya yol göstericiliği hikAyeleri de,
uydurmadır. Eruh'ta muaJ4yen insanlarrn
muaJryen aşiret çarpışmaları ve mua}yen
insanlann birbirlerine olan igbirarlarr ne,

ticesinde çıkartılmış haberlerdir. Tekzibi
resmen yapılmrştrr. Yani arz ettiğim fel-
sefe şu:

Devlet kuwetleri, vatandaşın hami-
sidir. Devlet kuwetlerinden başka hiçbir
kuwet, vatandaşrn hamisi değildir ve ola.
mryacaktır. Kim olursa olsun. Cenubi
şarktaki asayiş politikamız, her yerdeki
umumi emniyet politikamız, bu felsefe-
den ve bu hizmet anlayrşından neş'et et-
mektedir. Tatbikatımi da, böyle cereya[
etmektedir. Arkadaşlanm, bunlar tamam
mrdrr? Hayrr. Eksik. Eksik ama söyledi-

ğim şekilde bu işin nüvesini, plinlaması-
nı yaptık. Kısa ve uzun vadeli bir politi-
kasını tesbit ettik, programlaştırdık.

Jandarma bütçeleri. İşte burda ra-
kamlar, geçen seneye iazaran fevkalAde.
Söylediklerinize yiizde yiiz iştirak ede-
rim. Silöhlı kuwetlerin müsavi şartlarr-
nr haiz ve daha ağır, hergün hazarda, se-
feri hizmet gören bir teşkilAt olduğu hal-
de ihmal edilmiş, Kara Kuwetleriyle mu-
kayese eüldiği anda beşte bir nisbetin-
de ihmal edilmiş, yerleşmesini, o karakol-
ların halini görmüşsüniizdür. Devlet uta-
nır. Bayrak var ama içerisine girdiğiniz
zamaıı perişan, hakikaten perişan... Va-
tandaş orada devleti görür. Devlete gü-
veni olur mu? Bilhassa emniyet ve asa-
yiş bakımmdan mi.ihim olan yerlerde hü-
kümet konaklan, jandarma ve polis ka-
ı,akollarını yapacaksınu. Vatandaş ora-
da devleti görecek ve ondan sonra iti-
mat duyacak. Bunları gören kanun ka-

çaklarr ve kanun drşı faaliyet gösteren-
ler de ondan korkacaktrr. Bunlar psiko-
lojik noktalar. Böyle, hakikat böyle...
Ama yok bugün, göstereceğiz. Slaytlarla,
yiiz karasıdır bazı hususlar. Evet beye-
fendiler, böyle arkadaşlanm.

Geçen sene 40 mi§on lira fazla koy-
duk. Bu sene de böyle. İlk defa jandan
ma kendine geliyor. Vasıtayı söyledim.
1746. Bugiin 2409 vasıtamrz var. Bu sene
yalınu 68 bütçesinden 673 vasrta alıyoruz.
500 tane remork tipi yepyeni araziye uy-
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gun vasıta temin ettik. Transferleri vesa-
iresi yapılmak i.izeredir. 68 bütçesinden.
Yani biz jandarma teşkilötını, şimdiye
kadar kuruldu kurulalı mevcut vasıtala-
rından bir misli daha f.az|a vasıtalarla
teçhiz ediyoruz.

Arkadaşlar burada şunu arz ede-
yim. Vasıta olmadan bu iş o|maz Telsiz
hepinizce' malüm. İyi muhabere vasrtası
olmadan asayiş kuwetleri hizmet göre-
mez. Burada 3 sene evrıel bir löf ettik.
Dedik ki jandarmaya, zabıta kuwetleri-
ne helikopter lAzrm. Birçok arkadaşlar
burda kalktılar bu ütopik bir görüş, ner-
de var? dediler. Ama bugün aldık. 1l ta.
ne ve hizmet görüyor. İndirmelerde, sel
afet vesairede. Bugün Adana sel bölge-
sinde hizmet görüyor. Umumi takipte ve
çeşitli yönlerde faydalı...

3yıllık bir plAnla 5 bin küsur tane
telsiz karakollara giriyor. Bunun l/3'ita-
mamlandr. Bugiin 1918 tanesi modern
ŞSB sistemi telsizimiz var. Bu 5 bin kü^

sur tane olacaktrr. 3 sene zarfinda. Bu
iki sene zarfında tamamlanmrş olacaktıı
ve böylece birçok arkadaşların müşaha-
de buyurdufu iizere HakkAri, Siirt'ten,
hattA Eruh'un Ekmekçiler köyiinden bu-
gün konuşuyorırz. Telsiz telefon, Jandar-
ma Genel Komutanlığr, İçişleri Bakanı
anrnda hAdiselerden haberdar oluyor.
Takip için, liizumlu emniyet ve asayişin
temini için muhabere imkönrna kavuştuk.

Polis|n Kalkınışı

Bunlarla yetinmedik. Yalnız o değil,
polis teşki|^a da, 67 vilAyette yeni sis-
temle teçhiz ediliyor. Bitiyor 2 ay zarfın,
da da bizim zarı:rafl:rm|za kadar 3 senede
9,5 milyon lira her sene bekletilmişti kul,
larulmamrştrr. Devlet, Maliye tahsisat
ayrrmrştrr, ama İçişleri Bakanlığı telsiz
şebekesini kuramamıştır. Zamanımıza
kadar. Biz Etibank'la anlaştrk, bu işi bi-
tirdik. Dahasını da samimiyetle söyliye-
yim. Bu sistem polisin telsiz sistemi, jan-

darmanrnkinden daha mütekamil yeni
bir sistemdir. Ve böylece trafik kontro
lü de, emniyet asayiş meselelerindeki ani,
sür'atli takip kolaylaşmış olacaktır. Va-
sıta göziiniizi.in öniinde kaçıyor. Telsizi.
niz yok. Ama telsizi olan vasıta, öbiir ta-
rafa haber verdiği takdirde derhal yaka-
lanmış ve hadise de kapanmış oluyor. El
telsizlerini biz getirdik ve toplum hare-
ketlerinde ve diğer asayiş hödiselerinde
telsizin gördüğli hizmeti bugiin hiçbir
vasrta görmemektedir. Aynı şekilde po-
lisin elindeki vasrta sayrsı 494 idi. o/o 50'-
sinden fazlasr rniadınr doldurrnuştu. Bu-
gün biz 1500 den fazla bir vasıta temin
etti, telsizledik.

Toplum Polisi
ye Biiyük Gürevi

Şimdi arkadaşlarrm asayişin temiııi
yalnız teknik vasrta işi değil tabii.
zarf ile mazrııfda, bilhassa mazruf
ehemmiyetlidir. Yani yeterli vasıfta eği-
tilmemiş bir polis teşkilAtı bir şey ifade
etmez. İyi eğitilmiş, iyi yetiştirilmiş, ye-
teri miktarda polis, jandarma iyi teçhiz
edilmiş, iyi vasıtalarla donatılmış emni-
yet zabıta teşkilAtı, umumi asayişi isteni-
len şekilde temin eder, tesis eder.

* Toplum polisl, bu memlekete
büyük hizmetler göı,ıııi§tiir.
Vtcdanlı olmak şarttyle hidi.
seler sinema şeriü gtbt göz
öni,inden geçirilirse Kızılay hö.
diselerl, nhtım hAüseleri, Ca-

ğaloğlu hAdiselerl, grevler, ona
mumasil kanun içi ve kanun dr.

şı toplum hareketlerinde... Ar.
kadaşlar toplum poltsi olmaz.
sa devlet ve reJlm meselesinln
miinakaşasını, beliıt burada
çok feci bir taızda yapmrş ola,
caktık. Ama bugiin çok şükiir
rejim miinalıaşıısı !ıapınıyor
Zabıta olayları ve unıumi em.
niyet ve asay§ln daha tyt şe.
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kilde yürütülımesl miinakaşası
ıu yapıyorıız.

Umumi emniyet ve asayiş, takdir
buyrulur ki bir vekAletin mes'uliyeti içe-
risinde olan bir konu değildir. Bir devlet
meselesidir. Bir rejim meselesidir. Çok
yönlü tarafi vardrr. Ama İçişleri Bakanlı-
ğı bu anlayrş içerisinde meseleyi değer-
lendirmek gayreti içerisindedir.

Toplum polisi, çrkarrlan bir kanun-
la ancak 5 vilAyette kurulmuş idi. Bjz
şimdi 15 vilAyete çıkarıyoruz. Toplunı
hareketleri bakımından ve ehemmiyet
kesbeden işçi hareketleri bakımrndan 10

vilAyette daha toplum teşkilAtı kuruyo-
ruz.

Toplum polisi teşkilAtı kurduğumuz
mahallerdeki umumi zabıta, yani kara-
kol polislerini de alAkalı diğer yerlere inti-
kal ettireceğiz. Bugün 570 kazamrzdaıı
ancak 290 ında polis teşkilAtımrz var. Ge
riye kalan 270 kazamrzda henüz polis teş-
kilAtımız yok. Buralarda jandarma, eııı
niyet ve asayişi temin etmektedir. Tür
kiye'deki polis sayrsr, nüfus 13 milyon
iken l0 bin idi... 1965 de 13.500 polis.
Her defasrnda tekrar ediyoruz. Mumasil
başşehirlerde bütün mevcut kadar, mese-
lA Viyana şehrinde 14.000 polis. Şimdi al-
dığımrz, lütfettiğiniz kadrolarla 18.000 e
yakın polisimiz oldu. 5000 daha alacağız.
Gelecek sene de bir plAn içinde bu iş vü-
rütülecektir.

Eğitim konusu çok mühim, yeni po-
lis okulları açtık. Ayrrca 2 sene ewel ka-
bul edilen bütçe ile 5 bin dönümlük bir
sahada Polis Eğitim Sitesi, Orta-Doğu -

Emir Gölü yakırunda kuruyoruz. Ve böy-
lece her sene 1000 polis, meslek öncesi ve
meslek içi eğitime tAbi tutularak yetişti-
rilecektir. Günün şartlarrna uygun ola-
ıak, yani zabıta pldnlaması, gerek jandar-
ma, gerek polis olarak bir plAn içine alın-
mlştrr ve ikinci beş yıllık plAna göre ik-
malleri yapılmış olacaktrr.

Şimdi hakikaten polis miktarrmrz

30.000 olması lözım gelir. Jandarmamuln
da en aşağı 60 bin civarında olması icabe,
der. Bugi.inkü sayrsı 35 bindir. Jandarma
ile ilgili olarak kısa bir maruzatta bu-
lunmak isterim. Arkadaşlanm, haklı ola-
rak kazalarda jandarma subayınrn bu,
lunmamasrndan şikAyet ettiler. Doğru-
dur. Arkadaşlar subay kadromuz bugiin
1035, ama kadro ihtiyacı 4674'dir. Bugün
4674'e karşrlık 1035. Bunun içerisine 152

tane subay, diğer sınrflardan gelmedir.
Bu noksandır. İki sene ihtilAl sonrasr iki
sınıfı,n Harbiyeden ihracı sebebiyle jan
darma subay kadrosunda maalesef nok
sanlık olmuştur. Fakat Genel Kurmayla
yaptığımız yeni görüşmeler neticesinde bu
sene seJryar jandarmaya, Kara Kuwetle,
rinden geçen senelerden fazla miktarda
subay verilecektir. Birde eğitim için tat-
bikata ayrrlan subay arkadaşlanmr-
z1, kazalara veriyoruz. Ayrrca yedek
subay Hukuk ve Mülkiye mezunu kayma-
kamlarda njandarma kumandan vekili ve
kamlardan jandarma kumandan vekili ve
tane de öyle dolduruyoruz. Bu şekild,:
zannediyorum ki 69 yılı içerisinde kaza-
ların büyük bir kısmına, bilhassa asayiş
bakrmrndan ehemmiyetli olan kazalar
kadrolan subayla doldurulmuş olacaktır.
HülAsa bu da, jandarma'subaylarr konu-
su da yine bir plAn dairesinde, ele alrn-
mrştrr ama zannetmiyorum ki bu 5 sene-
den ewel bütiin kaza|ar subayla dolmuş
olsun. Ancak 5 yıl sonra mümkün olabi.
lecek.

Şimdi arkadaşlarrm, bazr arkadaşla-
rrn meselA, Reşit Ülker arkadaşımızın Ça-
talca'da bir vatandaşın jandarma taralın-
dan dipçikle çenesinin kırıldığı ve takibat
yapılmadığı hakkındaki tenkitleri, aynen
okuyorum: Bu _resmi belgedir. Aksi oluı:-
sa lütfen getirirler murakabesi yapılır.

«Çatalca ilçesi Karacaköy Korucrısı:
Recep Peker'in jandarma eri Mehmet Ak-
prnar tarafindan dövülerek çenesinin cla-

ğıtıldığı, ifadesine ait olay şöyle cereyaıı
etmiştir.
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Haziran ayr içerisinde Recep Peker
ve arkadaşları, Köprübaşı mevkiinde içki
içip silAhla ateş ederlerken silAh sesine
gelen jandarma devriyesini görmeleri
i.izerine kaçarlarken Recep Peker düşerek
çenesi yaralanmrştır. Bir gi.in sonra liu
çenesinden yaralanmanrn, jandarma eri
Mehmet Akpınar tarafrndan dövülınek
suretiyle meydana geldiğini iddia etmesi
i.izerine olaya el konmuş ve tekemmül et-
tirilen evrak Çatalca Cumhuriyet Savcı.lı-
ğına tevdi edilmiş ve olay iddia ettiği gibi
sübut bulmamış ve takipsizlik kararı vc
rilmiştir.

Bunu arkadaşrma veriyorum tahkik
buyursun.

Eyağa Taraftar
Biz Değillz

* Şimdr arkadaşlar şunu gayet
samlımlyetle açık beyan edlyo.
rum. Sureti katiyede btz daya-
ğa taraftar değilfu ve tasvip
etmlyoruz. O kadar tltiziz kl,
dün akşam Sındırgı'dan Sayın
CHP. Genel Başkanına blr jan-
darma ile halk münasebetini
şlkAyet eden bir telgraf bfue iıı.
tikal ettirildi. Bizim de haberi-
miz vardı. Gece saat 9 da sine-
madan miifettiş Jandarına arka.
daşımızn kaldırdık olayı tahki-
ke gönderdik. Ona mi.imasil
her olay zamanında tahkik ve
taiılp konusudur. Lütfen bura-
da mücerret konuşulmasın ar-
kadaşlar.

Hangi olayr takip etmemişizdir. Han.
gi dayak olayı biliyorlarda getirilmemiş-
tir. Getirsinler, varsa kusurıımuz icabı
yapılır. Ben demiyorum ki yüzde yıiz
kalktı olabilir. İnsandrr. Biraz ewel ar-

kadaşlar iizerinde durdular. Nihayet ken-
disine şu veya bu şekilde müdahale eden
insana, insanın da reaksiyonlarr olacak-

tır, olabilir. Hele.birde insanımız, resmi.
yet içine girince, girmeden önceki tavrı
başkadır, elbiseyi giydikten sonraki dav"
ranrşları başkadır. Bu ırki bir hususiye-
temizin de gayet realist olduğunu biliyo-
ruz. Bunun için ben iddia etmiyorum tam
manasiyle kalkmıştır diye. Ama biz takip
ediyoruz ve suçlu olursa teçziye ediyo-
ruz. Ama devlet otoritesini yıkmak için
gösterilen faaliyetlere de musamahakAr
değiliz. Taşova hAdiselerinde olduğu gibi...
Yok öyle şey. Devlet ya vardır, ya yok_
tur...

Devlet nizamrnr yıkmak için karşıya
geçeceksiniz. Kanunlan ayaklar altına
alacaksrnız. o zaman devlet zabıta kuv.
vetleri vazifesini yapacaktır. Ben sonuna
kadar bunun müdafiiyim arkadaşlar. Bu
iş böyledir. Şimdiye kadar da böyle ol-
muştur.

Bir siyasi teşekkül kendi anarşist ga-
yelerini tahakkuk ettirmek için fabrika
işgali yapacaktrr. İstanbul'da bütün ha-
yatr felce uğrafrak gayreti içine girecek_
tir. Ona da seyirci mi kalacağız? Yok, ka-
nun sarih, işgali yapan adamı, zabrta ko-
lundan tutar çrkartır ve adliyeye tevdi
eder. Bizde bunu yaptrk. Bu denemeler
yapıldı. Cağaloğlu'nun ortasrnda bu mem-
leketin zabıtası kendi vatandaşr olan po-
lise ağza alınmadık kiifi.ir, hakaret, teca-
vüz yani devleti ayaklar altına alma te-

şebbüsü ve hareketi... Onun karşrsrnda
polis duracak, yok öyle şey arkadaşlarım.
Bu hukuk devleti anlayışı ile bağdaşamaz
bir... İkincisi kanunlar sarih. 152 sayılı
toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyet-
leri hakkındaki kanun ve onun 19'uncu
maddesi sarih. Gayri kanunl toplantrlar,
bir fikir hürriyetinin icabr ve Anaya,
sa hakkr olarak tanrnmrştrr. Ama saldrrrsrz
ve silAhsrz olmak'kayıt ve şartr ile... Te-
cavüze marıız kalrrsa, kanun dışı toplan-
tı yaprlrrsa kanun derki; önce muaJryen

usulle ihtar yapılır. İhtara riayet edilmez,
se zor kullanılarak dağıtılır. Ama biz bu,
güne kadar hAdiselerde, biliyorsunuz üni,
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versite hödiselerinde olduğu gibi çok so,

ğukkanlı hareket ettik. Hatt6 devlet oto,
ritesini biraz zedelemek pahasına. Fakat
devletin umumi menfaatleri bakrmrndan
bu işin kanalize edilmesi üakımından
zannediyorum ki tatbikatımrz tasvib gör-

müştür.

Şu elimde Mosyö Marcele, yani Fran-
sız İçişleri Bakanrnın İçişleri Bakanlığı
bütçesi miinasebetiyle yaptığı konuşma
ve talebe hareketlerinin tahlili var.

Marcele'e soruyorlar, .,talebe hare,
ketlerini nasıl görüyorsunuz?" Marcele
talebe hareketleri için diyor ki "Dünya-
daki tatbikat birbirine çok benzemekte-
dir. kanaatımrz odur ki bu hareketler,
bir menşeden idare edilmektedir. Bu ko-
ıru ile ilgili fikir ve hareket benzerliğinin
ketlerini nasıl görüyorsunuz?»ı

merkezi Havana'da bulunan 3 kıtayı kap-
sıyan bir teşkilAtın genel sekreteri tara-
findan oldukça ahenkli tarzda tanzim
edilmektedir. Metodu aynr, taktik aynı,
molotof kokteyllerinin kimyevi terkiple-
rine kadar hepsinin bir merkezden idare
edildiği yolunda kanaat vardrr.,

Fakat Türkiye'deki talebe hareketle-
rinde bazı benzer, ki biliyorsunuz bazı
gazetelerde molotof kokteyllerinin nasrl
lıazırlanacağr, terkibi, korunma yolları
falan da işareti verildi. Bunlara müvazi
olarak, bunun ötesinde, i.iniversite hare.
ketlerinde iiniversiteli gençlerin haklı ol_
duğ,r, makul bulundufu meselelerin cid.
diyetle iizerinde durulması kanaatında
oldufumuzu parlömento'da yapılan gö-

rüşmelerde hükfımet görüşü olarak arz
ettik. Hemen buradan bııgünkü olaya ge-

çiyorum.

Bugiin sat 5 ten sonra İstanbul Üni,
versitesi merkez binası işgal edilmiştir.
İşgale sebeb - söylenilenlere göre - öğren-
ciler doçent namzedi bir asistanın istifa-
sı hAdisesi iizerine bizce hareketleri ma-
lüm, ve şimdiye kadar her ttirlü bu kabil
bütiin hareketlerde önciilük yapan zeva-

tın tahriki ile rektörlük binasr önünde
tezahürat yaprlmrş, senato toplantısına
müdahale edilınek istenmiş ve bunun
iizerine senato merkez binada toplana.
mamtş, Fen Fakültesine gitmiş ve ondan
sonra da siiresiz olarak, bu fiili durum,
hukuk ve nizama uymryan davranışlar
muvacehesinde üniversite süresiz olarak
kapatrlmıştır.

Kanunen ve disiplin talimatnamesine
göre süresiz olarak i.iniversite kapatıldık-
tan sonra üniversitenin muhafazasr Türk
zabrtasrna mevdu kanunı bir vazıfedir.
Fakat biz derhal çeşitli komplikasyonları
olur diye dikkatli olduk -ki biraz geç gbl-
memdeki sebeb bu idi- derhal polis mü
dahalesine meydan kalmadan ikaz yapıl-
dı ve öğrenciler suçlularla binadan çrka-
rrldr ve böylece işgal de hAdisesiz olarak
önlenmiş oldu. Yannki inkişaf ne olur
bunu bilemeyiz. Aldığımrz malfımata gö-
re üniversite senatosu bu vaziyet iizerine
yann tekrar toplanıp iiniversitenin açıl-
ması için bir karara varacağı söylenir.
Fakat bizce, kanunen, işgal dolayısiyle
suç işlenmiştir. Görüşümi.iz bu yoldadır.
Savcılık da işgalciler hakkında takibata
geçmiştir. Adli mercilere tevdi edilecek-
tir. Arkadaşlar bu konudaki tutumumuz
bu kadar soğukkanh. İstanbul istihbarat
grubu tarafından iiniversite bahçesine
gizlenmiş olan aşağıdaki maddeler bulun-
muştur: 9 adet molotof kokteyli, şimdi
gelen rapor, 2 bidon benzin, 1 kutu barut,
93 adet molotof kokteyli imalinde kulla.
nrlan teneke kutu, l at arabasr kum...
Bunlar molotof kokteylinde kullanılmak
i.izere hazrrlanmış şeyler. Üniversite, ha-
len zabıtanrn muhafazası ve kontrolü al-
tında bulunmaktadrr.

Rektör, bu durumu resmen bir yazı
ile bildirmiştir. Onun i.izerine biz gere-
ken tedbiri almrşızdır. Bu hususta fevka-
lAde dikkatli olduğumuza arz edeyim.
Haziraı ve temmuz aylannda 3 ayrr fakül.
tenin dekanlan bize hAdiseler muvacehe.
sinde polis davet etmesine rağmen başka
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tedbirlerle meseleyi önledik ve polisi üni-
versiteye sokmadık. Buna ait vesikalar da
elimizdedir. Bir hatıramı da müsaade
edersenİz krsaca arz edeyim:

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Smiter, Temmuz ayında Türkiye'yi ziya-
rete gelmiş. Bu zat, Avrupa Konseyi'nin
çok muhterem krymetli bir zatrdrr. Av-
rupa Konseyi, Avrupadaki talebe hare-
ketlerini, tetkik için bir heyet kurmuş,
Smiter, beni ziyaret etti, eski bir Avrupa
Konseyi üyesi olmam hasebiyle 1,5 saat-
lık görüşmemizde bu konuda alınan ted-
birleri sordu. Kendilerine arz ettim. Bila-
hare kendisinden gelen mektupta, Türki.
ye'de alrnan tedbirlerin, Avrupa'daki di-
ğer memleketler için emsal mahiyetinde,
tatbik edilmesi bakımından da tavsiyeyc
şayan bulunduğunu büyük bir memnuni-
yetle belirtmiş ve tebrik etmişti. Bunu da
size istiraren arz etmiş oluyorum.

Arkadaşlarrm aşrrı cereyanlar konu-
su, her defasında İçişleri Bakanlığı ve
devlet güvenliği balımından, devlet be-
kası bakımrndan, hür demokratik rejimin
idamesi bakımından giiniin konusu olarak
tartışma mevzuudur. Şimdiye kadarki taı-
bikatrmız, sarih. Kanunların suç saydığı
devlet nizamrna müesses, meşru devlet nı-
zam;lna, Anayasa nizamrna müteveccih ha,
ı,eket nereden gelirse gelsin bizim vazife-
miz onun takipçisi otnak ve adalete tevdi
etmektir.

komiinizm hareketleri olabilir. İrticai
mahiyette denilen hareketler olabilir. Te-
okratik davranışlar olabilir. Arkadaşlar
rakamlar ortada.. Hiçbirisinden hiçbir su,
rette göz yumulmadığrnr da arkadaşlar an,
lattrlar.

Milleti Geri Götürecek
Giiç Yoktur

f Türkiye Cumhuriyetini, Türk
fullkrnı, Türk Milletini geriye
götürecek lıtçbtr güce, suretl

katiyede inanmıyonız. Mi.lm,
kirn değldlr. Türk hallu lıtçbtr
zaınan, onun hasletlerl, onun
yıptığı mücadele, mllll tarlb
şuuru, kat etUgl merhalelerin,
den geriye doğru götiirecek ve
buna tevessül edocek blr mec-
zubun arkasında gidecek kim-
seler ve zihniyette insanlar
değildir. Ancak bfu dlkkatle
takipçiyiz. Strreti kat'iyede
müsamaha etmemekteylz. Hi-
lAfet endişesi falan yoktur. Te-
okraük devlet özlemcileri tels
tfü mevcut olabiltr. kanunun
tanıdığı haklar var. Hepiniz bi.
liyorsunuz hiirrlyetler alabil.
diğine hattö yıkma pahasına
tstimal edllmektedir. yalnız
bu demek değildtr ki hürriyet-
lerin haklan böyle anarşlst vo
afi düşiincell, devlet güvenltği.
ni sarsıcı ve devlet nizamrnr
yok edici faallyetleri de boş bı.
rakacağız.

Onun için gerekli kanuni tedbirler
alıyoruz. Kanun Adliye VekAletinde ha-
zırlanmıştrr. Yakrnda ParlAmentoya tev-
di edileceğini zannediyorum. Bununla il-
gili Cemiyetler Kanunu'nda da tadilAt ve
yeni baştan değişikliği mutazammrn ça-
lışmalarrmız vardrr. Bilhassa talebe te-
şekkülleri bakrmrndan, yrllanmış talebe-
lerin, profesyonel, bu işlere alışık talebe-
lerin, talebe hareketlerinde ve idarede söz
sahibi olmamalarr hususunda ve diğer ce-
miyet nizamlanması ve kontrola tAbi tu-
tulması hususunda, tecrübeleri müsteni-
den hazırladrğımız tasarr vardır.

Arkadaşlar burada şu konuyu hülA-
saten arz ediyorum. Zamanınızı israf edi.
yorum, biliyorum ama bunlarr tescil et-
tirmekte fayda vardrr.

Devamlr olarak bazı din adamlarrnın
rejim aleyhinde faaliyetlerde bulunuldu-

ğundan yakrnrlmaktadır ve hattA adeta
bu umumileştirilmek gibi bir havaya bü-
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rünmek istidadı gösterilmektedir.

Müsaade ederseniz bir tarihi vesika-
yı burada hatrrlannrza sunmak istiyo-
rum.

Tevhidi Tedrisat Kanunu, 3 Marı
1924 tarihli.

Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun 4 üncü
maddesini okuyorum:

"Maarif VekAleti yüksek diniyat mi,i-

tehassrsları yetiştirebilmek izere Darül
Fünun'da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve
imamet ve hitabeti gibi hidematı diniye-
nin ifası vazifesiyle mükellef memurlarrn
yetişmesi için de aynr mektepler küşad
edecek."

Bu kanun mer'i. Zaviye ve tekkelerirı
kaldırılmasrndan sonra o/o 99'ıı müslüman
olan bu memlekette devlet nasıl ki mü.
hendisi doktoru diş tabibini yetiştirmekle
mükelleftir. Bu kanuna göre de din ada-
mrnr ailelere manevi boşluğu bırakma-
mak ve hakiki din adamları, din terbiye-
si, yüksek ahlAki telAkkileri aşılamak vc
öğretmek maksadiyle din adamları yetiş-
tirmeyi de Maarif VekAleti'ne tevdi etmiş_
tir. Yıl 1924 .Çok rica ederim. O zaman-
dan bu zamana kadar bu vazife yerine ge-

tirilmezse Türk ailesi, Türk cemiyeti ço-
cuklarına Allah korkusu ve ahlAk telAkki-
lerinde ve ahlAki hareketlerde esas olan
din terbiyesini ve inançlarrnr öğretecek
Güvenilebilecek hakiki din adamrnr bula.
mivsa ne yapacaktrr? Sokakta bulduğu
herkesi getirip çocuklarına din terbiyesi
verdirecektir. Böylece bir hurafe, bir yo.
bazlık hödisesi ortaya çrkacaktrr. Bunun
vebali herhalde bizim değil arkadaşlar,
Türk halkrnrn da değil, bu, idareyi bu
hale getirenlerindir.

Bunun gayet ilmİ, hukuki ve kanuni
nedeni budur. Biz bunun tedbirini de alı.
yoruz. Hatalar olabilir ama yol budur.
Din adamı konusu, hakiki din adamı, ay-
dın din adamı, hakikaten dini terbiye ve.
rebilecek, dinimizin manevi hizmetlerinin

bütün icaplarrnı aydın bir kafayla verebi-
lecek din adamlannrn yetişebilmesi, Türk
Devletinin asli vazifesidir. Bunu yapma
yolunda hükümet, tedbir almaktadır.

ı!erlemenin
Maneui Şartı

* Arkadaşlar, garp kafasını, 'ma-

tematik kafayı, hukuk mefhu.
munu, manevi duygularla sen.
tez etmeden, ahenkli bir suret.
Ie tevlılt etmeden terakki ola"
maz.

Garp medenlyetinfuı kaynak.
lannda 3 unsuru tekrar etme-
me müsaadenizi rlca ederlm.
Yunan matqmatik kafası, Ro-
ma Hukuku, Hristiyanlık ru-
hu. Bu üç kuwet meczedilmiş
ahenkli blr tarzda gaıp mede-
niyetl çıkmış, ama onun kay-
nağnda benlm hasletlerim,
Türk ırlonın Tiirk medeniyeti.
nin büyfü kurucularının tesir-
lert olmuş. O halde teraklıil için
mutlaka manevi değerlere ama
bu manevi değerlerin bir tara-
ftn aleylıine olmamak şartiyle,
krymetlere yani dlni bilgileri
müsbet kafayla giinün icapları
fen ve terakkiyle ve milli has.
letlerle teçhiz ve tevhit etmek
suretlyle ahenklt surette Türk
nesilleri yetlştirmek, Türk maa.
rifinin, Ttirk Devletinin asli
vazlfesl olınasr lktlza eder. ve
bu yapıIınadrğı takdirde yarım
kalır ve bunlann miinakaşasr
devam eder.

Meseleleri satrhta, su yiizüne çıkan
araz|ariyle ve sathi göriinüşleri ile değil,
sebeb ve nedenleri ile bir içtimaiyatçı gi-
bi ve bir sosyo-psikolog gibi sosyal hö-
diseleri, de sosyolojik kanunlarla haledi-
ci bir felsefe ve inanrşla ele almak lAzım.
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dır. Aşırı cereyanlar konusrrnu da, böyle
mütalAa etmek lözrmdır.

Komiinizm meselesindeki bizim gö-
rüşiimi.iz, ya|ııız zabıta ve polisiye tedbir-
lerle, cezai müeyyidelerle bu işin önlen-
mesi mi.imki.in değildir. İktisadi tedbirler
almak lAzım. Söylediğim sosyal tedbirler
ve maarif tedbirleri almak iktiza eder.
Bunlan beraber yürütmek l6zımdır. Ka-
naatindeyiz

Arkadaşlar geçen üç senedenberi Tür"
kiye'de aşırı solun faaliyetleri ve Türki.
ye'de TBMM.'deki tezimiz hakkındaki gö-
rıışlerimizin bugün vakılar olarat ortaya
çıkmış olmasr karşrsrnda. tefern:atb git-
meye lüzum yoktur. Dedik ki bu parti
Marksist, Leninist ve Engels felsefesine
dayanan, Türk kanunlanna göre terviç
edilmiyen bir esasa istinat eden bir kuru-
luştur. Materyalist felsefenin bütün icap-
larrnı, prensiplerini kavramrş ve kabul
etmiş bir teşekkül olduğu münakaşalar-
da sarih olarak ortaya çıkmış bulunmak-
tadrr .

Ewelki günkü Cumhuriyet Gazete-
si'ndeki kommanteri arkadaşlarrmrn oku-
maslnı tavsiye ederim. Orada gayet açık
şekilde T. İ. P. Marksist, Leninist esa-

srna istinat eden, ancak uygulama-
da ve tefsirde fikri münakaşasına dü

şer ve biribirlerine inanmadıkları için
akla hayale gelmedik sosyalist parti-
lerde yaprlmıyan münakaşaların Türki,
ye'de cereyan ettiği de gayet vazrh misal-
lerle ortaya konuyor. Zaten bundan zan-

nediyorum ki Türk ParlAmentosu olarak
asgari müştereklere varma da, büyük biı
neticedir ve bu seneki bütçede geçen se-

nekilerden farklı olarak, bu mesele daha

çok vuzuha kavuşmuştur.

Masum sosyalist hareketi diye vasıf,
landrran, aşağıda Mecliste parti liderleri
nin şu vakra karşrsında zannediyorum ki
cemiyet için ibretamiz neticeler almaları
lAzım gelir kanaatindeyim. Polemiğe gir-
meden bu konuya bu kadarla değinmekle,

temas etmekle iktifa edeceğim.

Arkadaşlarım, son olarak trafik ko
nusu hakkrnda da, krsaca maruzatta bu
lunmak isterim.

iltllll Afet : Trafik

* Trafik, haklkaten geçen yıl
Meclis'te de söyledim, bir mll-
Ii 6fet halindedir. Bu gerçeğl
kimse 5alrlıyama:z. Senede 3
btn ktşt ölüyor, 13 bin lıtşt ya-
ralanıyor ve sakat kalıyor.
ÖIiim nisbeti dünyada rekor
sevlyeslndedir. Bunlar val«m,
Trafik meselesi, yalnrz blr ve-' kAletin tşt değil, bir devlet ko-
nusudur. Çeşttlt yönleri vardır.
Bunlan aynen aıiz ettim. Biz
meseleyi bu yönüyle tetklke
tabt tuttuk, ama tedbtrlerl ko-
lay değil, birdenbire halledtle.
cek btr mevzuu değtl.

Arkadaşlar, trafik her şeyden ewel
bir eğitim meselesidir. Sürücünün eği-
timinden, mektepteki çocuk eğitimine ka-
dar bir eğitim meselesidir. Bunun konuş-
masrnı da, çalrşmalarınr da Sayrn Ülker
belki hatırlarlar. İstanbul'da Trafik Ka-
zalarınr Önleme Cemiyetinin bir toplan-
tısında uzun uzun 1,5 satlik bir konuşma
ile meselenin üzerinde durdum. Ayrrca
vasrta meselesi, iyi kontrol meselesidir.
Trafik polisi iyi yetişmemiştir. Zaten
Türkiye'deki mevcudu 1965'e kadar 1405,
bugün trafik polisinin mevcudu 2450 dir.
KAfi değil, 6000 tane olmasr lAzım ama
ewelA kendisi eğitilmelidir.

Trafik polisi ewelA kendisi bilmeli-
dir. Trafik polisi'halkla münasebetleri
yönünden eğitime tAbi tutulmalrdır. O
gayret içerisindeyiz. Vasrta olmadan, tel-
sizi olmadan, radar telsizi olmadan, yol-
lar muntazam olmadan, diğer iktisadl
tedbirler alrnmadan trafik meselesinin
önlenmesi mi.imkün değildir.
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Bölge trafiği kuruluşunu biliyorsu-
nuz. Kanunen kurulmasr derpiş edilmiş
aına zamanlmtza kadar kurulmamış. Biz.
iki sene ewel kurduk. Bölge trafiği tatbi-
katı olan yerlerde, ki İstanbul, Ankara
dahil, trafik kazalannda vo 15 nisbetinde
aza|ma vardrr. İster rakamlara inanrlsrn
ister inanrlmasın ama vakra budur.

Kıymetli arkadaşlanm, İstanbul'da
hırsızlrk olayları soruldu. Rakam verebi-
liyorum. 1968 senesinde l22l dir. Hırsrz.
lık olayı 1960 da lzlD, 196l de 1823, 1962
de |490, |963 de 1559, 1964 de 1555,
1965 de 1536, 1966 da 1949, 1967 de 1890,
11 aylık 968,122l. Gayet açık söylüyorum.
Tetkike amade, arkadaşlanm Ankara'da
hrrsrzlrk olaylan eskisiyle mukayese edi-
lemiyecek kadar azalmıştır.

Son birbuçuk ay içerisinde ewelcc
sabıkası olan, hırsrzlrktan sabrkası olan
vesaire 2500 kişi toplanmıştır. Bunlarda
büyük bir kısmı da yeniden suçlu bul
muştur yg 1akipdedir.

İstanbul'da da durum böyledir. 2,5
milyonluk İstanbul'da polis sayrsı 4000
dir. Ama bütiin bunlara rağmen İstan
bul'da son yıllarda, hele son aylardaki, id.
dia ediyorum. Hrrsrzlrk olaylarr mukayc
se edilemiyecek kadar azalmıştrr. Am,
bunlar tam mAnasiyle kaldırılmrş, olamaz
iddiasında bulunmuyorum. İnsan olan
her yerde hAdise olacaktrr ve hele Türk
cemiyetinin bugiin içinde bulunduğu şart-
lar itibariyle zabrta olayları ve asayişe
müessir suçlar işlenecektir ve olacaktrr.

Tekraren arz ediyorum. Türkiye'nin
durumu, asayiş ve emniyet durumu, en-
dişe verecek mahiyette değildir. Tedbir.
leri, vakrayı olduğu gibi kabul ediyoruz.
Ve tedbirler iizerinde de ciddiyetle duru-
yor.xz.

Osmaniye Muhtan meselesi takipte
dir. Tek vakamrz yoktur ki, büyük hadi-
se zikredemezsiniz, yoktur. Di.izce hAdise-
si çöziilmüştür. Karaahmet hAdisesi, İr-
fan Vural hAdisesi. Sonra soyadr Ülker

olan meşhur bir sabıkalı yakalanmıştır.
Yusuf Giinaçtr ismindeki, 1951 senesin-
denberi müteaddit katil ve şekavet olay-
lannda fail olan zat yaka|anmıştrr.

Tiirkiye'de faili meçhul suçlar fevka-
löde azalmıştır. Takip ediyoruz. Hususi
bürolarla.. Jandarmaya ait olanlar jan-
darma vasıtasiyle, emniyete ait olanlar
da emniyet vasıtasiyle.. Ama daha bu ek-
sik değil, çok var..; MeselA yalnız Siirt
bölgesinde halen kanun kaçağ, firari du-
rumunda olanlar var ama onları da bı-
rakmryoruz. Takip ediyoruz. Bunların
adedini asgariye indirmek için gayret sar-
fediyoruz. Zannediyorum ki arkadaşla-
rtm umumi maruzatrma son vermiş olu-
yorum. Zamarunan işgal ettim. Sabahın
bu erken saatlerinde beni dinlemek lüt-
funda bulunduğunuz için teşekkür ede-
rim.

Efendim, Atatürk'ün ölüm yıldönü-
münde sayın arkadaşrmız tarafindan em-
niyete vaki bilgi ve ihban iizerinde mese-
le bana da intikal ettirildi. Hakikaten siz-
den özür dilerim. Daha ewel emniyetin
bildirmesi lAzımdı. Yalnız gecikme şuıı-
dan ileri geliyor. Netice alamadık. Biz
resmin Lenin'e benzeyip benzemediği
ve iizerindeki, kulaktaki bu orak çe-
kiç konusunu Giizel San'atlar Akademi-
sine gönderdik. Akademiye Savcılık gön-
derdi. Gi.izel San'atlar Akademisi de, bu
resmin Lenin'e benzemediğini ve hiçbir
surette suç unsı.ıru olmadığı yolunda ra-
por verdi. Bunun iizerine savcrlrk ta Ata-
türk diyor, Lenin'e benzemiyor diyorlar
ve savcılık ta takipsizlik karan verdi.
Takdir edersiniz bizim yapacağmız başka
bir şey yok. Bizim vazifemu alıp Adliye1
ye tevdi etmektir.

Tekraren arz ediyorum. Takip edil.
memiş, askrda brrakrlmrş, suç işlenmişte
takip eülmemiş kaç vakra gösterilebilir.
Tek bir vakrayı bir tek arkadaşım zikre-
demez. Lütfederlerse, böyle bir hidise.
vakra varsa; resmin matbaasr belli, kli-
şeyi yapan da belli, hüviyetleri de belli...
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Söylediğimiz gibi derinliğine tahkikatı
yapıp arkasını da brrakmıyoruz, takip
ediyoruz.

Sayın Başkanrm, kıymetli arkadaşla-
rrm, sabrınrza teşekkür ederim. İlginize
şükranlarımr arz ederim.

Teferruatiyle bildireyim. Merkez va-
lileri 1965 de 27 tane idi bu 3-5 tane değil
27 tane idi. Bugün 32 tanedir. Vazife ve-

I

riyoruz. Müfettiş olanlara müfettişlik
yaptrrtryoruz.

Diğer konular hakkında arkadaşla.
rım müsterih olabilirler. Bütün tefernıa.
tiyle kitaba geçmeden önce yazıI;ı olarak
ayflca sorulannrn cevaplarınr takdim ve
arz edera.

Şükranlanm| arz ederim.

I
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içişrnni BAKANI FARuK süraıı
(KONYA) - Sayın Başkan, Millet Mecli-
sinin değerli üyeleri.

İçişleri Bakanlığının |969 yılı bütçe
miinasebetiyle tenkitlerde bulunmuş ve
kıymetli fikirler serdetmiş bulunan de-

ğerli grup sözcülerine şahsen ve İçişle-
ri Bakanlığı camiasr adrna şükranlarımı
arz etmek isterim.

Kıymetli milletvekili arkadaşlarrm,
İçişleri Bakanlığı hizmet teşkilAt mes'uli-
yet şümulü itibariyle tenkide fevkalAde
müsait bir kuruluşa sahip olan bir Ba-
kanlıktır. Her yıl olduğu gibi bu yılda
kıymetli milletvekili arkadaşlarrmrz ve
grup sözcüleri, cidden bizim çalrşmaları-
mıza istikamet verebilecek İçişleri Ba-
kanlığının dalıa iyi hizmet görebilmesini
temin edebilecek fikir ve mütalAalar ser-
dettiler. Bu mütalAalar geçen yıllarda ol-
duğu gibi geniş ölçüde kıymetlendirile-
cek ve mümkün olanları tatbik mevkiine
konulacak, mümkün olmayanlann neden-
leri de bu mütalAalarr serdeden arkadaş
larımıza birer kitap içinde aız edilece
tir.

Yapılan konuşmaları bendeniz şu
kategoriler içinde umumi lıatlarıyla tel-
his etmek istiyorum. Konuşan arkadaşla-
rım, ve bütün grup sözcüleri İçişleri Ba-
kanlığının teşkilAt ve hizmetleri itiba-
riyle bugüniin ihtiyaç ve şartlarrna cevap
verebilecek mahiyette bir sisteme sahip
olmadığı yolundaki ana fikirlerine cevap
arz ediyorum. İhtiyaca cevap verebilecek
bir sistemin bulunmadığrna, ve bugünün
Türkiye'sinin gerçeklerine, şartlarına ih-
tiyaçlanna cevap verebilecek bir idari
sistemin ve mekanizmasını kurulmasr lA-
zım geldiği yolunda, zamaıa zarflaı mü-

şahhas ve umumi fikirlerle beyanlarda
bulundular. Hakikaten kıymetli millet-
vekileri, İçişleri Bakanlığınrn hizmet ve
teşkilAtı Türkiye'nin, gelişen ve değişen
dünya şartlarr içinde çeşitli hadiselere
sahne olan dünya olaylarrnrn ki, Türki-
ye'de bunun reperküsyonlarr tesirleri var-

dır bu şartlara ihtiyaçlara cevap verebi-
lecek bir idari mekanizmaya halen sahip
bulunmamaktayn. İdari cihazrmız biinye
itibariyle, hastalıklarla malüldür. Bunu
bazr müşahhas misallerle huzurlarınrza
getirmek istiyorum.

Kanunların Sayısı
U8 Yaşı

Bilfraz, İçişleri Bakanlığınrn hizmet
ve teşkilAtının sevk ve idare edip istika-
met veren kanun sayrsr halen 137 dir. Bu
l37 kanunun 19 adedi Osmanlı devri ida-
resinden müdewerdir ve halen mer'idir.
49 kanun 1920 Türkiye Büyük Millet Mec.
lisinin kuruluşu ile 1930 seneleri arasın-
da tedvin edilmiştir. 69 adedi de 1930 ilı
1942 yı||arr arasında çıkartılmıştır. Şu
vaziyette İçişleri Bakanlığı teşkilAt ve
hizmetlerine istikamet veren kanunlarrn
en yenisi, ana kanunlann en yenisi 25 se.
rıelik maziye sahip. Kaldıki bu kanunla.
rrn idarei umumiyeyi vilAyet kanunu 1912,
tarihli 55 senelik. Köy Kanunu 1924 sene.
sinde tedvin edilmiş, Belediye Kanunu dı.
1930 senesinde çrkartrlmış. Yani monarşi
devrine ait meşruti devre ait ve o gü.
niirr şart ve ihtiyaçlanna göre çrkartıl-
mış kanun çeşitli hadiselere sahne olmuş
Türkiye'de bugün halö mer'i. O kadar ki,
a zamaIua ait kanunlann bir iıısmr 18

Garplılaşma hareketiyle 1789 Fransız İ
tilöli Kebirinin tesirleriyle Fransrz İdart
Hukukundan müdewer polis devleti ida-
resine ait kanunlar. Nihayet 1900 yani
|293 Anayasasrna göre |877 Esas Teşki-
lAt Kanununa göre tedvin edilmiş, hazır-
lanmış kanun. Keza l92l Anayasasrna gö,
re Teşkilötr Esasiye Kanununa göre ve
1924 TeşkilAtr Esasiye Kanununa göre ve
o günün şart ve ihtiyaçlarına göre hazır-
lanmış Köy Kanunu ve 1930 çrkarrlan Be"
lediye Kanunu. Ondan sonraki İl idare
Kanunu ve mümasil kanunlar da yine
arz ettiğim gibi geçmiş tarihlere ait ve o
güniin ihtiyaçlarına göre tedvin edilmiş
kanunlar. Bunlan söylerken şunu arz ve
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ifade etmek istiyorum: Bu kanunlarla bu
mevzuatla Türkiye'nin bugünkü şart ve
ihtiyaçlarını karşrlamak, plAnlı devrenin
lredeflerine ulaşmak için, plinın prensip-
lerini tahakkuk ettirmek için lüzumlu
idari sistem ve vasrtayr kurmak mümkün
değildir.

Kıymetli arkadaşlarım, günlük hAdi-
selere göre ve münferit mes'elelere göre
kanun rsdarr ve kanun çrkartrlması müm
kiindür ama bu reform mahiyetinde ve
idarede köklü ıslahatr verebilecek mahi-
yette bir davranış ve tedbir o|amaz.

* İşte, bu nedenlerle biz hükü-
met programımrzda yazdığımız
gibl, idari mekanizmanın, Tür-
ktyenin bugünkü şart ve ihti-
yaçlarına cevap verebilecek
tatzda ıslalu hususunda geniş
bir çalışmaya girnıiş bulunuyo-
ruz. Çalrşmalar, geçmiş çalış.
malan da nazan ltibare almak
suretiyle; meselö, idareyi ve
idari metodlan yeniden diizen-
leme komisyonunrın tesbit et-

tiği ilkeler, ve prensipler, Ba.
kanlar kurulu tarafindan ka-
rarlaştınlmış ve alökalı vekA-
letlere de tevdi edilmiştir.

Reform zarureti

Bu cümleden olmak iizere İçişlerı
Bakanlığı kendi hizmet ve teşkilAtını yeni
baştan tanzim etmek ve yeni bir sistem
kurmak düşüncesiyle 18 aydan beri 30

kişilik kaliteli bir kadro ile bütün teşkilit
branşlannda gayet geniş ve ilmi manada
biraraştırmaya girmiş bulunmaktadır.
Yani İl Genel İdaresi, Nüfus, Umumi Za-
bıta, Mahalli İdareler, Sivil Savunma.
Bütün bu sahalarda hadiseler bugünün
şartlarrna göre mahalline ekipler gitmek
suretiyle tetkike tabi tutulmaktadrr.

3.000 Göreu

İçişleri Bakanlığı bugün 3000 adet
görevle vazifelidir. Asli görevlerinin ya-
nında, diğer kamu kuruluşlan ve İktisa-
di Devlet Teşekkülleri ile beraber bilfiil
ve bilvasıta çeşitli Devlet hizmetlerine
muhataptır. Bu kadar geniş, bu kadar
karışık sistem içerisinde arzettiğim gibi
idari cihazımız bürokrattır, idari ciha.
zımız merkeziyetçidir, idari cihazrmrz kır-
tasiyecidir ve idari cihazırııı arzu edilen
randrmanr verememektedir.

İşte bu vakalar müvacehesinde bir
çalrşmaya, ilmi bir çalışmaya girmiş bu-
lunmaktayrz ve neticelerini de almak üze-
reyiz. Bu, senenin Mayrs aymrn sonunda
ilmi araştırm am|z|n, ki mahallerine kadar
giden ve hadiseleri yerinde tetkik edeıı
ekiplerin çalrşmalarr, bilAhare Ankara'da
tetkike tabi tutulacak, ilgili meslek te,

şekkülleri, üniversal kuruluşlar ve diğer
kuruluşlarla bu işin münakaşası yapıldık-
tan sonra umumi bir rapor halinde nihai
şekli alacak ve yeni mevzuat tedvini ikti
za eden hususat tesbit edilecek, idari ka-
rarlar da, idari karar olarak tatbik edile-
cektir.

İşte, kıymetli Milletvekili arkadaşla-
rımın geçen senelerde ve bu sene idari ci-
hazımızrn, mahalli idarelerin iyi işleme-
mesi ve personel meselesinin neden daha
ıslah edilmemesi konusundaki sorularr-
nın cevabı zannediyorum, bu arzettiğim
hususlar içerisinde cevaplandınlmrş ol,
maktadır.

Kıymetli arkadaşlarım, araştrrmanın
neticesi olarak bir kaç misali arzetmek is-

tiyorum : Köy idaresinin mer'i kanunlar-
la 105 vazifesi var. Belediye idaresinin
202 vazrtesi var. Amma bugi,in köy idare-
si ancak iki vazifeyi göriir haldedir. Bun-
lardan birisi; bulaşrcr hastalıkların ihba-
rı diğeri de, bulaşrcr hastalrklar münase-
betiyle köye gelen ekiplere yardım. Onun
yanında idari, en küçük mahalli kademe
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olarak atom serpintilerinden tutunuz da
en miihim devlet hizmetlerine kadar me-
sul makam olarak merci olarak kanunla-
rrmrzda köy idaresi görülmektedir.

Yine Belediyeler, 202 görev|e mükel-
leftir. En iyi hizmet gören belediye, bu.
gün ancak % 30 nu görebilmektedir, 30
veya 4O görev ifa edebilmektedir. Yine
bugün beledi imkAnlarla 100.000 nüfusu
olan belediyelerin vatandaşa yaptığı be.
ledi hizmetlerin yıllık miktarı'I0 liradıı..
Nüfusu 100 binden aşağr olan belediyele.
rin miktarı da 30 liradır.

Şimdi bu, krsaca müşahhas olaralt
arzettiğim vakıalar, bu araştrrmalarrn
neticesİnde ortaya çıkmıştır. Bunlar esas.
lr surette tesbit edilmeden, tetkik edil-
meden günlük tesirlerle ve mücerred ha-
diselerle kanun tedvinleriyle ıslahat hare-
keti mümkün değildir.

Şimdi, bu umumi idare ile ilgili ve
idarede yer|iden diizenleme hakkındaki
maruzatrmdan sonra arkadaşlarımın
umumiyetle iizerinde durduklarr en mü-
him yani, İçişleri Bakanlığı ile ilgili en
mühim konu emniyet ve asayiş mes'elesi-
dir.

Emniyetin yG

Asaylşin Miyarı

f Kıymetli arkadaşlanm, emni-
yet ve asayişin bir memlekette
mlyan, o memleketin mesuh.
yetini deruhte etmiş müessese-
lertn davranrşlarında araııma-
lıdrr. Millete nlyabeten vazife
gören T.BJtl. Mecllsi hiç zup.
hesfu ki, umumi asayiş ve hu-
zıırıın temin tesls ve ldamesin-
de yegAne mercl ve en mesul
makamdır. Burada yapıIan be-
yanlann ve yine burada yapı-
lacak ga5rn mes'ul beyanlann
Ttirkiye satlıında, vatandaşla.
rın ve yurt asayişl iizerindekl

tesirlerinl lzah etmeğe liizum
yoktur. Burada iktldar ve mu.
halefet olarak emniyet, asayiş
ve huzur konusunda fevkalöde
drkkatlt ve itinalı olmak lö-
zımdır. Burada konuşulan her
c|imlenln, burada yapıIan he
beyanın vatandaşlar iizerinde,
bugiinkii şartlar ve vasat i,
sindeki tesirini hasep etmek lA-

zmdır.

Azız arkadaşlarım, fiirkiye'de h,

kuk devleti idaresi hakimdir. Türkiye'dı,
Anayasa hakimdir. Hertes tanun ve a

yasaya göre hareketlerini tanzim etmel
mecburiyetindedir. Kanıınlan çıkara
l,:şri-i organa mensup kimseler,
fette dahi olsalar kanunlarrn ruhuna ve
şekline uygun şekilde faaliyette bulun-
mak mecburiyetindedirler. İktidarrn ha-
talarr, kusurlarr dahi olsa, Devlet huzur
ve emniyeti bahis mevzuu olduğu zaman
ağrr mesuliyetleri vardrr. Kanunları bir
kenara atarak, kanunlann üstünde Ana-
yasa ,Anayasanın üstünde de, doğal ka-
nunlar, tabiat kanunlarr hakimdir, diye
milleti anarşiye sevkedecek, milleti ka-
nun dışr hareketlere svkedecek davranış-
lardan tevakki etmek lAzımdır. (A.P. sı-
ralarından : n bravo,, sesleri ve şiddetli al.
kışlar)

Değerli Milletvekili arkadaşlarrm,
her şeye rağmen günün şartlarrnr nazarl
itibare alarak ve hükümet mesuliyetiniıı
ağırhğı içerisinde tansiyonu yükseltme-
meye azami surette itina göstereceğim.
Bu beyanlarımr da, bizatihi bir kaç gün
ewel Bütçe müzakeratr münasebetiyle
söylenmiş olan sözler olduğu için tekrar
edyiorum ve cereyan eden huzur bozucu
ve yurt emniyet ve asayişine müessir
olan, hepimizin i.izüldüğü hadiselerin, ne-
denlerinin izahının yaprlmasr iktiza etti-
ği için arzediyorum.

Kıymetli Milletvekili arkadaşlarrm,
emniyet ve asayiş konusu takdir buyuru,
lur ki, bir bakanlrğın mesuliyeti altında
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olan bir mesele değildir. Emniyet ve asa,
yiş konusu bir devlet meselesidir. Ve bir
devlet için en mühim meseledir. Hükü,
ıaetlerin birinci ve asli görevi devlet em,
niyet ve asayişini sağlamaktrr.

Emniyet Beka Mes'elesidir

* Devlet emnlyet ve asayişi ayil
zamanda btr beka meselesidir.
Bir reİtm meselesidir. O itl-
barla bu kadar memleket şu.
mül bir meselede .bunun mg
sultyetlnt mevcut iktidarlara
hamletmek, zuhur eden hadl
selerden dolayı onu suçlayarak
haklı, haksız yere bu meselg
nin uzun miinakaşalannı, va.
tandaşı huzursuzluğa sevkede.
cek taızda yapmak devlet ni.
z*ıIIIım|z balımından, devlet
bekamız bakrmından uygun
düşmez kanaatındayım.

Keza, devletin emniyeti ve devlet
otoritesi meselesi de iktidarın başlrca ve
iizerinde hassasiyetle durmasr iktiza eden
bir konudur, ve görevlerinin başında mü-
talAa edilir. Bu idrak ile biz üç seneden-
beri Tiirkiye'nin şartlan içerisinde Tür-
kiyenin ekonomik ve sosyal ve siyasi şart-
lan içerisinde mes'eleyi bir iç huzursuz.
luk meselesi haline getirmeden, bir re,
jim meselesi haline kaydırmadan plAnlı
kalkınmanrn icabı, bir iktisadi huzurun,
iktisacii kalkınmanır, zeminini hazırla.
mak maksadıyla bütün gayretlerimizi
sarf etmiş bulıınnÜtıp

Memleketin asayiş meselesi, memle-
ketin iç güvenliğinin temini meselesi tak-
dir buyurulur ki, ya|nız zabıta meselesi
değildir. Zabıta kuwetlerinin iştigal ko-
nusu da değildir. Meseleyi çok şumüllü
olarak tetkik etmek lözımdır. Memleket
te huzursuzluk varsa onun hakiki sebep
ve amillerini ve nedenlerini tetkik etmek
iktiza eder.

* 1969 Tiirkiye'sinin 1960 Türki,
ye'siyle, hatta, beş sene ewelki
Ti.irkiye ile, 20 sene evvelki
Türklye'nin bir olmadrğını
herkesin kabul etmesi iktiz:ı
eder. Bu böyledir de. Türkiye'-
de 196l Anayasasının getirdiği
yeni hak, hürriyet ve müesse-
seler mevcuttur. Bu yeni halt
ve müesseseler ve yeni hak ve
hürriyetlerin istimalindeki tec-
rübesizliklerimizden mütevel-
lit bazı hadiselerin ve bazı fi-
kir hareketlerinin ortaya çıkma
sı zaıınedyiorum ki, emniyet vc
asayişin yurt çapındalıd değer-
lendirilmesinde mühim yer iş.
gal eder.

Bundan 20 sene ewelki, 30 sene ev-
velki bir polis devleti zihniyeti içerisinde
değerlendirilen ve tertip edilen hadisele-
rin bugünkü hadiselerin aynr dahi olsa,
aynı ölçüler içerisinde kayıslanamryaca-
ğrnr ve tecziye edilemiyeceğini kabul et-
mek lAzımdır.

Sayın Raif Aybar beyefendi burada
buyurdular ki, nği1 zamanlar bende ida_
reciydim, bunlarr gayet iyi bilirim, ama
şu kadar da polis varken bunlar olmuyor-
du." Şunu arzetmek istiyorum, bundan l5
sene ewel, bundan 20 sene evvel, 30 se-
ne ewel komünizm kelimesini kullanan,
onun propagandasrnı, en küçük şekliyle
onun izahrnr yapmaya kalkan insanlar, o
günkü anlayış ve o günkü telakkiler içe-
risinde tecziye edilirlerdi. Ama bugüır
Mao'nun bütün kitaplarr, bugün Nazrnı
Hikmet'in bütün kitapları vitrinlerde ale-
ni şekilde satılmaktadrr. Bu, Anayasamr-
zrn getirdiği hürriyetler ve haklar içeri.
sinde mütalAa edilmek suretiyle kıymet-
lendirilmektedir. Bunlarr vakralar olarak
kabul etmek mecburiyetindeyiz.

* İktldar olarak şunu ariz etmek
istiyorum. Gerek aşırr cereyan
Iarla mücadele konusunda, ge.
rek komiiniznle mücadele ko.
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nusunda iktidar bugüne kadar
hangi mevzuda, hangi kanun
dışı faaliyet telakki edllen pro-
paganda maldyetindeüil hadl.
seyi adliyeye intlkal ettirme-
mişttr.?

Bugünkü mer'i Anayasamızın, mer'i
nizamlarrn muhafazası hususunda kanun-
larda boşluklar varsa ki, vakralar bunu
ortaya koymuştur, onun tedbirlerini de
getirmiş bulunmaktayız. İşte komünizm-,
den, aşrrı cereyanlardan şlkAyet eden
ve müesses nizamrn idamesini arzu eden-
ler ve Anayasa Nizamrnrn, mer'i Anayasa
nizamrnrn altrna dinamit konmamasrnr
arzu edenler.. Hükümet tarafindan hazrr-
lanan ve derin tetkik neticesinde ortaya
konan kanunu kritiğe tabi tutmak sure-
tiyle ve kanunu tam bir vatan perverlik
anlayışı içerisinde değerlendirerek Türk
Adliyesinin önüne koymak lAzrmdır. Me-
seleleri biz tediple, tenkille terör sistemi-
le sureti katiyede halletmek niyetinde de-

ğiliz. Şimdiye kadar da buna ait bir tek
tatbikatımrz yoktur.

Kıymetli arkadaşlarım, muayyen ha-
diseler cereyan eder, memlelçet anarşiz-
me doğru gidiyor diye şikAyet eden insan-
|ar ,zabıta, vazifelesini gördüğü an, bu se.
ferde tedhişe gidiyor diye şikAyet eder-
ler.

Kıymetli arkadaşlarrm, bugüne ka-
dar Adalet partisi olarak Adalet partis.i

iktidarı olarak olarak her mühim hadise-
de, devlet güvenliği ile ilgili her mesele-
de, devlet asayişiyle ilgili olan her konrı-
da hiç bir tanesi yoktur ki, takibe maruz
brrakılmamış ve adalete intikal ettirilme,
miş olsun.

Buraya çıkan arkadaşlarrm, bunlarr
müşahhas misallerle ortaya koyarlar. Üç
buçuk seneden beri bunun müşhassa ola-

rak, delilleriyle ortaya koyamamışlardır.

Herşey in Hesabını verebiliriz

cevabıru hesabrn vereblliriz.
Bizim çok şükür hesap veremi-
yeceğimiz htç btr icraat ve tat-
bikatımız yoktur. Bunun aksi-
ni iddia edenler, gellr burada
delillertni ortaya koyarlar, bu-
nun yolu budur. Tehevvürle,
yan yolarla, yeraltı faaliyetle-
riyle başka metodlarla bu tş.
ler haledilmez arkadaşIar. Bu-
nun yolu kanuni meşru ve de-

mokratik yoldur. Türlıiye'de
serbest parlAmento vardır, hür
basın vardır, müstakil mahke-
meler vardır. Her şey serbes'
tir. Bunlann münakaşa ve mü-
zakere yeri ve mercilerl va
dır.

Burada tartrşrrrz, ama burada tartı-
şılmayan meseleler muhayyel şekilde, ol-
ınamrş hadiseleri, vuku bulmamrş ha_

s, ieri herkes kenü aızusuna göre k,
muhayyilesine göre, kendi tand_ansına gö-
re olmuş gibi gösterip veyahut tahrif
etmek suretiyle onu ortaya kovarsa bu in-
safla, vicdanla kabili telif değildir arka_
daşlarım.

Arkadaşlarım müşahhas misal verdi-
ler. Konya hadiseleri dediler. Konya ha_

diseleri temyizdedir. İdareyi itham etti-
ler, kararr temyizde kesinlenmemiş. Ama
idareye ait olan krsmr arz edeyim. Mülki-
ye müfettişleri idareciler hakkında lüzu-
mu muhakeme talebiyle Şurayr Devlete
evrakr fezlekeyi, dosyayı gönderdiler. Şu-
rayı Devlet idarecilerin suçu, kusuru ol-
madığı hakkında ademi takip kararı ver"
miştir. Şurayı Devletin kararr kesindir.
Hem mahkemeden bahsediyorsunuz,
hem de itham ediyorsunuz. Kesinleşme-
miş karara günah değil mi? Günah değil
mi, vazife gören insanlarr, suçsuz insanla-
rr suçlu gibi göstermek... Bu hakka hu-

kuka sığar mı? Birinci misal bu.

Meselenin münakaşasıı:r,ıapacağrz.
Henüz hadise 24 saatlilitir. sıcalilığını ve

heyecanınr muhafaza ediyor. Hadisenin* Her cereyan eden hadisenin
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bütün teferruatıyla, ve inceliği ile kritiği,
ni ve değerlendirilmesini yapmak zanne-

diyorum ki, biraz sonra gensorular mü-

nasebetiyle de yaprlabilir. Gayet objek,
tif olmak lAzrmdrr. Ben de hemen, peşi-

nen arz edeyim bu hadiseyi. Kendi şart-
lan içerisinde ve kendi mahiyeti içerisin-
de suijeneris bir hadise olarak değerlen-
dirmek lAzrm. Ben hiç kimseyi itham et-

meden söylüyorum. Zaman gösterecektir.
Hadiseler Adliyeye intikal etmiştir. Suç-
lularrn bir krsmr yakalanmrştır. 42 kişi
adliyeye tevdi edilmiştir. Tahkikat devanr
etmektedir. İdari ve adli tahkikat devanı
etmektedir. İstanbul valisi ve idarecileri
bu hadisenin vahamete varmamasl ve
elim safhalara intikal etmemesi hususun-
da bütün idarl tedbirleri almrşlardrr.
Bunları teşhir ediyorum, münakaşa edi-
lir. Kıymetli arkadaşlanm hadisenin gü-

rıün şartlarr içinde mütalAa edilmesi 1ö-

zrmdrr. Bir haftadan beri Türkiye'nin vı
satını, huzurunu tedirgin eden hadiseleri
biliyorsurıuz. 6. Filonun gelmesi ile İstan-
bul'da cereyan eden kanun drşr yurüyuş-
leri ve ortaya konan sloganlan, bunlarrn
neler olduğunu burada teferruatl arz et-
meyeceğim. Bunlar herkesin gözü önün-
de cereyan etti. Bu vasat içerisinde b,
tahrikler içerisinde bu hava içerisinde
elbette ki karşr bazı reaksiyonların ola-
bileceğini de hesaba katmak lAzrm. Bun-
lar sosyolojik meselelerdir, sosyal hadise-
lerdir. Bu tahrikler nihayet diin şeklini
almrştrr. Diinkü yurüyüş kanuni bir yü-
rüyüştür. Kanuni yurüyuşiin yapılması
sırasrnda Beyazıt meydanrndan Taksim
meydanına kadar bütün emniyet tedbir-
leri alrnmrş ve yekünu 6 - 7000 e yakın
mitingciler miting meydanr olan Tak-
sim'e varmadan bu mahalde bir grup iıı-
san toplanmıştrr. Zabıta ikaz ediyor, bu-
Jrurunuz, buradan çekiliniz diyor; fakat
bunlar biz mitingi seyredeceğiz, bizim
saldrrrmrz varsa, tecavüzi bir hareketimiz
varsa muamele yaprnrz diyorlar. Buııa
rağmen zabıta Taksim meydanrnda top.
lanan halkı geriye doğru sevk ediyor ve

öniine 4 srra da polis kordonu kuruyoı.
Bunlarrn fotoğrafları var, münakaşa edi-

lebilir, çantamdaki fotoğrafları takdinı
edebilirim. Mitingciler Taksim meydanı*

na 16.30 civarında geldikleri zamar.Anka,
ra pazafl istikametinden sevk ediliyor ve
Taksim Abidesinin ön kısmrna, yani Srra
selvilere ve İstiklAl caddesine kanalize
edilecek tarzda sevk olunuyor. Öbür ta-

rafta da kalabalık bir grup insan, çok
kalabalık 10.000 e yakrn insan önünde 4
sıra zabrta kordonu var. Herhangi bir ha-

diseye meydan vermemek için Taksim
meydanr boşaltılıyor. Taksim meydana
boşaltıldıktan sonra gelen grup ve iki ta-

raf - şimdi bunun da hangi taraftan oldu,

ğunu iddia etmeyeceğim, arz etmeyece-

ğim, arkadaşlar objektif olmak'için arz
etmeyeceğim, zaman gösterecek, tahrik-
ler başlıyor, Molotof kokteylleri patlryor,
taşlar atrlryor, bir anda l0 000 kişilik
grupun içerisinden 1500 ila 2000 kişilik
grup 4 srra polis kordonunu yarlyor ve
binlerce insana, beş dakikalık şiddetli bir
çarpışma sonunda polis hakim oluyor.
Gaz bombasr atryor ve tam yarrlma anrn-
da yanrnda bulunan 7 bölükten 2 kişi
tam o anda telsizden l00 metre mesafe-
den hemen hadise mahalline geliyor; po-
lis ile askeri birlikler tam bir işbirliği ha
linde olarak topluluğu dağıtıyor ve ondan
sonra zuhur edebilecek bütün hadiseler
de önleniyor. İstirham ederim arkadaşlar,
vicdanlannıza arz ediyorum binlerce ki-
şi 5 dakikada dağıtılıyor. Eğer zabrta mü-
dahale etmeseydi, polis vazifesini yapma-
saydr netice ne olabilirdi? Arkadaşlar ga-

yet samimiyetle ve vicdanrmrn emrettiği
tarzda, bir mes'uliyet ağırlığr içerisinde
arz ediyorum, hiçbir müdafaa hissi ile
söylemiyorum. Polis dün büyük hizmet
görmüştür. Toplum polisi büyük hizmet
görmüştür, tarihi fuiz.met görmüştür. Bt,
nu ifade ve beyan etmek hükümet olaral,
içişleri Bakanı olarak benim vazifemdir
Arkadaşlar biz geçiciyiz, devlet makam-
larr kimseye baki d"ğil; ama şerefli isir
şerefli vazife brakmak lAzımdır. Allah
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korkusu olan, milhü Lorhısıı olın, k
nun korkusu olan adamlar faziletli hare,
ketlerden aynlmazlar. Ben bu anlayış ve
bu muhasebe içinde bunlarr söylüyorum.
Bu benim için vicdani vazifedir. Türkiye
Büyfü Millet Meclisinin değerli üyelerr.
Dün Taksim meydanrnda vazife göreı1
toplum polisi 1100 kişidir, cansiperane
vazife görmüştür, elleri kolları Moloto{
kokteylleri ile yanmrştrr, ayaklarr başları
yanmıştrr. Maalesef çok i.izücüdür ama
iki vatandaşrmrzr kaybettik. 39 vatanda-
şrmrz hastanede, 6 kişiye ameliyat yapıl-
dı, ikisinin vaziyeti ağır. Bu çok elim bir
hadise. Ama daha vahamete gitmemek
için, başka yerlerde daha vahim hadisele-
rin olmamasr için tedbirler mükemmel
surette alrnmıştır. Arkadaşlar tasawur
ediniz 20.000 kişi ile cereyan eden 6 - 7
Eylül hadiselerini ve ona mümasil anar-
şik hadiseleri lütfen gözünüzün öni.ine
getiriniz. TakdirkAr olmak lAzrm. Şunu
da arz ediyorum; suçu olan varsa idari
ve adli tahkikat başlamıştır.

0nların Taktiğİ

f Suçlular kendilerinl suçIu du-
rumlanndan kurtaramaz arka-
daşlar. Kanuna, hakka, huku-
ka riayetkAr olmak Iözıııı. Sırf
muhalefet uğruna, sırf bu ol-
madr diye inkörcı olmamak 16-
zımdrr. Arkadaşlar Türk poli-
si devlet kuwetidlr, toplum
pollsl Türk polisidir. (AP. sıra-
lannda alkışlar). Ti.irk zabıta-
sınr tesbit etmek l6zımür. Bir
arkadaşrmız buraya çıktı, İçiş-
leri Bakanlığının başka faaliye-
ti yokmuş gibi yalruz jandar-
ma ve polisl kötüledi arkadaş
Iar, baştan aşağ Jandarma ve
polisl kötüledi. Bunun ınanası
bugiin devlet nizamrnı koru.
yan pollsl ekarte etmek, arka-
srnda şerefli Ttirk askerinl ve
diğer milli müesseselere hü-

cıım etmek. onların taktıkleir
budıır.

Bunu ifade etmek de benim boynu-
mun borcu. Kusurlarr olabilir, hataları
olabilir kıymetli arkadaşlarrm. Kuruluşu
üç seneliktiri 1965 .senesinde toplum po.
lisi müessesesi ihdas edilmişti ve yekünu
550 kişi idi. Bugün 3500 adet, tevecciihle-
rinizle geçen gün 5000 kadro daha verdi-
niz. Arkadaşlar Türkiye'de hadiseler de-

ğişmiştir, Türkiye'de toplum hadiseleri
eskisi gibi değildir. Yeni toplum hadise.
lerine göre nizamr bozmayacak tatzda
mani zabrta hizmeti görecek zabıta tedbır-
lerini almak lAzrmdrr. Ona göre kuruluş.
lar kurmak lAzımdır. Modern her mem.
lekette, demokratik bir memlekette böy.
ledir arkadaşlar. Yalnız Paris'te 50.000
polis vardrr. Nanter hadiselerinde Paris'.
te 70.000 polis ve jandarma kullanılmış-
trr arkadaşlar. Ama buna karşılık İstan.
bul'da, 2.500.000 lik İstanbul'da bugün
3.500 polis vardrr arkadaşlarrm. Bundan
değer çrkarmak lAzım. Türk halkrnın,
Türk milletinin nizam sevgisini, devlete
olan bağlılrğınr ve milli şuura olan bağ-
lılığını değerlendirmek lAzrmdır. Ama
onun yarunda hakikaten cansiperııne va-
zife gören bir avuç zabıtayı onore etmek
lAzımdır. Kırrlmış olan moralini, itibarı-
nı yükseltmek Meclisin vazifesidir, hepi-
mizin vazifesidir. (AP sıralarrnda alkış-
lar).

1965 yıhnda polis adedi 10.500 idi,
bugün 22,000 dir. İkinci Beş Yıllık PlAn
içerisinde hedefimiz 35.000 dir. Yalnız
adet mühim değil, eğitim esastrr. Türki-
ye'nin yeni şartlarrna göre, sosyal prob-
lemlerine göre eğitilmiş, ona göre inti-
bak edebilecek zabrta kuruluşlarına, po-
lis kuruluşlarrna ihtiyaç vardrr. Biz bu
gayret içerisindeyiz. Size şunu tevazu his-
simi de bir tarafa brrakarak arz ediyo-
rum: İçişleri Bakanr olarak üç seneden
fazla bir zaman içinde günlük vasati 18

saatlik mesaimin yarrsrndan fazlasrnı
Türk Emniyet TeşkilAtrnrn kurulmasında
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muvaffakiyetinde, iyi işlemesinde ve dev-
letimize iyi hizmet vermesinde, vatanda-
şln can ve mal emniyetinin korunması
hususunda iyi hizmet görmesi için gayreı
sarf ettim arkadaşlar. Bcn tıınu yüc,
lah huzıırunda söylltyorııo. Vazife g
dük, bu vazifeyi bu Hükümet gördü. Mil-
letin teveccühiine mazhar olan Hükümet
sizin için vazife gördü. Milli bir Hükfrmet,
Milletin huzuru için bunlarr yapmak lA.
zlm.

Türkiye ve

Dünya

f Türkiye'nin bugi.inkü şartlarrnı
gayet iyi değerlendirmek lA-
zıım, Türkiye'nin durumunu
bundan 20 sene ewelkl durum-
la mukayese etmemek lAzım-
dır. Hem de Türkiyenin duru.
munu yalnrz Ti.irkiye olarak
değtl, dünya hadlseleri ve şart-
lan içerisinde değerlendirmek
ve orada cereyan eden hadise-
lerin Türklye'deki tesirlerinl
de nazan itibara almak lAzrm-
dır. Arkadaşlar Japonya'yı her.
halde kimse şu veya bu şekil-
de kötüleyemez. Japonya'da
iinlversite - daha bundan bi
ay evel gazetelerde okudunuz
8 ay talebe işsali altında kalr
Japonya'nrn dört köşestnde 4
tane krzıI bayrak çekildi, son-
ra indirildi.

Paris'in Notre Dame'da Nanter hadı-
selerinde, Mayrs, Haziran hadiselerinde
kızıl bayrak çektiler. Ama hemen anı
bunu yapanlarrn dersini de verdiler. Ni-
zamr kurdular ve kanunlarrnr da çrkardı.
lar. Anayasa nizamrnr tesis ve tahkinı
kanunu Fransa'da 5 inci Cumhuriyettc
De Gaulle zamanrnda çıktı. Almanya'da
da çıktı. Bundan iki ay ewel cereyan eden

Alman hadiseleri dolayrsıyla çıktı, Bina,

enaleyh, Fransa'da, İtalya'da Almanya'da
Japonya'da hatta demirperde memleket.
lerinde Yugoslavya'da, ispanya'da ve bu-
na mümasil memleketlerde cereyan eden
hadiseleri görmemezlikten gelip Türkiye'-
deki tesirleri içrisinde ve Ti.irkiye'deki
hadiselerle mukayese etmemek mümkün
değildir. Talebe hareketlerini biliyorsu-
nuz, Bütçe Komisyonunda da arz ettim,
Fransrz İçişleri Bakanrnın sarih beyanı
var. Bundan üç ay evel İçişleri Bakanlığı
bütçesi münasebetiyle soruyorlar, «Bıı
talebe hareketleri miinferiden Fransa'ya
has bir mesele midir? yoksa bunun en-
ternasyonal bir karakteri mi vardrr?r,
Cevap : bunun iki tarafı da vardrr, hem
Fransa'ya has taraflarr, hem de enternas-
yonal bir teşkilAt tarafından yürütülen,
düğmeye basilmış gibi işleyen taraflarr
da vardrr. (AP. sralarrnda alkışlar). Bü-
tün Avrupa'da değerlendirme böyledir.
Size bir vakrayr daha arz edeyim; Avnı-
pa Konseyi Genel Sekreteri Simiter Ağus-
tos ayında Profesör Hakkı Sur ile Türki
ye'ye geldi. Avrupa Konseyi o gi.inlerde
Avrupa. Konseyine dahil memleketlerde-
ki talebe hadiselerinin önlenmesi için bir
komisyon kurmuş tetkikatta bulunuyor-
du. Bize de geldi, İçişleri Bakanlığına. İç-
işleriBakanlığı olarak Türkiye'deki Tem-
muz hadiseleri hakkında alrnan tedbirleri
sordu, 1,5 saat bunun kritiği yapıldı. Av-
rupa Konseyi üyeleri burada, isteyenler
kendileri ile görüşürler. Türkiye'de tale,
be hareketleri dolayısı ile Türk Hüküme-
tinin tatbikatrnr örnek bir hareket olarak
vasrflandrrdrlar ve bizi tebrik ettiler. Bu-

nu şunu için arz ediyorum: Hadiseleri ve

meseleleri mahiyetlerine göre, cereyan et-

tiği yere göre, şartlara göre değerlendir
mek lözımdır. Biz de bunu yapmrşrzdı,

O zaman bizi zaafiyetle itham ettiler,
Ama arkadaşlar talebe ve üniversite me-

selesi fevkalöde naziktir. ,Tiirkiye'de yı:

kın geçmişi vardrr. Tecrübelerden ders

almak lAzımdır. İçişleri Bakanlığı ve Hü,
kümet bu değer ölçüler içerisinde mese-

leyi değerlendirmiştir. Neye rağmen? İş-
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galin Kanunsuz olduğunun beyanrna rağ
men. Ama bunlarr bir muvazene içinde
lıalletmişizdir. Dekanlann müdahale hu-
susunda beyanlan vardır. Arkadaşlar
kendilerini ikna ettik, üniversiteye lü-
zumsuz yere polis sokmadık. Bu müna-
sebetle bir hususu beyan edeyim; vuzu-
ha varmak lilzım.

universite ve polis

* Üniversitelere zabıta haüsele-
riııde, yani:uç işlendtğinde ne
zaman polis girebiltr? Bunu
valllere de tebliğ ettik, sayııı
Başbakan basın toplantısında
gayet vazü bir şekilde de orta-
ya koymuştur. Meseleyi şöyle
değerlendiriyorıüz: İki lısımda
değerlendirtyoruz; blrfuıcisi,
mani zabıta iktiza eden ammc
n|zqınını bozmaya matuf ola.
bllecek olaylarda geçmiş tat-
blkat. Blr hukuk kaidesi yok-
tur.

yassrada Mahkemesinin kararlarr ve
Garp memleketlerinde cereyan eden ha-
diseler için kabul edilen esaslar dairesin-
de mani zabıta bakımından olay eğer vu-
kubulabilirse bu takdirde selöhiyetli üni-
versite makamınrn, yani rektör veya de-
kanrn yrzılı müracaatr halinde zabıta üni-
versiteye girer. Bugiinkü tatbikatımrz bu-
dur. Bu mani zabıta yönünden. Ama adli
bir suç işlemişse adli zabıta vazifesini gö-

rür. Adli suç işlendiği halde de sureti ka-
tiyede üniversite makamlarrnrn müsaade-
sine liizum kalmadan zabıta savcrlrğa ma,
lümat vererek hadiseye müdahale eder,
suçluyu yakalar, delillerini toplar ve adli
makama verir. Ama burada cereyan eden
hadisenin mahiyeti, yeri, şekli önemlidir.
Yani kanun tatbikatrnda ihmal yok, im-
hal var. Hadiseye göre miihlet verilebilir.

Commer 0layı

* Commer hadisesinde olduğu
gtbt. Arkadaşlar Commer ha-
disesinde sureti kat'lyede ne gi-

den ne de davet eden ne bana
ve ne de başka makama bllgi
vermiştlr. Hatta Dışişleri Ba-
kanlığına dahi malümat verll-
memlştir. Çok rtca ederim bu
hadlsenln çıkacağını bilmek
tçin kAhin olmak lizım, fala
bakmak lazım, Türkiye'de ya-

bancı elçtlerin taktbi gibi bir
iş bizim yapacağ.ımrz iş değil-
dir. Ama hadise olduktan son.
ra blzim malümatımız oldu.
Otomobtl yanmrştı. Kemal
Kurdaş beyl telefonla aradını.
Haber alrnrr alınmaz siyasi po.
lis de vazifesini yapmrştrr. Dos-
yalan sayın Ralf Aybar'a vere"
ceğlm. Dışanda tedbtr alındı.

Kendisine dedim ki, can emniyeti ba.
his konusu ise müdahale edilebilir.. Fa-
kat arkadaşlar üniversitede 3.000 kişi
var, hadise bitmişti. O anda polisi içeri-
ye sok, ondar sonra mesele Kommer -

Kurdaş meselesi olmaktan çıksrn; hükü-
met, polis ve talebe hareketi haline gel-
sin. Bu müdebbir bir idare tarzı değildir,
ama o giin siyasi polisimiz, vazifeliler fo.
toğrafları çekti, suçlulann hepsini tesbit
etti, savcrya tevdi etti,7 tanesi hemen, 7

tanesi de bilöhare yakalandı. Jandarma
mrntrkasr olduğu için jandarma da gitti
tahkikatrnı yaptı. Zannediyorum ki bun-
dan Hükümetin tenkit değil, takdir edil-
mesi iktiza eder. Üniversite meseleleri-
ni gerek buradaki gerek İstanbul'daki ha-

diseleri böyle değerlendirmek lAzımdır.
Ama İstanbul Üniversite Rektörlüğil bi-
nasını işgal etmişler. Niçin, nasıl? Nasıl
işgal ediyorlar? Edebiyat Fakültesi Sos,
yoloji bölümünden FKF li bir hanım dok-
tora tezi veriyor; tezi kabul edilmiyoı,.

Ç.

)
{.:
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Doktora tezi kabul edilmedi diye fakül-
teyle alAkası olmayan insanlar gidiyorlar
Üniversite Rektörünü ve Senatoyu işgal
ediyorlar ve çalrşamaz ha|e getiriyorlar.
Ti.irk Ceza Kanunu sarih, kanunlarrmrz sa
rih, aleni olarak suç işlenmiştir. Bu drı-
rumda İstanbul Üniversitesi senatosu sii-
resiz tatil için karar alıyor.

* İstanbul Üniversltesi talebe yö-
netmeliğinin 17 ncl maddesi
gereğlnce tatlle, gtrildikten,
Üııiversite kapatıldıktan sonra
tinlversitenln lç ve dış ınuha-
fazası ıabıtaya aittir. Zabıta
derhal el koyuyor, suçlulan ya-
kalıyor ve tevlıif edlyor, halen
de mevkuflar. Ama bunun ya.
nında suç işlenmeden ve lü.
zıımsuz yere Üdverslte içerlsi.
ne püdahaleyt Üniversitenln
hassasiyetl, özerk müesseseye
olan say$ınrz ve herhangi blr
hadlseye mahal veıınemek bi.
dm tatbtkatımrzın esasrnr teş.
idl ehlşür.

Üç yıldan beri bu tatbikat içerisin.
deyiz. Zannediyorum ki bu takdire değer
bir tatbikat olmuştur.

Kıymetli arkadaşlarım; iki sene ev.
vel umumi asayişle ilgili burada çok şey.
ler söylendi. Gensorular geldi, Şark'daki
şekavet olaylarrlrrn biri bin yapldı, olma.
yan şeyler var gibi gösterildi. Biz bunla-
rı sükünetle karşrladık ve yine dedik ki

-arkadaşlar bu hadiseleri önlemek bir de-

receye kadar mümkündür ama ya|nız za-
bıta tedbirleri ile önlemek mümkiin de-

ğildir. Hadiselerin yt:i::.: ı:.i.e sebepleri-
ne gitmek lAzrrnıjıı,. Şa.,Ii i,,i l,etlerinde-
ki şekavet olaylarrirıır sebeplerini iyi tah-
lil etmek lAzrmdrr, dedik. Beyefendiler
Siirt'e, Mardin'e, Bitlis'e, Van'a, Hakki-
ri'ye, yol götürmemişsiniz, su götürme-
mişsiniz, elektrik götürmemişsiniz, kül-
tiir vasrtal,an götürmemişsiniz, radyo gö-
türmemişsiniz, onlara adeta üvey evl6t
muamelesi yapmrşsrnrz, hatta hatta asa-

yişi teminle vazifeli olan jandarma vazi-
feli olan jandarmanız Birinci Cihan Har-
bi'nden kalma silAhla teçhiz edilmiş, al-
tı delik, vasıtası yok, teçhizatı yok, hudut
muhafazası yok. Bir kazamrza üç vilAyet
görüyoruz dolaşarak, Çukurca'ya dört vi
lAyet dolaşarak gitmişsiniz. Siirt ile Eruh
arasrnda yol yok. Bu vaziyette asayişten
bahis etmek mümkün mü? Bunlarr yeri-
ne getirmeden asayişi yaptım demek
mi.imkün mü? Biz, bu yola gittik arkadaş-
lar.

Tekrar ediyorum, komando teşkilAtı
işte bunlar için kuruldu. Ne zaman kurul-
du? 1966 senesinde kuruldu. Şimdi çıkın
söyleyin. Cenubu Şarkiviliyetlerindeki
asayiş durumu, yol kesme, şekavet olay-
larından çıkrn, bahsedin lütfen, ama ben
olmayacak demiyorum.

Asayiş Ekonomi

lllştlsl

* Siirt'in iktisadi kalkınmasr vo
dlğer geri kalmrş böIgelerimi.
zln muvazenesi, ahengi bozuk
olan diğer muvazene içerisinde
bulunmayan bölgelerde ahengi
sağlamak hususundakl iktisa.
di, sosyal ve kültiirel tedbirler.
le beraber meseleyl ele alıyo.
ruz. Bu, bir zaman meselesidir.
Geçen giin sayrn Başbakan bu"
rada beyan buyurdular. Yani
bu üç veya beş senede Türkl-
yeyi güllfü giilistanlık yapa-
cağız diye bir sllılrbaz değneği
ile her şeyl halledeceğimizi
söylemed,l söyleyemezde. Tür-
kiye'nln teraki.im etmiş na..
mütenahi meseleleri vardrr.
Bu meseleler hAlledilmeden,
h6l yoluna konmadan asayiş
meselesini de hAlletmek zo;:

dur. Ben bunu llk giinde sö3,-

dirn, ştmdi de söylüyorııın, an
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iddia edtyonım, esklsine naz,
ran yurt emnlyet ve asay§i bü
tiin meııfl faktörlere rağmen,
tahriklere ııağmen, telkinlero,
rağneıı, Anayaıa nlzaınınr Sı
mak lçin bütiln gayretlere rağ
men fevkalöde üyemtyeceğirr:
ama tyidtr.

FevkalAde yapmak için, daha iyi
yapmak için gayret sarf ediyoruz. Saye-
nizde el birliği ile yapacağrz, bunu. Yal
nız, Hükümet'in işi değildir, arkadaşlar
Bu mesele müşterek mesuliyetimiz altın
da olan bir meseledir. Bunu lütfen öyle
değerlendirin ve bizim hakkımızdaki hük
me de öyle varınız.

Arkadaşlar, çeşitli toplum hadiseleri
olur, Türkiye'de. Meselö, üç sene zarfın-
da; eskiden hiç yok bunlar, yeni Anayasa
ile ortaya çıkmış yepyeni hadiseler. Hiç
kimse alışık değil. Bu hadiselerden her-
kes tedirgin olur. Anayasa'yr benimsediği
mize göre Anayasa müesseselerinin isti-
malinde ve hak ve hiiıriyetlerin istimalir
de suistimallere ve tahriplere müsaade
etmemek şartı ile onlarrn istimalinden
sureti katiyede tevahhuş etmemek |dzırr,
ürkmemek lAzrm. Grev hadisesi olunca
herkes huzursuzluğa giriyor. Grev olun.
ca alışkanlık tecrübesi az. Grev olunca,
gayri kanuni grev hareketleri de oluyo
MeselA üç sene zarfında 233 tane grev ol-
muş, 45 tanesi kanun dışına çıkmış, 777
tane suçlu yakalanmış adalete verilmiş
Diğer toplum hareketlerinden üç sene
zarfinda 401 adet oereyan etmiş, bunu
76 sı gayri kanuni şekil almış ve 847 sug
lusu yakalanmış.

Bir hususu daha av. edeyim. Arka-
daşlar, polis ve jandarrıa bölgesinde s

nelik faili meçhul suç seJnsı o/o5 i geç-
mez. o/o 95 şi asgari söylüyorum, yaka-
lanmaktadır, zuna bu demek değildir ki,
Türkiye'de faili meçhul suç yoktur. Var-
dır, misAl vereyim. Meselö, Siirt'te 20 se-

ırede müterakim halen 223 tarıe cinayet-
ten kanun kaçağı kimse vardrr. Bir o ka-

darrnr da biz üç sene zarfinda yakaladık.
Yalnız, Mardin'de 1946 senesi ile 1967 se-
nesi arasında 228 tane kanun kaçağı c
nayet işlemiş kimse yakalanmrştrr. Jan-
darma komando teşkilAtı bunu yapryor.

vasıtasız polis

* Vasıtasız polis ile emniyet ve
asaylş temln edilemez. Kalite
ve kantite esastrr, ama bunu
teknik ve modern vasıtalarla
teçhfu etmek lAzımdır. Bilen
arkadaşIanmız buradadırlar.
Asbuzoğlu gayet iyi bllirler.
1965 seneslnden önce İçişleri
Bakanlğı bütçeslne telsiz yap.
mak lçin 9,5 milyon lira 3 sene
konmuştur. 1966 senesine ka.
dar lstimal edllemedl, yapıla.
madı. Her sene konmuştur,
kullanrlınadı. Zatıallntzi şimdi
götiireceğm, 67 vilAyette en
modern ve her an slirt ile An.
kara orantılr ve telsiz mu-
habere iınkönı sağlanmış olu.
yor.

Bu tarzda süratli vaslta ve imkAn ol.
madan asayişin sağlanmasr mümkün ol-
maz.

Diğer miktarlar iizerinde durmaya-
cağım. MeselA, polisin 494 adet vasıtasl,
bunun yansı da miadrnr doldurmuş vasr-
ta idi, bugün 1.500 tane. Yalnız, 1968 yı-
lında jandarmamrza 500 tane yeni cins
araziye uygun vasıta alryoruz. Jandarma
teşkilAtımız gelecek seneden itibaren bıı
üç senelik program ile 5.000 küsur tane
telsiz ile karakollarla telsizle bağlanıhış
oluyor.

HülAsa, emniyet ve asayişin zabıta
yönünden sağlanması için bir program
ve plAn içerisinde mesele ele alrnmrştrr
ve buna devam edeceğiz.
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Sayın Asbuzoğlu, Keban hadiseleri
nin cevabrnı verebiliriz. Lütfen tetkik bu-
yurun, rica ederim teşrif buyurun bakan-
lığa, Keban'da neler çevirmek istediler,
nrn huzurunu bozmak istediler keban'da
rahat iş yapmak için nasıl emniyet ve za-
bıta tedbirleri alındığınr lütfen müşaha.
de buyurun. Emriyetcisiniz, alrnan tedbi-
rin ne kadar müessir olacağını görecek-
siniz.

HülAsa, Kiğil hadisesi de aynr vazi.
yette, suçlular yakalanmış, bütün tezvir
ve iftiraya rağmen suçlular tesbit edil-
miş ve adalete teslim edilmiş.

Elmalı olaylarında zannediyorum ki,
eli vicdanında olan hiç kimse bir şey söy-
leyemez. Tapu'yu namus gibi telakki eden
Adalet Partisi Hükümeti onun icabrnr ye-
rine getirmiştir.

Efendim, Taşova hadiselerini burada
tesbit ettirdik, o günkü sözün, o günkü
iddianın sahiplerini davet ediyorum; jan-
darma kanuni vazifesini yapmıştır ve bu-
rada beyan edilen malümat sayın İnönü'-
ye yanlış verilmiştir. İddia ediyorum,
yanlıştır; tetkikatları yanlış yaprlmıştır

ve yanlış verilm§tir. İki sene orvel sayı
Inönü asayiş konusunda bilhassa, şark
ve cenubi şarktaki eşkiyalık konusunda-
ki başarımrzr buradan tebrik ettiler, ve
rilen yanlrş malümat ile de ümidini kes.
tiler. Ölçüleri yüksek takdirlerinize vc
Ttirk efkAn umumiyesinin takdirlerine
arz ediyorum.

Kıymetli arkadaşlarlm; maruzatrnıa
burada son veriyorum. Şunu arz etmek is-
uyorum. Adalet Partisi iktidarı Devlet'iıı
selAmeti için mutlak surette müesses ni.
zamın korunması için onu bütün incc
nüanslarıyla muhafazası hususunda dik
katlidir. kanun tatbikatında ve hizme
lerinde, icraatrnda daima soğukkanlılı-
ğı, basireti esas ittihaz ederek, ama mut-
lak surette kanunu hakim kılmak Devlet
otoritesini zedeletmemek ve' vatandaşın
huzuru ve refaha kavuşması için istikrar
lı bir Devlet idaresi kurmak yolundadır
ve bunun gayı€ti iindedir. Bıımın da
patlannr ve örneklerini vermiştir.

Hürmetlerimle selAmlanm. (AP sıra-
larrndan şiddetli allışlar, *Bravo, sesle-
ri)
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Zabıta kuwetlerini şimdi vazife gö-
riir hale getirmek için gayret sarf ediyo-
ruz, onun karşrsrna da anarşistler çıkr-
yor. Elbette ki Devlet nizamrnr koruyan
kuwetlerin karşrsrna menfi anasır çıkar.
Burada zaman olsaydı açrklıyacaktrm.
Mecburum, 1955 yılında Moskova'da top-
lanan Yazar|ar Kongresinde bütün komü-
nist gazeteci ve yazata verilen 18 madde,
lik talimatr burada tescil ettirmek iste-
rim. Müsade ederseniz okuyayım.

tloskova'nın Talimatı

..l. Memleketinizde komünist ve
sosyallst partilerin kurulmasını teşr,i}
edtp luşiurtacaksrnrz. Bu partilerin mev,
cudu varsa işbirligi yapacaksrnız.,

1961 Anayasanın sosyal devlet anla-
yrşrnl, sosyalist devlet gibi telakki ediyor,
lar. Bunlardan bir tanesi bu.

* "2.Meıııleket ve haliunızı miim-
kiin olduğu kadar sınıflara ve
ziimrelere bölecekslnfu. İşta
marabalar, ırgatlar, lşçller,
köyli.iler §i nasırlılar. Biz bu
cdeblyatın karşısrndayız. Çiln
kü bu dostluk ayrı. Sovyet
Rusya ile dostluk elbette yapa-
eağız, devletiz. Ama, içişlerimi
ze müdahale asla.

Biz dostuz zaten, Türk dosttur. Müs
liiman felsefesi bizi dostluğa kardeşliğe
göti.irür. Bizim tarihimiz dostluklarla,
şefkatle, adaletle, faziletle dolu. Biz her.
kesi, hattA şahsi düşmanımuı dahi affe-
denz. Milli hasletlerimiz bunu icabettirir.
Milet olarak, Hükümet olarak da dostuz,
dost olmak istiyoruz. Ama komünizmirı
düşmanryrz biz. Bizim içişlerimize müda-
hale ettiği an biz şahlanrrrz. Burada bıı
var. Memleket ve halkı mümkün olduğu
kadar srruflara ve zümrelere böleceksi-
nlz.

«3. İşverenle, patronla işçi arasrndu
devamlı anlaşmazlık mevzularr çıkara-
caksrnrz.,

o4. Komiinist rejim kökleşinceyo
kadar memleketlnizde komünizm tehlike_
si olmadığına herkesi kandıracaksınrz. Si-
zin niyet ve çalışmalannrzı fark edenleri
vehimli ve jurnalcı olmakla suçlandıra"
caksınrz., Biz de söylediğimiz zaman suç-
landırrlryoruz.

«5. Gizli ve açık din düşmanlığı ya-
pacaksınrz. Mezhep ve tarikat münakaşa-
lannı kışiurtacakstnuz. »

o7. Politika, edeblyat, sanat ve bü.
tün kültür kollannda fikirlerinize yakrn
olmıyan ve komünlst temayülü bulunmr
yanlann büti.in şöhret, rağbet ve otorite.
lerini yıkmaya çalışacaksrnrz.,,

«.8. Halkın çok sevdiği yahut millete
kabul ettirilmiş olan kahramanlan yık-
mak zor olduğuna göre, onlan kendinize
bayrak yapacak, onları fikir ve düşünce.
lerini kendi açrnudan yorumlayacaksınız.

İşte Atatürk'ü paratoner ediyorlar,
adeta «komünizm Türk Aleminin en bü-
yük düşmanrdır, her görüldüği yerde
ezilmelidir., diyen Atati.irk'ü icabında
sosyalizmi müdafa eden bir büyük insan
olarak yıkamryacaklannr bilerek, her şey-
de paratöner olarak Atatürk'ü çıkarmak-
tadrrlar.

«9. Romanda, şlirde, yaııda karika-
tiirde, sistemli ve maksatlı olarak tşçtnin
ve köyliiniin sefaletlni mübalöğalı btr şo
kilde teşhir edeceksfuıiz.,, Her gün mersi-
yeler okunur.
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«6. Her milli d6va ve dawanış kar.
şrsında tamamiyle hissiz, tasasız kalacak,
nriimkün olursa önleyici yazı|ar neşrede-
ceksiniz. Her mtlli varlığı yıkmak lçin
gayret sarf edeceksiniz."



«l0. Tercümelerinizde batınrn ko.
münist veya komünizme meyilli olan ya-
zarlannrn eserlerini tercih edeceksiniz."

«l1. Mtlletinize Batr bloku düşman-
lrğını aşıIıyacaksınrz.,

"|2. Nizam ve kanunlara karşr ge-

lenleri destekliyeceksiniz, kargaşalık çı.
karmak için muhalefet duygulannı isyan
derecesine çrkaracaksınrz."

«13. Memleketinizde yasak değilso
Rus fflınlerine, yasaksa sol eğilimli tiyat.
ro ve piyeslere övgüler yazıp alAka celbe"
deceksiniz."

«l4. Ewelce komünist oldukları
halde sonradan dönen Fransrz Andre Gi.
de, Andre Moruva, İngiliz Arthür Kestler.
Spencer, İtalyan Panamur, bu gibi şöh"
retlerin ve fikirlerini silip yrkacaksınrz."

«15. Sendikalan, gençlik dernekle.
rini, sanat birliklerini ve toplululılarr ele
geçirmeye çalrşacaksrnrz.»

«<<<16. Bilhassa öğretmen, profesör,
parti başkanı ve saire gibi büyük kütle
ler ielinde tutanlara yaklaşarak saflarrnr-
za çekeceksiniz."

«l7. Devamlr huzursuzluk kaynak
lan anyacak ve huzursuzluğu devam e'
tirmek baş prenslbiniz olarak çalrşacal,
slnuz.»

"18. Komünizml açrkça nrüdafaa
ctmektenmahrum olduğunuz takdirde
sosyalizmi, sosyalist yayın yapamadrğınrz
takdirde işçi haklannr savunarak aynı
gayeyi devam ettireceksiniz.»

Türkiye'de buna ait çeşitli tabloların
örneklerini bulmak her halde mümkün,
dür.

Arkadaşlar, di.inyadaki komünist ve

sosyalist fikir hareketlerini ve mücadele,

sini tetkik edersek, bunun örnklerini ve
iki istikametin kavgasını Türkiye'de de
müşahade etmek mümkündür. Fikir ola-
rak Maocularrn, Krzrl Çin hattınrn müda-
filerinin Türkiye'de muaJryen bir topluluk
halinde neşriyat yaptrklarını ki, dün biri-
si hakkında bir mahkeme kararr ile tevkif
miizekkeresi gelip tevkif edilmiştir. Yine
aynr tarzda Sovyet Rus hattının müdafi-
lerini, yani bir krsmr kan döküterek tepe-
den inme ihtilali her türlü ihtilali mubah
gören öbürüsü de muayyen srnrf tahak-
kümünü hAkim kılarak sınrflarr tahrik
ederek, srnrf kavgasr yaparak proletarya
hökimiyeti suretiyle ihtilAlci sosyalizmi
yerleştiren Sovyet Rus görüşünü ve onun
mücadele ve müdafaastnın Türkiye'de bu
gün çeşitli kanun boşluklarından bilistifa-
de yapıldığını esefle müşahede etmeme
ye imkAn yoktur. Tedbirler alrnacaktrr.
Fikir özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne
hürmet. Arkadaşlar, bunun asli örnekle.
rini vermiş insanlanz, şahrslarımıza Cum-
huriyet tarihinde hiçbir Hükümet erkAnr-
na yaprlmadık kadar yalanlar, hakaretler
ve iftiralar yapılryor ama bunlan geniş
yürekle, müsamüa ile karşılıyoruz. Çür
kü zamanrn her şeyi halledeceğine kaani.
yiz. Hakikatler elbette ki, ortaya çıkacak.
trr. Hakkrndan emin olan insanlar endi
şell olınaz.

Müsamaha Gösteremeyiz

* Ama Devlet nfuamrna ve kanun-
lara yapılacak hücumlar kar-

şısrnda müsamahakAr olama
yız. Hürriyet için, hürriyetleri
tahrip için hürriyetleri kullar
maya da müsaade edemeyiz.
Söz ve ftkir hürriyeti insanr;
kavlinde olur. Ama cemiyet
zaıııııu bor-rnaya mAtuf dav"
nışlara girdiği an onun hudı,
dunun tahdidt ve tesbltl lAzrnı,
drr.
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Diinyanrn her tarafında böyledir.
Fransa'da en fazla komiinizmin yuvalan,
dığı ve komünist hareketlerinin olduğu
Fransa'da fikir hareketlerinin en fazla
bulunduğu Fransa'da dahi Türkiye'deki
kadar bu kadar geniş ölçüde Devlete,
Devleti yıkamaya mötuf ve anarşist hare-
ketlere müsade edilmediği herkesçe mA-
lüm bulunmaktadır.

Mukaddes Müesseseler

Arkadaşlar o kadar ileri gidilmiştir
ki, bazr mukaddes müesseseler vardrr ki,
oralara şimdiye kadar dokunulmamrştrr.
Her halde Türk Ordusu bunlardan birl.
slür. Onun içiııe polittkayı sokmak, poli-
tikanrn aleti yapmak kadar halnane blr
hareket olamaz. Onun Başkumandanına
tecaviiz, Başkumandanlık makamı olarak
d"ğfl, şalus olarak değil, şalus olarak de.

ğl, yapılan tecaviizü bir affedemeyiz ar.
kadaşIar. Böylece şerefli Ttirk Ordusunu
şu veya bu şekilde tahribe yeltenmek, yel.
tenenler karşısında susmak her halde
doğru olmaz. O zaman biz vazifemizi ifa
etmemiş, giinahkAr insanlar durumuna
gireriz. Bu itibarla şahrslarımrza değil,
ama mukaddes müesseselerimize dil uzat-
trrmamak ve onlarr tahrib ettirmemek,
Devleti hAkim kılmak ve Ti.irkiye Cumhu-
riyetini payidar kılmak için vazifemizi
yapmak karanndayrz. Buna ait hazırlık-
lanmrz son safhadadrr arkadaşlarım. Ge-
lecektir, Meclislerde münakaşasr yapıia.
caktır. Fikir özgürlüğü sureti katiyede fi-
kir hürriyeti, vicdan hürriyeti en geniş
mAnasr ile Anayasanrn tesbit ettiği mi.
nada tarafimızdan zedelenmemek sure-
tiyle müdafaa edilecek ve tatbik edilecek-
tir. Bunun örneklerini vermiş olduğumuz
için böyle istikbale mızaf olarak kullanı-
yorum, tatbikatrnr vermiş kimseler ola-
rak da arz ediyorum.

ketleri karşrsında gerek Mecliste, gerek-
se senatoda izhar edilen mütalAalar iize-
rinde yiizde yiiz mutabıkrz. Bir meseleyi
krsaca arz etmek isterim. Geçen giin Mec-
liste de arz ettim. Arkadaşlar talebe hare-
ketleri muvacehesinde Türk gençliğini it-
hama kimsenin hakkı yoktur. Aslolan o
gençlik o hale neden gelmiştir ve hedefle-
ri ,mil1 hedefleri ve milli mefkfıresi olan
gençlik neden yetiştirilmemiştir? Yetiş-
tirmiyenler kimlerdir, hangi müesseseler-
dir? Mes'uliyeti orada aramak iktiza
eder. Mesele, bir milli maarif ve milli ter-
biye politikasrdır. Hedefleri belli, tarih
şuurundan mülhem olan çağın icaplarrnı
akıl ve ilmin yolu ile vicdanında ve ted,
ris programlannda tatbik eden öğretmen-
lerin yetiştirdiği Türk genci, idealist ve
mefküre sahibi Türk genci elbette ki,
anarşist olamaz. O halde meseleyi teza
hürleri ile değil; sebepleri ve esası ile hal-
letmek iktiza eder noktai nazanndayrz.

Arkadaşlar, mektepleri bendeniz he-
piniz gibi hocalık da yaptrm, yakinen bi-
liyorum. Tedrisat programlanmu ve tat
bikatımız odur ki, bir mektepte bir lise-
de, lisenin aynr srnıfinda bir hoca bugün
Marksist felsefenin materyalist felsefenin
tatbikatını, bir hoca pragmatik felsefenin
tatbikatını, diğer bir hoca da rasyonalist
bir felsefenin tatbikatrnr aynl sınrfta a,

nı talebeye tatbik etmektedir. Böylece
kanşık sistemler içinde hüviyetini ve şah.
siyetini bulamaz halde yetiştirilen bi,
gençlikten elbette ki, ondan şikAyetçi r

maya hakkrmrz yoktur. Mesul olan Dev-
lettir, mesuliyet Türk münewerinindir,
topyekün hepimizindir.

f Ti.irlııiye'de komiinlst faaHyetle-
rl ve komünist pı.opagandası
kanunen yasaktır. Anayasaya
göre, 1961 Anayasasrna göre,
l9?A Anaya§a$na göre de öyle
iü, Tiirklye'de sınıf höklmiyo
tlne miİstenİt bİr nlzaın kuı..
ınak, mevcuf nlzaını bomak
ve ta§rir efuek bu husustaArkadaşlar, aJmr şekilde talebe hare-
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faltyet göstermek suçtur. Bu-
nun propagandasını yapmak
da suçtur.

İşte Vesikatar

Arkadaşlar, denebilir ki, Anayasanrn
bahşettiği fikir özgürlüğünden, vicdan ve
kanaat özgürlüğünden ve hürriyetlerin-
den bilistifade Anayasanın teminat altı.
na almış olduğu temel hak ve hürriyetler-
den hareketle bu fikri hareketler yapıl-
maktadrr. HattA günün basın konusu ola-
rak bözı kıymetli yazar|ar Türkiye'deki
fikir hareketlerini, bilhassa aşın sol ma
hiyetteki fikir hareketlerini birçok grup
memleketlerinde olduğu gibi Marksist
bir felsefenin ancak fikir hareketi olarak
değerlendirilmesi iktiza ettiği, bunun a

sifon olarak veya Anayasanın ve kanu,
lanmrzrn yasak ettiği propaganda mahi
yetini alrrsa bunların vesikaya istinad et
tirilmesi suretiyle ancak bunun mürev-
viçlerinin veya bunlarr organize etmek
durumunda olan teşekkülerin suçlandrrrl
mesi iktiza ettiğini beyan ederler. Zanng
diyorum ki, benim bugünkü bu meselede.
ki mAruzatrm bu hususta kıymetli Mecli.
se bAzr dökiiman mahiyetinde ip uçlan
vermek olacaktır. Kaynak olarak şunlan
kullanacağım; 1960 senesinde Kasrm ayrn
da Moskova'da 81 komünist partisi tem.
silcisi bir toplantı yaptı. Bu toplantının
neticesinde 6 Arahk 1960 da bir tebliğ
neşredildi, büti.in dünya basrnında da bu
tebliğ in'ikAs buldu, Türkiye'de de faz|a
tefsirlere, maalesef arzu edilen şekildc
tefsirlere mAruz kalmadı, Türk ParlAmerı.
tosunda da bu bildirinin mahiyeti açık-
lanmadr. Aynr tarzda Kanada'da intişar
eden ve kominformun, enternasyonalin
lAğvından sonra, dünya komünist felsefe.
sinin ve taktiklerinin, mahalli komünist
teşkilAtma direktif organr durumunda
olan dünya Marksist revüsiinün 6 Mayıs
1965 tarihli Yakup Demir ve Halis Okan

namr müstearlı iki zat taraf.ından Türkçe
olarak Kanada'da neşredilen ve bir direk
tif mahiyetinde olan bir bildiri... Aynı
tarzda kendisini Türkiye gizli komünist
partisinin neşir organı olarak ilAn eden,
«Bizim radyo" adlı radyonun neşriyatr,
bize bunlarrn haricinde iç bünyemizde bu
neşriyat ve bildiriyi de uslüp olarak, fi-
kir olarak tıpatıp aynı paralelde olan
Türkiye İşçi Partisi Malatya kongresinin
bildirisiyle selAhiyetlerinin, dirijanlarrnrn
ve mesul şahsiyetlerinin buradaki beyan-
ları, basrndaki neşriyatlan ve aynr tarz-
da basına verdikleri çok enteresan beyan-
lardaki paralelin ona muvazi Türkiye'de
bazı tatbikatrn zuhur etmiş olması... Şim-
di bunlarr, müsade buyurursanrz sabrrnı-
zr suiistimal ederek okuyacağrm.

1960 yılı Kasrm ayında Moskova'da top-
lanan 81 komiinist pirtisi temsilcisinin
imzaladıklarr ve 6 Aralık 1960 da neşredi-
len bildiriden bazı pasajlar:

Bu, Moskovanın Sözüdür

* "Bugün pek çok kapitalist ül-
kede öncüsünün rehberltği al-
tında lşçi sınıfınrn ve diğer
halk kütlelerinin birleşmesi ve

çeşitli partilerle kamu örgüt-
Ierinin işbirliği sayesinde iç sa-
vaşa girmeksizin Devlet idre-
sini ele geçirme ve temel üre-
tim araçIanru halka maletmek
imkAnrna salıiptir. İşçi sınıfı
halk çoğunluğuna dayanarak
ve kapitalistlerle ağalan kollı.
yan fırsatcı unsurlan iterek
gerici ve halk düşmanı kuvvet.
leri yenebilir, parlAmentoda
çoğunluk sağlayabilir, parl6-
mentoyu burjuvalann çıkarla-
nnı koruyan bir mekanizma
olmaktan çıkarıp işçilere hiz-
met eden btr örgüt şekline so-
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kabilir. ParlAmento dışı bir
kütle mücadelesi başlatabilir,
gerici kuwetlerin mukaveme-
tini ezebilir ve sosyalist ihtile-
le banşçr yollarla erişilmesi
tçin koşulları yaratabilir. Her
bir ülkede sosyalizrrıe geçişln
şekll o ülkentn tarihi şartlan.
na bağlıdır. Gtiniimiizde sade-
ce en ileri doktrin olmakla
kalmayıp aJmı zamanda kapl-
talfume karşı üstünlüğiinü is-
pat etmiş ve gerçekte var olan
bir sosyalist diizendir. Komii-
nlstlerin inancrna göre demok-
rasl mücadelesi, sosyalfum
mücadelenin bir parçasrdrr.
Bu mücadele işi sınıfr ile bağ"
lann sürekli olarak kuwetlen-
dirilerek, bunlar, politik şuur-
Iannrn artrnlması suretiyle
olur.»

Şimdi Türkiye İşçi Partisinin Malat-
ya'da yapılan İkinci Genel Kongre sonun-
da 2a/fi/1966 günü neşredilen bildirisin-
den bir pasaj okuyacağm.

Bu Da Tİp'ın Sözüdür

f «Türkiye İşçi Partisi İlçinci BiL
yük Kongresi gerek politik,
gerek ekonomlk bağımsızlrğın
son tahlllde sosyalizmle ger-

çekleşeceğine ve Ti,irkiye'de
sosyalizmin genel sosyalist il-
ke ve gelişme kanunlanna da.
yanmakla beraber memleketi-
mizin tarlhsel şartlanna milli
özgürlüklerine uyguıı milli ba-

ğımsızlğına loskançlıkla bağlı
ve aşağıdan yukanya demok-
ratlk bir yoldan, yani örgütlen-
miş emekçi srnrfların işbirliği,
bilinçli, cesur çabası ile gerçek-
leşeceğine olan inancını teyid
ederrr.

Tamamen üslüp olarak, felsefe ola-
rak benzerliklerini dikkat rıazarlarınıza
arz ederim.

Yine 1 Aralık 1966 günlü 8 sayılı Dö-
rıüşüm gazetesi için yapılan mülAkatta
Sayrn Mehmet Al iAybar'ın verdiği beya-
rrat:

"sosyalizmin Türkiye'ye özgü tarih
koşulları içindeki, - Hepsine özgü tarih
koşullarr içinde - "uygulanrşlna ve bu ko-

şullarla bu koşullar içindeki uygulanrşrn
teoride değerlendirilmesinden meydana
gelen Türkiye'ye özgü sosyalist teori ey.
lem sistemine Türkiye sosyalizmi adını
veriyoruz... »

Aybarın Yeri i{eresidir ?

«Gerçekten Tiirklye'nin bir milli kÜr-
tuluş savaşı verdikten sonra bugtin ikin-
ci bir milli kurtuluş mücadelesi tçinde
bulunması halkımızın Osmanlı tipl ceber-
rut devlet anlayışı ve yönetimine karşı
olrnası ve oy hakkına iuskançlıkla sahip
çıkrnası halktan yana sosyalizne açık btr
Anayasanın varlğ gibi etkenler Türkt-
ye'de sosyalizme alelAde uygulanış özel"
liklerinden ötede bir nitelik kazandırmak-
tadır.. Tiirldye sosyaliınııi teori ve eylem
olarak İşçi Partisinin mtlli bağ,rmsızlrk,
emekçl halkrmızın horlanma ve sömürül-
meden kurtulınası Anayasanın ekslksfu,
tastamam uygulanması yolunda beş yll
dır vermekte oldufu mücadele ile kurtul.
maktadrr. Tiirktye sosyallml oluş halin.
dedir. Bu oluş yukanİa lşaı€t etüğfui
cloğrultudakt mücadölemizin teori plinı.
nayanstması şeklinde belirtilmektedir.
İkinci büyük kongremfu bu oluşun önem-
h blr aşamasınr teşkil eder. Gerçekten bü-
yiik kongremiz bugiine kadar izlenen po-
liükayı teyid etmek suretiyle bağımsızlrk
ve halkçılık ilkelerinin Türk sosyalizmi-
nfuı ana karakterinl teşkil ettiğini tescil et-
miştir. Türkiye İşçl Partisi sosyalizmi
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Anayasa çerçevesi lçlndc gergcLleşttrrn,
aınnindedlr. Ilalka dıyanan, hallnn I
ntmsedrğ ve halkın ağırlığını taşıyan dr
mokraük bir soqratrmi savıınuyort]
Bundan dolayı prtimld köye götiirme
zorunda5nz..,

1960 yılı Kasrm ayında Moskova'da
toplanan 81 komünist partisi temsilcileri
nin tebliğinden bir pasaj daha arz ediyo.
rum. Dikkatli tetkik bu5rurun, sizin ifade-
niz, sizi diyalekfiğlnl", sizin üslfıbun,
cleğil, bu üslüp bu diyalektik oradan geli-
yor, siz onu aynen ko5ruyorsunuz, konu-

şuyorsunuz ve tatbik ediyorsunuz.

"Emperyalist saldırganlarrn yeni bir
dünya savaşına başlama çabalarınr önle.
menin artrk zamanı gelmiştir. Dünya sos.
yalist kampı uluslararasr işçi sınıfı milli
kurtuluş hareketleri» - siz de yanı şeyleri
söylüyorsunrız - «savaşa karşr olan bütün
uluslar ve banşsever kuwetlerin ortak
çabalan ile dünya savaşr önlenebilir. Ta-
rihte ilk defa olarak büyük ve örgütlen.
miş kuwetler savaşa karşr çıkmaktadır.
Bugün diinyada bilim ve teknoloji dalla-
rrnda önderlik eden Sovyetler Birliği ba-
rrş yoluna büyük mönevi ve politik güç
koyan tüm sosyalist kampı banşrn korun.
masr ile yakrndan ilgilenen banşsever As-
ya, Afrika ve Lötin Amerika ülkeleri ulus-
lararası işçi sınıfı ve örgütü ve en çok
komiinist partileri sömürgelerin ve bağlı
ülkelerin milli kurtuluş hareketleri di.in.
ya barrş hareketleri emperyalist savaş si-
yasetine katılmak istemiyen ve banş için-
de beraberlik istiyen tarafsrz ülkeler, ba-
rüş içinde beraberlik fikri, gelişmiş kapi
talist ülkelerde, burjuvazi srnıfinrn bir
krsmr tarafından da benimsenmektedir.

Yeni bir dünya savaşr tehlikesine
karşr mücadele hemen bugün başlamalı,
dır. Hidrojen ve atom bombaları yağana

kadar beklenmemelidir ve bu mücadele
hergi.in güciinü artrrmalrdrr, önemli olan

vaktinde saldrrganları önlemek, savaşa
engel olmak ve savaşrn patlamasrna im-
kAn vermemektir. Bugün banş uğruna
mücadele etmek demek, gücü ve uyanık"
lığı elden brrakmamak, bıkıp usanmadan
emperyalistlerin politikalarrnr açığa vur.
mak, savaşa susamrşlarrn entrika ve ma,
nevralarına karşı gözleri açrk tutmak, sa
vaşı arzulayanlara karşı halkta haklı öf-

ke uyandrrmak, barış kuwetlerini daha
iyi örgütlemek, banş uğrunda kitle hare-

ketlerimizi sürekli olarak kuwetlendir-
mek veyeni savaşlar istemiyen büti.in ül,
keler arasrnda işbirliğiııi geliştirmek dc
mektir. Emperyalistlerin savaş üsleri kur
dukları ülkelerde, bu üslerin kaldınlma-
sı yolundaki mücadeleyi lızlandırmak ge,

ı,eklidir. Çiinkü bu tutum o iilkenin mli]
bağımsızlığını kuwetlendirmek,egemen-
liğini korumak ve savaşl önlemek için

şarttrr. Halkın, iilkelerinin silAhlarla dc

natılıp askert üsler haline getirilmesinı,
karşı giriştiği mücadcle, Amcrltan empr

yalistlerine bağlı olan kapitalist tekeline
karşı girişilen mücadele ile birlikte yürü,

tülmektedir. Bugün artık eskiden gerek-

miyen bir sebat ve rsrarla her ülkede ba-

nş hareketlerinin kasabalara, köylere,

fabrikalara, işyerlerine girmesi ve yayıl-

masr için uğraşmak lAzrmdrr."

Şimdi Sayın Mehmet Ali Aybar'ın i
Aralık 1966 tarih ve sayrlı Dönüşüm Ga,

zetesinde yaymlanan makalesinden pa-

sajlar okuyacağım:

..Gerçekten ikinci büyük kongremiz,
ikinci Milli kurtuluş Mücadelesi sosya-
lizm için mücadeleden ayrr tutulmryaca,

ğınr kesinlikle ifade etmiştir. Burada bir
parantez açarak, Milli Kuruluş Mücadele-
si ile sosyalizmin kuruluşu arasrndaki
bağlılığ, kısaca da olsa, belirtmek iste,
rim. Bu vesile ile Milli Kurtuluş Mücade-
lesi hakkrndaki bazı görüşlerin yanlışlığı
da ortaya konmuş olacaktrr. Milli Kurtu-
luş Mücadelesi antiemperyalist bir karak-
ter taşrmaktadrr. Milli Kurtuluş mücade-

8,



lelerinin temel niteliği buradadır. Ancak
altiemperyalist bir mücadelenin başarrya
ulaşabilmesi için, emperyalizmin yurt
içindeki ortaklanna karşr da mücadele
yürütülmesine bağlıdrr. Birinci Milli Kur-
tuluş Savaşımrzda bu nokta açrk olarak
görülmüş, gerek Birinci Büyük Milet Mec-
lisi, gerekse Atatürk, savaşrn emperyaliz,
me ve kapitalizme karşr olduğunu ilAn
etmiştir. Fakat gerçekte kapitalizm ve
feoda.lizm artıklariyle mücadele edilmedi
ği için, yani mücadele sosyalist açrdan
büyütülmediği için zaferden 43 yıl sonra
ikinci bir kurtuluş savaşr vermek duru,
muna düşmüş bulunuyoruz. Yakın tarihi,
mizin bize verdiği bu dersi sosyalistler as-
lö dikkatten kaçrrmamalrdırlar. Günü-
müzde emperyalizme karşr savaşl, sosya-
lizm için mücadeleden ayırdetmek müm-
kiin değildir. Milli Kurtuluş mücadelesi,
sosyalizm için mücadele ile birlikte yürü-
tülür demek, şüphesiz Milli Kurtuluş Mü-
cadelesini, yalnrz sosyalistlerin yürüteceğı
anlamrna gelmez. Milli Kurtuluş Mücade.
lesi emperyalizme karşr olan bütün kuv.
vetlerin milli bir cephe kurmalarr şeklin
de yürütülecektir. Fakat bu mücadele es-

nasrnda emekçi halk kütleleri sosyalizm
için, köklü dönüşümler için mücadele et-
tiklerini bileceklerdir. Milli Kurtuluş Mü-
cadelesi, sosyalist bir partinin demokra"
tik öncülüğünde yürütülecektir. Böyle
bir parti yoksa, bu takdirde sosyalistler
milli mücadelenin sosyalizmin ışrğr altın-
da yürütülmesini sağlıyacaklardrr. Sos-
yalist partisi Milli Kurtuluş Mücadelesi
esnasrnda emekçileri sosyalizm için eğit-
meye, uyarmaya, örgütlemeye devam ede-
cektir. Milli Kurtuluş Mücadelesini em-
peryalizme karşı ve Tiirkiye'nin tarih ko.
şularr içinde Amerikan emperyalizmine
kaşı bir mücadele olarak görüp kabul
ettikten sonra, bu mücadelenin başarrsr-
nr sadece politik plAnda tutmak, mücade-
leye milli cephenin, sınrfsal karekterini
görmemezlikten gelmek, hele bu mücade-
leye sosyalist bir karakter vermekten ka-
çrnmak son derecede büyük bir hatadır.

Biz bu hatayr düştüğümüz içindir ki, 43

yıl önce birincisini kazanmrş olduğumuz
halde, bugün ikinci bir Milli Kurtuluş
Mücadelesi vermek zorunda bulunuyo,
rtlz.

2. ci Kurtuluş Savaşı

Sosyalist 0Iacakmış

İkinci Milli Ku-rtuluş Mücadelemiz
sosyalist teorinin rşrğrnda ve sosyalist
Türkiye İşçi Partisinin demokratik öncü-
lüğünde yürütülecektir. Başarr bu,şarta
bağlıdır. Antiemperyalist mücadeled,,
mili cepheyi en geniş ölçüler içinde tut-
mak endişesi mücadelenin sosyalist ka-

.ı,akterini ihmal etm€@ir yol açacak o1

sa, hiç kimsenin şüphesi olmasın, İkinci
Mili Kurtuluş Mücadelemizi zafere ulaş
trrmak mümkün olamıyacaktır. Milli Kur
tuluş Mücadelesi milli burjuvazinin - ki
bizde yoktur - veya ara tabakalarrn öncü-
lüğünde yürütülürse bu srnrflarrn kurtu.
luştan sonra emekçi halk kütlelerini yö-
netimden uzaklaştırdrklarr işçi srnrfinrn
ve bütün emekçi srnrf ve zümrelerin çıka-
rrna olmryan bir dtizen yarattrklarr ve gi-
derek emperyalizmle yeniden ilişkiler
kurduklan görülmektedir.. "

Kıymetli arkadaşlarım, burada yazar-
larrn ve sözcülerinin münferit gazeteler-
de çıkmış beyanlan da var. Fakat zama-
nlnızt almamak için bunlan okumryaca-
ğım. Müsaade buyurursanz şimdi bunla_
nn kısa mukayesesini yapmakta fayda
vardır. Bu yeni taktik esas komünist stra
tejisi bakımrndan esastan farklı değil
ama her memleketin şartlanna göre, kerı-
dilerinin ifade ettikleri gibi, tarihi koşul-
lanna, şartlarrna göre yeni taktik kulla-
nrlmaktadır. O memleketin moral, mAne-
vi durumu, kanuni imkAnlarr neye müsa.
itse taktik o tarzda ifade edilmektedir vc
muaJryen mefhumlar arkasrnda bu taktik
yürütülmektedir.
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Ve Türkiyedeki

Taktik

Türkiye'de yaprlan taktik şudur :

sonradan komiinizme dönecek olan sos-
ya|izmhareketlerini, demokratik millt
cephe ve büti.in milli cephe adlı teşekkül-
lerin kurulmasr ve yalan haber ve iftira-
ları tahrik ve teşvik etmek. Demokratik
milli cephenin kurulmasr hususu 1935 Ko.
münist Partisinin 7 nci Enternasyone!
Toplantrsrndan sonraki bildiriden sonra
1960 ta Moskova'da 81 parti temsilcisinin
şurada arz ettiğim ifadeleriyle yine |965
Mayrs ayında diinya Marksist Revüsünüıı
Kanada'da Türkçe olarak Yakup Demir
ve Halis Okan isimli neşriyatı ile ortaya
konmuştur ve tatbikatı da, keza, sizin şu
beyanlarınız da Milli İkinci Kurtuluş Sa.
vaşı, Türkiye istilö edildi, düşman istilA-
srndan kurtarmak için ikinci milli savaş
yapacağız, gayet tabii siz bu savaşa de-

vam edeceksiniz sonrına kadar, çiinkü si-

zin istediğiniz bilimsel sosyalizm, yani ih
tilAlci sosyalizm... Başka sosyalizm kabul
edemiyorsunuz..

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de
sosyalizm hareketleri Garplrnrn anladığ,
mönada demokratik sosyalizm olaral
Türkiye'de ne fikriyatı, ne de tatbikatı
yaprlmamaktadır. Türkiye'de; Garp men-
leketlerinde, Willy Brant'in anladığı mA
nada Guy Mollet'in anladığı mAnada, Ge-
orge Braun'ın anladığr mnnada sosyaliznı
değil, son Alman Hükümetinin Hükümet
programrnda belirtilen tarzda sosyalizm
değil, ama tek bir sosyalizm, revizyonis
sosyalizm ve yahut da ihtilAlci sosya-
lizm... Bunun bütiin dokümanı ve men

şei de şu biraz ewel arz ettiğim vesika
larla gayet sabit olarak görülmektedir.
Eğer arkadaşlanıİirzrn kendi fikirleri o1

muş olsaydr, kendi inançlarrnrn ifadesi v
mücadelesi olmuş olsayü, gayet tabii b,
nu hürmet ve saygı ile karşılamak v

Anayasanın bahşettiği haklar ve hürriyet
leri, kendilerine tanıdığ bütiin hak
hürriyetleri bu zaviyeden mütalia eden
insanlar olarak, fikirlerimizin başka isti-
kamette olmasrna rağmen hürmetle ve
takdirle karşılardık. Ama kendi fikirleriy
le ilgisi olmıyan, doğrudan doğruya baş-
ka istikametlerden, tamamen aynı slo-
ganlarla, aynı diyalektik, aynı kelimeler,
aynı üslüp, ama kanunlar müsaade etme-
di diye onları başka sloganlar ve mef-
humların arkasrna almak suretiyle, ora-
dan aldıklarr emir istikametinde propa-
ganda ve tatbikat yapmaya her haİde...

Freni patlıyan otomobil gibi direksi-
yonunuzu kaybetmeyin. Hakkından emin
olan insanlar, dAvasından emin olan in-
sanlar, meşruiyet içerisinde bulunan in-
sanlar bu kadar hassasiyet gösterip telAş.
lanmazlar..

_Doktor Şefik Hüsnü Eğimer isminde,
Türkiye'degizli Komünist Partisini kur-
muş bir zat vardır, mahküm olmuştur.
Gizli Komünist Partisinin beyannamesin-
de, verdiği emir şudur. ..Milll kurtuluş ha.
reketleri ve milli cepheyi kurunuz., Ç"p-
heleşme hareketinin emirnamesi 6 Mayıs
1965 tarihinde Kanada'da Halis Demir
ve Zeki Baştimur tarafindan kaleme alr.
nan, verilen direktifin Türkiye'de uygu-
lanması 12 Kasım 1967 Kızılay hAdiİele-
ı,iyle bizzat sizin neşriyatınrz ve beyanla-
rınız|a aynı şekilde tatbikat görmüştür.
Aziz arkadaşlarrm...

I(anada'dan verilen talimat şu arka-
daşlar :, «Milli demokratik kurtuluş cep-
Iıesi teşkil ediniz.» Bu bilhassa Türkiye
içindir - Kanada'da Marksist Dünya Re-
vüsünün üç tane makalesi çrkmrştrr, Or-
ta - Şark için. Birisi Irak, birisi Suriye,
birisi de Türkiye için. Türkiye'nin şartla-
rı Türkiye'de o/o 99 olan geniş halk kütle-
sinin Müslüman olması ve İslAm felsefe
sinin komünist hareketlere imkAn ver-
memesi de nazarı itibare alrnarak iktisadi
gerilikten, iktisadi hızlı kalkınma ham

85



lelerinin içerisinde bulunmasrndan bilis-
tifade bAzı cahil ve bnzr imkAnları zayıf
olan halk kütlelerini muayyen istismar
konusu yapmak suretiyle tahrik etmek.
bunun içerisine kendi anladıklarr mAna
da aydrnlan katmak ve bunu talebe küt
lesi ve üniversite kütlesi içine sokmak ve
devamlı hoşnutsuzluklar yaratmak sure,

tiyle emekçi halk yığınlarınr örgütlemek
gibi, fukara partisi gibi muayyen fakiriz,
min ve fukaralığrn istismannr yapmak,
onun edebiyatrnr yapmak suretiyle muay-
yen srnıflan diğer srnrf iizerine tahkim
etmek ve onun iizerinde yeni bir nizanı
kurma gayreti 12 Kasrm 1967 de Kızrlay'-
da ve Adana'da 13 Kasrm gi.inü cereyan
eden hödiselere sebeb olmuş ve mahke-
meye de intikal etmiş bulunmaktadır.

Gerek 81 komi.inist partisi temsilcisi-
nin yaptığı toplantrda verilen direktifte
gerek Kanada Di.inya Marksist Revüsüı
de verilen direktifte şu esaslar vardrr :

Köklü bir toprak reformu yapmak,
dış ticareti, bankacılığı, sigortacrlrğr dev-
letleştirmek, büyük tesisleri halk eliyl.
kurup yine halk eliyle ve halk yararına is
letmeyi istemek.

T.İ.P. ikinci kongresinde de yine ay.
nl şey, sanayileşmemizi engelliyecek.
Türk ekonomisini yabancr sermayenirı
sömürüsiine açacak olan Ortak Pazar a
laşmasından çıkrlmasrnr, Amerika'ya .

Batr Avrupa'ya bağlı tek taraflı ticarc
rejiminin değiştirilmesini ve bütün Dün
ya devletleriyle ticaretin geliştirilmesi
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ilt
Petrol Kanununun derhal yürürlükte
kaldrrrlmasrnı petrol ve madenlerimizi
millileştirilmesini bankacılığın, dış tic:
retin, sigortacrlrğın, mülkiyetin kaldırıl
masr hususunda sarih olarak sizin T.i.
kongresinde, Malağıa kongresinde ve...

Böyle milll cephe teşkilinden um
lan maksat şudur:

Sosyalist Cephe BirIiği

* Dar gelirlilerle hayat standardı
düşfü bir lıusım vatandaşları
ve kendllerini ilertct sayan ba-
zı aydrnları bazı solganlarla
hoşnutsuzluklannr istismar ede-
rek ve onlan tahrik suretiylo
sosyalist bir cephede btrleş-
melerini temln etmek ve bekle-
nilen fayda da gayet tabii, bu
mücadeleler sonunda demok-
ratlk parlömenter usullerle
bir memleketin kalkınmasının
miimkiin olamryacağ ve de.
vamlı anarşist ve huzursuz ha.
reketler karşısında vatandaşırı
bigAne kalıp demokrattk rejim-
den soğuması yolıında vasat
hazırlamak ve ondan sonra da
arzııedilen reJlmi yerleştirmek.
Bunlar hem aız ettiğim komü-
nlsf pallflgrlnin temslictlertnln
Moskova toplantısında, hem
de bunlann istlkamet verici o"
ganı olan, Dtinya Markstst Re.
vüsiinde, hem de T.İ.P. nin Ma-
latya tebliğnde ve T.İ.P. ltder-
Ierlnin basına verdlği çeşitli
beyanlannda bütiin bu esaslar
yer almrş bulunmaktadır. Bun-
lan Sayın Parl6mento üyelerl.
ne yG Anayasa kuruluşIannı.
muhterem temsllcilerine ves'
ka mahiyetinde olabtltr düşiiıı-
ceslyle zabıtlara tescil ediy
rıım.

Evet, zaten anladığrnrz mönada sos-
yalizmin karşısındaki her fikir hareketi
sizin için gerici bir harekettir ve sizin
için iizücü bir hAdisedir, huzuru kaçrncr
bir hödisedir. Çünkü siz dünyada bir tek
tür, bir tek çeşit sosyalizm kabul ediyor-
sunuz. Sadun Aren Beyefendi de bu ki.ir-
süden beyan etmiştir ve bütün beyanla.
rrnda gerek partinizin resmi neşriyatr,
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gerek bu ParlAmento kürsüsiindeki çeşit-
li beyanlannızda bundan gayn bir sosya-
lizmi kabul etmediğiniz tevsik edilmiş ve
tescil edilmiştir, bunun mi.inakaşası ya-
pılmaz.

Kıymetli arkadaşlanm, bir hususu
arz etmeme müsaadelerinizi rica ediyo-
rum. Türkiye'deki sosyalizmi, onlarrn an-
ladığı manAda sosyalizmi müdafaa eden-
ler şu tipte insanlardır:

Büyük çoğunluğu ile kendi tAbirle.
riyl, kompradordur, kapitalist sosyalistle-
ridir, fukaralığı bilmezler, yaşamamrşlar.
dır, ama fukaralığın istismannr yaparlar.
Fakirliği bilmek için fakirliği yaşamak li-
zımdır. Anadolu'da senelerce çalrşmak,
Anadolu'nun insanlarrnın rstrrabrnr biza-
tüi yaşamak ve tatmak lAzım ve ondan
ilham alarak tedbirlerini ona göre düşün-
mek l6zrm ve uygulanacak sistem ve reji-
mi de o rstıraplardan mülhem olarak
dünyadaki tatbikatı örnek olarak yap-
mak lözımdır. Dünyanın hangi geri mem-
leketi diktatör rejimlerle ve dirije iktisat
sistemleriyle devletçilikle insan hak ve
hürriyetini ve haysiyetini tahrip eden re-
jimle kalkınmıştrr? Lütfen tetkik ediniz,
size her türlü imkAnı bahşedelim, Doğu -

Almanya'yr, Batr - Almanya'yr, mukaye.
seli olarak görünüz, demirperde memle-
ketlerinin dünkü ve bugünkü halini gö-
riinüz, hattA Rusya'ya seyahat ediniz, Tiir
kiye'ye döniini.iz Batr - Almanya'yı, İngil-
tere'yi, Fransa'yr, İtalya'yı ve Amerika'yı
da tetkik ediniz, ondan sonra elinizi vic-
danrnrza koyarak bu memleketin nasrl
kalkınmasr lözımgeldiği yolunda Allah hu-
zurunda vicdan teemmülüne giriniz ve
ondan sonra bunun mücadelesini yapa-
lrm.

Ve Bir Eşlik Daha

f Diğer bir paralelizme son ola-
rak işaret etmek istiyorum.

Dafuna kapltalist olmıyan kal
iıınma yolundan bahseder ar-
kadaşlar. Meselö, II Mart 1966
tarihli Akşarn Gazetesi'nde şu
ibareler vardır : "O da kapita-
|1ş1 glrnıyan yoldan kallıınma-
dır. Bunun adına ne derseniz
deyiniz, başka kurtuluş yolu
yoktur. Türklye'nin" demekte"
dtr.

Yine, 81 komiinist partlsi
temsilclslnln beyannameslndc
şu lbareler almen vardır : «Sos
yalist gel§meler arttıkça milli
burJuvad sltglde yerll gerici-
Ierle ve emperyalizınle işbirti-
ğine kayar fakat halk göriir li,
esld ve yerlşmtş gerlliğl gtder-
menin, yaşama şartlarını dü-
zeltmenln en iyt yolu kapita
ltst olmıyan bir geltşme şeklŞ
dir., denmektedir. Komiini
parddnin tebllğnde olan
pltaltst olrnryan kalkınrna yo-
lu, Çetin Altan'ın kapltalist ol-
mıyan kalkınma yolundan bah,
si... Bu kadar paralellzın, bu
kadar müşabehet olur mu?..
Bir flklr, lnsanın kendlsi tara-
ftndan lnanüğn btr fikir eğer
s6dır olursa, her halde bu ka,
dar müşabehet olamaz. De,
mek ti, orada ne söylenlrse,
burada anlamıyan lıısanlar bu,
lunabilir dlye aynr kellmelerle,
aynr felsefe lle almı fuıançla
aynı şeylert papağan gibt tek,
rarlamaz. Bunlan ifade etmek
mecburiyetlndeyfu.

Beynelmilel komiinizmin taktikleri
icabı ciarak yürütülmekte olan bu faali,
yetlerden beklenilen gaye, ki bu faaliyet-
ler hemen büti.in Batı ülkelerinde ve özel-
likle Orta - Doğu'da tatbikat görmekte-
dir, temel stratejide değişiklik yok, ama
taktik olarak bu yürütülmektedir, milli
cephelerin kurulmasrnr sağlamak, yaban-
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cr üsleri yok etmeye çalışmak ve yerini
almak, Batı yardrm müesseseleri yerine
kendilerininkini ikame etmek, Batr askerl
ittifaklannı bozmak, deniz ve hava li-
manlarrnı, giriş ve transit hatlarrnı Batr-
lıardan almaya çalışmak. Biraz evvel arz
ettiğim taktiklere ilöveten bunların da
Tiirkiye'de bugiin a5mı tarzda aşırr sol ta-
rafrndan müdafaası yapılmakta ve yerleş-
tirilmek istenmekte ve kanunların suç
saymasr hasebiyle bu gibi mefhumlar içe-
risinde bu tarzda komünizm taktiklerinin
tatbiki yolunda propaganda yapılmakta-
drr.

Kıymetli miletvekileri, bunlarr şunun
için aru ediyorum; Türkiye'de huzur bo-
zucu, vatandaşrn günlük hayatınr tedir-
gin edici, Türkiye'nin kalkınması için lü-
zumlu vasatrn bozulmasr hususunda ya-
prlan, yaratrlan bu hareketlerin ancak
bunlann giderilmesi suretiyle huzurun ve
sükünun temini suretiyle milletin Türk
cemiyeti için li.izumlu aradrğr şartlarrrr
lıAsıl olmasr suretiyle cemiyet kalkınm;t-
mrztn mümkün olacağını ifade ediyorum
ve burada büyük ölçüde sorumluluğun
Bakanlığımıza raci bulunduğunun idraki
içinde bunları beyan ediyorum.

Türkiyede Zümre

Hakimiyetl Olamaz

Arkadaşlarım; 196| Anayasanın 12
nci maddesi gayet sarihtir. Hiçbir suret-
le hiçbir sınıfın, ziimrenin, hiçbir mezhep
v.s. nin mücadelesini o zümrenin hAkimı-
yetine istinad ettirmemek, milli bütünlü-
ğü ve milli vahdeti bozmamak kayıt ve
şartiyle Anayasada temel hak ve hürri-
yetler müdafaa edilmiş ve teminat altrna
alınmrştır. Ama Anayasanın kabul ettiği
temel hak ve hürriyetleri bizatihi bu hak
ve hürriyetleri tahrip etmek maksadiyle
kullanmaya Anayasamız da müsaade et-
mez, keza Türk kanunlarr müsaade etmez
ve onun temsilcisi olan, milletin temsilci-
si olan Türk parlAmentosu müsaade et-

mez. Bu istikamette cemiyet huzurunu
bozmaya, cemiyet nizamrnr bozmaya mA-
tuf hareketlerin kanunlar ile önlenmesi
ve günün şartlarına uygun şekilde tanzi-
mi hususunda Hükümet gerekli tasarıyl
hazırlamış ve parlAmentolarrn tetkikine
sunulacak bir hale getirmiş bulunmakta-
drr. Binaenaleyh tasarrlar münasebetiyle
de zannediyorum Meclislerde bu mesele-
nin enine bo5runa, derinliğine miizakere-
si ve münakaşası yapılmış olacaktır. Yi-
ne a)ml tarzda ikinci hazırlanan bir tasa-
n, Cemiyetler Kanununda günün şartla-
nna uygun değişiklikler yapılmasrnr ta-
zammum eden, derpiş eden hazırlıklar-
dır. Bilhassa talebe teşekkülleri, lokal-
ler, kulüplerle ilgili olan hususlar bugiin-
kü ihtiyaçlarr karşrlayacak şekilde tan-
zim edilmiştir. Yrllanmrş talebelerin, pro-
fesyonel talebe yöneticiliğini muaJtyen
hedeflerin ve muaJryen maksatların Aleti
olarak kullanılan ve asli vazifesini unuta-
rak muayyen siyasi teşekküllerin ve mu-
ayyen ideolojik hedeflerin Aleti duru-
munda bulunan yönetici yıllanmış tale-
belerin, tertemiz Türk gençliğinin temsil-
cisi olmasrna imkAn verilmiyecek şekilde
hazırlıklar yaprlmıştrr. İki sene üstüste
srnrfta kalan talebeler sureti katiyede yö.
netici olamıyacaklardır.

Keza cemiyet hayatımızr rencide eden,
ahlAk ve faziletimizi rencide eden bazı
kulüp ve ona mümasil cemiyet ve teşek-
küllere Polis Vazife ve SelAhiyetleri Ka-
nununun kontrol yetkisini tanıyacak tarz
da tasarr tahkim edilmiş ve hazırlanmış
durumdadrr. Çünkü, bugünkü tatbikat,
mahkeme kararr olmadan bu gibi yerler.
de maalesef polis kontrol vazifesini yapa-
mamaktadrr ve bu yiizden husule gelen
ve umumi efkArımızda derin tesirler bı-
ı,akan hödsieler zannediyorum ki, bu su-
retle önlenmiş olacaktrr. Meseleyi bu öl-

çüler içinde yalnrz cezai ve polisiye ted-
birlerle düşünmek gayet tabii palyatif
bir tedbir ve hatalr bir görüş olur. Mese.
lenin derinliğine ve köküne inmek iktiza
eder.
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Gençlıği İtham

Edemezsiniz

* Türkiye'de gençlik meselesini
satlıi ve giinlük hAdiselerle ele
almak doğru değildir. Senatc-
da ve burada da bir vesile ila
aız ettiğim i.izere, anarşist ha-
reketlerde ve hoşa gitmiyen
bazı hödiselerde gençliği bütü.
nü ile itham etmeye hiç kimse.
nin hakkr yoktur. Geırçliğin bu
hale gelmesinin asli sebeplerl
ve nedenleri ve kökü iizerinde
durmak lAzrmdır. Buradan şu-
nu arz ve izah etmek istiyo-
rum; tedris ve terbiye sistem!-
mizde hatalar vardrr, kusurlar
vardır. Türk gençliği milli met"
küreye uygun akrlcı ve ilimci
bir metod ile güniin ihtiyaçla.
nna, Türk Cemiyetinin realite.
lerlne uygun bir tedris progra-
mı ve terbiye slstemi içinde ye-

tiştirilmemektedir.

Mekteplerde uygulanan tedrisat prog-

ramlarr maalesef kopyacr ölçüler içinde,
cemiyet ihtiyaçlarına cevap vermemekte-
dir, Türk içtimai bünyesine cevap verme-
mektedir. Milli tarih şuuru ve milli mef-
kfireden mülhem bulunmamaktadır. Bu
itibarla meseleyi bu veçhesiyle ve cephe-
siyle ele almak ve meselenin derinliğine
inerek ona göre köklü tedbirlere tevessül
edilmek icabeder. Hükümet bu hususta
gayet ciddi bir çalışma içine girmiştir.
Bizzat Başbakanrn Başkanlığında ilim he-
yetlerinden müteşekkil komisyonlarda
Türkiye'de maarif sistemi, maarif politi-
kasr, tedris ve terbiye usuleri her veçhe-
si ile din eğitimine kadar ele alınmakta
ve ona göre hazrrlıklar yapılmaktadrr.

Binaenaleyh; gençlerin arzu edilen
şekilde hakikaten asli ve mesleki fonksi.
yonlarrnr ifa etmeleri ve Türk Cemiyeti-
nin istikbali olan bu insanlarrn cemiyete
yararlı şekilde yetiştirilmelerini istiyor-
sak, onlarrn bugünkü beğenmediğimiz
bazı hareketlerini tenkid ediyorsak, ku-
suru onlardan çok bizzat Türk münevve-
rinde, Türk Devletinde, Türk Hükümetle-
rinde aramak iktiza eder. Bu yönü ile me-

sele bir Hükümet işidir, bir ParlAmento
işidir ve daha bunun ötesinde Türk entel-
lektüelinin vazifesi olması iktiza eder.

89



DoĞU'YA, MEKTEP YoL vE İM,

rAN cörünııEiltişsixiz soNRA şA-

xisiNiz piyn irrrıu grnıişsiNiz.

BUNA rinısrırıiN AsLA HAI(KI yoK-

TUR!

zalim ve Gası
E

0lmayan t'aziletli

ve Namuslu Bİr

ilıtll ar:ır, ve

Bununla iftihar

Ederiz o.?

Biiliim 'l Asayiş ilc
ilgili genso]u

dolayısı ile
İçişleri Bakanı

Dr. Faruk

Sükan'ın

Meclisteki

konuşması

-

rcrsfİğ:3gGEı!



Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlanm.

f Bir devletin ve hükümetin asli
vazifesi, vazifelerinin başrnda
gelen husus, devletin emniyeti-
ni sağIamak, vatandaşın huzu-
runu siikünunu, güvenliğini
temin etmek, can ve mal ern.
niyetini sağlamak, devletin bü.
tiinlüğiinü korumak, keza
ömme nizamrnrn muhafazasr
için gayret sarfetmektir. Bu,
blr devlet lçin, hükümet için
mukaddes vazifedir.

O itibarla devlet emniyet ve asayişiy-
le ilgilt konularrn Türk ParlAmentosunda
Irer ne sebeple olursa olsun konuşulma-
sında Hükümet olarak fayda müIAhaza
etmekteyiz. Ve üç seneden berl iktidan-
mrz devresinde gerek Büyük Mecliste, ge-
rek Senatoda emniyet ve asayişle ilgili
çeşitli vesilelerle Hükümet, murakabeye

.tabi tutulmuş ve gereken şekilde hesap
verıne lmkAnlannr bulmuştur.

Bu gi.in sayrn Özdağ tarafindan asa-
yiş konusuyla ilgili önerge gayet derinli-
ğine bir surette tetkik konusu, miizakere
konusu yapılmıştrr.

Hayati Konu : Asayiş

Kıymetli milletvekilleri, asayiş konu-
su devlet için bu kadar hayati, bu kadar
kudsi bir mevzu olduğuna göre zannedi-
yorum ki, mesele bir hükümet meselesi
olmanrn ötesinde bi rdevlet meselesidir.
Mesele, hele bir bakanlrğın muaJryen me-
sullyet ve vazife hudutlannın çok drşın-
da, bütün milleti, yurdu ilgilendiren ve

çok yönlü olan bir meseledlr. Böyle olun-
ca iizerinde çok konuşulabilir, çok pole-
mik yapılabilir, demogojisi bol olabilir"
Keza hfüümet haklıında tenkitler yapıl,
mak arzusunda bulunulduğu zaman hiç

şüphesfu rahatlıkla asayiş konusu paı,Ii-
mentolarda gtiniin konusu haltne gettrt-
lebiltr. Bunun çeşitli zamanlarda ciddi,
hakikaten araştrrmaya müstenit, milli
menfatlere uygun taraflarrnı gördüğümüz
gibi bazan suretA, sırf tenkit etmiş ola-
bilmek için b ukürsülere getirildiğini dt:

müşahade etmiş bulunuyoruz.

f Ama hangi şekil ve tarzda olur-
sa olsun, asayiş konusunun
Türk parlömentosunda konu-
şulrnasında fayda vardır. Arı-
cak meselenin ehemrnlyetiyle
mütenasip ctddiyetle.. Meselc,
sübjektif öIçülerle değil, his-
Ierle değll, olınamış hadiseleri
vaıınrş glbl ortaya koyarak de-

ğll, olmuş hadiseleri kenü mu-
hayyilemlzde başLı ttirlü inı
raf ettirerek ortaya koymak
suretiyle değil, ama obJektif
ölçülerle, hiç şüphesfu, bura-
daki parlömenterleri tenzih
ederlm, genlş btr yürek ve va-
tan sevgisiyle ve objektif kri.
terlerle, vakıalara, kaynaklara
ve delillere lstinat ederek orta-
ya konmalıdır. Bundan devlet
faydah çrkar, hükümetler ken.
dilert tçin hakikaten büyük de-

ğer kazanrr ve çalrşmalarında
lstikamet alır ve kaynak alır,
güç ve kudret alır.

Bir hususu bütün samimiyetimle ar-
zediyorum, müdafaa hissiyle de beyan et-
miyorum, mes'ul bir Bakan olarak, İçiş.
leri Bakanr olarak üç seneden beri devle-
timizinemniyet kuwetlerinin başrnda,
devlet emniyetinden mes'ul bir kimse
olarak arzediyorum. Türkiyenin şartları
ve vasatlarr malüm arkadaşlar, emniyet,
asayiş meselelerinin derinliğine inersek
ki ,inmek mecburiyetindeyiz sebep ve
Amillerini tetkik etmek mecburiyetinde-
yiz. Tezahürlere göre ahkAm çıkarmak
doğru olamryacağı için Türkiyenin şart-
larrna göre meseleyi değerlendirmek ik-
tiza eder.
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İhtilnlden çrkmrş bir memlekette,
sosyal, ekonomik, kültürel buhranlann
bulunduğu, hele fikir hareketlerinin, hak
ve hürriyetlerin nAmütenahi suiistimal
için zorlandığı bir memlekette devlet ni,

zaıntnı, müesses ve meşru nizamr yıkmak
için art niyetlileri nbüyük gayretler gös,

terdiği, yer altr, yer üstü her frrsatta anar,

şizmi sokmak için gayretlerin bulunduğtı
btı memlekette emniyet ve asayişin arzu
edilen şekilde idamesi ve korunrnasrnrrı
güçltlğünü takdir bu5rurursunuz.

Kıymetli arkadaşlarrm, 1968'in sonu,

na doğru geliyoruz. Üç senelik icraatrmız
devresinde devlet emniyetiyle devlet iri-

zamının, rejimin, müesses ve meşru niza,

nrın hakikaten tehlikeli bir tarzda Türk
ParlAmentosunda münakaşa edilecek bir
halde olmadığınr bu gün arkadaşlarııı
her gurupun sözcüleri bir kere daha te,

yit etmiş bulunmaktadırlar.

Zannediyorum bu hususun belirtil
rnesinde haklşinAs olmaz lAzımdır?

* Sayın GP. sözcüsünün de ifadc
buyurduklan gibi ortaya ko-
nan hadiselerin sebepleri ne
bu gün, ne de yakın geçmişe
alttir. Derlnliklerlnl daha de".,

letlıı ve milletin varlığıyla be,
raber doğan bir çok meselelei
vardır ld onlarla beraber rni'
tal6a etmek iktiza eder.

Normal zabıta vak'alarrnr büyük asa-
yişsizlik hadisesi gibi ortaya koymaya
hakkrmız yoktur. Gayet açrk ve vazrh şe-
kilde arzediyorum; Muzaffer Özdağ be-
yin gazete küpürlerine göre, gazete ba,;-

lıklarrna göre ve gazete havadislerine gö-
re ortaya koyduğu vak'alarrn 0/o 90'ı hilA-
fı hakikattir, yanlıştrr asgariden yanlış-
tır, tekzipleri yaprlmrştrr, tavzihleri ya-

pılmıştır. Bilhassa cenubi şarki vilAyetle-
rine ait koydukları vak'aların büyük kıs-
mı 67-68 senelerinde cereyan etmemiştir
etmemektedir.

Kıymetli arkadaşrm, şunu ifade et-
mek istiyorum, sayın Özdağ zannediyo-
rum cerrubi şarki vilAyetlerini ve Siirti ta-
nrmamaktadır. Eruhtaki bu gün cereyan
eden hadiseleri biliyorlarsa bunun müna-
kaşasrnr yapabiliriz.

Aziz arkadaşlarrm, milletvekili arka-
daşlarıma şunu arzetmek istiyortım, bu
kadar mühim konularda, gensoru gibi
mühim bir murakabe vasrtasrnr kullaıra-
cakları zaıı:ıalı- gazete havadislerinin öte-
sinde alAkalr resmi mercilere müracaat
edip, onları delilendirmeleri ve kaynakla-
r,ının hakikate uyup uymadıklarrnr dı.
kontrol etmeleri iktiza eder. Zannediytı-
rum ki o zarr.an çok objektif olunur, çok
daha hakikatlere uygun olunur ve Yüce
parlAmento da salim kararlara varabilir.
Ama yalnız gazete havadisleriyle, alAkalı
mercilerden dahi sormak zahmetine kat-
lanmadan mes'ul bakanlıklarla istişaı
etmeden onlar hakkında bilgi almadan,
mücerret ve münferit bazr hadiselerle
devlet emniyeti konusunda, yurt asayişi
konusunda çok büyük lAflar etmek zaır-

nediyorum ki memleket selAmeti bakı-
mrndan uygun düşmez memleket men-
faatleriyle bağdaşamaz.

Çünki, zannediyorum ki asayiş konu-
sunun en mühim mercii yüce Meclistir.
Asayişsizliğin amilerinden birisi de yine
şurada yapılan gayri mes'ul beyanlardır.
Bunlar yurt sathrna inkas eder, müttahi-
dil merkez daireler gibi.

O itibarla buradan çıkan her sözün,
konuşulan her beyanrn, yapılan her mü-
rıakaşanrn ehemmiyetine göre yurt sat-
hında inikasları vardır, vatandaş üzerin-
de tesirleri vardır.

Asayiş konusu, devlet ernniyet konu-
su, Türk Devleti için en mühim bir prob-
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iem, en miüim blr mesele olduğuna gö,

re bu mesele i.izerinde konuşurken ve mu.
rakabe vazifernizi yaparken kıymetli ar-
kadaşlanmrn, mes'ul makaırılar, mes'ırl
bakanlıklar ve teknisyenler nezdinde va-
iualan delillendtrmelerini ve kaynakları
tetktk ve tahkik ettikten sonra ortaya
koymalannı rica ederim.

Böylr, olamadrğrna ve böyle yapılma
dığına göre mesele sübçektiftir, hissidl
ve şahsi prejuge'lerle, ön yargılarla orta-
ya konmuş hadiseler olarak değerlendir-
mek iktiza eder.

En çok cenubi şarki vilAyetlerindeki
asayişsizlikten, şikAyet edilmektedir.

f Kıymetli milletvekili arkadaş-
lanm, sizlerden ı.ica ediyorum,
müsaittir, her mevsimde geçit
vardrr, her ınevsim seyahat edi-
lebilir. Şark ve cenubi şark vi-
löyetlerimizi teşkil eden 18 vl-
löyetimize şimdi mütenekki-
ren bir vatandaş hüviyetlyle
otobüslere binin, gece ve gün-
diiz seyahat edin. Bilhassa çok
şikAyet edilen ve doğuluyu, do-
ğulu vataııdaşlarrmrzı, kardeş-
lerimizi rencide eden mütema-
di eşkiyalıktan, şekavetten, yol
kesicilikten, yankesicilikten
bahsedilen doğu ve güney do-

ğudaki asayiş durumunu mü-

şahadeye müsteniden lütfen
tetkik edin, ondan sonra Türk
ParlAmentosuna gelin, tenkit
edin arkadaşlar. Gayet açık ve
samiml söylüyorum ve kontro-
la tabi tutmanızı rica ediyo-
rum. iki seneden beri şark ve
cenubi şark viliyetlerinden, Si-
lrtte, Mardinde, Urfada, Hak-
kAride, Bltliste, Ağrıda, Vanda
Karsta, her yönüyle eskisine
nıüzaran yol kesme, şekavet ve
buna miimasil hadiseler azal-

mrştır. Arkadaşlar, buraya çı-
Iıun, delil lütfedin, vaka5n, za-
manı ve hadiseyi müşahhas
olarak ortaya koyun, cevaplan
drralrm. Bunu gayet rahatlıkla
söylüyorum. Siirt'te meseld
1965 senesine nazaran vakalar
l/3 ntsbetinde azalmıştır. Çiin-
kü tedbir aldık.

Komando teşkilAtından bahsediyor-
sunuz. Komanda teşkilAtı ne zaman ku-
ruldu? Komando teşkilAtı 1966 senesinde
1967 senesindenberi faaliyettedir .Birinci
grup şark bölgesinde kurulmuştur, ikinci
grup Orta Anadolu Nevşehirde eğitim
_vapmaktadır, üçüncü grup da şimali Ana-
dolu için plönlanmıştrr. Komando teşki-
lAtımızla bu bölgelerde meselA eskiden
bin tane jandarma varsa, bugün beşbin
tanedir.

0 Devrin ve Bu Devrin

Jandarması

Bir hususu daha arzedeyim; silihtan,
teçhizattan, modern teknlk vasıtalardaıı
bahis buyurdtınuz. 1965 senesine kadar
jandarma, dörtbuçuk kiloluk, cihan haılı-
lerinden kalma mavzerlerle takip vazife-
sini yapıyordu. Jandarınanın altında 49l
tane vasrta var idi. Bıınlar kayıtlarla sa-
bit. Bunlann blr hsmr da miadı dolnuş
vasıtalar idt. Bin küsur eslııi telsiz vardı,
çalışmayan. Arkadaşlar, emniyet ve asa-
yiş iyi teşkilAtlanmış, iyi teçhiz edilmiş
zabıta kuwetleriyle olur, herşeyden ewel
jandarmamrzrn altrnda vasrta yok, 4,5 ki-
loluk eski silah, pabucunun altı delik. Bil-
hassa bu aylarda yani kış aylarrnda ve
cenübi şark vilAyetlerini düşünün. Bütün
oranın coğrafyasrnr, her şeyini bilen in-
sanlarrn karşrsrnda Devletin ne hale gel-

diğini tasavvur buyurun. İktidara gelip
Dahiliye VekAletine geçtiğimizin haftasrn
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da cenübi şark vilAyetlerinde tetkika
yaptık bunlarr görmek iizere ve onc.iıı,
sonra meseleyi gayet ilmi ve Türk içtimaı
bünyesine uygun ve mali imkAnlarımrza
uygun tarzda proğramladık. Komando
birliklerini bunun için kurduk.

Teşekkür

f Bugün komando birltklerinin e-

linde helikopter var, jandarma-
ya 11 tane helikopter alrnmış-
fır. ]ttıızaffgr özdağ bey, Heli,
kopterin ismi geçmezdi bu
Mecllste. Komando birliklerin-
de M-3 sllöhı, G-3 silihı var.
1500 tanedir, otomatik silA}ı.
Bunlan biz aldık. Alman tek-
nik yardrmrndan aldrk. Sene
1967, işte burada. Herkesin gö-
zü önünde cereyan eden hadt-
se. Motoslkletli birlik, Süvari
birliği kurduk. Krş için hususi
|rrş tulumlanyle teçhfu ettik,
iuş-ya, o bölgenin asayişi kont-
rol altrndadır.

Bunu iftiharla belirtiyorum ve bu
hizmeti gören şerefli Türk Zabıtasına,
Tiirk Jandarmaslna ve Polisine en sami-
mi şükranlarrmr arzediyorum. Bu beninr
için kaçınılmaz bir vecibedir. (AP. sırala-
nndan alkışlar) Jandarmanln ve Polisiıı
nasrl bir moral içersinde olduğunu siz çok
iyi bilirsiniz. Hele polisin 1960 hAdiseleri
içersinde morallerinin ne hale geldiğinirı
münakaşasrnı burada yapmayalrm. Polisi
şimdi ancak biz, moralini yükseltip vazi-
fe görür hale getirebildik. Jandarma için
bir şey söylemiyorum, silAh arkadaşlarr-
n|z var, ellerini vicdanlarrna koyarlar, za-
manrmrzda Jandarmaya nasıl değer veril-
diğini, nasıl teçhiz edilmek için emek
sarfedildiğini size söylerler. Jandarma
bütçesi, Cumhuriyet tarihinde ilk defa

ewelkilerden kırk milyon lira fazlasiyle
1968 bütçesiyle Adalet Partisi iktidarı,
Süleyman Demirel Hükümeti zamanrnda
sağlanmıştrr. Bunlar gerçek. Nazari, ede-
bi laflar, değil, hakikattir arkadaşlar. Şu
vaziyet karşrsrnda arkadaşlar, lütfen bu-
raya vak'a, zamaıl hadise getirin ama
mücerret konuşmayrn. Mücerret konuş-
mayln, çünkü buradaki bu lAflar vatan-
daşrn huzurunu tedirgin ediyor. Vatan-
daşr tedirgin ediyor. Bizim vaz7f,emiz
vatandaşa huzur getirmek. Kusurumuz

yokmu? olabilir. Ben herşey mükemmel,
günlük, gülüstanlık demiyorum. Olmaz,
mümkiin değil arkadaşlar.

Doğuluyu İthama

Hakkınız Yok

f Otuzüç milyonluk koskoca bir
ülke, çeşitli problemleri olan
bir rnemleket; iktisadi mesele-
leri var, sosyal meseleleri var,
kültürel meseleleri var. cenübi
şark vilAyetlerindeki yaşayan
insanlann durumlannr biliyor-
sunuz arkadaşlar. Radyo gö,

türmemişsiniz, mektep götür-
memişsinfu, yol götürmemişsi-
I|iz, iktisadi imkAnlar götür-
memişsiniz, üvey evlAt mua-
melesi yapmışsmfl adeta itmiş-

- siniz o insanları. ondan sonra
o insanlara, siz şakisiniz, siz
yankesicisiniz, siz memlekete
bağlı değilsiniz gibi ithamlar
aleni ve zrmmen yaprlır. Buna
kimsenin haklu yoktur. '

Butün bunlar bir plön içersine alrn-
mrştrr. Bütçe müzakeratrnda bunlan mü-
zakeresi yapıldı. Şimdi yakrnda bunları
gene teferfuatiyle arzedeceğiz. Yalnız size
şu hususu arzedeyim, bilmiyorum gördü-
nüz mü? Siirt'ten Eruha yol varmr idi,
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Eruh Şirnak yolu varmr idi, Muzaffer
Bey?.. Arkadaşlar, Uludere'ye, Çukurca'ya
üç vilAyet dolaşılarak gidilirdi. Daha bun-
dan altı ay eweline kadar üç vilAyet, he-
le Kasım ayrnrn başından itibaren sekiz
ay oralarla irtibat imkAnı yoktu. Bu kış
Eruha gidiyoruz, Şrrnak'a gidiyoruz. Ulu.
dere'ye gidiyoruz, Çukurca'ya gidiyoruz.
Buralara yol götürmeden, buralarrn em-
niyetini sağlamak, hudut emniyetini sağ-
lamak mümkün müdür, arkadaşlar?...

Refah ve KüItür

Götürün

Halö bugiin tam değildir. Rahatlıkla
o zaman Özbay çetesi de Tilki Selim de
gider, gelir, Özbay, Bezek çetesi yoktur
bugün. Tilki Selim yoktur, kaçmışlardır,
dağılmıştır. Aldığımız tedbirlerle büyük
hadise yoktur, bugiin varsa getirin arka-
daşlar. Bu kadar sarih konuşuyorum. A-
ma bu demek değildirki bu işler bitmiş-
tir, hayır, bitmemiştir. İktisadi bakımdaır
oralarr refaha kavuşturmadrktan sonra.
Kaynaklarrnı, vatandaşın refahrnr temin
edecek imkAna kavuşturmadrğrnız müd-
detçe, orada lüzumlu kültür müessesele-
ı,ini açamadığınız müddetçe bu hadiseler
yurdun diğer yerlerine nazaran daha faz-
la olacaktır. Meseleleri gayet açık kalpli-
likle ve hakikatlerin üstiine gide gide teş-
his ederek söylemek lAzımdır. Biz demi
yonz ki, bunlan hallettik. Hayrr, Tedbir,-
leri aldık ve aldığımız neticeler de budur
diyoruz. Türkiye'de gizli olan hiçbir şey
yoktur arkadaşlar. Bugün saklansa ikigün
sonra ortaya çıkar. O itibarla zaten çok
şükür Türkiye'de di.inyanm hiçbir tara-
finda olmayan fikir hürriyeti var, hergün
Hükümete, Hükümetin erkdnına ağıza
alrnsrn alınmasın, küfürlere varrncaya !:=

dar edilir. Ama biz soğukkanlrlrğımrzr mu-
hafaza ederiz, çi.inkü biz davamızdan emi-
niz. Biz Millet hayrına çalrşryoruz. Hak
yolunda çalrşryoruz. Şirretlikler elbet bir

gün yıkılacaktrr ve şirretlerde mahküm
olacaktır. Millet vicdanrnda ve Allahrn
huzurunda. Bu düşi.incelerle hareket edi.
yoruz. Meseleyi Emniyet ve asayiş mese-
lesini gayet ciddiyetle, hemde çok taraflı
değerlendiriyoruz. O ölçüler içersinde
Devlet bütçesinin azamisini ve daha faz-
lasrnr zabıta kuwetlerine veriyoruz. Jan-
darma böyle, kırk milyon lira faz|a ver-
dik. Yeni vasıtalarla teçhiz ettik. Arka-
daşlar, iyi muharebe vasltası olmayan
memlekette asayiş durumu bozuk olur.
Siirt'te şimdi kar yağar, hadise olur. E-
ruh bilfarz, Eruhun Ekmekçiler köyiin-
den, yani Hamidonun köyünden, hadise
olur, vasrta yok, yol yok. Katrrlarla gidil-
mez, üç metre kar. Arkadaşlar biz telsiz
kurduk oraya. Bu5rurun, teşrif buyurun,
makam odamdan Eruhtaki jandarma ka-
rakolu ile sizi görüştüreyim. Otuz vilöyete
bunu yaptrk. Altmışyedi vilAyet proğram-
landr. 1969 senesi içersinde beşbin telsiz-
le jandarma olarak bütiin kaza ve viliyet.
lerimiz ve büyük ölçüde karakollarrmrz
telsizle muhabereye giriyor, SSB. sistemi
ile. Aynı tarzda polisi de takviye ettik.
Jandarmadan ayrr polis teşkilAtrmız bıı
1969 yılının Mart ayrnda 67 vilöıyette SSB
sistemi telsize kavuşuyor. Radyolink sis-
temi kuruyoruz, telekominikasyon sistefii
kuruyoruz. Bir kaçağ icabrnda Antep'ten
telsizle bilmem Düzce'nin falan kilomet-
ı,esindeki trafik arabasr kontrol altrna
alabilecek. Bunlar olmadan umumi asa-
yişi, arzu edilen şekilde yapmak mümkürı
cteğil. Bunları biz yaptık arkadaşlar.

Millete N abeten

Biz Yaptık

* Milletimlz yaptı, MiIIete ntya-
beten biz yaptık. Büyük Mec-
lis'fuı tevecciüü ile biz getirdik.
Bunlan k6fi görmüyoruz, daha
iyi yapmanın yolunu arıyorııjz.
Bunlan yaparken gayet geniş
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btr vukufla, büyfü bir göniil-
le meselelerl ele alryoruz. İIıni
ıçıdan meseleyi ele alıyorur
Tiirİıtyenin içtlmai ve iktisadi
lınlrAnlaıı bakııııından mesele.
yi ele alarak değerlendiriyoruz.

Şimdi Sayın Özdağ, Hamido indi,
(Hamit Yılmaz) Bu adam kırkbeş gün
kadar mevkuf kaldı, mahkeme tahliye et-
ti ve suçsuzluğuna karar verdi, köyünde-
dir, dağda değildir. Yeni Gazetede buna
ati tekzip Siirt Valiliği tarafından yaprl_
dr. Zamanrnızı almamak için, zamarr|mı:.
da yok, size takdim ederim hepsini, sure-
ti kat'iyede kanun kaçağı durumunda de-

ğildir.

Şimdi kıymetli arkadaşlarım,polis
teşkilAtımız 1937 senesinde kurulan teş-
kilöt kanunu ile yeni bir veğeye girrn
tir. 1937 senesinde Türk polisinin sayrsı
10.000'd.i. Niifusumuzu, şartları düşünün.
Sene 1965, polis ondörtbin. Moral durum-
lannr da arzettim krsaca. Yalnız Viyana'-
da |4 bin polis, büti.in Türkiyede 14 bin
polis. Şimdi ikibuçuk milyonluk İstan-
bulda arkadaşlar dört bin polis var. Ama
miimasili garp memleketlerinde, hattn
demirperde memleketlerinde bunun on
misli polis var. Biliyorsunuz Mayrsta
Fransadaki talebe hareketlerinde pariste
jandarmadan aJ.rr yalnrz 50 bin polis va-
zife gördü. Biz daha 18 bindeyiz. Yüksek
tevecci.ihlerinizle toplum polisi sayrsrnr
arttrnyoruz. Şartlar değişti, çağrn hare-
ketleri, hadiseleri ve toplum hareketleri
karşısında polis yeni bir veçheye, yeni bir
kalrba, yeni bir zihniyete, yeni bir anlayı-
şa ve eğitime gitmelidir. Biz bu anlayışla
toplum polisi teşkilAtını takviye ediyoruz,
sizin de teveccühlerinizle, tasvibinizle 5

bin toplum polis kadrosu komisyona gel-
miştir, yakında Devlet ve Yurt hizmetine
girecektir.

polisin Techizi ve Hizmeti

de polisin elinde 295 tane vasrta vardr ve
bunlarrn yarrsrndan fazlası da miadını
d_oldurmuştu. Bugün polisin elinde 2 bine
yakrn vasrta var. Ankara şehrinin emniye
ti için 300 tane vaslta olmasr lAzım. An-
cak 75 tane vasıtamız var. Çok rica edi-
yorum ParlAmenter arkadaşlarımdan bii-
yük şehirlerde 24 saatlik asayiş nasıl ko-
runuyor bize teşrif etsinler, sizin İçişleri
Bakanrnrz olarak 18 saat, 20 saat (bu as-
li vazifemizdir), nasıl çalıştrğrmızr asayiş
kuvvetlerinin nasrl vatandaşrn huzurı-t
için gayret sarfettiğini kendilerine bizzat
müşahedeye müstenit gösterelim. Emin
olunuz iftihar edersiniz zabıta kuvvetleri-
rıin fedakArane çalrşmalarrndan. Çok az
veriyoruz, büyük yurt hizmeti veriyorlar.
Bütün samimiyetimle Türk zabrtasrna
şükranlarımı ifade etmek benim vazifem-
dir. Hükümet olarak bizim vazifemizdir.

Büyük şehirlerde telsiz teşkilAtını
kurduk. İstanbul, Ankara, İzmir, gaye.
rahatlıkla söylüyorum, bu üç şehirde 3

bin ilA 4 bindir polis sayısı ve zabıta hiz
meti gören polis sayımız 1500'dir, toplum
polisi haricinde. Kıymetli arkadaşlarım,
gayet rahat söylüyorum, gayet rahat arz-
ediyorum, mümasil büyük şehirlerle mu-
kayese edilemiyecek kadar asayişimiz
mükemmeldir. Bu büyük şehirlerde. Ama
arzettim bir çok sebepler bir çok Amil-
ler var cemiyetimizde. Bunlarr ortadan
kaldırmak mümkün değil ama azaltmak
mümkündür. Biz o yoldayız, bu gayretiır
içersindeyiz. Bunu sabrrla, plAnla, bile-
rek zabıta kuwetlerimizin moralini tak-
viye ederek, onlara daha iyi imkAnlar
sağlamak yolundayız. Bunun yanrnda,
hiç şüphesiz, büyük hisse Türk Milleti-
rrindir. Nizamperver Millet Devletine
saygılı olan Millet bu kadar az zabıta
kuwetiyle bu kadar geniş bir Ülkede hu-
zur ve sükünun, asayişin temini zordur.
Ancak bıı Milletin sahip olduğu haslet-
ler sayesindedir.

Türkiyenin o/o 90 bölgesinde jandar-
ma asayişle mükelleftir. Zabıta hizmeti
gören jandarmanrn yekünu 53 bindir-
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Diğer 15 bini kara srnırlanmrzdadır. 8 bin
tanesi de hapishanelerin korunması, tel-
siz ve telefon şebekesinin muhafazasiyle
vazifelidir. 53 bin jandarma 772 küsur
bin koilmetre karelik Yurt bölgesinde 33
milyonluk koca' ülkede asayişi sağlamak-
la mfüelleftir. Keza 18 bin polis bunu ya-
pıyor. Adet olarak belki az ama hizmet
aşkı, vazife şuunr ve Devlete bağlılık duy-
gusu geniş ve zengin olan Türk zabıtası
ve Türk halkı sayesinde bugünkü mem"
ııuniyet verici netice sağlanmaktadrr. Bu-
nun daha fazla, daha mükemmel olması
hususunda Hükümet, iktidarımız büyük
bir anlayış ve büyük bir gayret içersinde-
dir. Trük ParlAmentosu da bu gayretin
içersindedir. O itibarla Yurt emniyet ve
asayişi ile ilgili her konunun Türk Parlö.
mentosunda büyük mAkes bulacağrna ve
tasvip göreceğine inanıyorum.

Sözlerime son vermeden önce, ki za-
man çok kısaldı, bazr hususlar var onlar,ı
da cevaplandırmak mecburiyetimdeyim.
Bir kaç cümle ile Viranşehir Kaymakamı
ve Trabzon kaçakçılığı hakkında da ma-
ruzatta bulunmak istiyorum. Teferruata
girmiyorum birçok hususlarr da sözcü-
miiz Kadri Erogan bey burada arzettileı,.

Viran Şehir 0layları

Arkadaşlar, Viranşehir Kaymakamı
bugtin Allahın rahmetine kavuşmuştur.
İdarede benimle işbirliği yapan arkadaş-
lanm bilirler, bu kaymakam arkadaşr-
mu,la şahsen meşgül olup, onun her türlü
hususi hayatına varıncaya kadar her ha-
liyle meşgül olmuşumdur. Büyük bir si-
nir buhranr içerisinde arkadaşımrz intihAr
etmiştir. Viranşehirdeki olaylar Adalete
da intikal etmiştir, söylenenler doğru de-

ğildir. Hiçbir ağa, bey filAn himaye edil-
memiştir, zaten AP. Başkanı diye ilAn edi-
len Seyido ağa partiden de ihraç edilmiş-
tir. Lütfen tetkik edelim ona göre değer
verelim.

idil meselesinde, idil savcısmt yara-
layan himaye görmemiştir, tevkif edilmiş.
tir. Takipsiz tek olay yoktur. İrfan Vural
olayrnr biliyorsunuz, Karadenizlileİ bilir,
Yusuf Günaçtı 195l denberi en aşağ 10-

15 kişiyi öldürmüş, 50-100 cinayete, 50 -

100 hadiseye fail olmuş bir zat, 1951 den-
beri kaçak, yakalandr. Karaahmet hadi
sesini biliyorsunuz, yakalandr. Di.izce ci-
nayetini biliyorsunuz, vuzuha kavuştu,
failleri yakalandı. Kadri Ülker isminde
3040 tane hAdisenin faili 15 senedenberi
kaçak iken yakalandı.

Yakalama 0ranı Yüzde 99

Bir de Mardin'e ait bir misAl vere-
yim: Rıfat Baykal burada olsaydı zanne-
derim teyit ederdi, 1946 Lle 1965 senesi
arasrnda ya|nız Mardinde kanun kaçağı,
fjrari durumda katil,.şekavet vesair olay-
larından fail bulunan 128 kişiyi biz 1963
senesinde yakaladık Bunlarrn,hepsinirı
rakamrnr teker teker verebilirim. Faille-
rin polis ve jandarma tarafindan yakalan-
ma nisbeti Tiirkiyede 0/o 99 dur. o/o 99
Diinyanın hiç bir yerinde yoktur, iddia
ediyorum. Aksini iddia edenler .getirsin-
ler, isbata Amadeyim. Mürakabe vazifesi.
ni yapmanrzr sizden istirham ediyorum.
Her hAdiseyi teker teker takip ediyoruz.
vilAyet, vilAyet, kaza kÜa jandarma ve
polis teşkilAtı olarak hususi biirolarda,
dedektiflerle, siyas1 polisle, kaçakçılık şu_
besiyle ve alAkalı bütiin branşlarla teker
teker takip ediyoruz. Yalnız Mardinde
verdiğim rakam diğer cenup ve şark vilA-
yetlerine de şAmil ve saridir. Hüsnü Öz-
kan bey de bilir bunu çok iyi bilir, kendi-
ne vilAyetine ait de çok şeyler olmuştur.
Vazifemizdir, icabını yaptlk.

Trabzondaki silAh kaçakçılığı olayı
arkadaşlar, teşekkür etmek lAzım. Haki-
katen zabıta vezifesini görmese Türkiye-
de silAh kaçakçılığı kadimdenberi vardrr-
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Ama biz ciddiyetle iizerindeyiz. Menşeine
gittik, Varna'ya, Köstence'ye, Prağa, Mi-
lano'ya gittik. Oradaki Enternasyonal bü.
tün kaçakçılık şebekelerinin nasrl organi-
ze olduğunu, burada açıklamak doğru de-

ğildir, öğrendik, içersindeyiz ve bu yüz-
den yakalanryor. Trabzon'da hakikaterı
büyük bir kaçakçrlrk olayrna polis jandar-
ma ile birlikte el koymuştur. Polis Müdü-
rü büyük hizmet görmüştür. 10 defa ben-
den takdirname almrştrr ve 10 maaş nis-
betinde ikramiye ile taltif edilmiştir. Va-
kra bu, Trabzon polis Müdürü vazifesinin
başındadır. Hizmet gören hiçbir kimse
yokturki, tarafimızdan tecziye edilsin,
tamamen aksine teşvik ve takdir görmüş-
lerdir.

İçişleri Bakanr Faruk Sükan (devam-
la) - Mümkiin değil. Ama hAdise bir bu-

çuk sene oldu. 43 kişiyi tevkif ettirdik.
100 küsur tanesini de takip ettiriyoruz.
Bunların hangi siyasi partilere ait oldu-

ğunu sayrn Hüsnü Özkan'rn tetkik etme-
sini istirham ederim. Burada polemik
yapmıyalım.

iktıdarın lıı vasfı

Arkadaşlar, Adalet Partili olarak ka-
nun drşr, menfaate mütealik hiçbir şeyiıı
tasvipkArı ve takipçisi değiliz. Kim olur.
sa olsun; nereden gelirse gelsin onurı

karşısındayız. (A.P. srralarrndan alkışlar)

Sayın Millet Partisi sözcüsü Seyit
Faruk Önder'in bir sözüne gayet umumi
olarak cevap vermek mecburiyetindeyinı:

Bizim icraatrmrz açıktır arkadaşlaı,.
Şurada oturan insanlarrn verilmiyecek
hesabr yoktur.

* Biz şerefle icraat yapryoruz.
(A.P. sıralarrndan ..Bravo, se§
leri) istifhamlarla, şüphelerle
bizi lekelemeye kimsenin hak-
kı yoktur. 20 sene evvelki ha-
yatunızı, vekil olmadan ewelki
hayatrmrzla şimdikini mukaye-
se edin daha kötü değilse biz
yarın terketmeye amadeylz.
Blz şerefle devlet hizmeti görü-
yoruz (A.P. sıralardan ..Bravo,
sesleri, allışlar) biztm haysi-
yetlerimizle kimse olrnamasın.
Adalet partisl iktidarının iki
büyük meziyeti vardır; Fadlet-
Ii iktidar, namuslu iktidar, bir
de zalim olrrrayan, ve gasıp ol-
mayan iktidar bununla iftihar
ediyoruz.

(A.P. sıralarrnda uBravo» sesleri, al-
kışlar).

Efendim, hepinizi hürmetle selömlı-
yorum. (A.P. sıralarrnda «Bravo»ı sesleri
alkışlar).
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Devlet parası İle

Solculuk Yapanlar

* Ankara Üniversltesi tarafından,
6 ay müddetle İtalya'da ilmi
araştırma yapmak maksadiyle
Devlet parasr ile gönderilen Te-
orik Fizik doçenti Burhan Ca-
hid Ünal, 18-21 Aralık 1968 ta-
rihlerinde Napoli'de toplanan
İtalyan Proleter Sosyalist Bir-
liği Partisi'nin2 nci Milli Kong-
resine, Türkiye'yi temsilen Tür-
ktye İşçi Partisi aüna iştirak
etmiş bulunmaktadır.

Bu husus, resmen tesbit edilmiştir.

1968 bütçe müzakereleri sırasında,
22,23 Ocak 1968 de Roma'da Akdeniz böl-
gesine dahil Legal İllegal Komünist ve
Progresist (ilerici) partilerin iştirakiyle
yaprlan toplantr hakkında T. B. M. Mecli
sine bilgi arz etmiş, açıklamalarda bulun.
muş ve bu toplantıya, Türkiye İşçi Parti-
si adrna Sayrn Sadun Aren ile Sayrn Rrza
Kuas'ın katıldığını da beyan etmiştim.

Roma'daki toplantrdan sonra 9-11
Nisan 1968 tarihinde 2 nci Roma toplan-
trsı, yine ayni partilerin iştirakiyle yapıl_
dr ve bu toplantrya, yine Türkiye İşçi Par-
tisi adına Sayrn Sadun Aren ile Sayın Rr-
za kuas katıldılar.

Bahsi geçen her 2 Roma toplantısı-
nrn da ev sahipliğini İtalyan Komiinist
Partisi yapiluştır.

son defa Türk basınrnda ve kamu
oyUnda yankr yaratan Napoli'de toplan-
mış bulunan İtalyan Proleter Sosyalist
Partisinin 2 inci milli kongresini, 5rukarı-
da bahsedilen iki Roma toplantrlarrnın
bir neticesi olarak mütalAa etmek ve de-

ğerlendiıınek iktiza eder.

Bu toplantrları ,objektif ölçülerle de-

ğerlendirebilmek için şu hususu da hatır,
latmak istiyorum:

Diğer Toplantılar

Bahsi geçen Akdeniz Bölgesi Komü-
nist ve Progresist Partilerin toplantrları,
2l Nisan 1967 tarihinde Çekoslovakya'nrn
Karlsbad şehrinde icra edilen Komünist
Partileri toplantrsr, Eylül 7967 de Polon-
ya'da (Akdeniz ülkeleri Komünist Parti-
leri kuruluş hareketi konferansr) ile Ara-
hk 1967 de Belgrat'ta akdedilen gizli ko-
mi.inist partileri toplantrlarında düştinül-
müş, tertip ve tanzim edilmiştir.

Bu toplantrlarrn hedef ve maksadr
da, |967 yılında Orta Doğu'da zuhur eden
Arap - İsrail çatrşmasr, Kıbrrs buhranr,
Yunanistan'da hükümet darbesi gibi çok
önemli hAdiseler dolayısiyle Akdeniz böl-
gesinin bir srcak havza haline gelmesi ve
uluslararasr komünizm yönünden hayati
bir önem kazanmasr neticesinde Sovyet
Rusya'nrn bu bölgede takib edeceği yeni
politikanın fikriyat ve tatbikatının yapıl-
masr lüzum ve zaruretidir.

Bu toplantılar, miinhasıran Sovyetler
Birliğinin yeni politikasrnr, bölgede ha-
kim kılmak esasrna dayanrr. Alrnan ka-
rarlar da bunun isbatıdır.

Roma kararları

* HatırlanacaS i.izere, Roma top-
Iantrlanrun kararlan şunlar.
dır:

1 - Akdeniz'deki Amerikan
ve İngiliz üslerinin kaldınlına-
sı.

2 - Altıncı Filo'nun geri çe-
kilmesi.
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3 - NATO'nun kaldıııIması.

4 - Emperyali"ır,le, özelltk-
le Amerikan emperyalizıni ile
mücadele.

5 - Kuzey Vletnam'ın des-
teklenmesi ve dövasıno seı[pn.

ti duyulması.
6 - Faşlzme karşı mücade

lentn dtinya çapında takviyesl.
Fakat bu kararlar, miinhasıran Sov-

yetler için ve onun lehinde alındığından
Yugolav temsilcileri, Sovyet Rusya'nrn
da Akdeniz'den çekilmesi ve emperyalist
faaliyette bulunmamasr lüzum ve zaruret
nedeni ile tek taraflr olan ve bir bloku il-
zam eden Roma kararlanna itiraz ederek
imza koymamışlardrr. Türkiye İşçi Parti-
si temsilcileri ise, bu tek taraflı ve tama.
men Rusya paralel ve talimatında olan
kararları, itirazsız imzalamışlardrr.

Romada " Yoldaşlara

Yapılan Davet ,,

Son defa Napoli'de, Türkiye İşçi Par-
tisi adrna Doçent Dr. Burhan Cahid Ünal-
ın katıldığı İtalyan Proleter Sosyalist Bir-
liği Partisi kongre kararlan da, 1 ve 2.

Roma toplantrlarrnda alrnan kararlarla
tamamen ayni mahiyette bulunmaktadır.
Nitekim bu kongre sonunda kabul edilen
vesikada;

{ «Amerikan aleyhtarlığ,

Vietnam meselesl,

Nato aleyhtarlığ,

Ameıfka'nın Akdenfu'den tğ
mldenmesi,

Emperyallzmle işçi, köylü ve
öğrencil€rtn mi§tereken mü,
cedelelert...» gibi hususlar var-

dır

Nihayet kongre, (Bütiin yoldaşlara
partiyi güçlendirecek, memleketteki ha,
reket güci.inü artrracak ve nfüayet sosya.
lizm istikametindeki gayretleri kuweL
lendirecek bir mücadeleye girmesi için
çağnda bulunur.) demek suretiyle kapan
mrştrr.

Tiirkiye İşçi Partisinin toplantısrna
katıldığı İtalyan Proleter Sosyalist Birli-
ği Partisinin Marksist ve Enternasyonal
karakteri, tiizüğiiniin 1 nci maddesinde
gayet açık şekilde belirtilmektedir.

f "Faaliyei|ni, sınıfrn aktüel me-
selelerinin Marksist yoldan çö.
zümiine ve sıruf savaşını, İtal-
ya'dalıl ve diinyadaii tecrübe-
lerine lstinad ettirir.»

Nitekim bu parti, İtalya'da aşırı faa-
liyette bulunan Komtinist felsefe ve pren-
siplerini benimseyen ve faaliyet gösteren
bir parti olarak kabul edilmektedir.

Napoli toplantrsına Türkiye İşçi Par-
tisi ve bazr Progresist partilerden başka
Bulgaristan, Yugoslavya, Polonya, Ro-
manya, Macaristan, Sovyet Rusya, Kuzey
Vietnam ve Doğu Almanya Komünist par-
tileri de katrlmıştır.

Bu itibarla bu toplantr, bir enternas-
yonal sosyalist partisi toplantrsr olmayip
bütün ağırlığı ile bir komünist partileri
toplantrsr mahiyetini taşımaktadır.

* Bu partlnln amblemi de orak
çektçlidtr.

Yukarıda zikrettiğim bu sebeplerle
Türkiye İşçi Partisi'nin 18-21 Aralık tari-
hinde katıldığı son Napoli toplantrsr,
bloklar dışı bir politikanın takip ve taıızi-
mi için olmadığı gibi Akdeniz bölgesinin
büti.in yabancı nüfuz ve etkilerden temiz-
lenerek bir (Barış Gölü) haline getirilme-

101



si maksat ve hedefinden de tamamen
uzak bulunmaktadır. BilAkis tamamen
Akdeniz bölgesinde değişen yeni şartlar
içerisinde Sovyet nüfuz ve hakimiyetini
kuwetlendirmek ve. gerçekleştirmek ga-
yesini gütmektedir.

Adı geçen partinin ambleminde orak
çekiçin bulunmasrnı, Ti.irkiye İşçi Partisi
temsilcileri, tarihsel bir geleneğe daya-
mak gayreti içindedirler.

f Oysalııi Sovyet ütilillnden ön-
ce bütiin işçi hareketlerinln
ortak bir tşareti olan orak-çe-
kiç, 1917 Komiinist ütltahn-
den ve özelllkle 3 ncü enter-
nasyonal toplantısını talıdben
sosyallstlerle komi.inlstler ara
sındalıl böliinme ve aynlmalar-
dan sonra' yalnız Komiinisı
partilertn veya çeşltll nedenler-
le Komi,inlst adını taşıyamıyan
müfrtt solcu partilertn (BrUm-

sel Sosyalist) amblemi olrnuş-
tur. ve kullanrlmaktadır. Hiç
blr zaman batılı anlamdaki De-
mokratik Sosyalist partilerin
hiç birisi orak-çekiç'i amblem
olarak kabul etmemiş ve kul-
lanmamıştır.

Bu gerçekler karşrsrnda Türkiye İş-
çi Partisi'nin neden orak-çekiç'in müda-
faasını yaptığınr anlamakta güçlük çek-
memek gerekir.

Büti.in bunlara rağmen konu, Adalete
ve ilgili fakülteye inkikal ettirilmiş olup
gerekli tetkikat ve tahkikat yapılmakta-
dır. Elbetteki durum, kanunlarımrz mu-
vacehesinde açıklığa kavuşacaktrr.

Netice hakkında hükiim ve karar, şe-
rafh Türk Adliyesinindir.

Biz ancak vakralan dile getirmekte-
yiz.
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oRTA DOĞU TEKNİK

üNivn RsirESi olAyt

Milli 0l&[, Bizim 0lan

0la nTıırk
HerA!arm

Hoparlürii

Molotof

Koktey!leri

Benzin

Bidonları

Tuzruhu

Ve Asid

Bidonları..

Binayı

Yakacak

Araçlar,

üniyersltede

Polis
Bunları

Buldu.

Harekete
Evet aaa

Kıymetli arkadaşlarrm,

Yüce Meclisin olaya derinliğine ve
en iyi bir şekilde vakıf olabilmesi için
müsaadeniz|e bazı vesikalan okumak is-
tiyorurn. Kanaatımca ODTÜ ne zabrta ni-
çin müdahale etrnek liizumunu duymuş-
tur, sorusunun cevabr bu vesikalarrn ışrğı
altrnda Yüce Meclisin üyelerinin beynin-
de ve vicdanlannda kesin hükme bağlana-
caktır.

Birinci vesika
uİl Jandarma Komutanlığına

Ankara

* Blr grup anarşist öğrenci tara-
ftndan ODTÜ'niin Mlmari Fa,

Bö!üm : 9



kiiltesinin işgal edilip dekan
ve öğretim üyelerinin zorla dı-
şarı atılmasiyle 7.Nisan.1969
günü başlayan işgal hareketi
iizerine Üdversite Rektörlü-
ğünce yaprlması gereken yegö-
ne tedbir ittüaz edilmediğin-
nde 8.Nisan.1969 giinü Rektör-
lfü binası da işgal edilmiş bu-
lunmaktadrr.

Şu anda Üniverslte duvarlarr
Komi.inist ve Mao'cu sloganlar-
la doludur. Şu anda (Saat 14.)
Mifüendislik Fakültesi Dekan-
Iığının da işgal edildiği yapılan
telefon muhaberesiyle tesblt
gdilmiştir. Heniiz Fidk Bölü-
mü işgal altında değtldir. Her
an bir hareket beklenebilir.

Rektörlin tutumu şahsrnı ilgi-
lendirdiği clhetle Fizik Bölü.
müni.in işgale yeltenilmesi ha-
ünde tlgili zabıta kuwetlerinin
behemahal gönderilmesini ta-
leb ediyorum. Durumu alrrıca
telefonla bildtreceğim.
HiiıınetIerimle,

Prof. Dr. Adnan ŞAPLAI(OĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesl

Flzik Böliimü Başkanr
(imza)

ıHncl vesika

«T.C. Ankara İkinci Sulh Ceza Mah.
kemesi

1969/l40 müteferrik

(ARAMA KARARI)

Hakim: Osman Baybek 10888
KAtip: Mürvet Karabağ

ARAMA KARARI İsrEyEN: Ankara
C. Savcılığr

ARANACAK MAHALLE: Orta Doğu Tek.
nik Üniversitesi

ARAMANIN KONUSU: Hasarrn teş
biti ve faillerin yakalanması.

ARAMA KARARI TARİHİ : l0.4.I96q

Ankara Cumhuriyet Savcılrğının 10 4
1969 tarih, 1969/6684 sayrlı yazrları ile
ona bağlı evrak tetkik edildi.

GEREĞİ nüşüNüınü:
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde

7.Nisan.1969 günü başlayan boykot ile
Rektörlük binasınrn kapı ve penceresi kr-
rılarak işgal edilmiştir. Aynı zamanda te-
lefon santralrnrn da işgalciler tarafindan
zaptedildiği evrakrn tetkiki ile anlaşılmış-
tır.

RektOrltlk C. Savcılrğına müracatta
bulunmuştur.

NETİCE:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesiniır
büti.in fakülte ile her türlü müştemilatrn-
da hasarrn tesbiti ile failler bulununcaya
kadar arama yaprlmasrna,

2. İşi biten evrakrn C. Savcrlrğına
tevdi'ine C.M.U.K. nun 86 ve müteakip
maddeleri gereğince evrakın tetkiki ile
karar verildi.

KATİP
(İrnza)

lo.4.1969

HAIdM
(İmza ve resmi mi.ihür)

Uçüncü Vesika

Ankara Valiliğine;

Anayasa ve kanıınlann teminatr al-
trnda bulunan Üniversitemizde 7 Nisan
1969 giinü başlayan işgal olaylan, işgalle-
rin derhal kaldrnlması yolunda Rektörlü-
ğün ve Akademik Konseyin yaptığı çeşitli
yazılı ikazlara ve verilen süreye rağmen
yayılmaya devam etmiştir.

İşgaller ve bunun içinde\i zorba ha-
reketlerle işgalci öğrenciler Üniversite-
mizde sadece öğrçtim diizenini temelle-
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rinden \aldırmakla kalmamışlar; Üniver-
sitenin bütiin mallarrna, milyonlarca lira
değerindeki eğitim araç ve gereçlerine,
otobüs ve otomobillerine, kafeterya ve
kantinlerine, olağanüstü zamanlar için
ayrrlmış yiyecek stoklarrna, laboratuvar-
lara ve özellikle kötü amaçlar için kulla-
rrılmalarr ihtimal dahilinde olan asitlere,
bütün atölyelere, telefon santraline, Üni-
versitemizdeki PTT. Şubesine ve resmi
evraka el koyup, servislerdeki kilitli her
şeyi açmrşlardır. Bunlara ilAveten öğre-
tim-üyeleri ve idari personele haysiyet kı-
rıcl muameleler yaparak, Üniversiteye
girmelerine ve vazife yapmalarına engel
olmuşlardır. Şahıslara fiili tecavüzller, can
ve mal emniyetini de ciddi şüpheye dü-

şürmüştür.

Bu şartlar altında Rektörlük bir ta-
raftan Akademik Konseyi kararrnr uygu-
lamaya koy.rp dersleri tatil ederek iyi ni-
yetli öğrencilerin Üniversiteyi terk edip,
işgalci öğrencilerin Üniversite binaların-
da ve tesislerinde gayri kanuni hareket-
leri ve suçlarr ile yalnız kalmalarını sağ-
lamaya çalrşrrken, diğer taraftan da Dev-
letin emniyet kuvvetlerini Üniversite'yt
davet etmeye ve Üniversitede emniyetin
sağlanmasrnr Devletten istemeye karar
vermiştir.

Anayasa'nrn teminatr altında bir Dev-
let kurumu olan ve 7307 sayılı Kanunun
17. maddesi gereğince, mallarr Devlet ma.
h kabul edilen Üniversitemizde, Ünivers;
te mallarrnrn korunmasr, içerde bundaır
sonra geçebilecek kötü olaylarrn önlen-
mesi, işgal altındaki bina ve te_sislerin
suçlulardan temizlenip, Üniversite'nirı
tekrar vazife görebilecek bir hale gelebi
mesi için, gerekli tedbirlerin ahnmasr yo
lunda emniyet kuwetlerine emirleriniz,
saygılarrmla rica ederim.

Kemal KURDAŞ
ODTÜ REKTÖRÜ"

*NOT: Üniversite işgal altında oldu.
ğundan bu yazıya resmi numara verile-
memiştir. Yazrnın bir kopyası İçişleri Ba-

kanlığına ve bir kopyası da Jandarma Ge-
nel Komutanlığrna takdim olunmuştur.,,

Buna muvazi olarak Üniversite pro-
fesörler Konseyince müttehaz aynca iki
karar vardr. Bunlardan Nisan'rn 12 sine
kadar Üniversiteden işgal kalkmadığı tak-
dirde 1 Ekim'e kadar tatile gidileceği, iş-
galci öğrencilerin kanun dışı işlemlerden
sarfınazar, etmeleri gerektiği, bunun mem
leketin menfaati, öğretim ve öğrenimin
ihlAl edilmemesi için zaruri bulunduğu
mündemiçtir. İcap ettiği takdirde onları
da arz edebilirim.

Bir Vesika Daha :

Kaynak Dışarıdadır

Diğer taraftan calibi dikkat diğer bir
vesikayr, bu ayın 11 inde İstanbul Hukuk
Fakültesi Profesörler Kurulu'nun bu yer-
de cereyan eden hadiseler dolayısiyle
Türk basınrna ve radyolarrna verdiği bir
deklarasyonu söz konusu etmek istiytı-
rum.

ıstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Profesörler Kurulunca 11.4,1969 gn-
nü yapılan toplantr sonunda alrnan ka-
rarda;

:k "Son olaylar öğrenci ve Üniver-
site problemleri olmaktan çık-
mıştır. Her vesileyle girişilen
boykot ve işgaller Üniversite'-
nin fonksiyonıınu açık bir şe-
kilde ihlAl etme durumuna gir-
miştir. Bunların yarattrğı mah-
zurlar Üniversite özerkliğini ve
demokratik di.izeni sarsacak
niteliği bulmuştur. Bu hareket-
Ierin kaynağnın aşın eğilimli
Üniversite dışı çevreler olduğu
artık tereddüt edilınez hale
gelrniştir. Bu çevrelerin küçük
fakat mütecaviz gruplarla Üni
versite içiııde bir anarşi yarat"
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mak ve fakilltelerln görevlerlni
yerine getinnesinl önlemek is.
tedlklerl göriilmektedir. Bu
davranışIann Ünlversite'nin
özerkliği ve memleketin diizeni
baiımrndan ciddi tehlikeler
doğuracağ ve hadiseler yara-
tacağı aşik6rdrr."

denildiktpn sonra eğer bu hadiselere son
verilmezse İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesince kanuni işlem yapılacağı da
ilAn olunmuştur.

Şimdi Ankara'da cereyan eden Orta
Doğu Teknik Üniversitesindeki olaylar, di-

ğer işgal vakralarr, İstanbul'daki talebe
hareketleri bu anlattıklarrm, muvacehe-
sinde tetkik ve tahlile tAbi tutulursa, bun-
larla; 1968 yılında hakikaten masumane
bir şekilde başlatrlmış ve Üniversite'de
reformun gerçekleştirilmsei, günün şart-
larr içerisinde bazı yeniliklerin getirilme-
si için girişilen boykot ve işgaller arastn-
da derin farklar olduğunu tesbit ve mü-

şahede etmekte güçlük çekilmeyecektir.

Herkesin Anladığı Gerçek

* 1969 yılındaki işgal ve boykot
hareketleri sureti katiyede Ü-
niversite problemleriyle ve Ü-
niversite reformuyla ilgili de-

ğildir. Geçen sene bu hadisele-
ri fikir hürriyeti, özgürlüğü içe-
risinde bir Üniversite meselesi,
bir talebe hareketi şeklinde
tefsir ve mütalia eden bizzat
yöneticiler de dahil Türk efkA-
rı umumiyesi, Türk basrru,
Türk ailesi, Türk parlimenteri
hattA sokaktalıd adam artık
bunlan çok ci.iz'i bir grup tara-
ftndan dirrje edilen Üniversite
ile ilgili olmryan ve memleket
menfaatlariyle bağdaşmıyan
davranrşlar şeklinde görmiye
başlamrş ve endişe duyar hale

gelmiştir. HattA bu konuda ge.
niş tecrübesi ve tetkikatr olan
bir slyasi parti dahi reJirni 1glı-
likeye sokacak bu harekeİler
karşısında intibaha gelmtşler
ve hareketin durdurulınası yo.
lunda beyanlarda bulunmuş-
lardır.

Durumu şayanr şükran bir davranış
olarak kaydediyorum. Yüce ParlAmento
içerisinde bir parti hariç diğerleri 1969
T'ürkiye'sinin son aylarrnda vuku bulan
ve devlet nizamını, hür demokratik reji-
mi, müesses nizamr yrkmaya matuf, kökü
dışarda enternasyonal karakterdeki bu
hareketleri tasvip etmemekte, önleyici
tedbirler üzerinde durulmasrnr isternek-
tedirler. Bu itibarla meseleyi tam bir ob.
jektivite içerisinde mütalAa etmek, vakra-
ları olduğu gibi değerlendirmek gerek-
mektedir.

ıktidarımız Üniversite hAdiseleri ve
talebe hareketleri karşrsrnda fevkalAde
hassastrr. Geçmişin ışığı altında -ki bu-
rada bunlar çeşitli vesilelerle mi.inakaşa
kEnusu yapılmıştır- iktidar, talebe hare-
ketleri ve Üniversite meseleleri karşrsında
daima itinalı hareket etmesini bilmiştir.
Türkiye'nin mukadderatrnr yarrn eline
alacak insanlarrn iyi yetişmeleri için ş-
niş bir hürriyet anlayrşr ve müsamaha
duygusu içerisinde kalmış ve girişilen
suijenerasit vasrflı bu hareketler karşısın-
da itidalli, sabrrlı ve basiretli davranmış-
trr. Bir çok çevreler zamar, zarr,an bunu,
hükümetin aczine, iktidarın devlet otori.
tesini temindeki basiretsizliğine atfedecek
kadar ileri gitmişlerdir. Haddizatında
diinya hAdiselerinin muhasebesi yapıla-
rak, bunlarrn reperküsyonlarrndan Türki
ye'nin az?ıde kalamıyacağ düşünülerek
bir değer yargısına varmak gerekli idi.
Ama bugün tablo daha değişiktir. Durum
Devlet nizamrnr yıkmaya, vatandaşın hu-
zurunu bozmaya, anarşizme doğru yönel-
meye yiiz tuttuğu an elbetteki Cumhuri-
yet kanunlarınl uygulamak mes'ul insan-
lann asli vazifesi olacaktrr.
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l{llll Her Harekete

EVET... Fakat

f Kıymetli arkadaşlanm, mllli
olan, Ttirk olan, Anayasa ve ka-
nunlar çerçevesinde kalan her
harekete evet denilecektlr. A-
ma bunlar haricindeil tutum-
lar karşısrnda eğer kanunlan
tatbik etmezsek veya edllmesi-
ni istemezsek hem iktidar ve
hem de muhalefet olarak taşı-
dığımrz sorumluluk, dolayısiy-
Ie Allah ve millet huzurunda,
tarih önünde suçIu durumuna
düşeceğimize şüphe yoktur.

Bu ölçüler içerisinde ve bu anlayış
tahtında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
hadiseleri geniş tetkike tAbi tutulmuştur.
Şu vesikaların rşığr altında zabıtanrn Üni-
versite ye daha uzun bir süre girmemesi
devleti anarşizme götürmeye müsamaha
etmek mAnasrnr tazammun etmeyecek
miydi? Onun içindir ki ayın 12 sinde öğ-
leden sonra aldığımız talep üzerine yapr-
lan değerlendirme neticesirrde zabıta, h:d.
kümetin ve mes'ul Bakan olarak bendeni-
zin hiç kimseyi iizücü olaylara mahal b
rakmryacak tarzda hazırladığı bir tatbi-
kat plAniyle saat 3 den'itibaren gayet dik-
katli ve itinalı bir şekilde Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesine girmiş, suç işleyenleri,
işgalcileri yerlerinden almrştır. Bu esnada
daima Savcrlrğın direktifleri gözönünde
bulundurulmuş, adli merciin kararlarına
clayanılarak aramalar yapılmıştır. Suç de-
lilleri mevzdat dairesinde ve usulünce top.
lanmış, suçlular derhal adli mercilere tev.
di edilmiştir.

Deli!ler ve Silihlar

Müsaade buyurursanrz elde olunarı
delilleri fotoğraflar halinde Yüce Meclise
intikal ettirmek istiyorum .Hüküm gayet

tabii yetkili organlara ait olacaktr. Ama
enteresan görülen bu fotograflar kanaatı-
m|zca olaya ışık tutacak mahiyettedir. İş-
te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosya-
list Fikir kulübüniin duvarrnda che Gu-
evera... Ho Chi'Minh'in fotoğrafları..,
Evet bunlar Sosyalist Fikir Kulübi.inün
odasında asılıdrr. Resimleri Yüce Meclis'e
dağıtacağım, lütfen iadesini istirham ede-
rim. Ele geçenlerden diğer örnekler... Du-
varda asılr orak-çekiç... Arkasrnda ve al.
trnda ok, silinmiş gamalr haç, Mao'dan,
Stalin'den parçalar, keza Mimari Fakül-
tesi duvarrnda yazılr .,Senin malrn, benim
balım; benim malım gene benim malrm.
Mao. İşte Komünizm. Ata... Mao... Dev-
rim. İşbirlikçileri kov... Bağımsız Türki-
ye... Sürekli devrim... Kahrolsun san'at,
San'at yok devrim var... Lenin. Kazma
Kürek inecek faşistlerin beynine... C...
Guevera tabii. İkinci bir Ç... Devrim ya-
krndrr... Bugün Orta Doğu Teknik Üni-
versitede yarın Türkiye'de... Ne? Yöne-
tim... Yönetim öğrencinindir. Yönetinı
işçinin köylünündür... Tabii arkasrndan
bu proleterlerin demektir.

Bu gördüklerimiz alarm hoparlörü ve
Molotof kokteylleridir. Ühiversite Rektö-
rü'nün binasrnrn üstünde telsiz, verici an-
ten, yerde Türk Bayrağı, kokteyl kovasr ve
drşardan geleceklere karşr-korunmak için
hazrlanan taş ve kumlar.. Molotof kok-
zırlanan taş ve kumlar... Molotof kok
tqyli ve imalAt malzemeleri... Benzin bi
donu, hazırlanmrş bıçak ve diğer suç alet-
leri... Asit kloridrik, tuzruhu kutuları...
Amele çayr, bir çay verilmiş de,'adr da
amele çayı imiş... Fitilli Molotof kokteyli
ve boşaltılmış yangın söndürme cihaz|r
rr... Kapılarrn arkasında barikat ve yan-
grn çıkarma malzemeleri. Hususi tertibat-
la yaprlmrş, kaprların arkasrna konmuş
süpürge ve yangın çrkarrcr maddeler, ica-
bında binayı yakmak ve yangrn çıkarmak
için süpürgeler ve diğer patlayrcr madde-
ler... Dahili anons için amplifikatör...
Bunlar işgal edilen Üniversite binasrnda
bulunan malzemelerdir. özel imalAt veri-
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ci telsiz... Molotof kokteyli... Atatürk -

]\ı[29. «Mao" silinmiş, altrnda .,Lenin, ya-

zılmrş. Yani Leninci, Mao'cu mücadeles!
nin işareti...

Şimdi arkadaşlar, işte bu vakıalar
muvacehesinde zannediyorum ki uzun
tahlile girişmeye lüzum yoktur. Mesele5,i

mua}yen gruplara mal edip bazı kimsele,
ri itham etmekten ziyade, olaylarrn ne-

denlerini, köklerini araştrrmak lAzımdır.
Bu da artık tereddüde mahal kalmryaca!:
şekilde ortadadır. Burada yanrmda vesi-
kalarım yok, ama arkadaşlarım yakinen
lıatırlarlar; geçen sene Fransa.da 1968 yı-
lr Mayısında vukubulan Nanterre ve Soı"
bonne olaylarr dolayısiyle Le Figaro'da
R.aymond Aron'un Fransa'daki talebe ha-
reketleri, Üniversite olaylarr ile ilgili bü-
yük bir dosya tutacak kadar geniş neşri-
yatı oldu. Keza Avrupa Konseyi de mese-
leyi ele aldr ve bir kitap halinde ortaya
koydu. Bütün bu hadiselerin tahlili yapı-
lırsa nedenleri, dünyanrn her tarafında
tek mercie, menşe'e veya merkeze irca et-
mek gayet kolaylıkla mümkün olabiliyor,
işin iç yüzü kendiliğinden ortaya çıkryor.
Nitekim Nanterre olaylarrnrn cereyan tal,-
zı tetkik edildiğinde görülmektedir ki ar-
tık Pujadistvari klAsik Fransrz Sosyaliz-
mi yerine Mao'cu, Kastro.cu ihtilAlci sos-
yalizm mücadelesinin hAkim olduğu ve
muayyen merkezlerden -Fransız İçişleri
Bakanr Marcelle'nin ifade ettiği gibi- lü-
zumlu işaretin verildiği herkes tarafindan
bilinen bir gerçektir. Türkiye'de de bu
gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Bu
bakımdan suçu iktidara veya muayyen in-

sanlara yüklemek yerine, mes'uliyetleri-
ni müştereken iizerimize almakta büyük
milli menfaatler vardrr ve bunu Büyük
Meclis herkesten ewel yapmalrdrr.

Mahkemeye intikal eden son olaylar
iizerine tahmin ederim ortaya bir çok
gerçekler çıkmış olacaktır. O zaman uyan
mak istemeyen ve hAlö meseleleri başka

şekilde ele almayı itiyad edinen kimseler
Türk Devleti'nin bekası ve milli menfaat-
ler bakrmından geıekli ııe tedbirlere t.

vessül çarelerini arayacaklardır.

Kıymetli arkadaşlanm, işte bu sebep.
ler tahtında Türk zabıtası; Devlet malrn-
dan madut Orta Doğu Teknik Üniversite.
sindeki menkul ve gayrimenkullerin k;
runmast, tan, mal emniyetinin temini,
üniversiter faaliyetlerin zamanrnda ifa
edilebilir hale gelebilmesi, işlenen suçla-
rın suçluların delilleriyle birlikte tesbi'
ve adli mercie tevdii maksadıyle Orta Do-

ğu Teknik Üniversitesine girmiş ve kanu-
ni vazifesini herhangi bir hadiseye mahal
bırakmryacak tarıda yapmıştrr. ZanneC
yorum ki Türk zabrtasrnrn bu başansı
takdire değerdir. Yüce Meclis üyelerinin
benim bu izahatrmdaki görüşlerle, müta-
lAalarla mutabık olduğu kanaatındayrm.

Mesele adliyeye intikal ettiği ve her
yönü ile tetkik ve tahkik konusu yapıldı-
ğı için hadisenin bundan sonraki safhasr
hakkında daha fazla mütalAa beyan et-
meyi uygun görmüyorum.

Durumu Yüce Meclise en derin saygr-
lanmla arz ederim.
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28. l2.1966 Karma Bütçe ve Plin
Komiıyonu önündı yıpılan konuşma...

YUNUS KOÇAK'a soruyorum: Mah-
keme kararlanna hürmetkArmrdrrlar, de-

ğil midirler? İşte Eskişehir Mahkemesi,
nin karan.

1 - Eskişehir C. Savcılığı muhbir
glrİ hakkında 8.9.1966 tarih 3531 hazrr,
lık, 1966 tarih 1250 sayılı ademi takip ka-
rarına karşı vaki itiraz iizerine Kütahya
Ağrrceza Mahkemesinin 21.9.1966 tarih
26 sayılı kararr ile ademi takip karannı
tasdik etmiştir.

Delilleri
a

Ile

Y leri

Bu Telaş t{iye ?

* rlanl sosyallst yalan söylemez
dt? Beyanlan yalan değl mi-
dtrP Plahkemeye intikal etmlş
davalann miinakaşa konusu

I09

İ
aa

a7,

2 - Suçluyu polislerin dövdüğü id-
dia olunmuş ve Savcılık tahkikat yapmış,
17.9.1966 tarih ve 1966/363I hazrrlrlı,
1966/1305 kara rsayılr karariyle polisler
hakkında ademi takip kararr vermiş, bu
karara da itiraz edilmemiştir.



yapıIaıhıyacağr Anayasa hük
mü olduğu halde, neden büyük
bir tehevvür ve heyecanla O.
rak-çekiç dağıtanlann müdafi-
liğini üzerine alıyor? Bunun
manAsrnı yüksek takdirlerini-
ze auederim.

Aziz yurdumuzda anarşi yaratmak
isteyenler bir sınıf hakimiyeti kurmak
için çaba gösterenler, bugünkü devlet ni-
zamının idamesinden huzursuzluk duy-
maktadırlar. Ne kadar didinirlerse didin-
sinler bu huzursuzluklarrnr devarn ettire-
ceğiz.

Acaba neden Devletin emniyet ve asa-
yiş kuvvetlerine düşman gözü ile bakı-
yorlar? Yurdumuzda huzur, sükün ve em-
niyeti temin ettikleri için mi?

SosyaI Devlet,

Sosyalist Devlet Değildir

Anayasamrzrn sosyal devlet anlayrş,
nı, ihtilAlci sosyalizme kadar götürme gav
reti sarfedenler mutlaka aldanryorlai-
Muvaffak olamryacaklardır. Çünkü, bu
nu Büyük Türk Milleti, onun Büyük Mec
ıisi, Hükümetleri ve büti.in milli müeı
seleri karşılamak kahretmek kararrnc]ı
dır.

Kanun ve nizam dış her harek
failleri Devletin bütün meşru kuvvetleri-
ııi karşılarrnda bulacaklardır.

Aşrrr cereyanlara karşr kanunlarrrr
tavizsiz, müsamahasrz tatbik edilmekı
dir ve edilecektir. Hükümetimiz bu husu"
ta kat'i kararlrdır.

Eskişehir'de
Dağıtılan Beyanname

işçiler, Köylüler, Gençler 5rurdumuz
her geçen giin uçurrımun dibine doğru

yuvarlanıyor. Bu baş döndürücü gerile-
mekten kurtulmak gerek. Yüz yıllarca ba-

ğımsız ve özgür yaşamış Ulusumuz, sö-
mürücü Amerika'nrn kölesi haliıre gelmiş-
tir. Kurtuluş savaşr srrasrnda bizim idanı
fermanrmrz olan SEVR anlaşmasrnı ha-
zırlayan Amerika bugün kara sevdalı bir
dostumuz olamaz. Amerika başımızda bi-
zi yöneten zenginlerin dostudur. Ve bu
zenginlerle elele verip halkımızı soymak-
tadır. Halkın mutluluğu için çalışan ay-
clrnlarrn komünist iddiasiyle zindanlarda
çürütmek istemektedir.

* Komünizm, işçilerin, köylülerle
birleşip gençlerden yardım ala-
rak baştaki zenginler iktidarrnı
silAh kuwetiyle devrilmesi ve
memleket ekonomisine el koy-
ması demektir.

İşçiler, Köylüler, Gençler birleşiniz.
Doğmamış çocuklarınrzın nafakasrnr ça-
lan bir hrrsrzlar sürüsünü devirip Prole-
terya yönetimini kurunuz.

* Hiç bir toplum zamanr gelmiş
bir fikrin kuvvetine karşı koya,
fiIaz.

Mutlu giinler için girişeceğimiz
savaşta hepimfue başarrlar.

T.G.K.P. Eskişehir
Komitesi

tskişehir'de 31 /8/1966 Tari-

hinde vuku Bulan kominizm

Kanunlarrmrzrn yasakladığı Komü,
nizm lehinde faaliyete geçerek fiilen te-

şebbüse geçtikleri bir srrada 3l/811966
tarihinde suçüstüyakalanarak adalete
verilen ve ilk sorgularrnr müteakip 2 Ey-
lül 1966 tarihinde tevkif edilen HÜSEYİN
AKELLİ, SAMİ ÖNER, İSMAİL TUNA,
İSMAİL KIRGIZ Ve TALAT TAKANOĞ_
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LU adh şahısların müsnet suçtan dolayı
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde mev-
kufen yapılan duruşmalarr sonunda;
7/611967 tarihinde esas: 966/155, karar;
967 lI00 sayılr kararryla;

HÜSEYİN AKELLİ: 3 yıl 4 ay ağır
hapis, 1 yıl 10 ay 10 gün gözetim cezasl-
lA,

SAMİ ÖNBn : 2 yı| 2 ay 20 gün ağıı,
hapis ve 8 ay 26 gün gözetim cezasına,

islvlail- KIRGIZ: 1 yıl hapis ve 4 a5ı

gözetim cezasına,

isllaİl- TUNA: 1 yıl ağır hapis ve 4

ay gözetim cezasına, mahküm edilmişler,
Talat TAKANOĞLU ise delil kifayetsizliği
sebebiyle beraat ederek ayni gün tahliye
edilmiştir.

Ağır Ceza Mahkemesince verilen bu
liarara Hüseyin Akelli ile Sami Öner iti-
raz edip temyiz etmediklerinden kesinleş-
miş, İsmail KIRGIZ ile İsmail TUNA ise
temyiz ettiklerinden haklarında verilmiş
olan karar kesinleşmemiştir. Dosya Tem.
yiz Mahkemesince tetkik edilip karar sa-

dır olmadan önce bu iki şahıs ta mahkfı-
miyet cezalarrnr ikmal ederek tahliye edil-
mişlerdir.

Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Da|
resinin 19l4/1968 tarih ve 2359/1012 sayı,
1ı ilamıyla esastan bozularak dosyanın ia,
de edilmesi üzerine müteriz her iki sanık
hakkında Ağır Ceza Mahkemesince dosya,
nrn yeniden yaprlan tetkiki sonunda;
Temyiz Mahkemesinin bozma kararrna
uyularak 1416/1968 tarihinde Esas: 968/
83, Karar: 968/69 sayrsıyla beraatlarrna
karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

içiş leri Bakanı Dr. Faruk Sli-

kan'ın Son tzmir Olayları İle

ilglll Açıklaması

srndan sonra İzmir'de Hisar Camiine, A.
merikan Haberler Merkezine ve komii-
ırizmle Mücadele Derneğine yapılan sabo-
taj ve kundaklama olayr ile ilgili olarak
Emniyet makamlarrnca girişilmiş bulu-
ııan tahkikat neticelenmiş ve tahkikat
dosyalarr ile birlikte suçlular Adalete tes.
lim edilmişlerdir.

Yaprlan tahkikat sonunda :

1 _ OLAYIN FİKRİ YöNÜ : oSMAN
BAşDEMİR, şÜrRÜ KURT ve İSMET
KURTULUŞ tarafindan hazrrlanmrş ve o-
laya adı karrşan şahrslarrn eğitilmelerin-
de İBRAHİM UçALln etkisi olduğu anla-
şılmıştrr.

Olayın elebaşılarından olan OSMAN
BAŞDEMİR, İSMET KURTULUŞ ve ŞÜK_
RÜ KURT aynı zarrıanda hapishane arka-
daşıdırlar.

2 - oLAYIN İcRAİ KISMI: oSMAN
BAŞDEMİR, İSnıeİı DoĞRUKAş, ESAT,
ELMALI, ÜNeı- AYYILDIZ, MUHARREM
ELATİK, ERTUĞRUL DESTAN tarafrn_
dan ifa edilmiştir.

Ayrrca bu tahkikat sırasrnda sabotai
cılayrnrn sanıklarrndan inRAHinl UÇal-,
OSMAN BAŞDEMİR, ERTUĞRUL DES_
TAN, İSMAİı- »oĞnuKAŞ'ın büyük biı,
hırsızlık olayı ile ilgili bulunduğu tesbit
olunarak çalrnmış mallar OSMAN BAŞ-
DEMİR'in kiraladığı bir binada mtisaderc
edilmiştir.

3 _ SANIKLARIN uÜvİyrrrERİ:
osMAN BAŞDEMİR:

Gediz 1339 doğumludur. Hava Assu-
bayı iken işlediği suçlardan dolayı ordu,
dan tardedilmiştir. 1946 yılında muhtelif
hrrsrzlrk suçlanndan ve ayrıca iki jandar,
ma erini yaralamaktan 41 ay 10 gün hap-
se mahküm olmuştur. İzmir Cezaevinde
yattığı srrada komiinizm propagandası
yapmaktan hakkrnda takibat açrlmrş ve
Aydın Cezaevine nakledilmiştir. Burar,l
dinini değiştirmek ve Hıristiyan olma],
istediğini dilekçe ile bildirmiş, Aydrn Ce10/8/1968 Cumartesi günü gece yarr,
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zaevinde de huzuru bozduğundan ve ko-
münizm propagandasr yaptığından da
hakkında tahkikat yaptrrılarak Nevşehir
Cezaevine nakledilmiştir. 1951 yılınİla İz-
mir, Karşryaka'da bazr gençlere komti-
nizme ait kitaplar verdiği ve komünizm
propagandasr yaptığı için bir sene ağır
hapis cezasr almıştrr.

Bu mahkümiyetini bitirip Gediz'de
bulunduğu srrada komiinizmi öven ko-
ıruşmalar ve telkinler yaptğndan Küta
ya Ağır Ceza Mahkemesince altı yıl hap-
se ve üç yıl Emniyet gözetimi cezas]

çarptrrrlmrştrr.

OSMAN BAŞDEMİR mahkümiyeti
sebebiyle herhangi bir siyasi partiye k;
yıtlı değildir. Ailesi FATMA BAŞDEMİF
T. İ. P. üyesidir.

innırriı,ı UçAL:
Abid oğlu 1934 doğumludur. OSMAN

BAŞDEMİR'in çok yakın arkadaşıdır. İz-
mir'de döşemecilik yapar. 1963 yıhnda
T. İ .P. İzmir Merkez İlçe TeşkilAtına ka-
yıt olmuştur. 2/6/1968 mahall iidareler
seçiminde T. İ. P.'ni nİzmir Belediye Mec-
lisi üye adayıdrr. Listenin 26. srrasrnda
kayıtlıdır.

üNer AyyILDIZ:
Abdülhalim oğlu 1940 doğumludur.

Bir süre İbrahim UÇAL'ın dükkAnında
çalrşmış ve bilAhare müstakil döşemeci
dükkAnı açmıştır. OSMAN BAŞDEMİR
ve igRarlİM UÇAL'ın yakınıdır. Bunlarrrı
fikir ve telkinlerine tabi olmuştur. 1967
yılında T. İ. P. İzmir Merkez İlçe TeşkilA-
trna üye olmuştur.

MUHARREM ELATİK:
Hamdi oğlu 1941 doğumludur, 1957

yılında işçi olarak İBRAHİM UÇAL'ın ya-
nına girmiş, askere gidinceye kadar bera.
ber çalışmış, terhisinden sonra 1966 yılı
na kadar ayni işyerinde çalışmış, bilAhare
ÜNal- AYYILDIZ'ın yanrna geçmiştir,
1968 mahalli idare seçimlerinde T .İ. P.
İzmir Belediye Meclisi aday listesinin 25.

srrasrnda asıl aday olarak kayıtlıdır. T. İ.
P. nin Ön Seçme Belgesini hamildir.

ESAT ELMALI:

Ali oğlu 1930 doğumludtır. İzmir'de
Künkçülük yapar. OSMAN BAŞDEMİR
ile birlikte hurdacılık yapmıştır. İbrahinr
UÇAL kendisini 1965 yılı Eylül ayında T.
İ. P. Merkez İlçesine kaydettirmiştir.

ERTUĞRUL DESTAN:

Mahmut oğlu 1930 doğumludur. Sey-
yar döşemecilik yapar, İnRallİll UÇAL'.
rn atölyesinde zaman zarrıan çalışır. OS-
MAN BAŞDEMİR'in ve İnRarıİM UÇAL'-
ın komünizm telkinlerine muhatap oldu-
nu ifade etmiştir. Yanında, son Mahalli
İdare Seçimlerinde T. İ. P. den Belediye
azd|ığına aday olma talebini havi elyazı-
sı ile yazılmış bir vesika bulunmuştur.

isnııiı DoĞRuKAş:

195l İzmir doğumludur. Mimarkema-
lettin Caddesi 89/1 numaradaki Elektrik-
çi dükkAnında çalışır. OSMAN BAŞDE-
MİR tarafindan şekli verilen infilAk mad-
delerinin konulacağr demir kutuları ha-
zrrlamrştrr.

isurr KURTULUş :

Şaban oğlu 1932 doğumludur. İSlla-
ir ooĞRuKAş'la birlikte |949 da Bulga.
ristan'dan göçmen olarak yurdumuza gel-
miş ve Eskişehir'e yerleşmiştir. Seyyar
satrcılık ve öğretmenler lokalinde kahve.
cilik yapmış, bilAhare Konya'da bir müd-
det çalıştıktan sonra 23/6/1968'den itiba-
ren İzmir'de NEVRES KURTULUŞ'un
inşaat malzemesi satrşı yapan dükkAnın-
da tezgAhtar olarak çalışmaya başlamış-
tır. Eskişehir'de yasak askeri bölgeye gir-
mekten ve askeri srrları öğrenmekten sa-
nıktrr. Ayrıca casusluk suçundan Ankara
Garnizon Askeri Mahkemesince 6 yıl hap-
se mahküm edilmiştir. 1951yılında Krrk-
lareli'nin Dere Köyü civannda Bulgaris.
tan'a kaçarken yakalanmrştır.

İzmir'deki son kundakçılık olayınrrı
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son zamanlarda İzmir'de Mersin'libir şahsa ait tütün
tadır. Bu 9 sanık
tevkif edilmişlerdir
ce)

tikri yönden hazrrlanmasrnda OSMANBAŞDEMİR ile birlikte çalışmıştır.
şüKRü KuRT:

. 1_93! Bulgaristan doğumludur. t950yılında İpsala'dan Yurda"iltic"e*lr'lr.
Hava Assubay Okul'unda bulunduğtı

srrada komünizm
tan yakalanmlş, ;fi:H::,l*iJ##1T.
tiği sırada diger maİrküm ,rt"auİ, l"birlikte firar etmiştir. Yakala"dİ;;"r.
ra askeri mahkemece yapıIan yu.grlu-u-
srnr müteakip 6 sene 3 ay hapse --rlrttrnolmuştur.

na adaylığnı T. İ. P.'den koyduğuna dairelyazrsı ile bir Jorm aola"rulŞJştur veimza etmiştir. (EK-3)
d) üııaı AYYILDIZ:

_ 1967 yılında T. İ. P.'e kaydolduğu
tahkikat srrasrnda kendi b"yu;r'İ sabjt-tir.

e) ESAT ELMALI:

+ı 1965 yılı Eylül ayında T. İ. P. Merkezr.ıçe -ııuruluna üye kaydolduğu tahkikat
srrasrnda kendi beyanı ile ."Üttl..

Bu vesile ile şu hususu belirtmek is-terim ki; htlr demokratik ,lru--,-rrrl.r-
kun ve kanunların hakim b;İ;;;;" y".-dumuzda huzuru, asayişi ve güvenliği bozmak gayret ve niyeti"j" olu]"l".-r"'Urrruyeltenenler Devletimizl" gtlİl".l"İ.., *Cumhuriyet kanunla.rrr.r" ,""r"]r"O".}:endilerini kurtaramryacaklarrnr bilmelidirler.

Devletimizin ve Hükümetimizin vazi-;lileri dikkatli ve üstün bir hizmet vemes'uliyet anlayışr içerisinde a"rl", ,"mrllet düşmanlannı hassasiyetle takip ermekte ve gerekli kanuni -""-"l"l".l ir"etmektedirler.

Demokratik devlet hayatımrzda tec-rübeler kazanmış sağduyu ,ulrlİİ *tu.,-aaşıarımlan ve Türk Milletinin hadiseler;dikkatle ve soğukkanlılıkla r"rrr' 
"İ-"tr"olduğundan ve olayla., 

"" ivİ Şl.jİa" a".
ğerlendirerek gerçekle." 

"tlİ* la'"""*r"_
den emin bulunuyoruz.

Milli beraberliği, huzuru ve devletgüvenliğini bozmaya matuf faaliyetler veou nryeti taşryan bozguncular karşısrncla
s31, |zmir olayrnrn aydınlanmarrrhu--gö-
rüldüğü gibi vatanduşİu.,-rr,., ;;^;uruyollarla vazifeli milli müesr"."l".İ-İfyu-
nrnda yer alacağına güvenimiz ve inancr-mrz tamdrr.

işIetmesinde çalışmak-
sorgularrnı müteakip
(İzmir Mahkemesin-

4 - T. İ. P. Üy_esi olanlar ve bu par-ti tle ilgisi bulunanlar

a) igRAHiIı,i UçAL:
1963 yılında T. İ. P. İzmir Merkez İIçeTeşkilAtına üye kaydolmuştur.-------

_ 2 Haziran 1968 tarihind,e yapıIan ma-halli seçimlerde TiP. izmir nJl"İl'rl ll""-lisi asil adayr olup, parti aday ll.teslnirı
26. sırasrnda kayıtlıdİr

b) MUIIARREM ELATİK:

. |?66 veya 7967 den beri T. İ. P. Mer.
kez_ İlçe TeşkilAtı üyesidir. 2.6.1968 rna-halli seçimleri için r. l. P. 

"" 
İr-Jg"l"-

diye Meclisi Aday listesinin ZS. lr."r-Casrl ada yolarak gösterilmiştir. (Ek-l
Ayrıca T. İ. P. in Merkez İlçesinden ,e.il-miş ön seçmen belgesine .ul,ip'İ.. 

'-

(EK-2)
c) ERTUĞRUL DESTAN:

^ 30.3.1968 yılrnda_ İzmir Merkez İlçeSeçim Kuruluna hitaben n"l"aly" Juİrg,
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Amirleri
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DR. stiKA§I: zULMETMEyiNız epiı oLUNUz, REH,

srRiNiz KANuN vB vicpıNıNIzDıR, sizg riıı cgıinsg

şEFKATLE MuAMELE Bpiııiz,

Kıymetli arkadaşlarrm,

Ankara merkezine ait karakollarr

la*" "a"" 
Amir arkadaşlarrma bazr mev-
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zular hakkında görüşlerimi bildirmek ve

onlarclan neler istedİgi,i içlşl"f Ba§nı

"İ.r.İ 
İrrrut l,""al Jg,ımdan duyurmak

;;;;;rt", hissettiğim içindir ki böyle bir



toplantr tertip etmiş bulunuyorum. Burı-
dan sonra da bu kabil toplantrlarr devam
ettirmeği düşünmekteyim.

* ArkadaşIarım; Ankara hükümet
ınerkezi, dolayısiyle her yönü
ile bir vitrin şehirdir. Burada
cereyan eden en küçük hAdise,
Türkiye'nin her tarafinda bü-
yük öIçüde bir değerlendirme-
ye töbi tutulur. Vuku bulan blr
olayda bunun ele alrnış şekli,
tutulan yol, kat'i neticenin ls-
tüsali için sarf edllen çabalar
ve bu hususta girişilen her tür-
lü hareket tarzı, en hücra mrn-
tıkadaki idarede makes bulur
ve o yerdeki görevlilerin kendi-
lerini buna göre ayarlamalan-
na vesile teşkil eder.

Binaenaleyh davranışınrz Devlet otıı
ritesinin temininin, bunun her ne pahası-
na olursa olsun zaafa düşürülmemesiniır
ve kanun]arın hAkim krlrnmasrnrn bir ne-
vi miyarrdır.

* Türkiye'nln şartlan itibariyle
herkes, kendi hayatrnın ldame.
sinl, ailesinin huzurunu, istik.
balinfuı teminatrnı, mutlu ya-
nn iimidini sebebler veya ne-
denler iizerinde durınaksrzrn
mi,inhasıran emniyet ve güven-
liğtn varlığrnda mütalda etmek-
tedir. Başka bir deyimle onun
noksanlığı veya zaafiyeti en
azrndan bütün bu sayılanlaı,
yokluğu minasını taşımakta-
drr.

Yeni Hidiseler Ve .,.

Şimdi meseleyi bu şekilde vaz ettik-
ten sonra bazr hususata temasr faideli

görmekteyim. Türk vatandaşr yeni bir ta-
kım hAdiselerle karşı karşıya kaldığı za-
man onlara tamamen ünsiyet kesbetme-
diği mahiyetleri hakkında sarih bilgi sa-
lribi bulunmadığı için Anayasadan veya
diğer yasalardan bahsın müsbet tesirinin
müşahade edilmediği, bu yolla kendisini
tatminde büyük zorluklar çekildiği bir
gerçektir. Vatandaş hAdiseler karşrsrnda
Devletin varlrğrnın her şeye rağmen mut-
lak hAkim olmasrnr aramakta hükümeti
de öyle değerlendirmektedir. Mühinr
bir vak'a cereyan ettiği zaman failinin be-
hemahal takip edilerek bulunmasını, ka-
nun hükiimlerlnin belirttiğt şekilde teczi-
ye olunmasını istemektedir. Onun indindc
devlet otoritesinin varlığı ancak o an içirı
bahis konusudur.

* Bugün Anayasamrz kuvvetleı
ayrıIrğı prensibinden hareketle
yasama ve yargı organlarrnın
yetkilerini, yürütme organınrn
görevlerini, idarenin temel il-
kelerini genellikle belirtmişse
de 1961 den bu yana cereyan
eden hAdiseler karşrsrnda bin
toplum hayatr için kısa sayıla-
bilecek tatbikat, mes'uliyet hu-
dutlarrnrn kesinlikle tebellürü-
ne imk6n vermemiştir. Bu se-

bebledir l.ıd; hiç kimseye hükü.
met veya idarenin selAhiyetinin
bir noktada bittiğini, daha ile-
ri gitmenin imkAn dahilinde
bulunmadrğını belirli bir yer-
den itibaren yargı ve yasama
organlarrnın harekete geçmesi
gerektiğini tam minasiyle izah
kabil olamamakta, bu konuda-
ki kanuni beyanlar vatandaş
düşiince ve şuurunda arzu edil-
diği şekilde bir değerlendirme-
ye kavuşamamaktadır.

Bunu bir memleket realitesi olaralt
kabul etmek zorunluluğundayrz. Zamanı
içerisinde efkAn umumiyede hakiki ve
doğru görüş teessüs edecektir ama bu in-
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tikal devresinin zorluklarr ve onu salim
bir kanala, mecraya götürme mes'uliyeti,
omuzlarrnda her zamafl büyük mesleki
1ük taşımak mecburiyetinde bulunan siz
teşkilAt mensuplarrna aittir. Şu halde bir
hırsrzlrk vak'aslnın, bir cinayet olayrnın,
bir sokak hareketinin faili bulunmuş ya-
kalanmrştrr, adalete teslim edilmiştir tan
zındaki herhangi bir beyanın makul ol-
makla beraber halkr tatmin edici mahiyet
taşımryacağınrn unutulmaması lAzımdır.
Vatandaş; hasletleri itibariyle, şikAyetçi
bile olsa, otorite ve disipline alrşkrndır ve
mutlaka onu arıyacaktrr. Arzusu suçlu-
nun kısa zamanda tecziyesi, bunun yolla-
rınrn bulunmasıdrr. Binaenaleyh cezalan-
dırmayr sağlıyacak delilleri temin ile mü
kellef makam bunu yaptığı takdirde tat-
min olacak, onda "aaf gİlriirse hakkrnt'
şüphe besliyecektir. Kanaatımızca mevcu
ortam içerisinde başarrnrn srrrr burada-
dır. Sözlerimin başında başşehir olan An-
kara'nın büti.in yurt sathrndaki faaliyetle-
re bir örnek teşkil ettiğini belirtmiştim.
Binnetice şu anlattıklarım sizler tarafin-
dan en iyi bir uygulama şekline kavuştu-
rulursa başarr, misli ile tahakkuk etmiş
olacaktır. Bunu hatırlatmayı bilhassa za-
ruri görmekteyim.

Şikiyet Hakkı

* Vatandaş, Ttirkiye'nin bugün-
kü hürrtyet anlayışı tçertslnde
en üst merciye rahatlıkla şikA-
yetini yapabilmektedir. Tabt-
atiyle bunun blzi tedirgin eden
çeşitli sonuçları vardır. Ama
memleketimizin içerisinde bu-
lunduğu şartlan düşünerek
keyfiyett tabli karşıIamak du-
rumundayrz. Bunda vatandaşın
haklı olduğu bir husus da var.
dır.

Bu, şiköyet mevzuunun ancak en üst
kademede halledilebileceğine olan inanç-

tır. Şiköyet edenlerin mutlaka hepsinin
işlerinin en üst mercilerdeki kişilerde bi-
teceği haleti ruhiyesi içerisinde ve o dü-

şüncenin sahibi olmadıklarr muhakkak-
tır. Bunların içerisinde hakkına rrza gös-
tererek vazife ve mes'uliyet idraki içerisin-
de kanuni mercilere müracaat yapılması
gerektiğini bilen ve tevekkülle neticeyi
bekliyen vatandaşlar pek çoktur. Ama bi-
zim de alışageldiğimiz bir idare tarzr ola-
rak üst kademenin her müracaatr benim-
seyen bir tutumunun mevcudiyeti bir ger-

çektir. Şu halde vatandaş nezdindeki bu
şekil bir kanaatın silinmesi gayret ve ça-
basr içerisine girilmesindeki zaruret orta-
dailır.

Klasik Hizmet Anlayışı

* Emniyet teşkilötımızın klAsik
hizmet anlayışından doğan bir
hatasına da işaret etmek lAzrm-
dır. karakollara müracaat edeıı
herkese; mutlaka suçlu ve kö-
tü insan nazariyle, haksız ola-
rak bir gayenin istihsali için
blr takım iddialar ileri süren
kimse gözü ile baiulmamalıdır.
Buna sureti katiyede haklırmız
yoktur. Şunun unutulmamasi
gerekir kt lıtzmetle mükellef
bulunan kltle her şeyden ewel
blzlm ana kaynaÜmız, mevcı-
üyetirnlz, hattii bekamızın te,
mtnint sağlıyan temel dayana.
ğImIz olan vatandaşlarımızı
halkrmız, milletimtzdir. Onun
lçln karşınrza gelen herkese heı
şeyden ewel lnsan gözü ile
bakmanızr rlca edlyorum.

Huzurunuza sanrk sıfatiyle getirilen
insanlarrn suçstız, mzısum, tezvir ve ift.
raya maruz kalmış olabileceklerini veyı
çeşitli sebeblerle kötii yollara itilmiş, s

rüklenmiş bununla beraber her zaman
için ıslAhı nefsle iyi vatandaşlar gurubuna
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girmelerinin imkAn dahilinde bulunabile-
ceğini, ki bu takdirde kendilerine re
görülen muamelelerin bu konuda bizzat
bir neden teşkil edebileceğini hatırdan
çrkarmamalısıruz.

Hizmette Fayda,

ve Zulüm

* Vatandaşın hizmetinde olmıyan
ldarecinin icraatı fayda yerfuıe
sadece vatandaşa zülum teşktl
edecektir. Biz bu tarzda idarc-
yl sureti katlyede benlmsemi-
yorıız. 3.5 yıllık Bakanlık hfu-
met sürem lçerisinde mesaimin
o/o 75 7n7 bu zihniyetin yerleş-
mesine hasretmlşimdir. Emnl-
yet teşktlAtımızın moralinin
takviye edilmesl ve yükselttl-
mesi, Türk Devletiniıı emnlye-
tinl sağlıyan bu müessesenln
onöre edilmesi ve mensuplarr-
na bazı haklar sağlanması lçln
elden gelen her şey yapıImış,
maddeten ve manen kendilerl.
ne büyük çapta destek olun-
muştur.

Şu haliyle polis, teşkilAt olarak büyük
mesafe katetmiştir. Artık müesseseyi iti-
barlr kılmak sizlerin elindedir. Bütiin bu
mesaimizin gayesi, hedefi, vatandaşrn
hizmetinde olma prensibinin, bütün teş-

kilAtta tam mAnasiyle yerleşmesi maksa-
drna ma'tuftur.

Baş ne ise aşağr kademedekiler de

odur. Her şey başa bağlıdır. Sizin tutum
ve davranışrnrz nasılsa, biliniz ki polisini,
zinki de aynı olacaktır. Baş zalimse, ga-

sıpsa, hakka hukuka riayet etmiyorsa,
aciz ise, suiistimale, irtikAba, rüşvete, ir-
tişaya düşkiin ise emri altındakiler de
öyleür. Bu di.inyanrn her tarafinda değrş-

mez bir kaidedir. fani 5|2lgr zalim de;

seniz, insan sevgisi ile doluysanrz, işinizin

tam hakkını veriyorsanrz, mes'uliyetini
zin ağırlığını hissediyorsanız *arakolu b'
hak arama kaprsı, son ilticagAh, bir yar-
dım müessesesi, vatandaşa elini vzatan,
kanun hükümlerini yerine getiren bir şef-
kat müessesesi, suçluyu suçsuzdan aJnran
bir kuruluş sayıyorsanız ve maiyetiniz
üzerinde bu zihniyetin temsilcisi olduğu-
nuz intibaını brrakabiliyorsanrz o zaman
hakiki vazif.eyi ifa etmenin büyük huzu.
runu duyacaksrnrzdrr.

sorumluluk

* Siyasi sorumluluk yüklenmtş
iıısanlar belirli bir süre görev
ifa edeceklerlne göre gelip ge-

çlcidirler. Ama devletln asıl un-
surları sizlersiniz. Bunun lçin
dir ki haktki vebal size aittlr.
siz vazifenizi suiistimal ederse-
ılz, blzl aldatırsanız, işlerlnlzl
bthakkın yapma:z§aıu,z bunun
bugtin için tesbtti miimkün ol-
masa dalıi vicdanlannızda dai-
ma onun manevi sorumluluğu-
nu taşıyacaksrnrzdır. Ama şu
da bir hakikattir ki er veya geç
btr gün mutlaka haktki durum
da ortaya çrkacaktır.

Faziletli, namuslu insanlar geçici
olarak mağdur duruma sürüklenebilir,
haksızlığa manız kalabilirler, bu vazife
küskünlüği.inü doğurmadığr sürece, nasıl
olsa hak tecelli edecektir. Aslolan göre-
vin namus ve şeref addidir. İnsan herşey-
den önce vicdanen müsterih olmalr ve
kendine güvenmelidir. Vicdanen büyük
bir huzur duyan, yaptığı işlerin, hareket-
lerin kanuni olduğunu ewel6 kalben ken-
disi kabul eden kimse için hiç bir mesele
kalmamrş demektir. Bu muhasebeyi ken-
di içlerinde yapan ve güven hissi duyan
irrsanlar haklannı sonuna kadar savuna-
cak baş bulabileceklerinden emin olmalı-
dırlar.

ı
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ZuIüm Kötli Şeydir

* Zuliim kötü şeydtr. Bu tattıran-
dan çok tadanca malfrmdur.
Za|im sadist olabilir. Blr anlık
zevki için bu harekett yapabllir
aıııma, yaşryan, tadan onu ha-
yatı boyunca unutmıyacaktır.
Haksrz ve keyfi muameleler
alıp yüriimeğe başladrktan son
ra O devletin akibeti yakın de-

mektlr. Tarih bunun mtsAlle-
riyle doludur. Bir devlet; hak-
kın, adaletln, insanlığın hAkim
olduğu, faziletli idarecilerln lş
başrnda bulunduğu devirlerde
yükselmiş, aksi ahvalde hiç
şaşmaksızın lnldtata maruz
kalmrş ve göçmüştür. Biz tntt-
kal deweslndeyiz. Türkiye'y|
salim bir mecraya götürebil.
mek için çok dikkatli olmak
hzımdır.

Kanunlarr harfiyen tatbik ediniz. Hiç
bir kdnunda tavize yer yoktur. Uygulama
srrasında krrrcr ve za|im olunmamasr ko-
nusunda bilhassa dikkatinizi çekmlştlm.
Ama bu, hiç bir zaman taviz verilmesi mA-
nasını tazammun etmemektedir. Taviz as-
la söz konusu değildir. Aksi hal Devletin
zaafi mAnasrnl taşlyacaktrr.

Suçun mahiyetine ve şumulüne, suç-
lu veya suçlularrn davranrş tarz|na gör€
her şeyi bir psikolog gibi inceliyerek ha-
reket etmek mecburiyeti vardır. Çok defa
hAdiseleri önlemede doğacak tepkileriıı
dahi gözönünde bulundurulmasr şarttrr.
Yine onlara bir başkasrnr veya başkaları-
nı ekletmiyecek bir davranışrn içerisine
girmek gerekecektir. Bunu yapacaksrnrz.
Mesleğinizin inceliği buradadır. İdarecilik
sanatrnrn gösterilmesi bununla kaimdir.
Niçin herhangi bir toplum hAdisesinde
toplum psİkolojisinin iyi bilinmesindeıi
bahsedilir? Bu kabil her harekette tavsi-
ye eciilecek tek bir usul mevcut mudur?

Elde mevcut kuwetlerin iyi kullanılma-
masr halinde ortaya çıkacak sonuç yalnrz
polisin değil evleviyetle Devlet otoritesi-
nin sarsrlmasr olmryacak mrdrr?

* Herkese adil muamele yapma-
yr şiar edininiz. Şahıslar davra-
nrşlarınızda rol oynamamalr-
drr. Pejmürde iulıklı bir insan
bu haliyle belki düşkün görü-
nebillr, ama onun zengin bir
ruh halettne, asaletine sahip
olmadığı ne malüm? Düşmeyen
kalkmıyan bir Allah'trr. Üstü
başı mükemmel ama ruhen de-

ğersiz tlpler de vardır. Hatti
bunlar çok defa küstah, müte-
casir ve mütecavizdirler. İnsan
bir muamma, hakikaten bilin-
miyen bir mahlüktur. Bunu in-
san denilen yaratığı inceliyen-
ler bilir. Bu da sizln mesleği
nizdir.

Suç işlemek insanrn tabiatrnda mün-
demiçtir. En masum insanrn yapısrnda
suç işleme temayülü vardrr. Bunu önle-
mek onun hakikt veçhesini, içerisinde bu.
lunduğu haleti ruhiyeyi ortaya çıkarmak
emniyet teşkilötının asli ııazifesidir. -

nun için karşrnıza gelen herkesi bir insaı
sarrafı gibi değerlendirerek muamele yap-
maya mecbursunuz. Memurlarrnrzr da
böyle yetiştiriniz. Onlan katiyen ihmal et-
meyiniz. Şartlar itibariyle bizim geıri

çapta eğitime gidemediğimizi düşünere}ı
onlann işbaşı eğitimini yaptrrmak da si,
zin vazif,enizdir. Onlara bir baba, bir ağa-
bey şefkatiyle muamele ediniz. Karakol-
lar bir mektep, bir ocaktrr. Memurlarınr-
za nasrl şekil verirseniz işlerinizin seyri
de ona göre olacaktrr. Devleti, onun em-
niyetini korumak gibi ulvi olan hedefe
ulaşılabilmesi için bir kadro çalrşması ya-
prlmasr mecburiyeti bulunduğuna göre bu
konuda sarf edilecek gayretlerin hiç bir
zaman boşa gitmeyeceğine şüphe yoktur.

Polis teşkilAtrmrz şerefli bir imtihan
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vermiştir. Krrrlan itibarı, halk nazarrnda
eskisine kıyasla daha üst bir seviyeye
doğru yükselmektedir. Sebebi, söylediğim
ölçü ve prensipler içerisinde hizmet gör-
mesidir. Bunu herkes rahatlıkla müşaha-
de edebilmektedir. Mes'uliyet idraki içeri-
sinde Devlet hizmeti mefhumunu tahak-
kuk ettiren sizler, polisi itibarlı hale ge-
tirdiniz. Ona bu şerefi siz kazandrrdrruz.
Bu bakımdan her zaman için takdire lA-

5nksrnız.

Bu hizmetlerinizin karşılrğr olarak ta-
biatiyle Devlet de size bir şeyler verecek-
tir. İdarecileriniz, büyük bir gayretle, po:
lisin istikbalini teminat altrna alan dört
başr mamur bir sigorta sisteminin kurul-
ması hazrrlıkları içindedir. Ben de Bakan
ve T.B.M.M. nde üye kaldığım müddetçe
polis teşkilAtrnrn ve bizatihi polisin hak
larrnrn drayrcrsr olacağım ve devamlr bu-
nu takip edeceğim. Gayet tabiidir ki Dev-
let polise verecek, ondan sonra hizmet
istiyecektir. Ayağını ve sırtlnr srcak hisset-
miyen muhakkak kerhen hizmet görecek-
tir. Ama karnr tok ve srrtı pek olan, mad-
di bakımdan endişe içerisinde bulunmr-
yan vazifeli polis memuru bunu helöl et-
tirmeye çalrşacaktır. Benim anlayışrm bu-
dur.

Bütün bu söylediklerimi özetliyerek
sözlerime son vereceğim.

Nefse Hakimiyet Mesleği

* Polislik diğer meslekler gibt de-

ğildir. Mutlaka nefse ve hislerc
hakim olmak lAzrmdır. Bu ha-
liyle denilebilir ki görevli bir
emniyet mensubu örnek insa
olına duruınundadrr. Bu b
lrrmdan hareketlerinizi tanziı:-
edeceksinlz. Ölçiilü olmak me,
burlyetindesinlz. Herkesln ha-

reketi dikkat çekmez ama si
zlnkl mutlaka göze batacaktır.
Herkes sizln hareketlerfuılze
göz dtkmiştlr. HeIe sulnlyet sa-
htbl olanlar slzin açık tarafla-
rını.:zı arayacaklardır. Komü-
nlstlerin bilhassa işlerl poltsle
uğraşmaktır. Bu frrsatı onlara
vermiyeceksiniz.

Mesleğin itibarrnr kıracak, kötü na-
zar|arı i.izerinize teksif ettirecek, sizin hal
ve hareketlerinizdir. Siz iyi hareket edeı.
seniz, faziletli davranırsanrz, vazifenizi
bihakkın yaparsanz herkes sizinle bera-
ber olacaktır. Ama siz yanlış hareket eder-
seniz şahsınızda aynı zamanda mesleği
de kötü durumda bırakacağrnıza şüphe
yoktur. Karakollardaki imir arkadaşları-
mrz çok dikkatli olmak mecburiyetinde-
dirler. İtina göstermeye, vatandaşa kötü
muamele yapmamaya, hAdiseleri nezaket
ölçüleri içerisinde değerlendirmeye biz-
zat önem vermeleri zaruridir. Soğukkan-
lılık ve sabırlılık esastrr. Bizim polislik
mesleğinin ana kaidesi budur. Hep suçlu-
larla veya haksızlığa manız kalanlarla uğ-
raşılacaktır. Onlar belki mütecaviz o|a.
caklar, bağırıp çağıracak, hattö küfür
edeceklerdir. Siz onlara karşı sükünetini_
zi muhaf.aza edecek, soğukkanlı davrana-
cak, mutedil ve şefkatli olacaksrnız. Ka-
rakollarrn dayak atma, vatandaşa kötü
muamele yapma yeri olmadıklarınr unut-
mryacaksınız. Aksine bunlann yardrm,
hak arama mercileri sayrlması gerektiği,
kanunun hAkim bulunduğu yerlerden ma'-
dut olduğu fikrini aşrlıyacaksrnrz. Daimi
şekilde bu fikrin önderliğini yapacaksınrz.

Bütün bunlara dikkat etmenizi isti-
yorum.

Beni mahcup etmİyeceğinizi tahmi,
ve ümit etmekteyim.

Benim size söyleyeceklerim bunda
ibarettir. Hepinize teşekkür ederim.
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- DOLMABAIIçE'DE «6 NcI FİLo MENSUPIJIRI BİZLERİ çİĞNEnıEDEN
BURADAN GEçEMEZ." DİYEN ÖĞngxcİrERDEN BAZILARI..._ roroĞnerrı cöntiınüĞü cini öĞnrşciıgniı{ soı gıi yuMRuK
yAplp KALDIRMALıIRI, roııüııisr cuNçıixrnşxiıAuNıN işannti»in.

rersiır MEvDANINDA AvRI AvRI TonIJıNAN iri cnunuN çATIşMAsI.
Nı ör{LrMgr içix TopLUM roıisiııiırı ZAıuANINDA eı»rĞı rEnrinır,
verıiır oIJryI-ARI öııırııişrin.
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PROTESTO MİTİNGİ YAPAN NÜMAYİŞÇİLERE KARŞI OLAN GRUB
öNüNı»g Kt RULAN poıis KoR.DoNu.

- niıiNniĞi cigi Bu KoRDoN. soNuNA KADAR DAvANMIş çIKAcAK
varıiu oLAvLARI öırrıruişrin.

ıüRriye'nrri nürüıı KANUi.. DIşI vE eNenşisr HAREKETLERİ
rEnripriyENlıEniN o/o 9o ııı rip. LiDiR. nrsinıln, BUNLARIN oüzBNıE-
»irır,ni pRoTEsTo yünüvüşüırııBş gini cönürıvıBrrBnin._ TopLuLuK ARAsINDA, rip. rocnsri sENerönü FATMA HİKMET iş-
ntnx iın rip. isreNgur ıvrirırrvrxiri pnoF. sADUN AREN DE BULUN_
MAKTADIR.
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PROTESToCULAR, TAKsiM MEYDANINDA İLERLERKEN KARşI GR[r-
BU SÖZLE, EL İŞARET VE HAREKETLERİYLE TAHRİK EDİYORLAR.

pRoTEsTo nıiriNci y.A.pAN TopLuLuK ra«siııı
GELMEZ KARşI GRUBU rarrRirn BAşıIyoR.
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... vE TAHRİKLERİN soNU
SINDA HADİSELER BASLIYOR.

TAKsi[ı MEyDANINDAI(İ ixi cnug ARA.

rexsiıı MEyDANINDA vtJKU Bı IJIN ıııoisBıBnDE, MüırcavizrEni
roıis yAKALIyoR.

ıı5

cF
P#
;, ;,

I

ı
İ

,:l

l

il
.t,

}

,.t

.:'.

_ı 
t

i

ffi
EğL



TAKSİM MEYDANINDA İKİ GRUB ARASINDA
poı.is öıuıEıınyE çALIşIvoR.

BAŞLIYAN ÇATIŞMAYI,

mrsİıı MEYDANIı*DıKİ çATIşMADA, trgYoĞıU KAYMAKAİ{I vE Po
ıis şnrınni, ııepisgınni öNınııEyE çALIşIRLııRKEN...
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TAKSİM MEYDANINDAKİ çATIŞMADAN BİR /rN..

TAI§İM MEYDANINDA İKİ GRIJP ARASINDA 5 DAIdKA DEVAM EDEN
IjATiŞMADAN SONRA POLİS, BÜYÜK BİR DİRAYETLE DURUMA HAKİM
CLUYoR.
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MEvDANDAI(İ çırışu.ıyl DIJRDURAN poı,is, v*riıı oIJryIJıRI örrııE-
ı,ıişrin.

DURUMA HAripı oLA,N por.is, GRUBLAR öNüNon yrııior,N nınire-
TINI KtjRUyoR vr Nizeıır seĞrryoR.
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İtalyadaki Proleter Toplantısına

katılan Burhan cahit Ünal ile

ilgili resimler

l19



oRAI( - çEKiç,ıi orunuır...
NepoıioE, DoçENT DR. BURIIAN cauio üNaL'IN rip. e»ıuA KATILDI-

Ğı irııyeN pRoLETER sosyeıisr ginıiĞi penrisiNirrı roxcnrsi ye-
PILIRI(EN.

Nepoıi,oE TopIJtNAN irııyaııı pRoLETER sosy.ırisr rinriĞi pan-
risi,ıviN roNcnnsiNn tip ı»rruA I(ATILıIN DoçENT DR. Bt RIIA.. cA
rrin üuıı, roııüNist penrirrni ot.ıEcr,ırRi ARAsINDA oTURUMU iz_
LERI(EN...
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KOMÜNİST PARTİLERİN KATILDIĞI İTALYAN PROLETER SOSYALİST
ginriĞi penıisi,NiN z ııci ıvıiıri KoNGnBsiNe, rünriyg, işçi ren-
risi e»rNe DoçENT DR. BuRIIAN cerrir üNer KATILMIşTIR. girir{oiĞi
cini runrıeırı ceıri» üNAL, iıtıi çaıIşMALARDA BuLuNMAK üznng,
DEvLET pARAsI iın ıvRure"re cirnıişri.

ARKA pıANne cöntrırr.ı vAZININ rrncüprrsi şUDuR : "yENi BiR
pRoLETER ENTERNAsyoNeıi vE soı, MER.KEz ALTERNATİr,İ içix nürüı*ı
soı, cEpHnNiN ninınşırnsi."
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sosYALİsT FİKİR KuLüBüNüN nuveRINA AsILMIş rouüırıisr irrri-rAıci cHE GUAvERA'NIN nüyür Boy REsMi
ngsııdİN ALTINDA İrrrİıAı SLOGANINıN nrBeıİ şöYrEnİn:
"EĞER ııücenBrE FERyADIMIZ TEK giR rurerfa girp nrsi sEDA

YARATACAK vE nİR yeRnrnr rri B.izg UzAi{AcAK isB, örünı rrırnpng, nizı
BULURSA BULSUN KORKUMUZ YOKTIJR.»

işceıci öĞnnnıciırn TARAFINDurı ürrıivnnsirn DuvARLARINA yA-
ZILMış ronıüNisr irrriıAıcisi cHr GuAvERA,NIN ADI...

,tr33



BÜTÜN ANARŞİST HAREKETLERİN PLANLANDIĞI SOSYALİST FİKİR
rıııİİgü nişlsrıırN DLIvARINA AsILMIş Ho crrİ nıİrıH'İN nusıvıİ.

üşivrnsiTr DIrvARINa işcııci öĞngı{ciıpn TARAFINDAN yAz,ıL-
ınş roııüııisr çiN LiDERi MAo TsE TuNG,uN BiR sözü:

ı§ENİN MALIN ırrııİtı MALIM
nnıuiıı MALIM GENE nnNinı MALIM.

MAo
işrr ronrüNizu"
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işceıci öĞnnNciıgniş rörü §sERLERiN»gN cANLI nin rıgıo:
vERDE HERşEvDEN üsrüırı TuTuLMAsI GEREKnN riınr BAynAĞI,

KoKTEvL KovAsI, rnısiz vBnici exrrNi vE ATIIJIcAK TAşIJIR.
İRFAN ytIvAsI DEMEvE niıı şaııir isrrR...
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işGALci öĞnENciıERiN, iNşıat rexürıssi nr,nxnĞiNor HAZIRLA.
TARAI( DIIvARA AsTIKIJ\Rı arişrnnnnN giniNDE: AMELE çAyI...
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İşceıcİ öĞnr,NcİıBn TARAFINDAN vApIşTIRILMIş yILDIzLI 6RAK
çEKİçLİ vE GAMALI HAçLı AFİşLER...

KoMüNisTLERiN ALIJııI DiyEvAsIFIJıNDIRDIKIJ\RI LENİN, üNi-
vensirg DuVARIJıRıNI öĞnrrrıciıgn TARAFINDAN göyır yAZILDI.

ı36:



MiMARl FAKüLTEsİNİN DuvARIJıRINA AsILMIş rANKARTIJıRDAN
nin xeçr... sözüıtı oNa nucüııı onrü DE yARIN rüRı<iyn'nn yöNBrinı öĞ-
nnxcixiırı oLMALI inrişı ı..

İşcaıcİ öĞnp,ııcİırn TARAFINDAİıı öznı SURETTE HAZIRIJITIIJ\N
pıHiıi ANoNs aıırıinirarönü...
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İşre rouÜNİsr UşAKLARI vAzDIKLARI yAZILARINDA ATA'LARININ
MAo (KoMÜNİsr çİN LİDERİ) oLDuĞuNu pERvAsIzcA HAvKIRIvoRLAR.

«ATA MAO DEVRİM"

işceıci öĞnrrııcirnn TARAFINDAN MiMARi FAıdiLTEsiıtiN ııIIVAR-
IJIRINA YAPIşTIRILMIş Arİş İLE YAZILMIş YAzILllR...
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MiMARi FAI(üLTEsİNİN DUvARINA yAZILMIş yAzIIJıRDeN ginixnn;

"DEVRİM YAKINDIR" ngııİıİyıın...

işcııci öĞnnııciıpn TARAFIN DAN KuRuLı\N xeprı-en»eri neni-

:
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oRTA DoĞu üNivnnsirnsi ıvıiııeni rerürrnsiNiN DwARLARıNA yAzıL-
MIş vAZIIJıRDAN gini.

- GENçLnnir.ı isrpĞi, sünr,xıi »rvniıvıııişı..

vANGIN çIKARMAI( içiN nrNziN BİDoNIJıRI iın snz senrruış siv.
ni uçıu sopAIJtR...
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REKTöRLüK giINnsıNnA, BULITNAN MoLoToF KoKTEyLi iıvrıriıvnu
KULLANILMAK üznnr DEpo noiı nıiş TuzRtiHU şişnıgni...

...vE işTE sAN'ATTAN vANA oLMALARI GEREKEN öĞng,NciıBR,
ÜıvİvrnsİTE DIIVARLARINA; «KAHROI-SUN SANAT - SANAT YoK,_ nEvRİıvı
\rAR.» YAZILARINI YAZDILAR...
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içırni BoşALTILııRAK MoLoToF KoKTEyLi ırııiııB cgriniıgN yAN-
cıN söNnünıır cirrezıenr...

nrıırönıtir giNAsıNDı BIrLuNAN öznı İMAL noiıııiş vERici
rg[§iz...
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REsİMDE işceıciınniN oRTA poĞu rnrNir üNivnnsiTEsi REK.
rönıür niNesrNoA HAzIRLADIKLA RI MoLoToF KoKTEyLi rre iMAt
MALzEMEınni Topı.u HALDE cönürurxrpoiR.

d$ü

işceıci öĞngxciırn TARA§INDAN HAZIRIJıNMIş MoLoToF KoK-
rnyıırRi...
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İzmırdeki Bomba 0layları

ile ilgili resimler

ı
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ı

izıvıin,or Tip,E MENsLJB xotıiiNisTLER TARAFINDAN eırtnİx.ıııı
HABERLER snnvisiNiN rerrnip roiıgN virniNi.

ııırnİxeıı HABERLER sBnvİsİNg ATILıIN pATLılyIcI MADDELER
rrrxir rniıinxrrt.
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İznıİR,nn ıİp,ıİınn TARAFINDAN BoMBA KoNULMAsİyıB eıırnİreN
HABERLEn snRvİsİ, rÜRrİyu, rouÜNizıın;n ı,ıÜcı»BıE nERNrĞİ İrş
rrisen cmıii HAsAR cönırüşfii.

nrsiıvı, ceııinr HuTBE nixıByrx cEMAATI cösrgniyon.

izıvıiR'nE Tip'E MENsup şAHIsLARIN BoMBA KoyDt KIJIRI Risen
CAMİİNDE NAMAZ KIIJIN CEMAAT...
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\

izııin BoMBA Hanisrınnixiıı sANIKLARINDAN osl\dAN naşnnuin,poıis Rnrnx.ırrixnp uüoüniyprg, çEriniıinrEx.
Bomba olayı vukuunu müteakip gerek sanıklann bir iusmr, gerelı

genel başkanlan M. Ali Aybar olmak iizere TİP'liler, ParlAmento'da ve
muhtelif vesilelerle ola5nn, başta şerefli Tiirk polisi olmak tizere İçişleri
Bakaru Dr. Faruk Sfüan'ın tertibi olduğunu def'atle beyan etmişlerdir.

Bağrmsız Türk mahkemelerlnce verilen mahkümiyet kararlan ile sos-
yallst olduğunu söyliyenlerin içyiizü ortaya çrktı ve böylece tescil edil-
miş oldu,

İrıılr olaylanndan yargrlanan 9 solcudan 6 sı, İzmlr 1. nci Ağır Ce-
za Mahkemesinin 217/1969 giin ve 9681363 esas ve 96912|2 karar sa5nsı
lle toplam 75 yıla mahküm oldular.

Osman Başdemir z l7 yı| 6 ay.
Ünal Ayyıldız : 13 yıl 6 ay.
İsmail Doğnıtaş : 11 yıl 6 ay.
Esat Elınalı : 11 yıl 9 ay.
Muhaırem Elatik : 10 yıl 6 ay.
Ertuğrul Destan : l0 yıl 6 ay.
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Eskişehirdeki Komünist

faaliyeti ile ilgili resimler
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EsKİşEHİR'DE MAHKüM oLAN Tip,E MENstJp KoMüNisTLERiN iş
çiınnn, röyıüırRE vE GENçLERn HiresnN yAzlp DIIvARLARA AsTıK-
ınnı arişLERDEN giniNDg;

"...... işçiırR, KöyLtiLER, GENçLER ninırşiNiz. noĞııaulş çoctjl(.
LARINIZIN NAFAKAsINI çALAN Bu HIRsIZLAR sünüsüNü »rvinip pno
I.ETERyA yöııır,riıvıiNi runuNuz...» DENMExrroin.
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u,srİşnııiRDE ı,ıııuıüıtı oLiıN rip. Li roııtiNisTıERiN, DwARL/ir.
nA çİDİĞİ oRAx - çEKİç vE YAjZDıKL/IRI İBARE:

ıORAKUI BoYNt NUZU xEsEcEĞiz, çrxiçıt BAşINıZI r;zrcülZı
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EroğIu Matbaasr - Ankara, 1969
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