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Yıldırım Koç
AKP’li Salim Uslu geçenlerde TBMM Genel Kurulu kürsüsünde bulunan Kamer Genç’i itekledi.
Birçok kişi, Meclis’te ilk kez böyle bir olayın olduğunu yazdı.
Halbuki 19 Şubat 1968’i 20 Şubat’a bağlayan gece yarısı, TBMM genel kurulunda TİP’li
milletvekilleri Adalet Partisi’nin bazı milletvekilleri tarafından linç ediliyordu.
İktidarda tek başına Adalet Partisi vardı. İçişleri Bakanı Faruk Sükan kürsüdeydi. TİP aleyhine tahrik
edici iddialarda bulundu. Milletvekili Çetin Altan oturduğu yerden yanıt verdi. Faruk Sükan bu kez
Nazım Hikmet’i vatan hainliğiyle suçladı. Çetin Altan da “Nazım Hikmet, Türkiye’nin en büyük şairidir,”
diyerek tepkisini gösterdi. Bunun ardından TİP’lilere saldırı başladı.
Çetin Altan, 21 Şubat 1968 günü yayımlanan Akşam Gazetesi’nde TAŞ başlıklı köşesinde saldırıyı
şöyle anlatıyor:
“Bu gece saat ikide bütün AP milletvekilleri üstümüze hücum ettiler. Biz sekiz kişiydik. Yunus
Koçak’ın kafasına tabanca kabzası ile vurdular. Yunus kanlar içinde hastahaneye kaldırıldı. Beyninin
rontgeni alındı. Başına beş dikiş atıldı.
“Benim üstüme kaç kişinin çullandığını hatırlamıyorum. Yirmi otuz olmalı. Sıraların arasına düştüm.
Tekmeleyip çiğnemeye çalıştılar. Saduk Aren’in sol gözü bıraktığım zaman henüz iyi görmüyordu.
Nebioğlu’nun boğazına sarılmışlar, Ali Karcı’yı, Rıza Kuas’ı yumruklamaya kalkmışlardı.
“Zorla bizi Meclis salonundan dışarı çıkarıp atmak istiyorlardı.”
Saldırganların başında AP’li milletvekili Hamit Fendoğlu (Hamido) vardı. Yunus Koçak’ın kafasına
vuran kişi Hamido idi. Hamido 17 Nisan 1978 günü bir suikast sonucu hayatını kaybetti; evine
gönderilen bir bombanın patlamasıyla, iki torunu ve geliniyle birlikte öldürüldü. Hâlâ aydınlatılmamış
olan bu suikast sonrasında Malatya’da çıkan olaylarda 8 kişi öldürüldü ve 100’ün üstünde kişi
yaralandı.
İlhami Soysal da 21 Şubat 1968 günlü Akşam Gazetesi’nde Görünüş köşesinde şunları hatırlattı:
“Gecenin o vaktinde gözlerimizin önüne 1957‐60 Meclisleri geldi. O zamanın da böyle Hamidolar
gibi dövüş horozları vardı. Vurup kırarlardı, o zaman da kanlar akmıştı Meclis’te. Nihat Sargınalp diye
bir CHP milletvekilinin yüzünü gözünü kan içinde bırakmıştı bir gün DP’liler. O zaman da kafalar
yarılmış, ağızlar burunlar kırılmıştı. Sonra o horozları Yassıada’daki Yüksek Adalet Divanı huzurunda
görmüştük. Her biri birer melek pozundaydı. Nasıl da süklüm püklüm ‘hatırlamıyorum Reis Beyefendi’
diyorlardı. İnsanın içinden bunu söyleyenlerin yüzüne kusmak geliyordu.”
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “İrtica, zorbalık ve
zulüm teşebbüsleri akibetizini tacil eder,” (hızlandırır) dedi (Ulus Gazetesi, 21.2.1968).
Başbakan Süleyman Demirel ise saldırıya karşı çıkmadı. Abdi İpekçi, Milliyet Gazetesi’nin 21 Şubat
1968 günlü başyazısında şunları yazdı: “Demirel böyle yapacağına, Meclis’te –ne sebepten olursa
olsun‐ dayak atılmasını asla tasvip etmediğini bildirip, son olayda kendi partisinin sorumluluğunu
kabul etseydi, saldırıda bulunanları kınadığını açıklasa idi, hatta dayak yiyenlerden özür dileseydi
olgun, medeni ve kendine güvenen bir devlet adamı gibi davranmış olurdu.”
Olaylarla ilgili olarak anayasa profesörleri de tepkilerini dile getirdi. Nail Kubalı, “manzara cidden
çirkin, hazin ve düşündürücüdür,” dedi. Tarık Zafer Tunaya, “olaylar üzücü olmaktan çok tehlikeli
dönemeçlerle yüklü görünüyor” açıklamasını yaptı (Milliyet, 23.2.1968).
1957‐60 döneminde DP’lilerin, 1968 yılında AP’lilerin saldırıları Türkiye’de demokrasi mücadelesini
durduramadı. Bugün de durduramayacak.

