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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tu
zun; Anayasa Mahkemesi özel yüksek okul
larla ilgili kanun maddesinin iptali hakkında 
aldığı kararın isabetini, hazırlanacak yeni ka
nunda dikkate alınması gerekli hususları dile 
getirdi. 

Kars üyesi Mehmet Hazer, Anayasa Mah
kemesinin iptaline karar verdiği 825 sayılı 
Kanunun birinci maddesi şümulüne yalnız özel 
yüksek okulların değil; ilk, orta ve teknik öğ
retim özel okullarının da girebileceğini, Anaya
sa Mahkemesinin kararın gerekçesini biran ev
vel neşrederek yeni kanunun hazırlanmasına im
kân sağlaması gerektiğini ifade etti. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; Personel 
Kanunu tatbikatından doğan aksaklıkların bi
ran evvel halledilmesini, öğretmenlerin 12 nci 
dereceden başlamaları gerekirken 13 ncü dere
ceden kadrolar verildiğini, dört bin öğretmenin 
tâyin beklediğini beyanla, bunlara çare bulun
ması gerektiğini bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, 

Genel Kurulun çalışma saatlerinin Sah, Çar
şamba ve Perşembe günleri saat 14 - 19 olarak 
ayarlanmasına dair kararı okundu ve tasvibo-
lundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu iI-3 Dilekçe Karma Komisyonu ve, 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
ynpılan seçimde salt çoğunluğun sağlanamadığı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Öz-
dllek ve arkadaşlarının, asayiş ve anarşik ey-
brJer konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 Ocak 1971 Sah günü saat 14,00 te top
lanmak üzere birleşime saat 19,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiii Bitlis 

Mehmet Vnaldı Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, araştırma, sözlü ve yazılı soru öner
gelerinin Resmî Gazetede yayınlanması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
miştir. (6/558) 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri'nin, din hizmetlerinde hulunan 
personelin intibaklarına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/726) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin içme 
suyuna dair vasılı soru önergesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/727) 

— 590 — 



C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1971 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

» 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin 
Tilzün'ün, Anayasa Mahkemesinin özel yüksek 
okullarla ilgili kanun maddesinin iptali hakkın
da aldığı karara, hazırlanacak yeni kanunda dik
kate alınması gerekli hususlara dair demeci 

BAŞKAN — 625 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine, 
gündem dışı Sayın Zerin Tüzün söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Zerin Tüzün. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi 12 . 1 . 1971 tarihinde özel 
yüksek okullarla ilgili çok önemli bir karar ver
miş ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun 1 nci, 13 ncü, 48 nci maddeleri ile 8 nci 
maddesinin üç paragrafını iptali etmek, yani 
özel yüksek okullarla ilgili olan maddeleri orta
dan kaldırmak suretiyle, özel yüksek okulların 
Anayasaya aykırı kuruluşlar olduğunu tescil et
miştir. 

Muhterem senatörler, şimdi meselenin esası
na girmeden önce, burada bir noktaya kısaca te
mas etmek istiyorum. Bu kürsüden zaman za
man Parlâmentonun itibarından, onun korun
masından bahsedilmektedir. Hiç şüphe yoktur 
ki, bir Meclisin itibarını koruyacak en önemli 
faktörlerden biri de, o Meclisin memleketin me
selelerine gereği gibi titizlikle eğilmesi ve bu 
meselelerin çözümünü kolaylaştıracak bir açık
lığa kavuşturmasıdır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

Nitekim, Senatomuzun özel yüksek okullar 
konusunu memleketin önemli bir eğitim dâvası 
olarak ele alıp bir araştırma açılmasını kabul 
etmesi, bu konudaki raporun gerekli tarafsızlık 
içinde hazırlanarak gerçekleri bütün açıklığı ile 
delillere dayanarak ortaya koyması ve bu suret
le birçok yetkili mercie ışık tutmuş bulunması 
bugün elbetteki Parlâmentomuz için övünüle
cek ve Senatomuza itibar kazandıracak bir hu
sus olarak ortaya çıkmıştır kanısındayım. 

Şimdi, bu görüşü böyle kısaca açıkladıktan 
sonra, esas konuya geliyorum. 

Sayın senatörler, hiçşüphe yok ki, Anayasa 
Mahkemesinin 9 Temmuz 1971 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girecek olan, Anayasa doğrultu
sundaki ve eğitim gerçeklerimize uygun olan 
bu kararını memnunlukla karşılamamak müm
kün değildir.Çünkü bu okulların açılış ve işle-
yişlerindeki perişanlık, yaptıklarını iddia et
tikleri eğitim ve öğretimin dünyanın hiçbir ta
rafında görülmiyen yetersizliği ve yine dünya
nın hiçbir tarafında görülmiyen bir yola yöne
lerek, kâr gayesi ile kurulmuş ticarethaneler ha
linde, eğitimi bir ticaret metaı haline getirmiş 
bulunmaları karşısında Türk Millî Eğitimi için 
gittikçe büyüyen bu kanserin, bu urun bir ope
rasyon ile bünyeden çıkarılması şüpsehiz en doğ
ru ve yerinde bir karar olmuştur. Ne var ki, 
mesele bugün bu kadarla halledilecek durumda 
da değildir. Bugün bu okullarımızda okuyan 
ve miktarı 60 - 70 bin civarında olduğu ifade 
edilen bir öğrenci kütlesi vardır. Bu gençlerin 
büyük bir kısmı yapılan araştırma sonucunda 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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da tesbit edildiği üzere zengin ve müreffeh aile
lerin çocukları değildir. Kendi ihtiyarlarının dı
şında orta öğretimdeki eğitim imkânlarından 
yeterince faydalanamamış bulunan birçok gen
cimiz, merkezî sisteme göre yapılan imtihanları 
kazanamadığı veya istediği bölüme girecek ka
dar puvan alamadığı için karsısına çıkan özel 
okul imkânından faydalanma yolunu aramıştır. 
Bu gençlerin oldukça büyük bir kısmı maddi im
kânları kıt olduğu için gündüz çalışarak ka
zandığı parayı okula ödemek ve gece okumak 
suretiyle öğrenimini devam ettirmektedir. Şim
di bu gençler ve onların aileleri böyle bir ka
rar karşısında elbette ki, büyük bir endişeye 
kapılmışlardır. Bugüne kadar yapılan fedakâr
lıkların ve sarf edilen emeklerin heba olup ol-
mıyacağı düşüncesi elbetteki bu insanları büyük 
bir telâşa sürükliyeçektir. 

Böylece, şimdi bu durum. Millî Eğitim Ba
kanlığının büyük bir süratle hal çarelerini ara
ması, bulması ve 9 Temmuz tarihine kadar, elin
de mevcudolan 6 ay zarfında, bir sonuca vardır
ması gereken önemli bir memleket mesel asi ha
line gelmiş bulunmaktadır. 

Nitekim radyodan ve basından aldığımız ha
berlere göre Sayın Millî Eğitim Bakanının da 
bâzı tedbirler almak üzere teşebbüse geçmekte 
olduğunu ve gerekçenin açıklanmasından son
ra da belki yeni bir kanun tasarısı hasırlamak 
yoluna gideceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. 
Ancak, çıkarılması düşünülen yeni kanunun özel 
yüksek okulları başka biçimde de olsa yeniden 
ihya edecek bir kanun mahiyetinde olmamasmı 
ümit ve temenni etmekteyiz. Zira tekrar iptali 
mukadder olan böyle bir kanundan fayda um
manın millî eğitim gibi uzun vadeli plân ve 
programlar gereğince yürütülmesi gereken bir 
sektör için, ne mâna ifade edeceğini burada 
açıkça söylemekten kaçınmaktayım. Binaen
aleyh, bakanlığın 9 Temmuza kadar alacağı 
tedbirler arasında özel yüksek okulların yeni
den ihyası yerine, mevcut öğrencileri Anayasa
nın öngördüğü şekilde ve Devlet eliyle okutma
nın yollarını araması şüphesiz en doğru yol ola
caktır. 

Bizim görüşümüze göre, bu hususta yapıla
cak işlerden en önce geleni şu olmalıdır. Bakan
lık Yaz aylarında özel yüksek okullarda oku
yan öğrencilere, okumakta oldukları öğretim da

lındaki resmî öğretim kurumunun yardımı ile 
hazırlanacak bir imtihan yapmak suretiyle, bu 
öğrencilerin muadili resmî okullarda hangi sı
nıfa intibak edebileceğini tesbit etmelidir. Bun
dan sonra da muadili resini öğretim kurumla
rında gece öğretim! ihdas etmek suretiyle bu 
öğrencilere buralarda okuma imkânı sağlanma
lıdır. Bu konuda gereken paranın bütçeye bü
yük bir yük tahmil edeceği de akla gelebilir. Bu 
konuda da bası tedbirler düşünmek pekâlâ 
mümkimdlir. Meselâ özel okul öğrencilerinden 
halen alınmakta olan ücretin bir döner serma
yede toplanması ve bu suretle gece öğretimi ya
pacak olan öğretim üyelerine bu fondan ek pa
ra ödenmesi de pekâlâ düşünülebilecek, üzerin
de tartışılacak bir konu olabilir. 

Ayrıca halen Millet Meclisine gelmiş bulu
nan, 10 mühendislik okulu ile ilgili Kanuna da 
bir madde eklemek suretiyle, hâlâ özel okullar
da okuyan çocuklarımızı da bu kurumlardan 
faydalandırmanın yolunun aranması pekâlâ 
mümkündür. Şüphesiz bu söylediğimiz tedbirler 
r.adecs birer misaldsn ibarettir, ilgili ve yetkili 
makamların bu konuda ürerinde düşündüklerin
de daha pek çok faydalı tedbirler bulabilecekle
rinden emin bulunmaktayım. 

Ancak, mevcut özel yüksek okulları devlet-
lestiriyorir.il namı al tır da bu okulların bina ve 
teçhizatının yüksek paralar ödenmek suretiyle 
fmmalınarak Devlete mal edilmesinin sureti ka-
tlyecle karşısında olduğumu; pyrıca Anayasa
nın 50 ve 120 noi maddeleri ile bağdaşmaması 
dolayı siyle. Anayasaya aykırı durumda bulun
duğu ve eğitim gerçeklerimize de uygun düşme
diği, birçok araştırmalar neticesinde de meyda
na çıkmış bulunan özel yüksek öğretim, kurum
larını tasfiye etmek yerine, yeniden ihya ede
cek imkânlara aralık kapı bırakan bir kanun 
ha?ırlanma"iriîn da bu konuda alınabilecek en 
olumsuz tedbir olacağı görüşünde bulunduğu-
munu bu küreden açıkça beyan etmeyi bir eski 
Millî Eğitim mensubu olarak bir görev saymak
tayım. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının hakikaten 
olumlu ve yapıcı tedbirler getirmek suretiyle, 
bu önemli eğitim dâvasını Anayasa doğrultusun
da ve eğitim gerçeklerimize uygun bir çözüme 
bağlıyacağı ümidi içinde hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar).,. 
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2. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Anayasa 
Mahkemesinin iptaline karar verdiği 625 sayılı 
Kanunun birinci maddesi şümulüne yalnız özel 
yüksek okulların değil; ilk, orta ve teknik öğre
tim özel okullarının da girebileceğine, Anayasa 
Mahkemesinin kararın gerekçesini biran evvel 
neşrederek yeni kemunun hazırlanmasına imkân 
sağlaması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Hazer, aynı konuda sis 
de gündem dışı sos talebinde bulumuyorsıuniâ; 
mahiyetini önergenizde bildirmemişinim Aca
ba aynı istikamette mi, yoksa ayrı istikametle 
•mi? Bunu öğrenmek isliyorum, efendi ar, 

MEHMET KASEIi ( K t ^ ) — Bu kona o ka
dar şümullü bir kon::dur ki, 100 kişi söz alsa... 

BAŞKAN — Olur mu efendim? Aynı ko.-.m-
da gündem dışı birçok kimselere süs vermek 
mümkün değil. Aynı istikamette ise.,. 

MEHMET ÎIAZltB (Kars) — Sayın Başkan, 
"ben ne başkalarını taklit etmek, ne de diğerle
rinin fikirlerini angaje etmek durumunda degm 
lim. Benin .nokmi nazarını başkadır. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MEHMLT HAZSR (Kars) İlâm terem 

arkadaşlar, özel edmllar uzunca bir süreden 
beri Türk kamu oyunda tartr-ılan, caikanüdar 
yapan, t i r konudur. En konu türlü vesilelerle 
•de Yüksek Heyetinize gelmiştir, özelikle bir 
araştırma vesilesi ile her yönü ile yüksek hu
zurlarınızda bıı mesele gözlen geçirilmiştir. 

Konu sadece özel oklular; n bugün içinde 
bulunduğu yanlışlıkların mütalâası ile bitmez. 
Konu Anayasanın 20 rmi maddesi ile tesbit olu
nan açıdan ele alınacak ki-dar gımmüüm'm 
Anayasamızın kim kak vs görevleri ile ilgili 
ikinci bölümümün 20 n:i maddesinde sevk alu-
ran hüküm aynen şöyledir. «•Eğitim ve eğre
tim Devletin gözetim ve denetimi akında ser-
kesttirm Bu serbestiden yararlanmak istiyen ve 
•sayıları günden güne artan adeta kutsal Hr sel 
gibi çoğalan bu isteklere Demlet olarak şimdi
ye kadar makûl bir mecra bulamamıştır, Bu
num için ihtiyaçlar, kendilerine uygun bulduk
ları sahalara yayılmış ve özel okullar böyle 
doğmuş, "böye beslenmiş. Mestimin esas mih
rakı vatandaş haklarıdır. Yetişmek hkyen, 
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okul ağılan Türkiye'de simdi her vatandaş oku
muş çocuğunu biraz daha ileri götürmek, her 
okuyan biraz daha yükseğine ulaşmak için çaba 
sari ediyor. 

Arz ettiğim gibi, özel okullar böyle bir ihti
yaçtan doğup gelen, böyle genişliyen bir ihti
yaçtan doğmuştur. Bugün vardığı merhalede 
özel okulların, tashihi lâzımgeldiği Anayasa 
Mahkemesi kararı ile de meydana çıkmıştır. 
iû".mm Anayasa Mahkemesi kararının henüz ne 
gerekçesini, ne metnini göıi'mediğimiz için bu 
konuda fazla bir şey söyliyecek durumda deği
lim. Anayasa Mahkemesi kararları herkes için 
lâzım-ül icra, saygı ile karşılanacak bir karar 
olduğuna şüphe yoktur. Ama Anayasa Mahke
mesi kararları da usul dairesinde, bilimsel açı
dan eleştirilebilir, bunda da şüphe yoktur. 

Anayasa Mahkemesinden şimdi beklenilen 
şey, bu verdiği kararın metnini ve gerekçesini 
biran evvel yayınîamasıdır. Anayasa Mahke
mesi bundan evvel olduğu gibi kararlarının ge
rekçelerini uzum süre- saklı tutarsa bu tesbit 
edilen süre içinde Hükümetin yeni tedbir alma
sı mümkün oiamıyacaktır, zaten zaman çok kı
sadır. Bu itibarla evvelâ .Anayasa Mahkemesi 
kararının gerekçesini tümü ile ilgili mercilere 
tevcih etmelidir. Hükümet de bu istikamette 
e an sm alı dır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye okur - yaza
ra rek ihtiyacı olan her kesimde yetişmiş insan 
arayan ülkedir. Kalkınma dâvalarımız ve prog
ramlarımız da böyle bir ihtiyacı belirtmektedir. 
Bu sebeple daha çok üniversite tahsiline değil, 
meslekî tahsile önem vererek yurdun çeşitli ih
tiyaçlarını k?.:a zamanda gerçekleştirmek mec
buriyetindeyim, Alınan tedbirler bu istikamet
te olmalıdır. Hükümetin getireceği kanun, bu 
son özel okullar kanunundan evvelki yönetme
likler gibi olmamalıdır. Günün ihtiyaçlarına, 
Amyasanm anahedeflerine uygun ve arz etti
ğim maksatları sağlayacak istikamette olmalı
dır, Yani daha çok teknik eleman yetiştirmek, 
daha kısa zamanda ihtiyaç bölgelerine adam 
ulaştırmak' maksadı güdülmelidir. 

Eleman aslığından bâzı bölgelere halen 
teknik kısan gönderilememekte, öğretmen gön-
dûrijem.emekte, mühendis, doktor gönderlie-
rmmekkdir. Hattâ bunların bâzıları bu vatan
la hiçbir ilgiler: ve borçları yokmuş gibi sıkış-
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tıkca yabancı ülkelere gidecekleri tehdidi ila [ 
haklar talebetmektedirler. Bunlara karşılık ve
rebilmek için sayılarını çoğaltmak şartı vardır. 
Sayılarını ne kadar erken çoğaltabilirsek, bu 
ihtiyaçları da o kadar erketrı giderilebilir. Hü
kümet alacağı tedbirde ne peşin hükümlü bâzı 
profesörlerin fetvalarımın tesiri altında kalmalı 
ne bu eğitimi bası çevrelerin ve mesleklerin in
hisarı altında tutmak isteyenlerin tesiri altında 
kalmalıdır, ne de kazanç hırsı ile yanıp tutu
şanların tesiri altında kalmalıdır. Objektif, 
yurt ihtiyaçlarına uygun bir esasda ve arz et
tiğim istikamette bir hazırlık yapmalıdır. Buna 
imkân vardır. Devlet bütün bu imkânlarını 
kullanarak kanunu çıkarabilir. îptal olunan 
625 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gazetelere in
tikal ettiği kadarı ile sadece yüksek okullar 
hakkında da değildir. 1 nci madde dikiş kurs
larından itibaren bütün özel ellerce yürü
tülen eğitim müesseselerine şâmil bir hüküm I 
iihtiva etmektedir. Bunların hepsini de yeniden 
düzenlemeye hakikaten ihtiyacı vardır. Bina
enaleyh, Anayasa Mahkemesinin bu kararın
dan faydalanarak bu boşlukları doldurmak, 
özel okulların her sahasında, -yalnız yüksek 
okullar sahasında değildir. - Orta eğitimde, ilk 
eiğtimde ve meslekî eğitimdeki sahaları da dol- I 
durmak lâzımdır. Sadece yüksek okullara ait 
bir hüküm ihtiva ettiği kanaatinde değilim, 
Anayasa Mahkemesi kararının. Anayasa Mah
kemesi Kararının 625 sayılı Kanunun birinci 
maddesini iptal ettiği doğru ise. omun içinle 
bilûmum özel okullar vardır. Yani ilk okullar, 
ortaokullar, liseler ve benzeri emsali meslekî te-
teşekküllerin hepsi vardır. Binaenaleyh bu vesi
leden yararlanarak bunların hepsini tanzim et
mek lâzımdır. Mesele dönüp dolaşıp imkânla
ra geliyor. Para meselesi... Eğer, Hükümet sa
mimî ve ciddî olarak meseleyi ele alacaksa, büt
çe Meclislerden geçmeden evvel bütçe ile olan 
ilişkiyi şimdiden kurmalıdır. Hükümet birçok 
hâdiselerde daima olayların arkasında vs geri
sinde kalmıştır. Olaylara tekaddüm edebikı^k 
için bu fırsattan yararlanmak Hükümet 
için de, hepiniz için de bir görevdir. Hükümeti 
bu göreve çağırırken, sayıları 70 bina vardığı 
söyl&nen, özel yükssk okullarda sadece, diğer 
dkullardakiler de her halde bu kadar vardır, 
bu büyük vatan çocuklarının dertlerini fasıla 
vermeden eğitimlerini yürütebilnıeîeri için ea- J 
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bukluk ve öncelikle, ciddiyetle ele almak lâzım
dır. 

Artık, Türkiye'de yarın yeni bir özel okullar 
tartışması açılmamalıdır. Artık «Bunların dip
lomaları da iptal edilmelidir.» diyen bâzj mes
lek kuruluşlarının kaprislerine de yol açılma
malıdır. Ciddî ve samimî olarak herkesin hakkı 
teslim edilmeli ve bunu kanunun teminatı altına 
almalıdır. Aksi takdirde, yarın yeni kanun 
çıktıktan sonra da bu noktaya dönebiliriz. Nasıl 
ki, bir Personel Kanunu çıkardık pişman olduk, 
tatbikatında yanlışlıklar oldu; öyle bir Özel 
Okullar Kanunu çıkarılırsa, ortalık zaten allak 
bullak karışık bir haldedir, bir de bu yüzden pe
rişan ve karmakarışık olabilir. Onun için par-
iömanter olarak bizlerin vazifemizi düşünürken 
Hükümetin de bu konuyu bütün kapsamı ile ve 
ciddiyeti:?, ele alması lâzımgsldiğine inanıyorum. 
Yoksa zaman geçecek, kısa bir süre sonra sadece 
işi bir noktasından, bir ucundan, bir kulağından 
tutarak halletmeye çalışmak, günü gün etme po
litika?! olacaktır, şikâyetler azalınıyacaktır, ço
ğalacaktır. 

Konuşmamı daha fazla uzatmamak için kısa
ca özetledim. Hükümetin bu istikamette çalış
masını üraidediyorum ve böyle çalışırsa başarılı 
olacağını da sanıyorum; bu inançla Yüce Heye
tinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

S. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmava'nm, 
Personel Kanunu tatbikatından doğan akse>khk-
Jarut biran evvel'halledilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Personel Kanunu gereğince öğ
retmenlerin intibakında yapılan yanlışlıklar ve 
kadrosuzluk dolayısiyle tâyin edilemiyen öğret
menlerin durumu baklanda Sayın Atmaca,, buyu
run efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım; Personel Kanu
nu uygulamasının ortaya çıkardığı huzursuzluk, 
me^iûrlar toplumu içerisinde kalan bir konu ol
maktan çıkmış, sosyal ve ekonomik hayatımıza 
s3 a etki yapar hale gelmiştir. 

Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorların hak
lı tepkisini, Devlet ve Hükümet temsilcisi olan 
idare âmirlerinin direnişi takibetmiştir. Yatı
rımların uygulayıcısı teknik personelin bil
dirileri ve eyleme geçme niyetleri ciddiyetle üze
rinde durulması gerekecek bir konudur. Polisle-



C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1971 0 : 1 

rin Personel Kanununu protesto etmek için göre
ve çıkmayışları, emniyet ve asayişimiz konusun
da endişe verici mahiyet almıştır. Hükümet in 
haklı eylemleri bir taraftan kınarken, tepkileri 
durdurmak için polislere, doktorlara, teknik ele
manlara ve idarecilere - geniş vaitlerde bulun
maktadır. Hükümetin bu tutumu memurlar 
arasında, «kim direnir, kim sokağa dökülürse 
o hakkını alabiliyor.» kanısının uyanmasına se-
beholmustur. Hükümet verdiği sözü tutmalı, 
Personel Kanunundaki haksızlıklar memur so
kağa dökülmeden halledilmelidir. Personel Ka
nununun memur sınıfları arasında meydana ge
tirdiği adaletsizlik en kısa zamanda düzeltilme
lidir. 

Sayın arkadaşlar, Personel Kanunu Milli Eği
timde de büyük aksaklıklar ve adaletsizlikler 
meydana getirmiştir. Kanunun verdiği hakları 
dahi alamıyan öğretmenler çoğunluktadır. Bu
nun nedeni öğretmenlere müktesep hakkı olan 
maaşlarına denk derecede kadro verilmemiş ol
masındandır. 1327 sayılı Kanunda ilkokul öğ
retmenlerinin başlangıç maaşı 12 nci derece ola
rak tesbit edildiği halde, Kadro Kanunu ile 
Millî Eğitime 13 ve 14 ncü dereceden 21 633 öğ
retmen kadrosu verilmiştir. Burada incelenir
ken de maalesef bizler farkına varmadan baş-
dangıç maaşı 12 nci derece olduğu halde, aynı 
öğretmenlere 13 ve 14 ncü dereceden kadrolar 
verilmiştir. Bu aksaklığın düzeltilmesi içm bir 
ay evvel kanun teklifi yaptık, maalesef teklifi
miz henüz komisyona bile havale edilmiş değil
dir. öğretmenlere Kadro Kanunu ile verilen ye
ni kadrolar sayı ve derece bakımından fiilen 
çalışmakta olan öğretmenlere bile kâfi gelme
mektedir. Torba kadrodan bu aksaklık noksan
ların tamamlanması gerekli idi ve torba kadro 
deyimi de bu maksatla konmuş ve çıkarılmış 
idi. Ama, gel görki sevimli Maliye Bakanımız 
torba kadronun torbasının ağzını sıkı sıkıya 
bağlamış, hiçbir bakanlığa şimdiye kadar tek 
bir kadro dahi vermemiştir. Bu yüzden öğret
menler müktesep haklarının altındaki kadrola
ra intibak ettirilımiek durumuna düşmüşler ve 
mağdur olmuşlardır. Çocuklarımızın eğitim ve 
öğretimini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 
ses çıkarmıyorlar diye reva görülen bu haksız
lık insaf ölçüleriyle bağdaştınlamaz. 

Millî Eğitimde ikinci önemli bir konu; kad
ro yetersizliği dolayısiyle yeni tâyin yapılanm-

masıdır. Yeni açılan okullar ve öğrenci artışı 
dolayısiyle meydana gelen öğretmen ihtiyacı 
karşılaımamıştır. 1969 - 1970 öğretim yılında 
mezun olanlardan halen 4 000 öğretmen görev 
beklemekte ve Bakanlık koridorlarında her gün 
Bakanlık ilgilileriyle tartışmaktadır, öğretim 
yılının dördüncü ayında bulunmaktayız, halen 
«Bir müdür bir mühürle» çalışan ortaokulları
mızda ve liselerimizde dersleri açık gitmekte ve 
bir kısım köy okullarımız öğretmensizlikten ka
palı bulunmaktadır. Formaliteler ikmal edilme
diği bahanesiyle çocuklarımız eğitim ve öğre
timden mahrum bırakılmışlardır. Çocuklarımı
zın bu zararının telâfisi de mümkün değildir. 
Kadro sıkıntısı, Sağlık Bakanlığında da aynı 
şekilde devam ettiğinden * sağlk hizmetleri de 
aksamaktadır. Verilen kadro sayı ve derecele
rinin yetersiz olması dolayısiyle müktesep hak
larını alamıyan öğretmen sayısı 70 000 civarın
dadır. Kadro yokluğu dolayısiyle atanmaları 
yapılamıyan 4 000 öğrenmen ve açık sınıflar 
öğretmen beklemektedir, öğretmenlerin hakla
rını alabilmesi için doktorlar, mühendisler, ida
reciler, polisler gibi direnişe, eyleme geçmesi 
bekleniyorsa bu çok yanlış bir tutum olacaktır, 
zira 70 000 - 80 000 öğretmenin direnişe geçme
si Türk çocuklarının anne ve babalarının lehi
ne değil, zararına olacaktır. Böyle bir direniş
ten öğretmensiz kalacak çocuklarımızın vebali
nin de bu direnişe geçenlerde (değil, bu hakları 
vermiyenlerde olacağı şüphesizdir. 

öğretmenlere torba kadrodan istenen kad
rolar biran evvel verilmeli ve teklif edilen ek 
kaclro kanunu biran evvel çıkarılmalı, çocukla
rımız ve okullarımız öğretmene kavuşturulmalı 
ve intıbaklardaki haksızlıklar giderilmelidir. 
Sayın Maliye Bakanından kadro torbasının ba
ğını biran evvel çözmesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenlerin ek ders 
ücreti aylardır ödenmemiştir ve ine zaman öde-
neceğide ödenip, ödenmiyeceği de meçhuldür. 
Yönetim görevi gören öğretmenlerin makama 
ücretleri kesilmiş, ilkokul öğretmenlerinin eği
tim ödeneği kaldın İmiş tır. Yan ödemelerin bir
takım fbaî la grupları haline gelen memurlara 
verileceği bâzı bakan arkadaşlarımızın beya
natından öğrenmiş bulunuyoruz, öğretmenlerin, 
(aynı davranışa girmeden) intıbaklarındaki 
haksızlıkların, ek ders ücretlerinin ve eğitim 
ödeneklerinin biran evvel verilmesi için hazır-
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lannmkta olan bu yan ödeme kanunlarına dâ
hil edilmesini diliyor ve özellikle tâyin bekliyen, 
sınıfında öğretmen bekliyen çocuklarımızın bu 
ıstırabını dindirmek, bu huzursuzluğu ortadan 
kaldırmak için bu yıl içinde mezun olup da he
nüz görev alamıyan öğretmenlerin tâyini için, 
Bakanlığa torba kadrodan acilen yeni kadro ve
rilmesini, sayın Maliye Balkanından rica ediyo
ruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda hassasi
yet göstermiş fakat, Maliye Bakanlığı maale
sef birtakım düşünceler ve formalite ikmalleri 
dolayısiyle, öğretim yılının açılmasının üzerin
den dört ay geçtiği halde, hâlâ bu kadroları ve
rip çocuklarımızı öğretmene kavuşturmamıştır. 
Bu konularda hükümetin âcil tedbir almasını 
bir kere daha tekrar eder, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kuru
lunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin Salı, 
Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14 - 19 ola
rak ayarlanmasına dair kararı. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu kararı var 
okutuyorum. 

(Genel1 Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

13 Ocak 1971 tarihli toplantısında alınan karar 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Tasviplerinize arz ederim. 
Tekin Ariburun 

C. Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu kararı 

Karar No. 
Karar tarihi 
Toplantı! No. 

13 Ocak 1971 
3 

1. Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın 
Sırrı Atalay'ın, Genel Kurulun Salı, Çarşamba 
ve Perşembe günleri 10,00 - 13,00, 15,00 - 19,00 
saatleri arasında toplanmasına dair önergesi
nin reddi ile Genel Kurulun Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 14,00 - 19,00 arasında 
toplanması, 

2 
Kararlaştırılmıştır. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Macit Zeren 
Başkanvekili 

Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili 

Hayri Mumcuoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

KURULA SUNUŞLARI 

Hüseyiö Öztürk 
Kâtip 

Zerin Tüzün 
Kâtip 

Y. Ziya Ayrım 
idare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
İdare Âmiri 

M. Ali Pestilci 
C. H. P. Grupu adına 
(S. Atalay'ın teklifinin 
kabulü lehindeyim.) 

Akdülkerim Saraçoğlu 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

Necip Mirkelâmoğlu 
İdare Âmiri 

(S. Atalay'ın teklifinin 
kabulü lehindeyim.) 
Cemalettin inkaya 

A. P. Grup Başkanvekili 
Mucip Ataklı 
M. B. Grupu 
Başkanvekili 

Cemal Madanoğlu 
Kontj. Grup Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay Başkanlığa 
bir önerge vermişti. Bu önergesinde Salı, Çar
şamba ve Perşembe günleri saat 10,00 dan 
13,00 e; saat 15,00 ten 19.00 a kadar çalışılma
sını talebetmişti. Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı her hangi bir yanlış karara gidilmemesini 
sağlamak maksadiyle, Cumhuriyet Senatosu 
Umumi Heyetini teşkil eden grupların temsilci
leri ile Başkanlık Divanının bir arada toplan
masından teşekkül eden Danışma Kurulunu 
toplamış ve saatlerce yaptığı görüşmeden sonra 
Cumhuriyet Senatosunun en iyi şekilde çalışa
bileceği saatleri tesbit etmiştir. Bu kararda 
Cumhuriyet Senatosunun Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 14,00 ten 19,00 a kadar 
toplanmasını karar altına almıştır. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 596 — 
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5. — SSÇİMLBE 

A) KOMİ^YUJLMIA VYE XE(JÎJJİ 

Kamu İktisadi Tcscbbüsl-eıi Kama Ko-

0 : I 

misyonu ile Dilekçe Kerrma Koneısyonnaa i'ye
se çimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
«Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi» 
yine gündemimizde «Komisyonlarda acık bulu
nan üyeliklere seçim» Geçen birlerimde tatbik 
ettiğimiz küreleri dolaştırma usulü ile seçimlere 

geçeceğiz. Tasnif komisyonunu seçiyorum. Sa
yın Ege, yok. Sayın Akyurt, yok. Sayın Sr-
türk ; yok. Sayın Tunakan, yok, Sayın Şsnoeak, 
yok, Sayın i^a Bingöl. Sayın özkaya, yok. Sa
yın Ataklı, yek. Sayın öumıah. Sayın Al-
tan. 

Sayın Altan, Sayın Bingöl ve Sayın Çumralı, 
seçilmişlerdir. 

Küreler dolastmkrm. 

6. GENEL GÖEÜSME 

i. — Cumhuriyet Senato.<a Tabii f//e.v Falı
rı Özdü ek- ve arkuüaşlarınra, asayiş ve anar
şik eylemler konusunda bir gene! yüı'üsme 
aedmasına dair önergesi (S/l-i) 

BAŞKAN — Tüzüğümüze $dve say m önerge 
sahiplerinden biri konuşmuş; önergenin İjbm^e 
yine sayın bir üye konuşmuş, şimdi aleyhinde bir 
sayın üyeye söz verilecek. Sayın Tuna buyu
run. 

AHMET NUSPvET TUNA (Ka^.mor.u) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Fahri ckdilek 
ve arkadaşları tarafından verilen genel görüşme 
talebi dolayısiyle bir sayın üye önergeyi izah 
etmiş, bir üye lehinde konuşmuş; bendeni* de 
aleyhinde söz aldım. Şunu peşinen ifade edeyim 
ki, aleyhinde bulunuşumuz şekle aittir. Sonun
da, neden aleyhinde bulunduğumuzu izah ede
ceğim. Muhterem arkadaşlar, ko-iu^naların hu
dudu geniş tutuldu. Konuşmalarım sırasında, fi
kirlerimizin anlaşılma?ı bakımından bendiniz de 
o konuşmaya muvazi olarak bâzı izahlarda bu
lunmaya mecburum. 

Şimdi, bu konuşmalarda anahedef olarak 
A. P. iktidarı ve A. P. Grupıı, gençliğin karşısın
da, gençliğin aleyhinde imiş gibi bir temanın 
işlenmeye uğraşıldığını idrak etmekteyiz, Fikir
lerimizin, görüşlerimizin vuzuhla anlaşılabilmesi 
için, şu tasnifi yapmaya mecburuz; gençlik de
nince ne anlıyoruz? Bizim karşısında olduğu
muz zümre nedir? Bunu vıısurla tesbite mecbu
ruz. Şimdi muhterem arkadaşlar, on milyona 
yakın gencimiz gençlik, çağmdadır. Bunun mü
him bir kısmı köylerinde, kasabalarında, şehir

lerinde yüksek tahsil yapma imkânım bulama
mış, yüksek tahsile başlama imkânını bulamamış, 
yavruları.ınızdır, gençlerimizdir. Bulunduğu yer
de hayata intibak etmiştir, köyünde ziraat de 
çalışır, şehirde bulduğu işte mesai gösterir. 
Gençliğin mühim kısmı "bunlar. Bu birinciler, 
bu müzakere ve münakaşalarımızın dışındadır 
ve onlar hakkındaki fikirlerimizde ittifak halin
deyiz. ikinci grup, üniversitede tahsil yapma 
imkânına kavuşmuş gençlerimizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gençlerimizin, üni
versitede tahr.il yapma imkânı bulan gençleri
mizin % 95 i anasından, babasından temin et
tiği imkânla okuma, tahsilini biran evvel ik
mal etme, hayata daha bilgili, daha is yapar 
bir şekilde atılma gayesindedir; bu faaliyetin 
içindedir. Bu durumdakiler üniversitedeki % 95 
oranını teşkil eden gençlerimizdir. Elbet bu 
yavrıdarm-Hzm, şu konuşacağımız msvzularla-
alâkasi. yok. Bunların 1968 yılında başlıyan 
ınütsvasi talepleri oldu; istekleri oldu, üniver
site refomu istediler, sosyal durumlarının dü
zelmesini istediler, gördükleri bâzı aksak nok
taların izalesini istediler, mütevazi bir talep 
içerisinde bulundular. 

Şimdi, bu taleplerden sonra bâzı konuş
macı arkadaşlar: «Hiçbir tedbir alınmadı, üni
versite reformu istendi bir şey yapılmadı» şek
linde beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, size şu hususu ha
tırlatmak istiyorum; 1969 senesinde üniversite 
reformu için bir tasarının hazırlandığını Mec
lislere geldiğini bilirsiniz. Komisyonlardan geç-
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mistir, bir reform tasarısı hazırlanmıştır, mü
zakereler sırasında Komisyon tekrar geri almış
tır. Üniversitenin rektörleri gelmişti : «Biz bu 
reformun üzerinde ittifak edemedik, bu tasa
rının ücrete inhisar ettirilmesini, asistan üc
reti, porfesör ücretine inhisar ettirilmesini rica 
ediyoruz.» demişlerdir; bunda ittifak etmiş
lerdir. Bu reform tasarısı maalesef meclisle
rimizden, üniversite hocalarının ve asistanla
rının ücreti şeklinde çıkmıştır. 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Böy
le bir talepte bulundular, gençlerin bu talebi
ne hiç alâka gösterilmedi ve netice itibariyle 
hâdiseler, büyüye büyüye bugünkü hale keldi 
dediler. Hakikati halde böyle bir tasan hazır
lanmıştır, bu safhalardan geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu devrede 
Sosyal ve ekonomik yönlere bakılması talebe-
dildi; maalesef bakılmamış tır gibi bir beyan da 
olmuştur. Şimdi şunu arz ediyorum; 1985 yılı
na kadar, yurtlarda talebe için ayrılan yatak 
sayısı 8958tâir. 1970 yılma kadar, 16 688'e çık
mıştır. Bu tahsil yılında 19 688'e çıkacaktır. Hiç 
bir tedbir alınmadı diyorlar. 1965 e kadar, Cum
huriyet Hükümetinin kurulmasından 1365 yılı
na kadar, yüksek okullarda temin edilen, yarı
larda temin edilen yer 8 958 iken, 1970'te 
16 688'e çıkmış, 1971 ders yılında 19 688'e 
çıkacaktır. Bir katından daha fazla bir ekleme 
•olmuştur. Bursiyer sayısı 8 958 iken, 1970 ders 
yılında 16 688'e çıkmış, bu sene 3 000 daha bur
sun ilâvesi takarrür etmiştir. Yine o devrede 
burs için verilen miktar 250 lira iken, 350 lira
ya çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi ikti
darı, 5 yıl gibi kısa bir zamanda 8 958 olan 
yatak sayısına 11 bin küsur daha eklemek su
retiyle yüksek tahsil g'ören yavrularımı zın d. a il a 
ferah, daha emniyetli, daha ucuz tahsil yap
maları için elinden gelen çabayı sarf etmiştir. 
Bütün ihtiyacı karşılandı mı? Arkalaşlar, bun
lar imkânla mahduttur, muayyendir, mukay
yettir. 

Şimdi, konuşmamızın çerçevesini çizeceğim, 
dedim. Üniversitede tahsil yapma imkânına ka
vuşan yavrularımızın % 95 inin bu isteklerini, 
taleplerini bu şekilde tebarüz ettirmeye çalış
tım. Şimdi, bunun dışında muhterem arkadaş
lar, şikâyet mevzuu olan gençlerimiz gelmek

tedir. Bunun kaynakları muhtelif, bir kısım gö
rüş şu: Derler ki; «bulunduğumuz asır atom 
devridir. Atom devrindeyiz. 

Atom teknolojisi gelmiştir. Bu tekno
lojinin elbet cemiyet hayatında yapacağı bir 
değişiklik vardır. Bugünün seneleri yeni bir 
dünya yaratmaya çalışmaktadırlar. Yeni bir 
dünyanın peşindedirler .Atom enerjisi devrinin 
gençleri yeni bir dünyanın hasrsimdedirler. 
Bunlar, bugünkü eski dünyaya, hippiler olarak 
bitnikler olarak tediboyiar olarak V.B. gibi ha
reket ve tutumlarla reaksiyon göstermekte ve 
bunlar yeni dünyanın, yani nizamın kurulması 
için çaba sarfetmektedirler.» Bir kısmının gö
rüşü bu. Memleketimizde Türkiye'mizde bu fik
ri benimsiyenler de mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bir de asıl üzerinde 
durma kist ediğimiz - grup var. Bunlar da der
ler ki; «sosyal hayatta muazzam değişildik var. 
Dün bütün dünyada geçerli sadece hür demok
ratik rejim varkon bugün sol ideoloji kökleş
miştir, sol ideolojinin hâkim bulunacağı rejim
leri isteriz» diye bir görüş vardır. Sol bir isti
kamettir. Bunun hemen, ortanın solunda olanı 
vardır, tam aşırı sol uçlara doğru olanlar var
dır. Burada sosyalist olan, sosyalizmi istiyen 
mutedil sosyalizmi istiyen, demokratik sosya
lizmi istiyen, ilmî sosyalizmi istiyen kimseler 
bulunduğu gibi, bu perdenin ardında aşırı uç
lara doğru, aşırı solun tahakkukunu istiyen ve 
o rejimin hükümran olmasını istiyenler de var
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün büyük sıkıntı 
çekmemize sebeboîan görüşün sahipleri bu so
nunculardır. Yalnız ı.ekrar rica ediyorum 
gençliğin içinden üniversite gençliğini ayırdık, 
üniversite gençliğinin içerisinde de % 95 oku
yup tahsilini bitirmek istiyen gençler olduğu
nu belirttik. Sol temayül içerisinde, şimdi asıl 
müzakeremizin, münakaşamızın mevzuu ve 
karşısında olduğumuzu bildireceğimiz kütle
nin belli olması için tekrar ifade ediyorum: 
Sol bir istikamettir, solun serapa karşısında 
değiliz, şu memlekette aşırı solu hâkim kılmak 
istiyen ve o rejimin hükümran olması için 
çeşitli çabalar sarf eden ve mevcut nizamı tah
ribe uğraşan kimselerin karşısındayız, konuş
mamızın mevzuu, işte budur. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir gençlik 
- bunların adedi zannedildiği kadar fazla de-
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ğildir - aşın solu Türkiye'ye bir nizam olarak 
bir rejim olarak getirme iddiasındadır ve bu
nun çabasındadır. 

1960 ihtilâlinden sonra da bu rejimler ma
lûmdu, hakikaten dünyada büyük bir kütle 
hür demokratik nizam taraftarı iken, bir taraf 
da sol ideolojilerin taraftarı idi. Bu malûm ol-
mıyan, meşhur olmıyan bir hal değildi. Ne yap
tı o zaman Türk Milleti, bir Kurucu Meclis 
kurdu; Kurucu Meclise kendisine yaraşır re
jimi bulması ve Anayasa yapması vazifesini 
verdi. Şunu ifade etmek istiyorum; 1981 yılın
da bu gençlerimizin yahut bu ideoloji sahiple
rinin ortaya attığı fikirler meçhul değildi. İn
sanlığın meçhulü değildi. Buna rağmen Türk 
Milletini temsil eden bu Kurucu Meclis, düşün
dü taşındı, bugün Anayasamızda hudut ve çer
çevesini belirten hür demokratik nizamı Türk 
Milletine yaraşır bir nizam olarak getirdi. 

Solun müdafii olan, hudut ve çerçevesini 
göstermeden bu beyanlarda bulunan arkadaş
larıma şunu ifade etmek istiyorum. Biz parlâ
mento olarak Anayasayı korumaya yemin ettik. 
Anayasanın gösterdiği nizamı korumanın ye-
minlisiyiz. 

RIZA ISITAN (Samsun) — O halde toprak 
reformunu yapacağız.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — El
bette yapacağız. Sözümüzdür, yapacağız, elbet 
yapacağız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin, istirham ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, hür demokratik nizamı bu memlekete 
en yakışır nizam olarak kabul ettik ve onun 
müdafaası için uğraşıyoruz. Muhterem arka
daşlar, hududun bilinmesini rica ediyorum. Bu
gün anamuhalefet partimiz ortanın solunu ter
cih etmiştir, bir nisanı olarak onlara hiçbir za
man bunun, tuttukları yolun, isabetsiz olduğu
nu söyliyen olmamıştır. Bir parti Hükümete 
verdiği beyannamede sosyal demokrat bir ni
zamın müdafii olduğunu bildirmiştir. Bu Ana
yasa hürriyeti altında faaliyetini devam ettir
mektedir. O halde; «A. P. solun karşısında, so
lun düşmanıdır.» Hayır. Aşırı solun düşmanı
dır. Anayasanın dışına çıkan, Anayasanın ge
tirdiği hür nizamı kaldırmak istiyen komünist 
bir nizam kurmak istiyen solun karşısındayız. 
Bunu peşinen belirtelim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunlar kimler
dir? Karşısında olduğumuz ve ıslah edilmesini 
istediğimiz kimlerdir? Bunun da hâdiseler ola
rak, vakıa olarak, müşahhas varlık olarak bi
linmesinde fayda vardır. Atatürk'ün resimleri
ni indirip onun yerine MAO'nun resimlerini 
asan ve kendisine şef ve lider olarak MAO'yu 
gösteren kimselerin karşısındayız. Türk hü
kümranlığını temsil eden bayrağın yerine kızıl 
bayrağı asan ve kızıl nizamı getirmek istiyen, 
sayıları çok mahdut olan gençlerin yola geti
rilmesi için tedbirler getirilmesini istemekte
yiz. Her Türk münevverinin kalbinde yer eden 
Atatürk'ün vecizesini, Atatürk'ün meydanlara 
asılan panosunu kıran, döken zihniyetin karşı
sındayız. Bu zihniyetin payidar olmaması için 
mücadele lâzımgeldiğini ifade ediyoruz. De
mokratik ıstılahları hususi maksatlarla kulla
nıp, istiklâli taama çeşitli mânalar veren ve 
bugünkü hür demokratik nizamın başka şekil
de tecelli etmesini istiyen azınlıktaki bir gru-
pun ıslah edilmesi kararında ve lehindeyiz. 
Türk Milletinin ve Parlâmentosunun NATO'-
ya, Ortak Pazar'a iştirak için gösterdiği müs
pet tutumunun karşısında olanların karşısın
dayız, Bunun elbet aksıyan tarafı olabilir, el
bet tashih edilecek bir yönü olabilir. Fakat 
Türk Milletini yalnız bırakma, Dünya milletle
ri içerisinde desteksiz bırakmak kast ve gayesi 
ile NATO'nun ve Ortak Pazar'ın aleyhinde bu
lunan ve bu şekilde fikirlerini ifade eden mah
dut bir zümrenin ıslah edilmesi için tedbirler 
almması taraftarıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, solun aşırısında 
olan, hür demokratik nizam yerine kızıl bir ni
zamın gelmesini istiyen bu bedbahtların tuttu
ğu. yollardan bir kısmı da şöyle; Atatürk'ün 
mânevi huzuruna eğilmek üzere gitmekte olan 
rektörünün kolundan tutup hırpalıyan genç 
şekline bürünmüştür, bunlar. Hocasını yolda 
tehdit edip bana şu suali soracaksın, sormaz
san seni okula sokmam diyen, hocasını tehdide-
den ve emeksiz, alın teri dökmeden, diploma 
almak istiyen anarşistin ıslah olmasını istiyo
ruz. Yine arkadaşını mektebe sokmıyan solcu 
olmadığı için, solun biran evvel zafere ulasma-
m için sağ duygunun sahibi kimse mektep me-
zv.nu olmasın diye, hayatımı bu yola koydum 

| onun mektebe girmesine mâni olacağım diyen 
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okul kapılarında tertibat alan çocukların ıslah 
olmasını istiyoruz. Okullarını silâh deposu ha
line getiren, incelemeler ve araştırmalar yap
ması lâzımgelen lâboratuvarları molotof kok
teyli imalâthanesi haline sokan, eğitim hürriye
tini yok edip memlekette kargaşalık yaratmak 
istiyen bir avuç anarşistin, bedbahtın ıslah edil
mesi için mücadele ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sözümü şöyle bir da
ha hülâsa edeceğim. Türk gençliği muazzam 
bir kütledir. Okuyanı vardır, okumıyanı var
dır. Yüksek tahsil yapma imkânı bulanların 
% 95 i biran evvel tahsilini ikmal edip memle
kete hizmet yoluna girmek çabasındadır. Bu 
yavrularımızın bir kısmı 20 nci Asrın alasına 
uyarak solun müdafii olmuştur, solun müdafii-
nin topyekûn karşısında değiliz. Bir dünya gö
rüşüdür, bir devlet g'örüşüdür; fakat aşırı sol; 
(ki, şurada vasıflarını anlattım) bunların ıs
lah edilmesini, bunların yola getirilmesini ta
lebeden bir görüşün içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşmacı
lardan şunu da rica edeyim. Hükümete yar
dımla, rejime yardım nedir? Bunun da karış
tırıldığını gördüm. A. F. Hükümeti, Hükümet 
olarak hiçbir yardım talebinde değildir. De
mokratik nizama uyarak, elimizdeki meri niza
ma uyarak Anayasanın gösterdiği hudutlar dâ
hilinde üzerine aldığı vazifeyi şerefle ifa et
mektedir ve edecektir. Biz partilere, gruplara, 
Türk Milletine şunu duyurmak istiyoruz. Hü
kümet değil, rejim tehlikededir. Rejini d u 
manları belirmiştir. Bu rejim düşmanları üni
versiteye sığınmıştır. Mâ sum yavrularımızın 
içine girmiştir, şu arz ettiğim şekillerde kendi
sini göstermektedir. Bunu ıslah edelim, muh
terem arkadaşlar, bunun için yardım ediniz, bu
nun için çaba sarf edelim diyoruz. Hürriyetle
rini kaybeden milletlerin acıklı halini elbet 
sizler de duymakta ve görmektesiniz. Bir Ma
caristan faciası; hür nizama kavuşmak için sel 
gibi kan akıtan bir Macar Milletinin göz yaş
lan bu Parlömanterlerin gözünden kaçmamış
tır. Polonya'nın geçirdiği felâket malumlarınız
dır. Romanya, Çekoslovakya hür bir nizamın 
hasreti ile kıvranmaktadır. Fakat şunu da pe
şinen söyliyeyim ki, kendisini aşırı sola kaptı
ran millet ve devletlerden maalesef hür nisama 
kavuşan olamamıştır. 

U . 1 . İdil O : 1 

Tekrar talebimizin hududunu söylüyorum. 
Adalet Partisi payandasız'kaldı, yanına yar-
dmıcı istiyor... Kayır. Hükümet olarak kimse
den yardım istemiyoruz. Bizim kuvvetimiz bize 
yeter. Biz rejim için yardım istk-errz. Diyo
ruz ki: Eıı şekilde j"oIımu. kayl. etmiş çocuk
ları kışlcrl-mayın, kışkırtanlar varsa bu yolu 
terk ediniz. Hür iri?ara?, hür demokratik nizamı 
ravoetnnınnz raman iıa .savusamavız. 

Muhterem arkadaşlar, kepiniz Tank tarihi
ni benim kadar bilirsiniz. Bu, hür demokratik 
nidamın 2GG yıllık bir mazisi vardır. Zamanını
zı almayacağım, 20ö yıkık 'bir mazisi vardır. 
Hiçe merhalelerden gevrek, nice dar boğaz
lardan, geae/nk bngbnbb nı hav nkar.ua kavuş
tuk. valimizden! rğinun kıyın o tini bilelim ve 
takviye edelim. ibger bunu u•Akümeti yıkıyo
ruz, diye yapıyorsanız Hükümeti yıkarken re
jimi yıkmaktasınız, rejimi ynıkğımz zaman da 
gelecek kim olur belli olmaz, ö saman bugün
lerin hasretini çekeriz ama. tarih, asın sola ken
dini kaptırdıktan sonra nar likama dönebileni 
daka kaydetmedi, Bunu demek kbiyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir grup 
gençlik daha var. Mevzumuzun hududunu çiz-
nnye uğraşıyorum. Bu gençlik, ajnı salını, re
jimi tahvil etme faaliyetleri karasında teşkilat
lanarak kendi gücümüzle biz buna mâni olaca
ğın diyen bir gençlik kolu aalıa var, Bu genç
liğin "vatanperver olduğunu Sayın Öumhurbaş-
kan: ifade ettiği zaman bir hayli fıkraların 
mevnuıı olan. 

in 

ill-V a 
eak m 

ıa, 

;;.daa kargındayız? Diyoruz ki: 
n ı.vnuvnı n n n n n m bıanrya-
ynılan vardıa; zabıta.?: vardır, 

adnvncn vardır, rıh ıs şen e] ari 

şirretle ku annelerin 
•narı neıını ıa "an venray cvnıy 

İşte muhterem aıkaâanaıvm, Sayın üum-
hurkaşkav: iaab etmeye talı^aığ 
k-nnmnına balık münevverine* -iv 
rııe emi kkbnra ı cbahkiriın viya, 

mı şu ı^C'io 
vat narvilere 

- 6Û3 — 
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Saym Cumhurbaşkanının parti baMraadariy-
k, ürrmradte rrktmlaıbym ymdnyı y:yk/atu-
GIIÎ:, saraaidği rakama hududa, bu. rddrn 'bir 
Bavmtm dyıab-rraşaray marala .mkrkryj g:r~ 

rın y:makdmm: imcad'ğa anaryada. kbrükkan 

ci.fi otarup ^aknymarzdb C-umhrab?dmmmrza 
bu vedia ila tlarda badanan arkallayurm ce
mdim ıdm.ara kir. hurin ara mbvarum, 

Muhterem. a'dmdaşlamm, tablo bu. Türk Bay
ramına mdkiu kızı! bayrak çekmek iadyen 
vav, At^tümdn. pmıcmınu kırrrdar var, A,ta-
tmâk'ün ramb. ve heykelini çıkarıp Mac'yu, 8ta-
liîV'i amama/ van Burkna kamı Türk Parlâ-
merd'orm ye kadmtr olanlar bigâne mi kahin? 
Bir pmy.mento aka ak, tedbir almaya biz muk
tedir dcaii. rdylzb? Bura?, V;:ayk: oluruna, eey~ 
rina mi bırakalım? 

İnte mrıbdorem. arkadaşım tedbir akılım, 
bunlara şu, bar avuç da alsa bu anarşistlere 
m,evdam. bos barakmjvakm, tedbir alalım di
yorum Kbmen emmp harar - şimdi temas ede
ceğim -. Layrrkır ki : -. rda.:d tedbir amm.e>m? 
So:ya . elmama m irmbir'lez muken kammlba 
r:n ima bayram .m]-"yrar.a suretiyle ela Hükil
me lı iMi mkmye d ad- id' y maman::? dtükb..amiri 
zabrm r ı gurmı-rlı iadyoraurui:;? Hiet.dr ka
nuna, 'akamı ihtiyaç nmdar, semre - ekcm> 
rm.k tdtrdi.cv am.ar ve da kleniry, 

Arkadaşlar. 1K:\ tabii auaLallariyie mev-
zuubahsettİTm Talep bu, karsı mmdakilerden 
d.uydrğu:-:u.'j; d;a bkydr şeye iümem yoktur, 
soma) - ekommdk tedbirler alakra, kâfidir der
leri 

Maidnrem mbmbmlar, Birisi şeyle diyor: 
vlliebir davrrde Tark milleti l u kadar peri
şan bm bale bbyuem.krly bu kadar anarşist 
bala dur memiştim. 

a'ad:;': er ara ark:;:"' a şl a mm aı ddye bar baka-
hm, Tbkrlm "ilkim Eaaunamm ykaramanmm 
ebmm oldum- devre-k\ o zam.aam. vatanperver
leri soayo - ekmmmlk tedbirler abm ondan soa-
ra kanun mu. sapalım dediler. 

BİZ d. J.ŞJ.TdN (Samsam) —•• Seayo - ekone-

Edödlebb' imden eîerdbm.. dceau ver
meyin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, eskiyanm dört tarafı 
sarıp bir bölgeden bir bölgeye gitmenin im
kansız hale geldiği zaman, îzalei Şekavet Ka
nununun çıkarılması talebedildiği saman, o za
manın vatanperverleri, o zamanın milletsever-
İcri evvelâ sosyo - ekonomik tedbirleri alın, 
ondan sonra kanun çıkarın mı dediler. 

196.1 de buraya geldik. Huzursuzluk var, 
ihtilal kımıldamaları var, o oradan kımıldıyor, 
bu buradan kımıldıyor.. O zamanın Reisicum
hura bu aamemın Reisicumhuru gibi partileri 
çağırdı bir tedbir düşünelim dedi. O zaman 
bizler. Tedbirler Kanunu çıkarılması için ta-
lebolduğu zaman: «Efendiler, evvelâ sosyo -
ekinonıik tedbirler alın, bu işin dibindeki asıl 
ekonomik tedbirlerdir, o sahada sağlamlaşalım, 
ondan sonra kanun çıkarınız mı» dedik. Böyle 
:rm teklif ettik? 

ÖMES UCUZAL (Eskişehir) — Kaldı ki, 
bu öyle kanun değil. 

ÂHMldT NUSRET TUNA (Devanda) — 
Mubterem arkadaşlar, görülüyor ki sosyo -
ekonomik tedbirler alalım, lüsum olursa ka-
n.uu. çıkarırız «özünde büyük isabet yok. 

Şunu da söylüyoruz: Kanunlar her şeyi 
halkdmeîa sizinle, bunu diyenle beraberiz. Ka
lmalar har şeyi halletmez. Fakat, biraz bir 
şeyi halleder. Kökten halleder, bitirir demi
yorum, Biraz faydası olur. Ekonomik tedbirle
rin faydası olur, sosyal tedbirlerin faydası olur. 
Bu tedbirler yanyana gelir tedbirler manzu
mesi husule gelir. Bu tedbirler manzumesi de 
inşallah içerisinde bulunduğumuz şu anarşik 
durumu, halle kâfidir, diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, buradaki konuşmala
rın anasiklet merkezi, bu sosyo - ekonomik ted
birler he"" şeye kâfidir seklindedir. Devlet im-
kânlariyle sosyo - ekonomik tedbirleri almakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, sözümün başlangıcın
da arz ettim. Şu fakir millet, imkânı mahdudo-
lan millet, Türkiye Cumhuriyetinin kurulma
sından 1965 yılma kadar meydana getirebildiği 
8 958 talebelik yurt binasına, yurt yatağına 5 
yıl gibi bir zaman içinde 11 000 yatak daha ek
lemiştir. 11 000 yatak daha eklemiştir... Diye
ceksiniz ki, her şeyi halletti mi? Etmedi. Sizinle 
beraberiz, etmedi. Ne yapalım? Hangi mevzuda 
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paraya ihtiyacımız yok? Hangi sahada iktisadi 
durumumuz çok düzgün de bu yavrularımızı 
mahrum bıraktık. Bunu, bu yavrularımıza duyu-
rursak arkadaşlar bunlar da yola gelir. Onlar 
da bu fakir milletin, bu fakir devletin imkânla
rım takdir ederler. 250 lira burs parası verili
yormuş, 100 lira daha eklenmiş 350 lira olmuş. 

Yurtlar Genel Müdürü ile konuştum. Dedi 
ki; yurtlarımızda yatmak için aldığımız para 
50 - 65 lira civarındadır. Çocuklarımıza 150 lira 
civarında yiyeceklerini temin edebilmekteyiz.? 

Arkadaşlarım, bunlar kâfi gelmiş, çok mü
reffeh hale gelmiş, bunu demek istemiyorum 
ama, mevcut 350 lira hiçbir şeyi olmıyan bir 
yavrumuz için çalışma imkânı sağlıyacak bir 
kudrettir, bir varlıktır. 

Bu kadar aleyhinde bulunulan şu Personel 
Kanununu çıkardığımız zaman, bir ailede 7 - 8 
çocuğun babası 300 lira alıyordu. Bunları daha 
fazla imkâna kavuşturalım. Fakat imkânımız 
bu. Sosyo - ekonomik tedbirler ihmal edilmemiş
tir. Daha fazlasını almak mümkün değil midir? 
Elbette mümkündür. İnşallah şu hizmet çizgisi 
istikametinde bu ekonomik tedbirler de alına
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tedbirleri alan. j 
tedbirleri istiyen acaba yalnız biz miyiz? He
piniz bilirsiniz, Fransa, hürriyetin beşiği olan 
bir memlekettir. Dünya milletlerinin pek çoğu I 
hürriyet meşalesini Fransa ihtilâlinin getirdiği j 
hür düşünce ile yakmıştır,. Duruya milletlerinin 
bir gençlik problemi geçirdiği vakıa. Fakat bi
zimkinin. arz ettiğim gibi, aşm sola yönelmiş 
bir veçhesi var. 

Muhterem arkadaşlarım, Fransa güvenlik 
tedbirleri almıştır, Evvelâ Devlet Güvenlik Mah
kemesi kurmuştur. Allah muhafaza, benim Hü
kümetim dese ki, «şu anarşik hareketleri ıslah 
edelim, özel bir mahkeme kuralım» yer yerinden 
oynar arkadaşlar. Atatürk istiklâl Mahkemesi
ni kararak hür demokratik rejimde istediğimiz 
gayeye vâsıl oldu, Sözüm yanlış anlaşılmasın. 
A. P. İstiklâl Mahkemesi istiyor gibi bir sözün, 
bir talebin, bir isteğin taraftarı değiliz. O günün 
şartları o imiş, onlar yapılmış. Fransa milleti 
Güveı.lik Mahkemesi kurmuş, özel mahkeme. 
Hak : ien bugün mahkemen erde hâkim olan ne-

i 

sil :}ı -i;ı neslimizdir. Arkadaşlar, biz bu siyasi i 
doka; deri teferruatı ile tetkik etmedik. Bizim I 

hâkimimiz bu mevzuda o kadar yetişmiş değil
dir. Bunun için bunları bilecek, komünist kim
dir, sosyalist kimdir, anarşist kimdir? Bunu isa
betle ayıracak mahkemeler kuralım dediğimiz 
zaman, reaksiyonlar olacaktır. 

Bu toplum suçlarının asgari hadlerini beş 
seneye çıkarmıştır. Fransa milleti. Toplumun 
huzurunu bozmaya matuf, toplum suçlarının as
gari haddini, anarşi yaratanın cezasını asgari 5 
seneye çıkarmıştır. Yakalanan bir çocuğu tah
kikat için 8 gün nezarette tutabilmek hakkını 
tanımıştır. Bâzı arkadaşlar, «efendim 24 saat 
içinde nasıl bu gençler bırakılmaz diye» tahki
kat bitmiyor diye günlerce çocuklar bırakılmı
yor diye kıyameti koparıyor... Arkadaşlar, hür
riyet diyarı Fransa zabıtanın sırf kamu menfa
ati için, sırf Fransız milletinin huzur ve sükûnu 
için şüpheli olan bir kimseyi 8 gün nezarette tu
tabilmek hakkını tanımıştır. 

Muhterem arkadaşlar, özerklik müessesesi, 
üniversite özerkliğinin anavatanı Fransa'dır. 
Bize üniversite özerkliğini Sıddık Sami Hocamız 
Fransa Hukukundan misaller getirerek anlat
mıştır. Üniversite özerkliğinin vatanı Fransa'
dır. Neyi kabul ediyor, bakın arkadaşlar. 

Eğer dekan, eğer rektör üniversite özerkli
ğini koruyamaz hale gelirse, hocaların derse gir
mesini temin edemez, sıhhatli bir imtihan yapıl
masını temin edemez, okuma hürriyetini, derse 
girme hürriyetini, imtihana girme hürriyetini 
ki - çok masum hürriyetler bunlar - bu hürri
yetleri temin edemezse Millî Eğitim Bakanı de
kan ve rektörün bütün vazifelerini üzerine alır, 
Hükümet olarak üniversiteye girer. Gerekli va
zifeyi görür. Bu, üniversite özerkliğini yayan, 
üniversite özerkliğinin vatanı olan Fransa üni
versitesinin tutumudur, arkadaşlarım. 

Şimdi arkadaşlarım ne diyor «aman efendim, 
üniversite özerkliği gider» sevgili kardeşim, 
üniversite yokken, üniversitede dersler yapıla
mazken, üniversite lâboratuvarları molotof kok
teyli imalâthanesine gelimişken, çocuk imtihana 
giremezken, çocuk mektebe gidemezken, içeri 
girmesi için çeşitli hayati tehlikeler geçirirken 
hangi üniversite özerkliğinden bahsediyorsunuz. 

Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Muhalefet
ten şunu rica ediyoruz, Bu dediğim üniversite 
fonksiyonunun yerine gelmesi için, üniversite 
özerkliğinin korunması için elden geleni yapa-
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lım. Bu şekilde gelecek her talebin yanındayız. 
Ama üniversite özerkliği perdesi arkasında bu 
aziz vatanın hür demokratik nizamına kasdetme 
çörekleniyorsa, üniversite özerkliği mefhumu ve 
şekli gerisinde topyekûn hür nizamı kaybede-
ceksek, zaruret otlan ahvalle mukayyet kalmak 
üzere üniversite özerkliğinden de biraz feragat 
edelim. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel Sayın Ah
met Yıldız arkadaşları namına önergeyi izah et
miş. Kendi konuşmalarını maalesef dinleme im
kânını bulamamıştım. Zabıtlardan tetkik ettim. 
Şunu üzüntü ile ifade edeyim ki, Sayın Ahmet 
Yıldız'm bugünkü kanaatleriyle aşağı - yukarı 
birkaç cümlede bir bağdaşamaz hale geldiğimizi 
üzüntü ile gördüm. A. P. hakkında bir fikri yok
tur. A. P. sözlerimin başında ifade ettiğim gibi 
hür demokratik nizamın bekçisidir. Elimizdeki 
Anaya:an::ı bekçisidir. Kendileri Anayasanın 
bekçiliği görevi ile bu Mecliste bulunmaktadır
lar. 

Çeşitli sözlerle anafikirleri saklamak, sakla
dım demek mümkündür. Fakat cümleler alt al
ta geldiği zaman fikirlerinin ne olduğu çok 
açık ve çok seçik meydana çıkıyor. Şimdi on
lara müsaadenizle temas edeceğim. Söz böyle 
başlıyor; «Türkiye tarihinde görülmemiş bir 
•a3p.yişo:z!i'k niiıminssi ile kara karsryayız.» Muh
terem arkadaşlar, bu kadar büyük, bu kaçlar id
dialı bir sözü sarf etmeye imkân ve lüzum yok
tur. Çünkü, Türk Devleti tarihinde çok kritik 
devreler geçirmiştir. Eşkıyaların bir yerden bir 
yere gitmeye imkân bırakmıyacak şekilde ço
ğaldığı devreler geçirmiştir. Sağdan soldan is
yanların, anarşilerin başladığı devreler geçir
miştir. Yalnız, Türk Devleti hiçbir zaman Hü-
kümst:iz, Devletsiz kalmamıştır. Bu olan hal
ler çok iyi, ortalık güllük gülistanlık, aman 
efendim ne iyi bir vasattayız da demiyoruz. Biz 
de biliyoruz evet, ama «Türk tarihinde görül
medik bir haldeyiz.» Hayır arkadaşlar, sadece 
buna işaret etmek isterim. 

«Hükümetin başı her şey kontrolümüzde di
yor, hiçbir tedbir almıyor, failler bulunmuyor. 
Sayın Ahmet Yıldız'm beyanı budur. 

Sayın Sırrı Atalay ise, «Arkadaşlar genel gö
rüşme açalım» diyor. Niye açalım?.. «Adalet 
Partisi iktidarının maznunları meydana çıkar
mak için, genç yavrularımıza attığı dayaklann 

I hesabını sormak için, yaptığı işkencelerin hesa
bını sormak için genel görüşme açalım.» diyor. 
Hatibin biri, «Hükümet lakayt hiçjbir şeye bak
mıyor» diyor. Hatibin diğeri failleri çıkaralım 
diye bunları yapıyor», diyor. Hangisi doğru? 
iki fikir birliğinde olan arkadaşım yanyana ge
lirler ve bunu kendi aralarında hallederler. 

Şimdi her iki arkadaşımda müşterek olan bir 
şey var; «Hükümet failleri bulmuyor.» hattâ bi
risinin beyanında Hükümet failleri bulmuyor de
ğil, Hükümet öldürtüyor. Yani, o da var. Hü
kümet böyle bir kara liste yaptı, yani, elinde 
bir liste var ve bir bir başladı sıravari bunlar 
gidiyor, inşallah biz de yokuz falan gibi bir eda 
da var, konuşmalarında. Muhterem arkadaşlar, 

I Hükümet dediğiniz malûm; iktidarı temsil eder. 
Her iktidar muvaffak olmak ister. Muvaffaki
yetin en mühim şartı, yurtta sulh, cihanda sulh
tur, yurtta huzur, cihanda huzurdur. Bu nasıl 
bir görüştür ki, Hükümet bu failleri bulraııyacak, 
huzursuzluğu tahrik edecek, halkın gözünü baş
ka tarafa çevirip, iktidarda biraz daha fazla 
kalayım diyecek. Arkadaşlar, rica ediyorum bu
nu vicdanlarınızın süzgecinden geçiriniz. Hükü
met failleri bulmıyacakmış, bu nasıl söz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, geçen gün 
biraz ifade etmiştim.. Fakat, bu şekildeki beyan
lar tevali ettiği için şu görüşümü bir defa daha 
tekrarlarsam beni mazur görmenizi rica ediyo
rum. Muhterem arkadaşlar, elimizdeki kanun
la ferdiyatçı esasa göre yapılmıştır. Bu kanun
larda suçu bizzat işliyen kimse, tam sübüt bul
duğu zaman tecziye edilir. Ve elimizdeki mer'i 
Ceza Kanununda ve rahmetli Hocamızın bize 
öğrettiğin o göre, «Suç bir veya birkaç kişinin 
kanun ve nizama aykırı olarak hareket etmesi
dir.» diye tarifi vardır. Bugünkü elimizdeki 
Türk Ceza Kanununda, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda ferdiyatçı esas vardır. Ferdin suç 
işlemesi nazara alınmıştır. Onun için Türk Ce
za Kanununda emniyet tedbirleri yoktur. Emni
yet tedbirleri yok denecek kadar yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon seçimlerine oy kul
lanmayan sayın üye var mı efendim?... («Var», 
sesleri) Lütfen çabuk kullansınlar. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bugün 
karşılaştığımız hâdise, bugün müşahede ettiği
miz hâdise toplum suçlarıdır. Bir araya gelen, 

j fikir birliğine varan bir avuç anarşist Türk Dev-
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letini'n rejimini kızıla götürmek üzere mutaba
kat halindedir. Müşterek suç islenmektedir, top
lum 'namına suç işlenmektedir. Bu suçlar münev
ver kimseler tarafından işlenmektedir, en müsait 
yerde işlenmektedir. Tehevvüri olarak, ani ola
rak işlenen suçlar değildir. Çok hesaplı ve ki
taplı işlenir. Sucu işliyenin arkasında toplum 
vardır, yüzlerce arkadaşı vardır. Muhterem ar
kadaşlarım, âdi bir suçu işliyen kimse de ken
disini müdafaa için müdafaa şahitlerini göster
meye kıyam eder, çalışır, uğraşır, bulur, bük
mez. Fakat, bu kabil suçlarda yani, toplum suç
larında yüzlerce, binlerce yalan şahadete hazır 
ve amade insan vardır. O Türk genci yalancı 
şahadette bulunuyorum diye şahadet etmez. 
Vatanperverlik yapıyorum, benim fikrimin ta
hakkuku için falan adamı öldüren bu zatı kur
tarmak üzere vatanperverlik yapıyorum diye 
şahadet eder. Adliye yahut zabıta suçlu aleyhi
ne bir veya iki yarım yamalak şahit bulmuş ve
ya bulamamıştır. Neden?.. Karşısında yüzlerce 
bu suçun meydana çıkmaması için uğraşan var
dır. Yüzlerce eli tabancalı vardır. Şahadet ko
lay yapılamaz. Bir hafta evvelki Ankara Asli
ye Ceza Mahkemesinde cereyan eden bir hâdi
seyi anlatacağım, Saym Rektör şahit olarak ça
ğırılmıştır. Çocuk memnu: silâh taşımaktan 
maznundur. Çağrılmıştır, «Sayın Rektör sisin 
de bilginiz varmış, Buyurun söylevin,» denil
miştir. Yerini de söylüyorum, ismini söyle-
miyeceğim; Ankara Dördüncü Asilve Cer a 
Mahkemesinde, Tabii çocuklar içeride. dinle
yiciler var, maznunlar var, Hek-ör, «^fardan. 
•hen silâh sesleri dnydııra. Kapıya yari, dışarı 
çıktım, koridorun kıyısında bir tabanca var
dı, onu aldım, Benim bilgim ve malûmatım 
bundan ibarettir.» der. Hâkim eski saptı okur. 
Zabıt şöyle; «Vazifemin basında idim. Siüh 
sesleri duydum, dışarıya erktim; falan tak1»? 
elinde tabanca ile rastgele ateş ediyordu. Ar
kadaşı falanı gönderdim., rica ettim, yatıştır
dık, elinden tabancavı aldık,» 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — İm.?a:r var 
mı zabıtta? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet 
efendim, zabıtta imzası var. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunları, niye 
bunlar meydana çıkmıyor, neden bunla a bulun
muyorsa bir misal olmak üsere ara ediyo
rum. Toplum suçlularının delilini bulmak 

zordur. Çok ustalıkla işlenir. İşlendikten sonra 
maznunun binlerce gönüllü yalancı şahidi 
vardır. Yalancı şahadet değil, vatanperver
lik yapıyorum diye işi tahrif eder. Beri ben
zer adam doğruyu söyliyemez. Üniversite rek
törünün vatanperverliğinden şüphe mi eder
siniz? Sonra tutuyor hâkim, «tevkif edile
ceksiniz.» diyor, Onun üzerine Rektör geliyor 
ve diyor ki; «Sayın hâkim, hayatımın en asaplı 
zamanını huzurunuzda geçirdim. Ben bu kür
süye veda edemedim. Doğru söyleseydim Üni
versiteden ayrılmaya mecburdum. Veda etme 
cesaretini gösteremedim. Onun için evet, ya
lan söyledim.» diyor. 

Bindi muhterem arkadaşlarım... 

HALİL ÖSMSN (Kırşehir) — Rektör ya
lan mı söylemiş? 

AHMET OTSRET TUNA (Devamla) — Ya
lan söylemiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «Hükümet 
failleri yakalamıyor. Failleri yakalamak arzu
sunda da değil.» diyor nasıl söyleyebiliriz? 
Arkadaşlar, eğer ithamlarımız hakikate uy
gun olursa bir yerde birleşmemiz, anlaşma
mız, su fakir miliste daha ivi hizmet 
etmemiz mümkün olur. Ama. (Hükümet 
liste yaptı, birer birer bunları öldürüyor, hiç 
alâka göstermiyor, faillerin serbest gezme
sinden zevk alıyor, uğraşmıyor» dediğin za
man aramızda dağlar kadar fark doğuyor. 
Bir yerde toplanıp, bunun halline varmamız 
imkârms. 

rayın Yıldıs'm, «Hükümet faillere 
alâka gös'armiyor> 
larr Dahilice Vek: 

sözü için diyeceğim, bun-
i hi^oed? ve sair yerlerde 

«şu kadar kişiyi bulduk, adliyeye teslim et
tik- dedi. Arkadaşlarımız derler ki, «Kaç kişi 
mahkûm oldu?» Bir kişi mahkûm oldu, diğer
lerinin -.-<-. M ıkemesi devam ediyormuş, 

\ Arkadaşlarım, mahkûmiyet zordur. Bu top-
; lum saclarında muvazi tedbirler almazsak, 
i şu arlatirsım manzara karşısında mahkû

miyet zordur. Bu, Hükümeti vazifeden beri 
kılma, ona vazife yapmaması için bir gerekçe 
hazırlama değil, arkadaşlar. Biz bunların şa
hidiyiz, Bir hâdise olduğu zaman Dahiliye 
Vekili, arkadaşlarım, ter dökmektedir. Ken
disi yapmış kadar üzüntü duymaktadır. Ame
rikan Sefarethanesinin önünde 2 polis evlâdı-
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mız yaralandı. Durumu, çoluk ve çocuğuna na
fakayı temin etmek için memuriyet yapmaktan 
gayrı bir günahı yoktu. Sabahın o saatlerinde 
vazifesini yapmak üzere gelmiş, kulübede nö
bet bekliyor. Bunlara hunharca ateş edildi ve 
2 Türk polisi yerlere serildi. Peki muhterem 
arkadaşlarım, niye hiçbir kimse Devlet namı
na, Devletin kanununu korumak için sabahın 
o saatinde nöbet bekliyen Türk polisi vuruldu
ğu zaman «bunun faili neden bulunmuyor» di
ye niye sormuyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Onu da sor
duk, 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Onu da 
sorduk, 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hüküme
tin aczi orada. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Hü
kümet, kendi polisini vuran maznunu da mı 
himaye ediyor? Bunun düşündüreceği hiç vic
dani kanaat yok mu? Vicdan süzgecinden bu 
hal geçirilmez mi? 

Arkadaşlar, ithamlar, imkânlara muvazi ol
malıdır. Karalamalar imkânlara, yapabilmeye 
muvazi olmalıdır. 

Şimdi, Sayın Yıldız'a göre; Adalet Partisi 
diyormuş ki, «bu Anayasadaki kuvvetler ayrı
lığı olmasın. Kuvvetleri ayırmaya lüzum yok. 
Kuvvetlerin hepsi iktidarda toplansın ve bu ik
tidarda Adalet Partisi olsun. Adalet Partisinin 
dileği ve isteği budur. Anayasadan şikâyette 
bulunuyor. Hâkimiyetin müesseselere paylaşıl
mış olmasından şikâyetçidir» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
neden şikâyetçi olduğunu güzelce anlayıp, gü
zelce dinleyip kavrarsanız kuvvetlerin hepsini 
bir parti uhdesinde cem etsin, bunu istiyor gi
bi bir ithamda bulunmaksınız. Adalet Partisi
nin dediği şu : Diyor ki, «Egemenlik milletin
dir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» Es
ki Anayasamızda egemenliği «Türk Milleti 
adına Millet Meclisi kullanır. Yahut mebuslar 
kullanır, neyse, eski Anayasada böyle. Bu se
ferki Anayasa ne yaptı, «Egemenlik Milletindir. 
Millet bu hakkını Anayasada gösterdiği kurul
lar eliyle, kurullar vasıtasiyle kullanır,» di
yor. Şimdi, müttefikiz, her iki Anayasada da 
egemenliğin millette olduğuna müttefikiz. 
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Şimdi, ne oluyor arkadaşlarım, Türk Mil
leti, hakkının bir kısmını, değişen, kısa bir müd
det sonra tekrar huzuruna gelen, seçilen kim
selere vermiştir. Milletvekillerine vermiş, sena
törlere vermiştir. Hâkimiyetin sahibi millet 4 
yılın sonunda bu seçtiği kimselerden memnun 
değilse onun tutumundan, icraatından, kara
rından memnun değilse derhal onu değiştirir, 
yerine bir başkasını ikâme eder. Sahiplik bu
dur, sahiplik Bunu bilmem anlatabildim mi? 
Millet Meclisi böyle. Bunun bir kısmını Ana
yasa Mahkemesine vermiş. Konuşmalarımı fik
rim hududu içerisinde mütalâa etmenizi rica 
ediyorum. Anayasa Mahkemesinin üyesi mil
letin huzuruna çıkar mı? Çıkmaz. Milletin seç
tiği kimseler onu tekrar seçer mi? Tekrar 
onun icraatını kontroldan geçirir mi? Hayır. 
Ne yapar, 65 yasma kadar Anayasa Mahkeme
si üyesidir. Evet, Devlet Şûrasına vermiştir, 
haklarının bir kısmını. 4 yılın sonunda, yahut 
muayyen bir devrenin sonunda onun icraatın
dan memnun olup olmadığıı bildirme millette 
var mıdır? Yoktur. İşte Sayın Yıldız, hâkimi
yetin paylaşılması bakımından Adalet Partisi
nin gösterdiği görüş bu. Der ki, egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakkını 
kurumlar vasıtasiyle kullanır. Fakat kurumlar
dan bir kısmı muayyen devrelerin sonunda 
millet huzurunda imtihan vermekten azade tu
tulmuştur. Bir kısmı imtihan verir. Hiç olmaz
sa bu Anayasa kurumlarının tutumunun mu
hasebesinin yapılması için referandum müesse
sesi icadedilmeliydi. Referandum müessesesine 
imkân verilmeliydi. Yoksa bütün haklar bizde 
toplansın, bu da Adalet Partisi iktidarı olsun. 
Hayır. îşte egemenliğin sahibi, aslisi olarak 
gördüğümüz millet bâzı icraattan memnun ol
madığı zaman, kendisinin arzusuna uygun ic
raatın tecelli etmediği zaman onu yapanları 
kendi süzgecinden geçirme imkânından mah
rum olduğunu ifade etmek istemiştir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bu konuşma
larımla biraz daha zamanınızı alacağım. Vakit 
bir hayli geçti, sizin yorgun olduğunuzu biliyo
rum. Fakat, fikirlerde muhakkak vuzuha ka
vuşması lâzım olan mevzular var. Eğer birbi
rimizi tam mânasiyle anlarsak pek çok mevzu
ları suhuletle ileri götürmemiz mümkün olacak-
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«Hükümet koltuğa yapıştı, murakabeden 
kaçmakta, hiçbir surette murakabeyi kabul et
memektedir.» Ve bunun içerisinde arsa alım -
satımı, yolsuzluğu ve kredi yolsuzluklarından 
bahisler vardır. 

Muhterem arkadaşlar, eğer biz demokratik 
nizama inanıyorsak, Anayasanın gösterdiği 
yolları kabul etmeye ve bu tahakkuk ettikten 
sonra Meclisin kararma itibar etmeye, hürmet 
etmeye 'mecburuz. 

Murakabeden kaçtı. Ne zaman kaçtı? Bu se
ne bir murakabe oylaması oldu, murakabenin 
kabulüne karar verildi. Diğer taraftan şümulü 
ile bir murakabe oldu, herkes fikirlerini tefer
ruatı ile anlattı ve izah ettiler. Türkiye Büyük 
Milbj Moclisi soruşturması açılmasına mahal 
olmadığına karar verdi. 

.Arkadaşlarım, biz bu Anayasanın gösterdi
ği damokratik nizamın, neticesine hürmet etme
ye mecburuz. Arzumuza uygun karar çıktı mı 
yapsın dsmokrasi, arzumuza uygun olmadı mı, 
efendim şu da yoktur, murakabede de yoktur 
vo saire gibi, devamlı ithamlarda bulunmanın 
ve bunu tekrarlamanın Anayasaya saygılı bir 
hareket olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu 
takdirde hiçbir mevzuun Mecliste halline im
kân olmaz. Elbette Mecliste karşılıklı fikirler 
vardır, herkes bir Meclis kararma rağmen, ken
di görüsünde İsrar ederse, Meclisler hiçbir şeyi 
halle muktedir olamaz. 

Âi'ktidaşîmın kafasında, bâzı telkinlerin ya
ratığı tortu var. Muhterem arkadaşlarım, bi
zim aldığımız karar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde aldığımız karar, bu hâdiselerle Başbaka
nın alakasının olmadığı merkezindedir. Muhale
fetin sözcüleri dahi bu natdcenin tahassununda 
Başbakanın dahi, tesiri vardır dememiştir. Eğer, 
siz arsa alım - satımında bir yolsuzluk olduğu 
iddiasında iseniz, eğer siz kredi alımında bir 
yolsuzluk okluğu iddiasında iseniz, bu iddiala-
ınım iahkik etmekle vazifeli olan Türk Adliye
si vardır. Başbakanın teşriî masuniyeti var ama, 
kardeşlsrinin masuniyeti yoktur. Türk Adliye
si bu kabil i "hamlan tetkik etmekle vazifelidir. 
Böyle siyasi bir tortu yaratmak, Devletin Baş
bakanım tahribe fcme, buradan Adalet Partisine 
tutacağı yol hakkında akıl, fikir verme, arka
daşlar, taklbedilecek dürüst yol olmadığı ka
naatindeyim. 
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Şimdi burada diyor ki, aman efendim Cum
hurbaşkanı hâdiseye el koydu; Sayın Yıldız 
böyle diyor, başka düşünceler, efendim Cum
hurbaşkanı niçin bu işle meşgul oldu? Cumhur
başkanı, Başbakana yardım etmemelidir, di
yor. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Demedim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, demincekki konuşmam
da, Hükümet aleyhindeki fiil nedir, rejim aley
hindeki fiil nedir bunu izaha çalıştım. Hükü
metle rejimi, Hükümetle Devleti karıştırmıya-
lmı, arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Devle
tin Reisidir, Sayın Demirel'e yardım yapmak 
üzere partilerle temasta bulunmamıştır. Rejimi 
korumak için ne yapabiliriz, ne cins tedbirler 
düşünüyorsunuz, bunu sormuştur. Başbakana 
esasen yardım etme imkânı da yoktur. Başbaka
nın yardımcısı onun grupudur, iktidarın isti
nadı onun grupudur. Cumhurbaşkanı, milletin 
•seçip buraya gönderdiği, ekseriyeti temsil eden 
partinin genel başkanı için ne yapacaktır, ne 
yapabilecektir? 

Şimdi, Hükümete yardım yapmamalıdır, di
yorlar. Sayın Yıldız, 1962 de Mecliste idi, o za
manın Cumhurbaşkanı Gürsel, partileri çağır
dı.,. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Devlet 
Başkanı. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Evet, Devlet Bakanı Gürsel partileri çağırdı, 
bir tedbir alınması ioin talepte bulundu. Ne 
yaptık? Bütün vatanperver partiler ittifakla, 
evet, içinde bulunduğumuz vasat tedbir alma
yı icabediyor, ismet Paşa Hükümetine yardım 
edelim, tedbirler kanunu çıkaralım dedik, çı
karttık kanunu eline verdik ve hamdolsun ha
kikaten tedbirler kanunu netice verdi. 

Muhterem arkadaşım, rejimin tehlikeye gir
diği ahvalde Cumhurbaşkanlarının bu şekilde 
hâdiseye el koyma ve rejim için tedbir alma 
yetkisi onun mânevi varlığında münderiçtir. 
Çağırmıştır. Alınacak tedbirleri niçin, Devletin 
bekasını temin etmek için, rejimin bekasını te
min etmek için alınacak tedbirler diye mütalâa 
etmiyorsun da, Demirel'i korumak için tedbir 
şeklinde mütalâa ediyorsun? İsmet Paşaya gel
diği zaman fetva böyle, Demirel'e geldiği za
man fetva başka olursa, elbette biz de üzüntüye 
düşeriz. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Yıldız; biz 
doğru yolu gösterdik, 1966 da yollar çataldır, 
bir yolun çıkmaza gittiğini ifade ettik, fakat 
maalesef Demirel de özel surette uğraştı uğraş
tı tam çıkmazın içerisine girmiştir, diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, gösterdikleri 
doğru yol, hangisidir? 

Karşı olduğumuz yolu tasrih ettim. Biz aşırı 
solun karşısındayız, öyledir. Eğer sizin göster
diğinim yol buradaki beyanlarınız gibi yollarsa, 
bir tarafı tutma, bir ideolojiyi tahakkuk ettir
me yolu ise, elbet Demireı o yoldan gidemezdi. 
Demirel kendi başına gitmeye muktedir değildi. 
Partisi bu yola sapmaz. Sayın Yıldız, elini vic
danına koy bir defa daha düşün. Ne yapmışız, 
arkadaşlar? Evvelâ memlekette sağı teşkilât
landırmışız, Adalet Partisi sola hücum etmiş, 
'Sola hücum ettiği için sol silâhlanmış, hangi sol 
ama, silâıhlanmış, bugünkü memleketin manza
rası bu imiş. Arkadaşlar, bunun üzerinden faz
la bir zaman geçmedi. Şu kütüphanedeki gaze
telerin, sevdiğiniz bir gazetenin yapraklarını 
çevirin, gelen sağ değil, dünyada hükmünü 
icra etmeye uğraşan soldur, akınııı olan soldur, 
sol cereyan etmektedir, sol esmektedir. Bu. 
esintiye karşı, direnenler sağdır. Muhterem Yıl
dız, sağı teşkilâtlandırıp solun karsısına çıkar
dılar dersen hangi yolda, senin gösterdiğin ça
tal yolda nasıl birleşeceğiz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Siz teşki-
kilâtlandırdınız, biz değil. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Arkadaşlar, bütün memleket münevverleri bilir 
ki, dünyada esintisi olan cereyan sol cereyan
dır. Bütün memleketlere tesirini icra etmekte
dir. Bu yolun 1961 de belki bizim memleketi
mizde fazla bir esintisi yoktur, fakat bugün 
şunu görünüz ve bilinizki, solun kâbesi telâkki 
edilen Rusya dahi, revizyonist desinler ne der
lerse desinler, hür demokratik rejimin hasreti
ni duymakta, onun vatanperverleri hürriyetin 
türküsünü söylemektedirler. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Onlar sol
cu zâten, öbürleri sağcı, Stalinciler sağcı. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hah doğru. Mao'ya göre sağcı. Doğru. Daha 
beter olacak, Maocu olarcak, doğru. Doğru ha
kikaten. Stalin tabiî sağcı. Orayı unuttuydum, 
ben. Maoya nazaran Stalin sağcı, doğru. Gö
rüş bu. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Onlar 
sağcı diyorlar. 

AHMET NUSRET TUNA (Davamla) — 
Sayın Yıldız şunu söyliyeceğim, ömür bo
yunca bilmediğimi söylemem. Bakınız pek çok 
bilmediğim vardır, oturur dinlerim. Söylersem 
bilirim. Yani buna nazaran daha keskini çıktı 
kâbe değişti. Yani bulgun bir post bıyıklı var, 
bir de süylüm bıyıklı var. Hakikaten öyle oldu, 
ben sise hak veriyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir de çember 
sakallılar var. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Onu da söyledim. 

«Kanlı pazar fotoğrafları, eşkıya fotoğraf
ları Adalet Partisinin eseridir» diyorsunuz. 
Muhterem arkadaşlar, şu içinde bulunduğu
muz cemiyette bu esintinin tesiri ile fakat ikin
ci Cihan Harbinden sonraki gelişen dünyayı 
tetkik etmeden bu solun tesirinde olalım ve 
ondan medet umalım demek çok hatalıdır. Ha
kikaten biz fakir milletiz, fakir Devletiz. Yani 
ümit yoluna bakan bir cemiyetiz, doğrudur. 
Ama komünizmin faydalı olmadığı, hür demok
ratik nizamın, istihsali da-ha fazla artırdığı, in
sanın bütün ihtiyacının sadece lokma olmayıp, 
hürriyetin de en az onun kadar mukaddas ol
duğu anlaşıldı ve buyurduğunuz gibi Stalinci
ler hür demokratik nizama doğru atladı. Kur
tulabilecekler mi? Zannetmiyorum. Tarih daha 
•kaydetmedi. Bir kımıldama oldu, o kadar. Fa
kat bir hasret var. Binaenaleyh gençlerin böyle 
bir telkinin tesirinde kalıp, sonra da ben her 
şeyi bilirim diye yanılanları da vardır. Bunla
rın içinde hakikaten vatanperver olan gençler 
de bulunmaktadır. Elbirliği ile bunları uyarma
mız mümkündür. Bunu ifade etmek istemiştim. 

Şimdi, Sayın Yıldız, arkadaşlarım birşey 
daha dediler. Nasıl söyledi, acaba ben mi yan
lış anladım, bilmiyorum. «Parlâmento dışı mu
halefet Hükümeti değiştirir» dediler. «Polanya-
da oldu, gençlik Hükümeti değiştirdi» dediler. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Parlâmen
to dışı muhalefet arttı. Polanyada hattâ Hü
kümeti değiştirdi. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Teşek
kür ederim. Arkadaşlar, bizim elimizdeki niza
mın kendine has kuralları var. Ben hür düzen 
taraftarıyım ben Anayasa taraftarıyım diye-
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çeksiniz. Nutuklar mutuklar düzgün olacak. 
Ama diyeceksin ki, «iktMarı sokak değiştirir» 
bu ohnaz. iktidarı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi değiştirir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tutanak 
elinizde beyefendi, doğru konuşun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Tu
na şimdi bu izafe ettiğiniz noktada, Sayın Yıl
dız diyorki, ben öyle söylemedim. Rilâhara ona 
cevap verin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlar, biz şu demokratik nizamın kader yol
cularıyız, Bugün Adalet Partisidir, yann Halk 
Partisi olur, öbürgün başka bir parti olur. Fa
kat hepimiz aynı zamanda yeminliyiz. Bizim 
Anayasamızda kayıtlar var. Nasıl hükümet ku
rulur, nasıl değiştirilir, nasıl olur. Biz bundan, 
Devletin temel yasasında, Anayasasında götster-
ıdiğimiz hususun dışında bir başka değiştirici 
ararsak... 

BAŞKAN — Aramamış Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 
Evet... 

Arkadaşlar, şurada «gençler dersleri ile 
uğraşsınlar» sözü... Mollaca görüştür diyor
lar.» Ben de demin üniversite gençliğinin % 
95 ni anlatırken, bunlarla bizim alâka
mız yok. Bu yavrularımız derslerini biran 
evvel okuyup, öğrenme ve mezun olmak 
için çalışıyorlar,.. Adalet Partisi içinde va
zifeli arkadaşların bir kısmı da gençler 
dersleri ile meşgul olmalıdır, üniversiteye 
siyaset girmemelidir, gibi sözler söyledi
ler ve yine tekrar ediyorum. Muhterem ar
kadaşlar, üniversite gençliği hali vakti yerinde 
olan vatan evlâtları değildir. Anadoluda gece -
gündüz bilmem ne oyası örmek suretiyle üç beş 
kuruş kazanan, buradaki evlâdını yüksek okul
dan mezun etmek için çırpman dul anaların 
sayısı pek çoktur. Yine bu Anadoluda o fakir 
350 - 400 lira alan memur, evlâdını yüksek 
okuldan mezun etmek için yememiştir, içme
miştir buraya göndermiştir. Ankara'daki hava 
başka. Anadoluyu dolaştığınız zaman burada 
evlâdı olan anaların babaların gözyaşlarına 
şahidolursunuz. Bunlar, evlâtlarının siyasetle 
uğraşmasını, boykotla, işgalle, mütemadi mek
tep kapamalar imtihanları atmalarla değil, yav
rularının biran evvel dört elle sanlıp okullarını 
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bitirmelerini arzu ediyorlar. Biz konuşurken, 
çocuklar dersleri ile meşgul olsun derken, dün
ya işi ile meşgul olmasın siyasetin içerisinden 
geçmesin değil; ama meşgalesini buna versin, 
biran evvel diplomasını alsın, kendilerinden 
hizmet bekliyen bu vatana diplomalı olarak bir
an evvel yarıyacak imkânı bulsun. Bunları bek
liyoruz. Yoksa haysiyetsiz, şahsiyetsiz mola 
tipli adamlar istemiyoruz. Hayır arkadaşlar, 
buna nasıl iştirak ederiz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tuna.. Ko
misyon seçimleri ile ilgili oylama işlemi bit
miştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, «eğitim kurumlarının 
yarattığı eğilimler vardır» diyor. Doğrudur. 
Anöattığım şekilde bunlar... Hemen olacak işler 
vardır, zaman içinde olacak işler vardır. Birden 
bunların hepsini düpdüzgün halledip, bütün 
eğitim kurumlarımızı gönlümüzün istediği, ar-
r^adığımız hale getirdiğimizi iddia etmiyoruz. 
Yalnız eğitim kurumları değil Türkiye'nin pek 
çok işlerinde namütemahi yapılacak, ıslâh edi
lecek aksaklıklar vardır. Ama diyoruz ki, geri
niş şu kıvır zıvır şeyleri bırakalım dört elle bir
birimize sarılalım şu milleti iyi yola getirecek 
yerde çaba birliği yapalım. 

Arkadaşlar bir kısım yerleri geçtim, yani 
vaktinizi fazla aldığım için bir kısımlarını' 
geçtim. Sayın Yıldız diyorki, «Türkiye Hükü
meti bir de başka milletlere gidecek solculara 
mâni oluyor. «Yani iran'a gidecekler var, Kıb
rıs'a gidecekler var, Dâhiliye Vekili bunlara 
mâni oluyor. Kendisinin Türk Devleti ile meş
gul elması lâzım gelirken niçin başka milletle
re ait suçlulara müsaade etmiyor?» 

Muhterem arkadaşlarım, ceza hukukunun 
bir anaprensibi vardır. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Böyle bir 
şey de yok. Bunları dışarıya kovuyor. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Sayın Yıldız bir 
dakika efendim. Şayet sizin söylemediğiniz şe
kilde bir söz izafe edilmek suretiyle cevap ve
riliyorsa Başkanlıktan müsaade istersiniz, «ben 
böyle söylemedim» dersiniz, ben onu tashih ede
rim. Şimdi ne diyorsunuz efendim, buyurun 
lütfen ayağa kalkın. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben diyo
rum ki, buradan geçenlere dokundu değil, Kıb-
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rıs gençliğinin temsilcileri de buradan kovuldu, 
İran gençleri de Savak'a töslim edildi, Danış
tay kararı da dinlenmeden. Yabancı da olsa 
devrimci gençliğe düşıman davranıyorlar. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Şimdi bu fik
re inhisar ettirin, Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Devama) — şimdi 
muhterem arkadaşlanm, demediğini ifade etti
ğine göre ki, zaten biz Türk vatanının bir sol 
talimhanesi haline gelmesine müsaade etmeyiz, 
hangi milletten olursa olsun buna mâni oluruz. 
Bu mâni olmada, Türk Ceza Kanununun «Ka
nun mülki itibariyle tatbik olunur.» umdesinin 
bir tatbiki oluyor. 

İnşallah bunu da Sayın Yıldız tashih eder. 
İşin sonuna doğru bâzı şeyleri tashih ediyor 
bunu da tashih etmesini canı yürekten istiyo
rum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tashih et
tiğim yok, aynen söylüyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şunu 
da tashih etmenizi canı yürekten rica ediyorum : 
«Gençler neci olsun? Mao'cu olmasın da neci 
olsun arkadaşlar?» Ahmet Yıldız'm beyanı. 
«Gençler Mao'cu olmasında neci olsun?» 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Düzelte
yim mi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bir dadi'ka. Sayın 
Yıldız bir itirazınız mı var, bu söze? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabu üye) — Ben de

dim ki, «gençler sucudur, bucudur diye yermek 
yetmez. Mao'cu olmasın neci olsun? örneğini 
vermek zorundayız. Neci olmasının örneği yok. 
Verilmediğinde sucu, bucu olur» dedim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, o konuşurken.,. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ata
türkçü olur Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Atatürk
çü olmak suç. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Suç 
mu? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Suç tabiî. 
Tüm bağımsızlığı yeriyor. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Allah, 
Allah. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, istirhamı edi
yorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bakınız muhterem arkadaşım 
güzelce 'söyledi, bu Parlâmentoda... (Gülüşmeler, 
Allah Allah sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, fikirler tebel
lür ediyor, daha evvel sözlerime başlarken de 
dedim ki, bâzı fikirler vardır güzel cümlelerin 
altına konulmak istenir ama, ince bakıldığı za
man anlaşılır. Bağımsızlığın aleyhinde olan 
kimse yok... Fakat istiklâli tamme mâna verme
nin karşısında olanlar var. 

Şimdi beyanları bu. «Gençlik neci olsun?» 
Bırmcn cevabını arkadaşlanm söylediler. Arka
daşlar, bütün Dünya milletleri bunu arıyor; 
«Biz neci olalım?» diye. «Neci olallıım?» diye 
Dünya milletleri arıyor. Ben öyle Avrupa, Asya 
gezmedim ama, bakanlardan falan duyuyorum, 
vardığımız zaman, bir milleti ziyarete vardığı
mız zaman, hakikaten ben de Sayın Alman 
Cumhurbaşkanı Lubke'nin yanında idim, yani 
biz de orada bulunduk; Atatürk'ten büyük bir 
lider, dünyâ büyüğü diye bahsetti. Devlet ku-
ramıyan milletler arar arkadaşlar; Mao arar, 
Stalin arar, bilmem efendim ne arar, bilmem ne 
arar ama, dünya bizimkini âlem yapıyor. (Bra-
so sesleri) dünya bizim Atatürk'ü âlem yapma
ya çalışıyor. (Bravo sesleri) Bu büyük vatan 
evlâdı Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurup bi
ze emanet ettikten ve hür nizamı kurup Devleti 
parlamenter nizama teslim ettikten sonra, in-
kilâpüarı yapıp bir devlet haline, hakikaten ha
tırı sayılır bir devlet haline getirdikten sonra 
artık biz kimi anyacağız arkadaşlar? (Bravo 
sesleri) Bu nasıl Ahmet Yıldız'm aklından ge
çer? Bu taşında, toprağında, Türk olan her in
sanın kalbinde Atatürk yatmaktadır, her Türk 
Atatürkçüdür. (Alkışlar) Neci olacağımızı gös
terelim? Maocu mu olalım ne diyelim; Maocu 
olalım. Hayır arkadaşlar. Bu denmiştir, den
mektedir. Bâzı şeyler vardır ki, denmiyecek ka
dar lüzumsuzdur. Her Türk Atatürkçüdür, ar
tık bizim arıyacak kimsemiz yok. Milletler, di
ğer milletler bizi numune alsın. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bâzı cevapsız 
kalan hususlar vardır ki, bunlar benim zamanı
nızı fazla işgal etmemek için geri bıraktığım hu
suslardır. Sayın Sırrı Atalay «Hükümet, ada-
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let cihaziyle muhalefeti karşı karşıya getiriyor» 
dediler. Yani, dâvalar veriliyor ama, mahkûm 
edilmiyor, mahkûm edilmediği için, adalet ciha
zına karşı hepimizde kin ve iğbirar birikecek, 
efendim bunlar işte adliyeye verdik diyor, ora
dan bir şey çıkmıyor, onun için adliyeyi hedef 
alın diyormuşuz. Sayın Atalay'm önüne adalet 
cihazını itiveriyor, gayri sen ne söylersen söyle 
diyormuşuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, buna daha 
evvel de temas ettim dedim ki, karşılaştığımız 
hususlar toplum suçudur, toplum suçlarının çok 
ince hesabı, ince bir işlenme şekli vardır. Top
lum suçlarında bir fail vardır, bin taraftan var
dır. Bu kimselerin, vatanperverlik yapıyorum 
diye yalan şehadet için müracaat eden, sıraya 
giren kütleleri vardır. En salahiyetli bir rektö
rün tutumunu anlattım. Kütlelerin karşısında 
bunlar duramıyorlar, dedim. Bu suçların kendi
ne has bir inceliği var. Adliyeyi, mensubu ol
makla şeref duyduğum adliyeyi, hiçbir surette 
itham etmiyorum. Ne dedim konuşmamın başın
da, bunların subutu mordur, ferdiyatçı hukuk, 
ferdiyatçı Ceza Kanunu muvacehesinde bu 
adamların mahkûmiyeti zordur dedim, bir hâ
kim kolay kolay karar veremez dedim. Şahit, 
yarım yamalak, gördüm o mu idi, değil mi idi 
bilemiyoru'in derken, yüz tane şahit, o anda, ta
bancanın patladığı anda Ahmet falan meydan
da oturuyordu, beraber tavla oynuyorduk diye 
şahadet eder. 

Bu itibarla bu kadar kuvvetli şahadet yanın
da kaçamaklı bir şahadeti daima hâkim kıyıya 
atmaya mecbur kalır, Bu itibarla bunların mah
kûmiyeti zordur. Bir rektör dâhi elinden taban
ca aldığı çocuğu söyliyememiştir. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Korkusundan. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 

suçu çıkarmak için Hükümetin attığı dayaklar 
meydana çıksın konuşalım diyor, orada memnun 
olduk, Sayın Yıldız hiç alâkadar değil diyor, 
zatıâliniz Hükümet böyle bu suçluları bulmak 
için uğraşıyor, dövüyor, sövüyor bu çocukların 
yarası var, beresi var, raporu var bu raporların 
davacısı olalım diyorsunuz. Elbet Türkiye Cum
huriyetinde dayakla, mezalimle suç fesbit olun
maz. Fakat bir arkadaşım hiçbir şey yapılmıyor, 
diyor, öbür arkadaşım var diyor. Bunlar gayri 
birbiriyle konuşup anlaşacaklar, 
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Şimdi, Sayın Atalay «ekonomik tedbirler 
alacağı yerde - kanun çıkartma yolu ille tedbir 
almaya kalkıyor, bunlar boştur. Kanuna lüzum 
yoktur, kanunlar kâfidir, her şeyden evvel sos-
yo - ekonomik tedbirler alınmalıdır» diyorlar. 
Bizim buna cevabımızı daha evvel arz ettim. 
İzailei Şakavet Kanunu çıkarılırken, Takriri Sü
kûn Kanunu çıkarılırken, Tedbirler Kanunu çı
karılırken de sosyo - ekonomik mahzurlar var
dı. Fakat memleketin şartlan icabettirdiği için 
sosyo - ekonomik tedbirlerin alınmasına kıyam 
olunmakla beraber, kanuni tedbirler de alın
mıştır. Hukukî tedbirler aüınır, siyasi tedbirler 
alınır, ekonomik tedbirler alınır. Muhterem ar
kadaşlar, bunların hiçbirisi başlı başına, tek ba
şına kâfi değildir. Fakat hepsinin bir araya ge
lip, parça parça birbirlerine yardım etmek su-
tiyle şu işe bir çare bulması mümkündür. «Ka
nundan hiç fayda yok» demek hatahdır. Hayır 
arkadaşlar kanunda fayda yok demek yanlıştır. 
Kanunların faydası olabilir, yahut faydalı ka
nunlar çıkarabilmek için çaba sarf etmek müm
kündür, lâzımdır. 

Sonra «iktisadi tedbirler alınmalıdır.» Evet 
çok doğrudur, bunlann altında hakikaten sos
yo - ekonomik sebepler de vardır. Bunun için de 
Devlet, imkân nisbetinde tedbir almıştır; sekiz 
bin yurt talebe yatağına 11 bin yatak daha ek
lemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam et
miştir. Çeşitli yerlerde üniversiteler ve yurt
lar açmaktadır; burslan çoğaltmaktadır. Bun
lar alınan tedbirlerdendir ve önümüzdeki büt
çede bütün bunlan daha geniş mütalâa etmek 
mümkündür. Yani tek tedbir kâfi değildir, bü
tün tedbirler yanyana olursa inşallah bir neti
ce verebilir. 

Şimdi, «A. P. tutumunda daima sağı tercih 
etti, solun karsısında oldu.» diyor. Muhterem 
arkadaşlarım, siz tasnifin - konuşmamın ba
şında ifade ettiğim veçhile - sınırlannı, hudut
larım ayırmaz da her solun müdafii iseniz elbet
te A. P. ni karsınızda göreceksiniz. Ama ne 
dedik biz, hür nizama yakın, bu Anayasanın im
kân verdiği sola, kanunlarımızla, nizamlarımız
la imkân bahşetmişiz ve bugün bir T. i. P. faali
yette bulunabilmektedir. Ortanın solunda oldu
ğunu scyliyen Halk Partisi için en ufak bir söz 
scyliyen olmamıştır, «sola düşmansınız» deni
yor. Kime düşman olduğumuzu söyledim, kime 
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karşıyız, anarşi yaratana, kime karşıyız, Türk 
Bayrağı yerine kızıl bayrağı asanlara karşıyız, 
kimin karşısındayız Atatürk'ün vecizesi vs pano
sunu îaran zihniyetin karşısındayız. Kimin kar
şısındayız, hocasını derse sokmıyaıı adamın kar
şısındayız. Kimin karşısındayız, alnının teri 
ile imtihanını vermek istemiyen, hocayı teh-
didedip numara ve diploma almak istiyenin kar
şısındayız. Bizim dediğimiz sol, bu aşırı soldur, 
biz iste bunun karşısındayız ve buna tedbir al
maya uğraşıyoruz. 

Evet, Sayın Atalay söylüyorlar - Allah ba
basına bağışlasın - «benim oğlum bana karşı 
geliyor, bu evlâdımla iftihar ediyorum» diyor. 
Bu bir anlayış meselesidir. Arkadaşlar - vatan
perver amenna - bir hususu daha arz etmeme mü
saadenizi rica ediyorum; bir koca zina halinde 
karısını ve âşığını bulursa çeker öldürür; haliha
zırda mevcut Cesa Kanunumuzda bu mevcuttur. 
Bir koca zina etmekte olan karısını ve âşığını 
öldürme hakkını haizdir, istisnası var, eğer bu 
zina eden baba ise, eğer bu zina eden ana ise 
«sakın ha ona el kaldıramazsın» diyor. «Sakın 
el kaldırma, babanı veya anneni vuramazsın» di
yor. Biz böyle anaya babaya hürmet istiyen ve 
bir nizam olarak bunu yıllardan beri tatbik eden 
bir milletin mümessilleriyiz. «Evlâdım bana 
karşı geliyor» Efendim, ikisinin telifi mümkün. 
Hem babaya hürmet eder, hem de vatanperverli
ğini yapar. Eğer onu bağdaştıramıyorsak su
sar bir kenarda oturur o işini, o hizmetini başka 
yerde görür. Ama illâ ve illâ benim evlâdım 
bana hürmetkar olmalıdır. Atalay, «evlâdım 
bana karşı geliyor, iftihar ediyorum.» diyor in
şallah sonu iyi gelir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, bir derdimiz da
ha, bir isimiz daha var. Bu A. P. bakın neler 
yapıyormuş; dışarıdan borç alıyor. A. P. ikti
darı dışarıdan borç alıyor, efendim bilmem ne 
zaman, 200 bilmem kaç altın borç alınmış, 1954 
yılma kadar gelmiş. «Bu nasıl borç almadır, ba
tak iktidar» ve bunun gibi her şey var. Ben yal
nız şunu arz ediyorum arkadaşlar, bu konuşma
lar içerisinde çok ağır hakaretler var. Burası 
hür mikrofon, hür kürsüdür. Sövmenin çok ko
lay olduğunun geçen sefer de söyledim. Fakat 
hiçbir müeyyidesi olmadığı için burada parlö-
manter daha hürmetkar olmalıdır. Şimdi efen
dim, bu batak iktidar için ne lâzımgelirse Sayın 
Atalay söyledi. 

Muhterem arkadaşlar, elimizde bir plân var. 
15 yıllık bir perspektif içinde, birinci beş yıllığı 
yaptık, ikinci beş yıllığı yaptık; üçüncü beş 
yıllığın hazırlığına başladık. Peki Atalay, şu 
plânı, şu 15 yıllık perspektifi bazırlıyan senin 
partindir. Beş Yıllık Plânı elbirliği ile kabul 
ettik. Ne dedik arkadaşlar «% 14 ü iç kaynak
lardan temin olunacak, % 4 ü dn kaynaklardan 
temin olunacaktır. Devlet borç alacak ve plânı 
tahakkuk, ettirecektir.» Böyle karar vermedi
niz mi, arkadaşlar? Elimizdeki plânlar böyle 
değil mi, arkadaşlar? E, sen simdi kanun yapa
caksın. Senin Hükümetin getirecek, his emn 
devralacağız. Pl?.n bunun için, Türk Devletinin 
hızlı kalkınması için iç kaynaklarının kafi gel
mediğini, dış kaynaklardan da yardım talebet-
meye mecbur kaldığını ifade ediyor v; <.<.% 14 
ünü iç kaynaklardan, % 4 ünü de di" kaynak
lardan karşılıyalım» diyor. Bu bir plân, bu bir 
Parlâmento kararı, bu bir kanun.., S:n diyecek
sin ki, «A. P. Hükümeti borç para ab yor, ba
takçı.» Artık takdirini Sayın Atalay'a bırakı
yorum. 

Bir şey daha var «takunyalı plâncılar, vergi 
iadesi ile iadeye kar-".ı isyan hakkını teıvik etti.» 
Vergi iadesine karşı gençlerin isyan hakkı.., iade 
var, vergilerde iade var. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bir yanlışlık olma
sın diye tashih edelim. Sayın Atalay... 

SIRRI ATALAY (Kars) - Devamı etsin, de
vam etsin. 

BAŞKAN - - Hayır, hayır.., 
SIRRI ATALAY (Kars) —- Benim de bak

lam var, cevap veririm. 
BASK AH — Hakkınız olamam MJIT, Atalay, 

Eğer yanlın bir anlama ile cevap veriyor ise onu 
tashih edip ona göre cevap alayım. Sonra,, hak 
doğmaz bundan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz? Ben sabırla dinledim, din-
liyeeeğim, hakkımı kullanacağım. Eğer müsaa
de etmezseniz bunu açık seçik ve çok rahatlıkla 
ben kendilerine öderim. Sırasını bulurum, hiç 
acele etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, üz 
Tüzüğü gayet iyi bilirsiniz. Bu müzakere seklini 
de iyi bilirsiniz. Binaenaleyh, ben her hangi bir 
yanlış mecraya müzakereleri götürmemek için 
zamanında ikaz edeceğim, sayın hatibi. Sizin 
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söylemediğiniz bir sözü size izafe ediyorsa, tas
hih ettireceğim, onu lütfedin. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Devam etsin. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkan, şunu söyliyeyim, ben geçen celse 
bulunmadım, yanlış duysam belki yanlış zapte-
derim. Bu, zabıtlardaki kayıtlardır. Diyor ki; 
«Takunyalı plâncılar...» demediniz mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takunyalı de
dim. (Gülüşmeler) 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 
iadeler suretiyle, gençliği isyana teşvik ettirmiş, 
borçlara isyan.. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Melen'i gözlerim 
arıyor, göremiyorum, burada. (Geliyor, sesleri) 
Ha, şimdi geldi. Şimdi muhterem arkadaşlar, 
iadeyi kabul etmişiz - vergi iadesini - bunlar 
çarçur edilmiş, çocuklar artık bu iadeyi görün
ce isyan eder hale gelmiş. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Melen teşrif 
buyurdular, bu kanun kendi zamanlarında ve
rilmiştir, öyle hatırlıyorum, hafızam beni aldat
mıyorsa. Gerekçe ne idi? Şöyle ben kaba hat-
lariyle belirteyim. Bizim dış açığımız fazla, bi
zim dövizimiz yok. Döviz kıtlığı var, mütema
diyen bu döviz kıtlığını çekiyoruz. Türk ekono
misinin en büyük derdi bu=. Kanun diyordu ki; 
eğer döviz harcama mecburiyeti varsa bir işin 
yapılmasında, bir malın Türkiye'de bulunması 
için döviz harcama, dövizle getirme mecburiyeti 
varsa, eğer bir Türk vatandaşı bu döviz harca
dığımız mevzuda gelip de bir teşebbüste bulun
mak istiyorsa, Hükümet buna yardım etsin den
di, bir. O kanunla ilgili değil bu. Sizin Kanuna 
geleceğim şimdi. Yani, Türk Devletinin, Türk 
Parlâmentosunun bulduğu yol bu. Ne dedi? 
Döviz vereceğiz bir mal alacağız. Bir vatanda
şım diyor ki, Saym Başbakan, Saym Hükümet 
sen şuna döviz veriyorsun, dövizin kıt. Ben sa
na bir fabrika yapayım, bu malı burada yapa
yım ama benim kudretim o kadar fazla değil, 
sen de bana yardım et. îşte muhterem arkadaş
lar, bir devlet - Türk Devleti - senin de bağlı 
bulunduğun Halk Partisi Hükümeti bunu ge
tirdi. Dedik ki, hakikaten bize böyle döviz ka
zandıran bir mevzuda hür bir teşebbüs varsa 
ona yardım edelim, bir. 

İkincisi, şimdi bu iade keyfiyeti tarihî ku
rulmuşumuzdan bu zamana kadar bütün ihraç 

malımız, üzüm, fındık, fıstık efendim tütün v. s. 
yani 3 - 5 kalemden ibaret bir ihraç malımız var. 
Devlet gelişiyor, 10 milyondan 20, 30, 36 mil
yona geliyoruz, dış ticaret açığımızı hakikaten 
bir türlü kapamaya bu Cumhuriyet devri zar
fında muvaffak olamadık. Eğer dendi, o zaman 
Sayın Maliye Bakanımız bulunuyorlar, dediler 
ki : «Eğer bir Türk sanayicisi, imal ettiği bir 
malı dışarıya satma imkânını bulmuşsa, Türki
ye'mize bir döviz gelecekse, piyasa durumu da 
müsait değilse, ben ondan vergiyi almıyayım, 
aldığım vergiyi iade edeyim, benim mamul ma
lım Türk sınırlarının dışına çıksın, oradan bize 
döviz gelsin.» dedi. Sayın Bakanım böyle olma
dı mı? 

FERÎD MELEN (Van) — Kanun öyle. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Hah, şimdi muhterem arkadaşlar... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ya tatbikatı, ya 
soygun? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) —Dur.. 
Durun efendim, durun efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tuna, konuşma
nızı sual şekline getirmemenizi rica edeceğim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Takun
yacıyı anlıyalım. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Tâ
bir bu. Ve takunyalı plâncılar vergi iadesi su
retiyle gençliği, iadeye isyana sevk etti. 

Muhterem arkadaşlar, bu müessese - vergi 
iadesi müessesesi - Adalet Partisinin bulduğu 
bir hüner değil, çok isabetli olarak Halk Par
tisinin getirdiği kanunlar içerisinde en isa
betli olarak gördüğümüz kanunlardan bir 
tanesidir, bu. Getirmiş, eğer bir mamul malm 
dışarıya satılması için bir miktar bizim fe
ragat ve fedakârlıkta bulunmamız lazımsa, bu
lunalım. Artık Türk sanayi malı da dışarıda 
piyasa bulsun. Bunun gibi âli bir maksadın 
tahakkuku için vergi iadesi müessesesi ka
bul olmuştur. Deniz ki, efendim bu böyle mi 
oldu? 

Muhterem arkadaşlar, ben tetkiksiz bir şey 
söyliyemem. Hatamız yok mudur? Olabilir. 
Bunu tashih etme yolları yok mudur? Ola
bilir. Fakat, isyan manasızdır. Bunu ifade 
etmek istiyorum. Bu Hükümetin bulduğu bir 
yoldur, Parlâmentonun kabul ettiği, tasvi-
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bettiği bir sistemdir. Tatbikatta hata., Amen
na Sözümün başlangıcında da söyledim, daha 
hangi sabaya elimizi atsak arkadaşlar haki
katen elimize gelmektedir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) ~ Ta
kunyacıyı anlıyahm. 

BAŞKAN — Lütfen hariçten konuşmıya-
lım. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, 
arkadaşlarım bunu anlamıştır ama, ondan 
izahını istiyorlar, münasip bir zamanda iza
hını yapar. Aşağıda bir yer d?fcc var, Demi 
rel'e de şey diyor, namaz filân hikâyesi var, 
bu takunyalının da o işlerle alâkası var. 

Şimdi arkadaşlar, başka bir şeye geçiyo
rum. Bu gelen Tedbirler Kanununda denmiş 
ki, «tahkikatı yapmıyan profesör istifa etmiş 
sayılır.» E., güçlü Hükümetiz diyorsunuz. Hü
kümet varken - tezata bakın - profesöre tah
kikat yap diyeceksin, tahkikat yapmadı mı, 
profesör düşecek. Arkadaşlar Sayın Atalay 
böyle diyor. Profesör deyince akla ne gelir? 
Üniversite.. Üniversite özerktir, üniversitenin 
tahkikatını Hükümet yapmaz. Hükümet kol
luk işlerini kendi içinde yapar. Hükümetin 
alakası yok. üniversite, tahkikatını yapacaktır. 
Bir hâdise oldu, bu galen madde şu, «Dekan bu 
hâdiseyi sayın profesör, sayın, makina profesö
rü, bunu siz tetkik buyurun diyecak, havale 
edecek profesör hâşa diyor. Niye? Efendim, ço
luk var çocuk var ben uğraşamam.. işte muh
terem arkadaşım, bu gelen kanun diyor ki; 
«Eğer böyle bir profesöre vazife verilir de bu 
profesör vazifeden kaçarsa, başkasını nöbete 
sürerse, kendisi kıyıdan çocuğa yeşil ışık tu
tarsa bu profesörü müstafi sayacağım» diyor. 
E., bunda nerede Hükümet, âciz Hükümet, 
kendisi tahkikat yapsın.. Peki özerklik ne ola
cak? - biraz sonra aşağıda geleceğim - aman 
Hükümet üniversitenin kıyısından geçmesin, 
bu tarafta da. 

SHIRI ATALAY (Kars) — Hükümet yap
sın diyen kim? Hükümet yapsın diye bir tek 
kelime var mı? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, 
inşallah.. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bir dakika. Sayın 
Atalay, lütfen yanlış söylüyorsa tasrih buyu
run, doğrusunu söyletelim hatibe. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Söylemedim, 
Hükümet yapsın diye bir tek kelime ağzımdan 
çıkmamıştır. ' 

BAŞKAN — Söylemedim diyorlar, onun 
için tasrih edin lütfen, Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Peki, 
bu maddenin niçin aleyhinde bulundu, onu 
söylesin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söylediğimi 
okursanız anlarsınız. Anlamıyorsanız kabahat 
ben de mi? 

BAŞKAN — Sayın Tuna, lütfen konuşma
nızı sual şekline getirmeyin, istirham ediyo
rum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
profesöre tahkikat havale edilir, profesör 
tahkikat yapmaktan çekinirse kaçınırsa yap
mazsa istifa eder denmiş. Buradaki şey bu. 
Güçlü Hükümet bunu yapması lâzımken ne
den tahkikat yapmıyan Hükümeti illâ icbara 
kalkıyor. Bunun cevabı şu, üniversiteler özerk
tir tahkikatını kendi yapar, Hükümet içine 
girmez, profesörler de, üzerine verilen vazi
feyi yapmaya mecburdur, kaçarsa, eline veri
len işten kaçarsa, olmaz. Tahkikat veriyorsun 
yapmıyor. Bu aksaklığı önliyelim diye bu mad
de konmuş, yerindedir, inşallah geldiği za
man müdafaasını bütün elbirliği ile yapacağı
mıza kaaniim; öyle güzel bir madde, bu. 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Hâşa, o 
hapisane ile ilgili. Üniversite Kanunu değil o. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakaırya) — Allah, 
Allah. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yıldız. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

«Başvekilini Anayasadan şikâyeti haksızdır, faz
la kalmak için kargaşalık çıkarıyor») diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben muhterem 
Halk Partili arkadaşlarımı tenzih ederim. 3 koa
lisyon geçirdik, üçüncü koalisyonu İnönü 177 
kişi ile kurdu. Yalan mı arkadaşlar .. Ne ol
muş? A.P. nin Cumhuriyet Senatosunda 90 üye
si var, A.P. nin Millet Meclisinde 230 üyesi var 
ve bu Hükümet Anayasadan şikâyetçi imiş böyle 
aziınbk Hükümetimi kurdu şeklinde cevaplıyalri-
liriz. Demek isliyorum M, Anayasadan haklı mı
dır, haksız mıdır? Arkadaşlar, demincek bâzı ar
kadaşlarımız şikâyetçi oldular, yani müdafaası-

t nı da yaptık. Noksan yerlerinin tashihini de is-
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tiyeceğiz. Anayasa beşerî bir eserdir. Her eser 
gibi bunun da hatalı tarafları olaibilir. Yahut 
anayasalar olduğu yerde 'kalır, cemiyet müte
madiyen yürür. Şiirdi .Sayın Yıldız'in durumu 
o. Sayın Yıldız Anayasaya o gün he demiş, ta
mam dört bap mamur, evet onunla beraberim 
demiş. Fakat bugün başka bir şeyler i^tûyor. 
Tashihini istiyeibilir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Anayasayı. 
istiyorum, Anayasayı. Anayasa baş düşmanı olan 
iktidardan, kurtulsun istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturdu
ğunuz yenden konuşmayın. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Sayın YıMız, istedikleriniz malûm. İktidarlar... 

REFET RENDECİ (Saursun) — Sayın Baş-
kanım tasrih ettirin. 

OSMAN SALİHÖĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkanım, biz Anayasanın baş düşmanı .değiliz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. Onun cevabîmi ben verecek de
ğilim. Cevabını verecek hatip kürsüde. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Anayasalardan şikâyetçi olmak mümkündür. 
Geçen sene tuttunuz iki üç maddeyi değiştirelim 
dediniz, karar verdiniz, geldi oylandı ve değişti. 
Ama, daha ileriye götüren, daha iyi bir hale ge
tiren ıslahatlar oldu, temel umdede değişme ol
madı. Ama değişikliğin istenmesi her zaman 
mümkündür. 

Şimdi, 3ay?n Atalay'dan, üzüntü ile ifade 
edeyim, şu cümleyi dinledik. «A.P. liler, biz 
cop arabasında gidenleri de gördük...» 

REFET RENDECİ (Samsun) — Yüreği de 
sızlamış, cümleyi tamamla. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Atalay'ın 1957 ile 
1960 arasında kesif bir mesaisi, hükümet yıka
yım derken rejimin yıkılmasına sebebolan bir 
tutumu, vardır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Olmadı Nus-
ret Bey. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kötüler yı
kılır. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
BsToke-t versin ki, bu ihtilâl, bu vatanperver 
kardeşlerimizin eline geçti. Arkadaşlar ben on
lara söylüyorum. İhtilâlin içinde olmalarına rağ

men kendileri acaba ihtilâlim müdafii, ihtilâlin 
taraftarı mı Bir Türk münevveri, bir Türk 
milliyetçisi hiçbir zaman ihtilâlin, yıkma niza
mının taraftan olamaz. Cemiyet o hale gelir ih
tilâl olur. Fakat, Sayın Atalay 1da şu teşriî dev
renin başlangıcımdan beri tutun da bir bakın, 
her münasebette hâdise çıkarayım, söveyim, sa
yayım, hakaret edeyim, bir şeyler olsun, karı-
şıM?k obım, 1957 d,en sonrası böyle oldu, onr.n 
sonunda, ihtilâl geldi, inşallah yine gelir, biz de 
meydanda kalırız. Yine benim bayrağım elimde, 
sallar gezerim diyen hali var. Yok arkadaşım 
yek. Sonra,.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tashihi gerekir 
Başkanım. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Hayır, hayır, Sayın Atalay... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bir dakika. Sayrn 
Atalay bir şeyler söylüyorlar. 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 
sonunda söz vermiyecekseniz bir yerin düzel
tilme;!: gerekir. KüırteiMeki çok büyük hatip bir 
şeyi arzu ediyorlar, inşallah... 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İnşallah ihtilâl 

gelir arzusu idildedirler, inşallah ihtilâl gelmez. 
Ama... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama, inşallah 

Dsmirel yönetimi bunun gibi hatiplerle beraber 
gider. Soyguncu... 

BAŞKAN — O ayrı mesele.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Soyguncu rejim 

gider. 
BAŞKAN — Sayın Tuna, Sayın Atalay ih

tilâl istemediklerini beyan ettiler. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi muhterem, arkadaşlar, «ey Adalet Parti
liler çöp arabasında gidenleri de gördük» mâna
sında sözler söylediler. Yani, «hele durun ba
kalım yavaş yavaş işler düzene giriyor, dur ba
kalım sizi de çöp arabası mı bulacak...», Arka
daşım, elindeki imkânını kaybetmiş, mevkiini 
kaybetmiş, makamını kaybetmiş bir mazlumu 
çöp arabasına da bindirirsin... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, müsaade buynrı:r 
muşumuz? Sayın Atalay ben böyle bir arzu iz-
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har etmedim) diye tavzih ettiler. Binaenaleyh, 
sizin de bunun üzerimde durmamanızı ve CPIU 
öylece ıkalbul etmenizi rica ediyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Simidi Muhterem Başkanım, bu işin... 

CEMALETTİN İNKAYA (.Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın hatibin sözleri doğru mu, 
yanlış mı diye soruyorsunuz, sonra müzakere 
açacaksınız. Nasıl bir müzakere usulü bu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, arz 
edeyim. 

Şimdi Sayın înkaya, bu genel görüşmenin tü
züğümüzde bir usulü var. önerge sahiplerinden 
l i r kişi konuşur. Ondan sonra lehte, aleyhte ko
nuşulur. Bunun dışTada müzakerelerde bir hati
be s'jylenıetdiği sözler izafe edilir ise söz hakkı 
doğar. Bu itibarla ben yanlış bir izafe yapılma
ması gerektiği yolunda müzakereleri kısaltmak 
için sis böyle mi beyan ettiniz diye soruyorum. 
O da değil dedikten sonra o fikri kabul etme
dikten sonra artık hatibin ona cevap vermesine 
müsaade etmiyorum. Bu usuldendir. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, öyle bir usul tüzüğümüzde yok
tur ; ilk defa sizde görüyorum. Eğer sayın hatip, 
daiha evvelki konuşanın sözlerini yanlış anla-
mışsa, yanlış fikir ifade ediyorsa, söz hakkı do
ğuyorsa, söz ister verirsiniz; doğmuyorsa ver
mezsiniz. Mesele bu şekilde halledilir. Yoksa 
karşılıklı doğru mu söyledi, böyle midir, diye 
bir müzakere usulü yoktur. 

BAŞKAN — Peki, Sayın inkaya. 
Buyurun Sayın Tuna, 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Mulhterem arkadaşlar, bu kısmı geçiyorum. 
«Çöp arabasında da gidenleri gördük...» Geçi
yorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Çöp araba
sını geçmeyin, çöp arabası linçten kurtarmak 
içinde. 

OSMAN İSAIIHOĞLU (Sakarya) — Başka 
araba yok mu idi, Sayın Yıldız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Yıldız 
istirham ediyorum, oturduğunuz yerden müda
hale etmeyin efendim. 

iSIRRI AT ALAY (Kars) — Bâzı gayretkeş
ler yaptı. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, şimdi başka bir konuya 
geçiyorum... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, böyle 
karşılıklı fikir teatisinde bulunursanız müzake
reler güçleşir ve uzar. istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, «Personel Kanunun
da 6 milyar verdik; Şark açtır, et yiyemez, bu 
israf değil midir?» Sayın Atalay, böyle bir şey 
dediniz mi acaba? (A. P. sıralarından «Sorma
yın sayın Başkan» sesleri) 

Muhterem arkadaşlanım; şimdi şunu ifade 
etmek isterim. Ben de fakir bir bölgenin çocu
ğuyum. Kendi muhitimin derdini, ıstırabını 
bilmekteyim. Fakat Devlet nereye el uzattıysa, 
ıe, o et yiyecek, bizimki de yeisin... Yok arka
daşlar, bu kadar da, bunu bu hale getirmekte 
de fayda olmadığına kaanüm. Bulgun Personel 
Kanunu için bir gürültü, bir patırdı çıkmak
tadır. Hakikaten güzel yapılamamıştır, ada
leti bir 'tatbikat bulamamıştır. Fakat 300 000 
mamur 300 lira civarında ücret almakta idi. 
Bu Personel Kanunu bu 300 000 memura 600 
lira civarında (bir gelir temin etti. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayat 
pahalılığı kaça çıktı? 

ÖMER UCUZAL fEskişehir) — 800 e, 1 000 e 
çıktı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi bu para etsizlere verilseydi. Yok arka
daşım. inşallah onlara da verilecek, onlara da 
yardımcı imkânlar buluruz. Fakat bir sahaya 
harcadığımız masrafın karşısında aç olduğu 
söylenen, et yemediği söylenen bir kimseyi 
hak sahibi olarak Meclise getirirsek bunun so
nu nereye varır, Atalay ince düşüncelidir bu
nu bilir. Falana verildi, ben de isterim deyin
ce o iş başka tarafa gider. 

SALM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 6 sene 
zarfımda hazırlaJsaydınıa bu olmazdı. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazerdağlı. Size 
hitaben söylemiyor, Heyeti Umuimiyeya fikrini 
Söylüyor, efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
/ Mulhterem arkadaşlarım, «Bu kanunu jandar-
I ma çavuşu daha iyi yaparldı» dediler... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hukuk an-
I layışı.... 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Bu ne oldu arkadaşım? Parlâmentonun haysi
yetini koruyacağız, Parlâmentonun çıkardığı 
kanuna hürmet edeceğiz Kanunu Hükümetin 
mütehassıs elemanları hazırlar, komisyonlara 
geMr, tetkik olunur, Millet Meclisine gider, 
Millet MecüJsindekiler oy verir, müzakere edi-
(liir; (Senatoya gelir, komliisyonlarda konuşulur, 
Senato iradesini inzimam ettirir ve bu hep böyle 
(hazırlanır ve kanunlaşır. Jandarma çavuşunun 
/tasarrufundan ıda aşağı bir tasarruf nasıl deriz? 

Mulhterem arkadaşlar, hakikaten üzüldüğü
müz bâzı yanlış işler olur. Olur ama o yanlış-
(hğı, bünyesi içinde doğru yapma imkânının var
lığı içinde mütalâa etmek lâzımdır. Bir şey 
yanlış olur. Fakat her zaman düzeltilmesi müm
kündür. «Böyle bir haliniz oldu mu verin biri
sine o onun daha iyisini getirir» Yok, böyle 
şey. Parlamenter nizamı koruyacağım, Anaya
saya bağlıyım, onun umdelerine bağlıyım diye 
yemin edeyim fakat imkân buldukça Parlâ-
toyu tahribe uğraşacağım. Yok arkadaşlar, yok. 
Bu Anayasa ve yemine bağlı olanların beyanı ol
mayacaktır. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Şimdi bunu hiç almak istemiyorum ama, 
«Başbakanın alnı secdeye değmemiş, gösteriş 
namazı kılmış.» Bu kadar demekle iktifa ede
ceğim. Aman arkadaş, her zaman yanındamıy-
dın? Sen hiç kılmadın mı? Bir Türk evlâdı, 
Müslüman bir Türk evlâdı, namazını kılar. Bi
zim aleyhinde bulunduğumuz, karşısında cep
he aldığımız Müslüman Türk evlâdının namaz 
kılması değil, Müslümanlığın, dinin siyasete 
alet edilmesidir. Yoksa imansın, geniş ruhuyla 
inansın, Müslümanlığa inansın... Bundan zarar 
gelmez arkadaşlar. 

«Alnı secdeye gelmediği halde kıldı.» Her 
zaman yanmdamıydın? Niçin böyle bir vatan 
evlâdına, Başbakanlık payesine ulaşmış bir köy 
çocuğuna, bu şekilde alnı yere değmediği hal
de namaz kılıyor diyorsun? Arkadaşım, bu gü
nahtır, bu günahtır. Bu siyaset değil... 

Şimdi bir kısma daha geliyorum: «Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde Hükümet haksız 
arama yaptı, soygun işiyle meşgul olmadı, soy
gundan gayri şeyleri de aradı» diyor. «Orta 
Doğu Teknik Üniversitesine Hükümet öteden 
beri kin biliyor, diş biliyor, bu ilerici gençli
ğe, bu vatanperver gençliğe, orada haksız bir 

arama yaptı, arama yaparken de soygunu ara
madı, başka şeye de baktı. Onun vazifesi başka 
şeye bakamaz. Arama kararı yalnız soygun 
içindir.» diyor. 

Adalet eski Bakanımızın mütalâaları bu. 
Muhterem arkadaşlarım, bu mevzular elbet 

derinleşecek, kökleşecek, köklenecek. Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde arama yapılmasını 
istiyen Teknik Üniversitenin rektörü Erdal 
inönü'dür. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Hükümet gitti baktı... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Atalay, bu 
inönü'ye de muhalif. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Beyanı bu. Rektör der ki: «Sayın Dahiliye Ve
kili, soygunda kullanılan arabanın Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine geldiğini tesbit ettim.» 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ne bili
yormuş? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Ne biliyormuş? Kapıcı görmüş, tarif edilen eş
kale uygun, numarası var, kapıcı beyan ediyor. 
İnşallah bir iki gün içinde öğrenirsiniz. 

«Soygunda kullanılan araba Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine geldi. Kapıcımız mani 
olmak istedi, muvaffak olamadı. Size haber 
veriyorum. Biraz aşağıda devrilmiş, izler de 
Orta Doğu Teknik Üniversitesine girmiş. Ben 
üniversitemi soygunculuk gibi bir ithamın al
tında bulundurmak istemiyorum. Rica ederim 
geliniz, arayınız, üniversitenin durumunu tesbit 
ediniz.» 

Sayın Atalay acaba biraz üzüntü duydun 
mu? 

Muhterem arkadaşlarım, suç muafiyeti hiç
bir yerde yoktur. Suç muaflığını kabul eden 
hiçbir merci yoktur. Bir zamanlar camiler ol
muştur, bir zamanlar üniversite gösterilmek 
istenmiştir. Fakat buralar aranır ve suçlu bu
lunur. Suç asliyenin aranmaması diye bir hal 
yoktur. 

Bir ihtilâl oldu. Yassıada Mahkemelerinde o 
zamanki zabıta âmirleri niçin üniversite içeri
sine girdiniz kabilinden suallere mâruz kaldı. 
İdarede bir çekingenlik husule geldi, bakanlar
da bir çekingenlik husule geldi. Bu kanunu 
tatbik edenlerde bir çekingenlik meydana gel
di. 



C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1971 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, idarenin muhtelif 
kademelerinde hizmet görmüş kimselersiniz. 
Suç nerede işlenmişse orada takibedilir. Efen
dim, üniversitenin özerkliği, var... Hayır. Suç 
işlemenin özerklikle alâkası yok. Suç işliyeni 
bulmak için girilir, suçlu yakalanır. 

Her hangi bir reaksiyon olabileceği rektör 
tarafından ifade edilmiştir, mahkemeden ka
rar alınması karşılıklı plânlanmıştır, mahkeme
den karar alınmıştır ve ondan sonra aranmış
tır. 

Sayın eski Adalet Bakanı diyor ki «Arama 
kararı soygunla ilgilidir, songunun adamına ba
kar, tabanca varsa alamaz. Soygunun araba
sına bakar, orada fazla kalamaz, araştıramaz.» 

Şimdi, muhterem arkadaşım bunu Hükümeti 
kötüleyeyim diye aklına ne gelmişse söylemiş, 
söyledikçe bu hatalar meydana gelmiş. Yok
sa o da bu şekilde Anayasa nizamını yıkmak is-
tiyen soygunculuk gibi bir suçun faili olan kim
seler aranırken orada Devlet nizamına karşı 
koymak için cephaneler varsa, tabancalar, tü
fekler varsa, makinalı tüfekler varsa bunların 
da aranmasının hak olduğunu bilir ve takdir 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin istifa 
etmesi talebi. Sayın Atalay'm bulduğu bir tek
lif olarak gelmiştir. Fakat muhterem arkadaş
larım, muhalefet istediği anda «peki onlar is
tiyor madem, istifa edeyim ayrılayım» diyen 
iktidar dünyada görülmüş müdür? Yahut «Bu 
iktidarın Başbakanı çok iyidir, bu burada kal
sın.» diye oy veren muhalefete de pek raslan-
mış değildir. Bunu istemek haktır. Fakat ta
hakkuk etmiyor diye istifa da etmiyor, diye ar
tık vecde gelir gibi kendinden geçecek şekil
de beyanlarda bulunmak hatalıdır. 

Sayın İnönü bakın ne diyor. Sayın Ata-
lay'la aralarında fikir ayrılığı var. Diyor ki, 
«Hükümetler güven oyu ile yerinden uzaklaşır» 
Bravo, doğru, Anayasa öyle diyor. Hükümet
lerin nasıl uzaklaşacağını açıkça söylüyor. 
Muhalefet partisi ijstifa dedi mi, istifa eder, 
etmezse ve hele böyle muhalefet hatipleri ısrar 
ederlerse derhal çekilir demiyor. Diyor ki 
înönü «İktidarlar güven oyu ile düşürülür» 
îşte muhterem arkadaşım daha fazla mesai sarf 
edip milletin... 

FERİD MELEN (Van) — Oy ile her şey 
haledilmez. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, peki bu Anayasayı 
neden yaptınız öyle ise? Sayın Melen gibi ağa
beyimizde oyla her şey olmaz derse ne yapa
lım?. Elimizde bulunan kanun her şey oy ile 
olacaktır, diyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Oy sa-
tınalmakla demiyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazerdağlı. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ha

zerdağlı, Hazerdağlı, sen sonra geldin. Biz on 
yıldan beri bu çatının altındayız. 

SALİM HAZERDALĞI (Elâzığ) — O dedi. 
Ben demedim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 10 
yıldır bu çatının altındayız. înönü, hükümet
lerini nasıl kurduğunu biliyoruz. 177 kişi ile 
nasıl iktidar olduğunu biliyoruz, 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir o 
zamanki hale bakın, bir sizin halinize bakın, 
bir de bizimkine. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ha-
zerdağb. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Halinize 
bakın. Ne hale getirdiniz Türkiye'yi, ne hale 
getirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, istirham edi
yorum... Sayın Hazerdağlı Sayın Hazerdağlı... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O zaman 
ne kanunlar vardı. Senin bize söyliyecetk sö
zün olabilir mi? Ben senden önoe bu çatının 
altında idim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım... Sayın 
Hazerdağlı, Sayın Hazerdağlı. Size bir ih
tar veriyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kararı mil
let versin. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sol elinle 
değil, sağ elinle konuş. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Altan. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sa

yın Hazerdağlı'nm müzakereleri karıştırmak 
için özel bir vazifesi olduğunu anlıyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen kır
mızı oy verdin, beyefendi. 

(Bütün Senato sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı istirham edi

yorum. Hatibe müdahale etmeyin, efendim. 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ar-
kadaşlr, iktidarlar taraftar bulmak için ça
ba sarf ederler. Halk Partisi iktidarı da ça
ba sarf etti. Adalet Partisi jiktddarı iia ta
raftar bulmak için çaba sarf edecektir. Bu 
demokrasinin icabıdır, demokrasi böyle olur. 
Ayıp olan, para ile adam bulmaktır. Dünkü 
ithamlarda, konuşmalarda 5 - 6 sayfalıîk bir za
bıt var. Kimden aldı, kim ne aldı? Onu be
nim ağzımdan duyamazsınız. İnönü'ye de bu 
ithamı yapmıyorum. Diyorum ki, demokrasi
lerde oya ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğu
muz Anayasa, kabul ettiğimiz Anayasaya göre 
oyun büyük değeri vardır. Partilerin liderleri 
c.v bulmak için büyük caba sarf ederler. 

MEHMET HAZER (Kars) — Namuslu oy, 
namuslu oy... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, istirham ederim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sözümde ne 

var efendim, namuslu oy dedim. 

BAŞKAN — Ne demek efendim, ne demek. 
(Anlaşılmıyan gürültüler) Bir dalkika efen
dim, bir dakika müsaade buyurun. Sayın Ha
zer lütfen ayağa kalkar mısınız efendim? Par
lâmentoda namujslu olmıyan reyler de mi var 
demek istiyorsunuz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Namuslu ol
mıyan reyler de vardır. 

BAŞKAN — Lütfen açıklar mısınız, efen
dim Sayın Hazer, eğer açıklamazsanız bunu, 
sizi müfteri ilân ederim. Parlâmentonun Baş
kan1. olarak; Parlâmentonun haysiyetini koru-
ro?y?, mecburum. İcMrham ediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Meşru olmı
yan, alman, satılan oylar var. 

BAŞKAN — Nerede, nerede? 
MEHMET HAZER (Kars) — Dünyada. 
BAŞKAN — Ha.. Dünyada peki, peki. 
MEHMET HAZER (Kars) — Türkiye'de de 

var. Ön seçimi niçin değiştirmek istiyoruz? 
(Gürültüler ve anlaşılmıyan sesler) 

BAŞKAN — Sayın Hnzer, o mevzu ayrı. 
MEHMET HAZER (Kars) — Kongrelerde 

mevcuttan fazla oy çıkması namuslu oy mudur? 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Çift oy kullan

mak, çift oy kullanmak, namuslu mudur? (De
vamlı gürültüler) 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben bu Mec
lisi kasdetmedim. 

BAŞKAN — Ben de bunu istirham ettim. Bu 
müesseseye hepimizin dikkat etmesi lâzım, Sa
yın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben bu mües-
^eseseye söylemiyorum. 

BAŞKAN — Müesseseye söylemiyorsanız 
mesele kapanmıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bütün me
seleleri kapatın bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Özden, açmak istediğiniz 
bir şey varsa onu başka bir celsede lütfedin, 
açın. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Zatıâlinizin 
arzusuna tabi değilim. Bu benim arzuma tabi
dir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — İtham et
me, itham ©tme. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Papuç bıra
kan yok. Papuç bırakan yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko-
nuşmıyalım. Devam edin Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem Başkan, müdahaleci arkadaşlarım 
benim fikrime tam tercüman oldu. Ben ne de
dim? iktidarlar sıkıştığı zaman oy bulmak için, 
taraftar bulmak için çaba sarf ederler. Buna 
G. H. P. de etmiştir. A. P. de edecektir. Dün 
grupunu kaybeden G. P. de etmiştir. Taraftar
la insan grup olur. Ama ne diyorum? Parayla 
oy bulan adam. Arkadaşlar, şu Parlâmentonun 
mensupları için bu ağıza alınmamalıdır. Elbet 
Pariömanter rejim taraftarla olur. Elbet iktidar 
taraftarla olur. Fakat menfaat karşılığı falan 
partiye girdi, menfaat karşılığı oy kullandı de
nildiği zaman, onun muhakkak ispatı ve o hay
siyetsiz Pariömanterin atılması için elden ge
len çabanın Parlâmento haysiyetini korumak 
istiyen Parlömanterler tarafından yapılmalıdır. 
Bu bir vazife olmalıdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vakit bir 
hayli gecikti, sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu 
konuşmalarımdan biz murakabenin aleyhinde 
değiliz. Her şekliyle murakabenin Pariömanter 
nizama kuvvet getireceği kanaatindeyiz. Niye 
aleyhte söz aldım? Muhterem arkadaşlar, gün
demimizde iki tane ayrı Senato araştırması var
dır. Elimizdeki gündemde iki ayrı grup tara
fından verilmiş Cumhuriyet Senatosunun genç-
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lik ve anarşik olaylar hakkında araştırma yap
masını talebeden iki önergesi var. Cumhuriyet 
Senatosu araştırma yapacak. Gidilsin; üniver
sitelerde, gençlik teşekküllerinde, çeşitli yer
lerde tetkikat, tahkikat yapılsın, bunun mahi
yeti nedir bu bilinsin ve buraya getirilsin. Muh
terem arkadaşlarım, yüksek malûmlarınız ol
duğu veçhile araştırmalar genel görüşme ile so
na erer. içimizden arkadaşlarımız gider, tetki
kat yapıar - nitekim yüksek okullarda yap
tık - o tetkikatı buraya getirdiler, o 
tetkikatı buraya getirdikten sonra o mev
zu. üzerinde daha yetişmiş olarak, mevzuun sa
ğını solunu daha esaslı tetkik etmiş olarak ge
nel görüşme açılır. Yani, Meclis araştırmasının 
sonu, genel görüşme ile sona erer. Bugün gün
demimizde iki tane Meclis araştırması olduğu 
ve bunlar da iki ayrı grup tarafından verildi
ği halde, bir genel görüşme talebeıdilmiştir. Bil
mem vaziyeti anlatabiliyor muyum? Araştırma 
istenmiş. Bugün şimdi ayrıca bir grup, Millî Bir
liğe mensup arkadaşlarımızın bir kısmı peşinen 
genel görüşme yapalım diyorlar. Şimdi diyoruz 
ki, arkadaşlar biz gençlik sorunlarının didik-
lenmesine, en ince teferruatına kadar tesbiti-
ne hiç içte ukde olmıyacak şekilde bunun tes-
bitinin taraftarıyız. Eğer bugün sizin dediğini
zi, yani evvelâ genel görüşmeyi yaparsak, araş
tırma zayıf olur arkadaşlar. Ne diyorum, ben... 
Şimdi hemen koyun ortaya, derhal araştırmaya 
karar verelim. Araştırmaya biz oyumuzu koya
cağız. Parlâmento kemaliyle murakebesini yap-
sin. Ters tutumlu olan Hükümetin de yanında 
değiliz. Kemaliye murakabe yapılsın. Şu tetkik
ler toplandıktan sonra gelecektir, burada genel 
görüşme olacaktır, işte biz Meclis gündeminde 
iki tane Meclis araştırması olduğuna, Meclis 
araştırması netice itibariyle genel görüşmeye 
müncer olacağına göre, araştırması talebedilen 

bu üçüncü talebi reddedin, imkânı varsa bir-
leştirin, bu sorunları elbirliği ile tetkik edelim, 
tahkik edelim, inceliyelim; sonunda gelelim gö
rüşelim. Bunun için bu muhterem arkadaşları
mızın genel görüşme talebine müspet oy vermi-
yeceğiz. Esasta muhalif değiliz, öbür yolun da
ha iyi olacağına kaani olduğumuz için, bunu 
teklif ediyoruz. Arkadaşlarımın da bunu kabul 
etmesini rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş

kan, bir soru sorabilir miyim? Kritik noktaya 
geldik. 

BAŞKAN — Efendim, bunda soru sorma 
hakkı yoktur. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Sorsun efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, bu önergenin aleyhin
de konuşuyor. Yani... 

BOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Tek
lifte bulunuyor Sayın Başkan. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, arattırma önergeleri vardır. Onların daha 
iyi meydana çıkaracağını buyuruyor, sayın ha
tip. Araştırma önergeleri eğer kabul edilecekse 
veya kabul edilmişse biz de katılırız. Ama araş
tırma önergelerinin kabul edilip, edilmediğin
den haberimiz yoktur. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, araştırmayı... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Yıldız, sayın hatip... (Bu sırada Tabiî Sena
tör Ahmet Yıldız, Kars Senatörü Sırrı Atalay'-
la kendi aı'alarında konuşmaya başlarlar.) Din
liyor musunuz efendim?.. Sayın Yıldız, hem bir 
şey öğrenmek istiyorsunuz, hem de dinlemiyor
sunuz efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dinliyo
rum, buyurun. 

BAŞKAN — Sayın hatip diyor ki, gündem
de iki tana araştırma önergesi vardır. Bu ay
rıca genel görüşmedir. Araştırma önergesi bir 
şeyin araştırılmasıdır; bir rapor üzerinde, de
liller üzerinde görüşmek daha iyidir. Binaena
leyh, biz onun görüşülmesinde daha fayda gö
rüyoruz, derler. 

Evet, devam edin efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Simidi muhterem arkadaşlarım, şimdi biz fikir
lerimizi ifade ettik. Araştırma önergesinin le-
hindeyiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama ne zaman? 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Ne zaman isterseniz. Ne zaman imkânınız var
sa? Şimdi mümkünse, simidi. 

SIREI ATALAY (Kars) — Bugün mü, ta
mam. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hayır, 
grup söz veriyorsa katılırız, araştırma yapıl
sın. 

— 619 — 



O. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1971 O : 1 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlarım, ben grupumun noktai na-
zannı ifade ettim,. Murakabeden kaçma yok. Ne 
cins murakabe isterseniz hazırız. Yalnız sizden 
bir şey rica edeyim; murakabenin sonunda vâ
sıl olduğumuz neticeyi elbirliği ile müdafaa ede
ceğiz. Murakabe ettik, vardık yine eski aynı 
fikirde misiniz?... Ondan sonra murakabe mev
zuunda düşünürüz. Murakabede müncer oldu
ğumuz halin dışında benim dediğim dediktir, 
siz ne yaparsanız yapın derseniz; hayır arkadaş
lar, o zaman ona lüzum yok. 

Şimdi sözlerimi şöyle bitiriyorum; muhte
rem arkadaşlarım, 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — 11 ve 
13 ncü sıradakiler olsun. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
11 ve 13 evet. İki tane araştırma var, arkadaş
lar da görmüştür. 11 ve 13 numaralı iki tane 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Ha-
zer'in, - bunda birleştik. - üniversitelerin... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hayır ne 
münasebet. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Peki efendim, oyunuzu kullanırsınız. Ben nok
tai nazarımızı ifade ediyorum. Murakabenin 
taraftarıyız diyoruz. Araştırma yapalım diyo
rum. Fakat, hem araştırma talebi olacak, hem 
peşinen genel görüşme olacak, bu ikisi yanyana 
gelmiyor diyorum. Kabul ederseniz ne ala, et
mezseniz oyunuzu ona göre kullanırsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
geldim. Ben hatip değilim. Ben güzel, süslü ko
nuşmaları yapacak hatip değilim. Onu Tanrı 
bana vermemiş. Fikrimi ifadeye uğraştım. Bu 
ifadem sırasında hiçbir arkadaşı kırmamaya 
âzami gayret sarf ettim. Söylemelere mukabele 
etmedim. Çelişik gördüğüm noktaları tebarüz 
ettirmeye çalıştım. 

Son sözlerim şunlardır; muhterem arkadaş
larım, Hükümet etme, Hükümeti düşürme, ye
rine geçme bütün partilerin hakkıdır. Biz ikti
dara gelelim demek meşru hakkınızdır. Bu 
hakkı kullanırken ölçü şu olacaktır; takibetti-
ğimiz yol Hükümeti kötülemenin ötesine geçip, 
rejimi kötüleme, rejimi yıkmaya müncer olma 
yolunda mıdır, değil midir?... Her Parlomanter, 
elini vicdanına koyarak isabetli olanı bulacak
tır. Hükümet için bize yardımcı olunuz istemi

yoruz. Adalet Partisi iktidarı Hükümet etme
yi becerecektir, yapacaktır, edecektir. Bize re
jim mevzuunda yardımcı olmanızı rica ediyo
ruz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Rejim 
mevzuunda yardımcıyız. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Aşın solun müdafii olmayınız. Demin de... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz re
jimin sahibiyiz. Aşın sağın da demen lâzım. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Aşırı sağın da müdafii olmayınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen de 
sağın müdafii olma. Böyle konuşursan olmaz. 
Aşın solun derken, aşırı sağın da deyim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazer-
dağiı, müsaa et... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bey
efendi, bize dönerek solun müdafii olmayın de
mek ne demek? Bana dönecek, bizim grupu-
muza dönecek, aşırı solun müdafii olmayın di
yecek. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Ha
zerdağlı, müsaade edin efendim, müsaade edin.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hazerdağlı'nm ortak vazifesi vardır, onu ikmal 
ederse ben de sözüme başlarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin 
vazifen daha ağır. Biz rejimin sahibiyiz bey
efendi. Sen neredeydin o vakit? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Ha
zerdağlı... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin 
Hükümetin rejimi yıkıyor... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı söz vermiyo
rum size, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin 
Hükümetinin tutumu rejimi yıkıyor. Rejimin sa
hibi biziz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı size ikinci 
ihtan veriyorum. (A. P. sıralarından «Dışan 
atın» sesleri, gürültüler, anlaşılmıyan müdaha
leler.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen kim 
oluyorsun. 

Rejime sahip çıkıyormuş beyefendi. Rejim 
nerde sen nerde? Sen rejime sahibolamazsın. 
(A. P. sıralarından «Tımarhaneye git» sesi.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, burası Cum
huriyet Senatosu efendim. 
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Lütfen Sayın Tuna devam edin efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muhterem arkadşım Hazerdağlı özel vazifesini 
her celse ifa edecek. Bekledik... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tuna... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ne demek? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Böyle 

söylediğin müddetçe benden bunu alırsın. Ben 
rejimin sahibiyim. 

BAŞKAN — Efendim sahibi değilsiniz de
medik size. Sayın Hazerdağlı... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Rejim ba
tar. (A. P. sıralarından «yeter, yeter» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı kaçıncı ih
tar verişim, efendim? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 5 defa 
daha ver... Rejimi ben yıkıyormuşum... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, burası Cum
huriyet Senatosu istirham ediyorum. Buranın 
bir nizamı var... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bey
efendi sahip çıkıyormuş. Bir grup başkanveMli 
böyle söyliyemez. Sen rejimi yıkıyorsun. 

BAŞKAN — Buranın bir nizamı var... Sa
yın Hazerdağlı, tüzük muvacehesinde her şeyin 
halli var, burada. 

SALİM HAZERDAĞLI — Sen lâyik olmı-
yan Hükümeti tutmakla rejimi yıkıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı beni başka 
cezaya teşvik etmeyin efendim, rica ediyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler, «utan, utan» ses
leri.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aşırı 
solu ben tutuyormuşum? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tutuyor
sun, tutuyorsun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söyle
diği söze bakın beyefendi. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, muhterem arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, tüzükte eli
mizde bir başka hüküm yok. Tüzük her mese
leyi halletmeye kâfidir. Sizin bağırmanızla me
sele halledilmez. Devam edin efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, sözlerimde, ka
naatimde devam ediyorum. Sayın Hazerdağlı 
her celse bir özel vazifeyi ifa etmektedir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bak he
le bak. Sen kim oluyorsun. En az senin kadar 
vatanperverim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna... Sayın Hazerdağ
lı, bir dakika müsaade edin efendim. Sayın Tu
na istirham ediyorum müdahaleyi celbedecek 
kelimeler kullanmayınız, istirham edeceğim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Kurulmuş gramo
fon. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Ama bey
efendi, bizim huzurumuzu kaçırmayın, bırakın 
biraz dinliyelim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Zabıt
ları tetkik edin, herkesin müdahalesi vardır, 
orada. Ben de sana söylerim, çok söz söylerim. 
^n az senin kadar vatanperverim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
yorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
arkadaşlar, ben bunun aksini bir Parlömante-
rin diğerinden farklı vatanperverlikte olduğu
nu söyliyecek bir kimse değilim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Rejime 
sahibim rejime.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, başka türlü 
tedbir almak mecburiyetinde bırakmayın, istir
ham ediyorum. Yani, sabır gösteriyorum. İs
tirham ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen 
ona sahibol. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Geçen celsede böyle bir gürültüye sebeboldu. 
Zabıtları getirdik. 

ORHAN KOR (izmir) — öbür arkadaşların 
niye bağırmıyor, senin gibi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Kor, 
lütfen. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Zabıtları getirdik, Bakanın sözünde en ufak 
bir hakaret veya terimin olmadığı açıkça gö
züktü. 

Şimdi, ben ne dedim arkadaşlarım? «Halk 
Partililer rejimin düşmanı mısınız» dedim. Zabıt 
yine burada meydanda. Bu gürültülerden son
ra gidersin şu zabıtları alasın, okuyasın «reji
min yıkılmasiyle, Hükümetin yıkılması çabası-
sını birbirinden ayırmaya mecburuz» dedim. 
Bunu Halk Partili arkadaşlarımdan rica ediyo
rum. Zabıtlar meydandadır, tetkik etsinler ve 
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her celse böyle anlayış kıtlığından bir buhra
na gitmiyelim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Affeder
siniz... (C. H. P. ve A. P. sıralarından anlaşılmı-
yan müdahaleler, gürültüler.) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Utan bu lâ
fı söylemeye. 
" ORHAN KOR (İzmir) — Siz utanın siz. 

EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Neye utana-
cakmışız, siz utanın siz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim, 
istirham ediyorum. Sayın Tuna, sizden de istir
ham ediyorum. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Müsaade buyurun efendim, burası Cumhuri
yet Senatosudur. Dikkat edilecek husus şudur. 
Başkanlık sayın üyelerin hususi durumlarına 
göre muamele yapmak mecburiyetindedir. Tü
züğün her maddesini her fırsatta tatbik etmek 
zorunda kalmıyalım. Biz ihtar etmekten ileri 
g-eçemiyoruz. Saym üyeler de müzakerelerin se
lâmetle yürümesi hakkında Başkanlığa lütfen 
yardımcı olsunlar efendim, istirham ediyorum. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimin sonlarına gel
dim. En son ifade etmek istediğim mevzu : Hü
kümeti tahribetme, Hükümeti kötüleme gibi 
hailler, onun yerine kendi partilerinin geçmesini 
istemek, muhalefetin hakkı olalbilir. Fakat bu
gün içinde bulunduğumuz, şikâyetçi olduğumuz 
mevzu Hükümetin istek ve talebi değil, rejimin 
tehlikede olduğunun bütün parlömanterlere du
yurulması, memleket münevverlerine duyurul-
masıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasetin anakaide-
si şudur. Hiçbir hak ve hürriyet suiistimal edil
dikçe fayda vermez. Suiistimal edilen hak yaşı-
yamaz. Hür demokratik nizamı yaşatmak isti
yorsak onun kurallarına uymaya, ona sahip çık
maya mecburuz. 

Şu tarihî hakikati de huzurlarınızda ifade 
etmek isterim. İtalya'yı faşizme aşın sol götür
müştür, Almanya'yı Hitler'in kucağına aşın sol 
götürmüştür. İspanya'yı bugünkü hale, içinde 
bulunduğu totaliter rejimin kucağına sol attı. 
Yunanistan bu yolda çaba sarf edenlerin neti
cesi olarak bugün bir cunta emrindedir. Pakis
tan yine aşırı solun tesiri ille bir başka nizamın 
içindedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, muhterem parlö-
manterler; elinizdeki imkânları çok iyi kullan
maya mecburuz. Aziz Türk Milleti bu merhale
ye 200-yıllık bir mücadeleden sonra vâsıl ola
bildi. Hür demokratik nizam uğruna nice şehit
ler verdik. Bugün bu nizam bizim elimizdedir. 
Bizden sonraki evlâtlarımıza bu nizamı sıhhatli 
olarak teslime mecburuz. İşte bu vazife şuuru 
içinde bütün parlamenter arkadaşlarımı müşte
rek mesaiye davet ediyor, cümlenizi hürmetle 
selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım bir şey söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkanım, Sayın Nusret Tuna bize dönerek, 
bize hitaben, eli ile ve cephesini dönerek «aşırı 
solu tahrik etmekle» diye söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı müsaade bu
yurun. Müsaade buyurun efendim... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şimdi, 
bu sözü bize hitaben mi söyledi, yoksa umuma 
hitaben mi söyledi? Onu tefrik etmesi lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun,.. Sayın Tuna'nin bâzı konuşma
ları sual şekline geldiği için, müzakerelere sekte 
vurduğu için, kendilerinden rica ettim, sual şek
line sokmayın dedim. Bu «yapalım» şeklinde 
umumi bir tâbir kullandıkları için hiçbir grupu 
karşısına alıp onu kasdetmediği kanaatini taşı
yorum, bendeniz. Eğer bir grupa, söylediğiniz 
şekilde bir söz tevcih edilmiş olsaydı ben onu 
tasrih ettirirdim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır. 

BAŞKAN — Ben onu öyle anladım. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Onun 

tasrih etmesi lâzım; benim grupuma böyle bir 
maksatla söylemediğini... 

BAŞKAN — Ben ne maksatla söylediğini 
tescil ettim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz ta
rafsız Başkansınız. O bizi kastederek bize hita
ben söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, ben tüzüğü 
tatbik etmesini bilirim, ama Cumhuriyet Sena
tosunda her hareket karşısında tüzük tatbik 
edilmiyeceğine inanıyorum. İstirham ediyorum. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ata-
lay, Salı günkü birleşimde Sayın Atalay'm ko
nuşmalarında bâzı sataşmalar dolayısiyle sayın 
Yılmaztürk söz istemişlerdi. Bendeniz o günün 
zabıtlarını tekraren okudum, sataşma tesbit et
tim. Ancak, Sayın Yılmaztürk arkadaşıma bu 
sebepten dotlayı tüzüğün maddesine göre söz ve
receğim. Yalnız sataşma ve kendilerine söyleme
dikleri sözler izafe edilmesi suretiyle kendileri 
için söz hakkı doğmuş, sayın üyelerden istirham 
edeceğim, müzakereleri sükûnetle devam ettire
bilmemiz için konuşmalarında yeni sataşmalara 
ve yeni söz hakkı doğurmamalarına bilhassa, bu 
hususa riayet etmelerini rica edeceğim. Sayın 
Yılmaztürk, buyurun efendim. Hitaplarınızda 
şahıslan hedef almamanızı istirham edeceğim. 
Fikirlere fikirlerle cevap vermenizi rica ediyo
rum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; Sayın 
Sim Atalay'm, Salı günkü konuşmasında aynı 
zabıttan sayfa 88. «Ekonomik çareler bulacak 
yerde C. H. P. nin ortanın solu politikasının ge
rekli en müessir tedbir olacağını akıl edecek 
yerde, 0. H. P. nin ortanın solunda politikası
nı aşırı solun bir tehlikesi olarak zihinlerde 
yerleştirmeye gayret edecek yerde, Demireı yö
netimi güya bir panzehir bulmaya uğraştı» Ay
nen cümle. Benim anladığım kadarı ile orta
nın solu politikasının 0. H. P. ne mal edilişi Sa
yın Başbakan ismet İnönünün Amerika dönü
şünden sonra, aradığını bulamıyan bir Başba
kan edası içerisinde, «Dünyada yeni bir nizam 
kuruluyor, istersem oraya geçerim, ortanın so-
lundayım» şeklinde beyanatını ilk defa duydum 
ben. Yanlışsa tashih ©dilsin. Bu daha sonra 
C. H. P. nin politikası olarak bu hale geldi. 
C. H. P. nin politikasıdır. Şimdi adeta ortanın 
solunu ekonomik çareler bulacak yerde, 0. H. P. 
nin ortanın solu politikasının gerekli en mües
sir tedbir olacağını akıl etmez, akıl edecek yer
de, arkasından yine ortanın solu politikası 
aşırı solun bir tehlikesi olarak zihinlerde yer
leştirmeye çalışacak yerde, bunun arkasından 
cümle daha ben ilâve edeyim, Sayın Sim Ata-
lay'a. Sayın Süleyman Demirel C. H. P. ne ge-

| nel başkan olacak yerde Adalet Partisine Ge

nel Başkan olmuş gibi bir ifadede, adeta ima
da bulunmak ister. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Allah etmesin. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Peki o zaman C. H. P. ile Adalet Partisinin mev
cudiyetine ne lüzum var. ElbetteM siz ayrı bir 
politikanın saliki olarak böylesinüz, elbette si
zinle beraber olmadığımız için, tamamen ayrı 
bir politikanın saliki olduğumuz için biz baş
ka tedbirleri, başka çareleri arayacağız. Sizin 
seçim beyannamenizde esas aldığınızı esas al
mak mecburiyetinde değiliz. Bu ne biçim iştir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Parti adına 
mı konuşuyorsunuz? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Evet grup adına konuşuyorum. Devlet Plânla
ması. 

BAŞKAN — Efendim onu arz edeyim. Gru-
pa, Adalet Partisi Grupuna ve onun Hükümeti
ne yapılan sataşmalar dolayısiyle Sayın Yıl
maztürk Grup adına söz almıştır. Yani grupa 
yapılan sataşmalar dolayısiyle. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Sırrı Atalay, sayfa 94: «Devlet Plânla
ması bir vurgunu plânlıyacak, ülkenin 14 mil
yar lirasını bir avuç vurguncu özel teşebbüsü
ne yağma ettirecek, yağma edilecektir, takun
yacı Plânlama Teşkilâtı tarafından.» Aynen 
zabıt böyle cümlenin sonundaki başa gelmesi lâ
zım, ama bozuk bir Türkçe, onu da anlamadım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Güzel bir Türk-
çedir, anlıyamıyacağın bir Türkçedir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Lütfen dinleyiniz. Ben burada söylemeye, siz 
dinlemeye mecbursunuz. 2,5 seneden beri bu
rada sizlerin uzun uzun konuşmalarınızı o sı
ralardan dinliyorum. 

Devlet Plânlaması bir vurgunu plânlayacak, 
Devlet plânlaması, bir avuç vurguncuyu özel 
teşebbüsüne yağma ettirecek, yağma edilecek. 
Devlet Plânlaması yağma edecek, ettirecek, ta
kunyacı Plânlama Tşkilâtı tarafından. Şimdi, 
takunyacının izahını yapayım size. 

Takunyacıdan tabiriyle Sayın Sırrı Atalay, 
Devlet Plânlama Teşkilâtımızda namazını kı
lan, orucunu tutan, namuslu, dindar, inançlı, 
vicdanlı vatandaşlarımızı kasdediyor. Namuslu 
derken, yalnız kendi namusunu koruyan değil, 
başkasının namusuna da hürmet eden namus-

_ 623 — 



C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1971 O : 1 

luyu kasdediyorum. Bu vaziyette böyle dürüst, 
vazife şuurunu müdrik, temiz, müslüman Türk 
vatandaşlarını takunyacı olarak lâkâplandıra-
cak, ondan sonra biraz sonraki konuşmasında, 
iki sene evvelki bir hâdiseyi ele alacak, cenaze 
olayını, orada da tahrir ettiği takunyacılardan 
namazın kılınmasını talebedecek. Hem tahkir 
edeceksin, ondan sonra da cenazenin namazının 
kılınmasını gruptan istiyeceksin, yok öyle şey. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) —^Ne 
ayıp şey, (C. H. P. sıralandan gürültüler, Grup 
adına mı konuşuyor sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Şayet Sayın Atalay'm söylemediği bir söz ise 
bu ,Sayın Atalay'm kendisinin söylemediği söz
lerden dolayı bâzı izafelerde bulunulduğu hak
kında söz talebi var. Soracağım hangi hususlar
da, kendisine söz vereceğim mâkul bulduğum 
takdirde. Sizin müdahaleniz müzakereleri uza
tıyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Yine zabıtlardan aynen, o istiyor ki, her gün 
biraz daha bunalım ve sonunda hep beraber 
gitmek. Ne demek bu? O istiyor ki, her gün 
biraz daha bunalım ve sonunda hep beraber 
gitmek. Nereye gitmek, niçin gitmek, kimin 
arzusuna, keyfine uyarak gitmek? 

Sayfa 97: «1961 Anayasası, denilebilir ki 
dünyanın en iyi Anayasalarından biridir. Bu 
Anayasanın ihlâlleri ve ihmâlleri sırasında eğer 
biz hiç olamazsa kaslarımızı çatmasını biliyor
sak veya bilebiliyorsak.» Evet, 1961 Anayasası 
hürriyetleri fert hürriyetini teminat altına almak 
bakımından dünyanın en ileri Anayasalarmdan-
dır. Ama şunu da hemen scyliyeyim ki, referan
dum sistemini getirmemiş olması ve 10 senelik 
tatbikat içerisinde bâzı sıkıntılarını müşahede 
ettiğimiz hususların dercedilmemiş olmasa yönü 
ile de Anayasanın iyi taraflarını teslim ederken, 
değişikliğe müstahak ve lâyik olduğu taraflarını 
beyan etmek de her halde hakkımız. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Neresi ora
lar. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Onu arz edeyim. Anayasanın 2 nci maddesi, 
«Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, 
demokratik, lâyik ve sosyal bir hukuk Devleti
dir...» deyiminde millî, demokratik, lâik ve sos

yal tâbirlerinin efradını cami, ağyarını mâni 
birer tariflerinin yapılmamış olması ve bunların 
mânası dışına çekiştirilmeye uğraşılmasının 10 
senelik tatbikatta bir mahzurunu ortaya koymuş
tur. Aynı şekilde Anayasanın 19 ncu maddesinde 
iman, din ve vicdan hürriyeti bahsinde «herkes 
vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sa
hiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâka, veya 
bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir.» Yani 
din ve vicdan hürriyeti meselesini kamu düze
nine, umumi ahlâka ve bu uğurda çıkarılmış ka
nunlara aykırı olmamak kaydını getiriyor. Gü
zel. Gelelim şimdi 20 nci maddesine «herkes 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Düşün
ce ve kanaatlerini söz, yazı resim veya başka yol
larla tek başına veya toplu olarak açıklıyabilir 
ve yayabilir. Kimse düşünce ve kanaatlerini 
açıklanmaya zorlanamaz.» 19 ncu madde din ve 
vicdan hürriyetini kayıtladığı halde, neden 
20 nci madde düşünce hürriyetini kayıtlamamış-
tır? işte bugün bunun sıkıntısını çekiyoruz. 
Çünkü komünizma düşünce hürriyeti içindedir? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O başka, Ana
yasa maddesi, o yanlış. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Evet, düşünce hürriyeti içine giriyor. Aynen 
okuyorum. Binaenaleyh Anayasanın en ileri 
Anayasa olmasını iddia etmesi yanında beraber 
olduğumuz yerler olmakla beraber 10 senelik 
tatbikat neticesi, değiştirilmeye muhtaç olan yer
lerinin bulunduğunu da elbette işaret etmek 
her halde hakkımız. 

Sayfa 101: «Personel Kanunu için, «verin 
bunu verin, Sincan'daki jandarma komutanına 
daha iyi getirirdi. Belki bu kadar sızlanmalar 
ve bu kadar kamu görevlisini rahatsız eden bir 
ortam da meydana gelmezdi.» diyor. Bakınız 
Personel Kanunu için Sayın Atalay'm kullan
dığı tâbire... Bununla güya şunu demek istiyor. 
Ben teşriî organı tahrik etmek istemiyorum. Siz 
Hükümetin getirdiğini burada her iki Mecliste 
tadillere uğratabilirsiniz, değiştirebilirsiniz ve 
o çıkardığınız kanun eninde sonunda Parlâmen
tonun malı olarak çıkar. Ona fazla bir şey de
miyorum, ama getirene demek istiyorum, şek
linde ifade etmek istiyor. Ben de ona demek 
istiyorum ki, siz dolaylı olarak Parlâmer.tonun 
seçip, tâyin edip itimat ettiği Hükümetinin ge-
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tirdiği bir tasarıyı bir jandarma karakolu komu
tanının getirdiği ile kıyas edemezsiniz. Bu do
laylı olarak endirekt olarak, sayın senatörler 
sizin teşrii sıfatınıza, hükmi şahsiyetinize, Parlâ
mentonun şeref ve haysiyetine hakarettir. 

Sayfa 104: «iki yıl önce yargı organlarının 
başı imran öktem'in cenazesi kaldırıldığı sırada 
o gün irtica, o gün aşın sağ, o gün tutuculuğa 
açıkça taviz veren, açıkça arkalık eden, açıkça 
yan çıkan Demirel...» Bir de yan çıkan tabiri 
çıktı şimdi ne demek bilmem. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Taraftar çı
kan. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Yan çıkan, orta çıkan, sol çıkan. «... Yan çıkan 
Demirel yönetimi neyi bekliyor idi? Hem irti
cai destekliyeceksin, hem irticaa tâviz verecek
sin.» Cümle aynen böyle. 

Şimdi, irticaın ilmî tarifini yapacağım, irtica 
nedir? irtica, gerilik, dar düşünmek, taassup 
denilen hak ve hakikati kabul etmemek, üzerin
de inadederek durmak manasınadır. Burada 
Sayın Sırrı Atalay, bu irtica kelimesi ile bu ilmî 
mânadaki irticai değil, ne hazindir M, 36 milyo
nunun 35 inin sâliki bulunduğu İslâm Dinini ve 
Müslümanları kasdetmektedir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne münase
bet, olmıyan şeyi iddia ediyor, hem de olmıyan 
şeyi söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etme
yin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Şimdi burada ayrıca bir dinî hakikati de açıkla
mak istiyorum. Kimin cenaze namazı kılınır, 
kimin kılınmaz? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Rica ediyo
rum efendim, vazgeçsin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Kim cenaze namazı kıldırır, kim kıldırmaz? Bir 
ölüyü, bir mevtayı.... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk bir dakika 
efendim. 

HALİL GORAL (Aydın) — Konuşsun Sa
yın Başkan, konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, affedersiniz 
ne söylediğinizi pek anlıyamadım... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın senatörler, bir ilmî hakikati, bir dinî ve 
ilmî hakikati dinî ölçü ve açıdan, hiçbir şahsı ve 

J ferdi himaye kasıtı gözetmeksizin burada izah 
I ve arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bu lâfta ne var efendim? De
vam edin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Allah hepimize geçinden versin. Bir kişi vefat 
ettiği zaman, onun namazını ölen baba ise oğlu, 
ölen oğulsa babası veya kan ve civar akrabası 
kıldırır. Eğer bu kimseler cenaze namazını kıl
dırmak için imamet vazifesini bilecek derecede 
bilgi ve dinî kültüre sahip değilse, o mevtanın 
namazını imamı hayyi kıldırır der islâm, imamı 
hayyiyi izah edelim, imamı hayyi'den maksat 
şu: Mevtanın hayatında dinî müşkül ve mesele
lerini sorduğu, güvendiği, inandığı itimat ettiği 
insandır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Grup adı
na cevapla ne alâkası var, bunların. 

BAŞKAN — Efendim, bir fikri izah sadedin
de bu mevzua girdiler, takibediyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hakkı yok, 
grup adına konuşmaya. 

BAŞKAN — Takibediyorum, şayet sadet dı
şına çıkarsa ben müdahale ederim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Daha önce 
grup adına cenaze namazı... Bu bir şuursuzluk
tur. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
O halde, bu vaziyette... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sadede gel
menizi istirham edeceğim. Sadede gelin lütfen. 

CEMÂLETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk grup adına konuş
maya mezun değildir. Salı günü yapılan konuş
malar neticesinde grup adına söz istiyen zatiâli-
nizden benim. Sayın Alâeddin Yılmaztürk ken
di şahsı adına istemiştir. Yanlış bir ifadede bu
lundunuz tashih ederim. 

BAŞKAN — Sayın inkaya müsaade buyurun. 
Ben Sayın Yılmaztürk'ün şahsı adına mı, yoksa 
grup adına yapılan sataşmadan dolayı mı söz 
istediğini, yani grupa yapılan sataşmadan do
layı söz mü istediğini Sayın Grup Başkanından 
sordum. Grupa yapılan sataşmaya cevap vere
ceğini beyan ettiler. Eğer bu grup adına konuş
mayı tazammun etmez diyorsanız... Yani bu ifa
de grup adına değil, sadece grupa yapılmış olan 
sataşmaya şahsı adına cevap vermek durumun-

I da demek istiyorsanız, orasını Sayın Başkan ile 

625 — 



O. Senatosu B : 25 14 . 1 . 197İ 0 : 1 

tashih edin, bana bildirin, ben o tefhimi yapa
rım. Yani hata bende değil. (Gürültüler) 

CEMÂLETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, şu anda Başkanımız burada yoktur, 
Başkanvekili olarak ben ifade ediyorum. Ne 
grupumuzda, ne idare heyetimizde kendisine her 
hangi bir yetki verilmemiştir. Yalnız Sayın 
Başkanımız geçen celsede burada bulunmadığı 
için, hâdiseleri bilmediği için böyle bir emrivâ-
kiniz karşısında bu şekilde.... 

BAŞKAN — Tashih ediniz, emrivaki değil
dir, emrivaki değildir. Fakat Grupun Başkan-
veldli sıfatiyle bu ifadede bulunduğunuza göre 
Grup adına konuşmadığını ben şimdi tescil edi
yorum. (Gürültüler) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O halde söz 
veremezsiniz, usûl hakkında söz istiyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler ve Grup adına 
konuştu sesleri) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Biz niye din
ledik şimdiye kadar? Şahsı namına olamaz, 
grup adına. O zaman siz söz veremezsiniz (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. Sayın Türkmen müsaade bu
yurun. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Merak etmeyin ben düzeltirim meseleyi. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Türkmen 
müsaade buyurun. O zaman, müsaade edin efen
dim, müsaade edin. Ben zabıtları tetkik ettim, 
zabıtlarda Grupa da, Hükümete de sataşma var, 
hattâ hattâ Sayın Yılmaztürk'ün şahsına da var. 
Şimdi, Sayın A. P. Grup Başkanvekilinin Sayın 
Yılmaztürk'ün Grup adına konuşmadığını be
yan etmesi üzerine ben bu sözü sadece şahsına 
yapılan sataşmaya vermek suretiyle o sadedin 
içerisine alacağım. O da şu: Bakın hazırlıklı ol
duğumu görüyorsunuz: Sayın Yılmaztürk'e, 
çünkü iddia ettiği takdirde yapılmış mı bu sa
taşma, yapılmamış mı cevap verebilmek için 
daha önceki tetkikmi kâğıt üzerine aldım. (Grup 
adına konuşuyor sesleri, C. H. P. sıralarından) 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Konuşamaz 
zaten. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim., 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Sayın senatörler... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın 
Yılmaztürk. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ama, de
vam etsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Yılmaztürk'e hi
taben «siz bir tefriki henüz yapamamışsınız, 
Demirel - A. P. tefrikini yapamamışınız,» şeklin
de bir sataşmada bulunduğu için, şahsına sataş
mada bulunduğu için söz verdim, veriyorum. 
Şimdi bu sadet içerisinde... (Gürültüler ve 
C. H. P. sıralarından grup adına konuştu sesle
ri) Müsaade edin efendim, müsaade edin, ma
demki grup adına konuşmuyor, bu sadet içeri
sinde. Sayın Yılmaztürk bu sadet üzerinde lüt
fen konuşmanızı yapınız, aksi takdirde sözünüzü 
kesmen mecburiyetinde kalacağım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Çok muhterem senatörler, iktiza tâyininden 
âciz değilim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bir 
noktayı tescil etmek lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun, hatip konuşuyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Kabili hitabolmıyan şekilde... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan bir noktayı tescil etmek lâzım, şimdiye 
kadar ki konuşmaları grup adına, bundan son
rakiler şahsi adına. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun söz verme
dim, hatip konuşuyor, bilâhara dinlerim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bravo, devam, 
devam. 

BAŞKAN — Efendim söz vermedim, bilâ
hara dinlerim Sayın Bekata. Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Çok muhterem senatör arkadaşlarım, iktiza tâyi
ninden âciz değilim, kabili hitabolmıyan yerler
de konuşmasını da bilirim. Yalnız, ben önergem
de şahsıma ve mensubolduğum parti ve Hüküme
time olan sataşma dolayısiyle söz istedim (Gü
rültüler) ve Grup Başkanı ile de görüştüm. 
(C. H. P. sıralarından bravo, bravo sesleri, de
vam, devam sesleri) 

Şimdi, muhterem senatörler bir kasdun yok. 
Burada bâzı konuşmalar oluyor, bu konuşmalar 
bu yüce kürsüye yakışmıyan tarzda ilmî hata
larla dolu oluyor. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Seninki 
gibi. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Benimki de olabilir. Beşeriz, hatadan arî deği
liz, insanlık odur ki hatasını itiraf edebilsin. 

Binaenaleyh... 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Şu cenaze 

namazını bitir bakalım. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk lütfen bağla

yınız efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Sayın Sırrı Atalay... Evet, bir noktayı daha arz 
edeyim müsaadenizle toparlıyacağım. Bitirece
ğim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Kim namaz kıldırır, anlattım. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk vaktiniz dol

muştur lütfen bağlayınız efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Şimdi Mmin namazı kılınır, kimin kılınmaz onu 
arz edeyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk müsaade ede
mem efendim, sadet dışı oluyor, sadet dışı olu
yor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Peki efendim, peki efendim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, lütfen bağlayı
nız efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, Sayın Başkan bu kürsüden çok 
sadet dışı konuşmalar yapıldı, çok mevzu dışına 
çıkılmalar oldu, büyük tahammüllerle dinledik. 
Bir ilmî hakikati burada arz etmeme... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ne ilmî 
yahu? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Müsaads etmiyorsanız susacağım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yılmaztürk... 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

ilmî iradi ve ilmî hakiki... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yıl-

maztürjs: ben size önerge üzerinde söz vermiş de
ğilim, sataşmaya cevap vermek üzere kısa bir 
konuşma rica ettim. Konuşmanıza ballarken de 
rica ettim; şahıslar hedef tutulmasın, fikre fikir
le cevap verilsin diye. 

HALİL GORAL (Aydın) — Sayın Başkan, 
arkadaşımızı zevkle diliyoruz, müsaade edin 
konuşsun efendim. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

«O gün irtica, o gün aşırı sağ, o gün tutuculuğa 
açıkça taviz veren, açıkça arkalık eden, açıkça 
yan çıkan Demirel yönetimi.» Demirel yöneti
mi o gün irtica taviz vermemiştir, irticaın tari
fini yptık. O gün aşırı sağa taviz vermemiştir. 
Burada sağın, solun da ilmî tarifini yapmak is
terdim, ama zannediyorum Saym Başkan buna 
da belki müdahale edecektir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Biz dinle
riz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Onun için bu hususu Sayın Sim Ataıay'a başka 
bir münasebetle arzı cevap ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Memnun olu
rum. 

FERİD MELEN (Van) — Atalay'm namazı 
kılınır mı, kılınmaz mı? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — İstirham edeyim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

öyle bir beyanda bulunmadım Sayın Ferid Me
len. 

BAŞKAN — Sayın Melen müsaade buyurun 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Atalay'm namazı kılmn mı, kılınmaz mı beya
nında bulunmadım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk müsaade bu
yurun efendim. Sayın üyeler, sayın üyeler çok 
istirham ederim efendim, kürsüde... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
inşallah... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lâ
fımı bitireyim. Sayın üyeler, kürsüde her hatip 
geniş bir hürriyet ölçüsü içerisinde istediğini ko
nuşabilir ve kürsüde söylediğinden dolayı hiçbir 
hatip mesul tutulmaz. Bu itibarla hoşunuza 
gitmiyebilir fikir... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Çok ho
şumuza gitti. 

BAŞKAN — Fakat Cumhuriyet Senatosunun 
mehabetine yakışır hareketlerden dışarı çıkmı-
yalım, istirham ediyorum bu hususu. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
İnşallah Sayın Sırrı Atalay'm namazını kıldır
mak, kılmak bana nasibolmaz. 

BAŞKAN — Efendim istirham ederim Sayın 
, Yılmaztürk. 

— 627 — 



C. Senatosu B : 25 14 . 1 . 1971 O : 1 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bununla Sayın Atalay'a benden uzun ömür tav
siye ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk istirham ede
rim efendim, saat 19,00 oldu. Mesai saatimiz 
doldu, bağlayınız lütfen. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Yine sayfa 109 Sırrı Atalay: «Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesini asker, jandarma ve polis kuv
vetleri sarıyordu. Orta - Doğu Teknik üniversi
tesi son aylar içerisinde belki de son altı ayda 
gençlik olaylarında en az adı geçen, en az olay
lara sahne olan yerdi,» Zabıtlardan aynen oku
yorum. 

HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Sadet dı-
çına çıktı Sayın Başkan, eğer bundan sonraki 
konuşmaları şahsı adına ise. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk istirham edi
yorum vaktiniz dolmuştur ba^lavmTz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum sayın üyeler, fazla vaktinizi israf 
ötmiyeceğim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Çok 
dağıttın zaten. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Böyle ifade ettiği Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin Talebe Yurdunda, yurdun zermin ka
tında bir mescit var. O mescitte Orta - Doğu 
Teknik üniversitesi talebelerinden büyük bir 
grup namazını kılmaktadır, islâmî inanışı isti
kametinde dinî vecibelerini yerine getirmekte
dir. Bidayette DEV - GENÇ. komandolar ve 
bunların dışında kalan, hiç bunlara dâhil ol-
mıyan, dersinde, vazifesinde, namazında, 
işinde, gücünde olan grupla bu üç grupun müş
terek anlaşmaısiyle bir ibadethane açılmıştır. 
Şart şu : DEV - GENÇ diyor M, bizim koman
do ile mücadelemize kanşmıyacaksınız, siz 
serbestsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk bu sadet dışı 
oluyor., istirham ediyorum, vaktimiz doldu, 
(bağlamanızı istirham edeceğini. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Efendim, Orta - Doğuda hafta içinde hiçbir 
şey yok diyene cevap veriyorum, arz ediyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Şahsı ile 
neresi alâkalı? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hükü
met adına konuşuyor.. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben lüzumlu yerde 
sayın üyenin konuşmasında tüzüğe göre harekelt 
ederek... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sözümü bitireyim, bana hak vereceksiniz. 
Şimdi bu anlaşmadan sonra aradan zaman ge
çiyor, komandolar Orta - Doğu Teknik üniver
sitesine (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Yılmaztürk, sadede da
vetim ikiyi aştı, böyle devam ederse sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalacağım, istirham 
ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Cümleyi bağlıyorum sayın Başkan, bilâhara 
orada namaz kılan, vazifesini eda eden talebe
lere DEV - GENÇ mensupları tarafından hü* 
cum edilmiş, dövülmüş, talan edilmiş, halılar 
toplanmış, levhalar yırtılmış, kitaplar tekme
lenmiş. Bütün bunlar yapıldıktan sonra halılar 
toplanmış, kapıya bir de kilit asılmış, «Bir da
ha buraya girerseniz» hem de tâbir şöyle «Biz 
sizin için halk savaşına gireceğiz, siz de bu
rada namaz kılacaksınız ha?.. Sizi gidi sizi» 
falan diye. Bu grup rektöre gidiyor; bizim 
halimiz budur, nedir bu başımıza gelen, diyor
lar, Rektör Erdal inönü'nün o talebelere ver
diği cevap şu : «Lâik Devletin lâik... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, 
kesiyorum sözünüzü artık. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bir noktaya geliyorum ki sözümü topıarlıyayım 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saat yedi oldu efendim. Sa
yın Yılmaztürk sözünüzü kestim efendim... Zap
ta girmez bundan sonra efendim... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Lâik 
Senatonun lâik Senatörü... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız vakit doldu 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Saiyın arkadaşlarım, ben bu konuda ilmî salâ
hiyete sahibim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Allah Al
lah... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bunu ilmî şekilde her yerde, herkesle konuşa-

| cağım ve konuşabilirim. 
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MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Lâikliği 
anlatsın, müsaade edin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bir nokta daha; Saym Sırrı Atalay'in sataş
ması sadedinde son bir toparlama yapıyorum. 
Sayın senatörler, hepinizin malûmudur ki, Sa
yın Sırrı Atalay bir başka celsesinde Senato 
İdaresine (Aşiret idaresi) tâbirini kullanmıştır. 
Bu Senato İdaresini aşiret idaresine benzetmek, 
her halde Senatoyu ve Senatonun şerefli üyele
rini aziz kılmaz zannediyorum. Bir başka 
•oturumda... 

BAŞKAN — Bir-dakika... 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, saat ondo-

skuz oldu. İstirham ediyorum efendim, bağlayın. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Sayın Başkan, geçen celsede S i m Atalay'a oy
lamak suretiyle, saat yediyi geçtiği halde, en 
ağır şekilde konuşmalarına, umumi heyetten 
karar almak suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yıl
maztürk müsaade buyurun. Sayın Atalay öner
ge üzerinde konuşuyordu, siz ise sataşma dola
yısıyla söz istediniz. Ama bu kadar uzatmaya 
hakkınız yok efendim, istirham ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkanım, böyle sataşma için olunca bir 
zaman tahdidi var mıdır, böyle bir kayıt var 
mıdır? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
siz konuları daha önce hangi noktalara inhisar 
ettireceğinizi bildirmediğiniz için mevzu taşı
yor, taştığı takdirde de haklı olarak etraftan 
bâzı şikâyetler geliyor. Bu itibarla müzakerele
ri sükûnetle yürütmek vazifem olduğu için 
müdahale ediyorum, özür dilerim, bunun dı
şında başka mâna taşımıyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Davamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, vakti
miz dolmuştur, Saym Yılmaztürk'ün cümleleri
ni bağlamasına kadar uzatılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, lütfen cümlelerinizi bağlayın 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜEK (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem üyeler, Orta Doğu Teknik Üni
versitesinin son altı ayda sütliman olduğu, hiç
bir hâdise geçmediği ve buradaki talebelerin 
hiçbir hâdiseye karışmadığını ifade eden Sayın 
Sırrı Atalay'a Yüce Senato üyelerini, arkadaş
larımı tenvir sadedinde, böyle olmayıp hâdise
ler olduğunu, orada okuyan talebelerin, inanan 
zümrenin büyük müşkülâtla karşıkarşıya kal
dığını ve bu talebelerin grup halinde rektöre 
gittiklerini, dayak yediklerini, haklarını nere
den soracaklarını ifade ettiklerini ve bu konu
da da Sayın içişleri Bakanımızın bu konuya 
da niçin eğilmediğini, iktidar mensubu parlö-
manterler olarak şikâyet ederken, muhalefet 
mensubu parlömanter, senatör arkadaşlarım, 
benim bakanımı aşırı sağı desteklemekle itham 
etmektedir. Buradaki tezadı anlatmak istiyo
rum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Grup adına 
konuşmuyorsun... 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Yılmaztürk? 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Çok muhterem senatör arkadaşlarım, vaktin 
ilerlemesi ve sizin kıymetli vakitlerinizi alma
mak ve müracaatımda kendi grupumdan da bâ
zı muaheze seslerini işittiğim için üzüldüğüm
den dolayı, sözlerimi burada kesiyorum, yalnız 
bir ilmî cümleyi arz edip sözlerimi bitireceğim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bir de ölü 
nasıl yıkanır, onu anlat da çıkalım artık... (Gü
lüşmeler ve gürültüler) 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Kadere iman ilmî gelişmeye mani olmadığı gi
bi, kaderi inkâr etmek de mukadderatı değiştir
mez. Kaza ve kader hale göre tecelli eder. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zatıâliniz söyle
diğiniz sözlerin izafesi bakımından söz istemiş
tiniz. Fakat vaktimiz doldu, onun için istirham 
ediyorum. 

Komisyon seçimlerinin neticesine ait... 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben de 

söz istemjrjtim. 
BAŞKAN — Zatıâlinize söz veremiyeceğim 

efendim. Çünkü zatıâlinize izafe olunan sözle
ri tasrih ettirdim, o bakımdan size ait her han
gi bir şey kalmadı efendim. 

Komisyon seçimlerinin neticesine ait tezke
reyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonu için yapılan seçime (86) üyenin katıldı
ğı ve bu mevcudun salt çoğunluğu temin et
mediği cihetle, tasnife gidilmemiştir. 

Arz olunur. 

üye 
isa H. Bingöl 

Tasnif Heyeti 
tiye 

Sedat Çumralı 

Üye 
Nahit Altan 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçi
me (86) üyenin katıldığı ve bu mevcudun salt 

çoğunluğu temin etmediği cihetle, tasnife gidiL 
memiştir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

isa H. Bingöl Sedat Çumralı 
üye 

Nahit Altan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, komisyon seçimle
ri neticesinde adayların gerekli çoğunluğu el
de edemedikleri görülmüştür. 

19 . 1 . 1971 Salı günü saat 14.00 te toplan-
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

>>f5-<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

"KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna 
üye seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının, asayiş ve 
anarşist eylemler konusunda bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 8.7 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/203) (S. Sayısı : 1441) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2„ — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Ber
kol'un TRT Annkara Televizyonuna dair Se
nato Araştırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet. Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, raporu 
(3/868) (S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi: 
2 . 6 . 1970 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi nıu-
muvacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare 
Meclisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının 
bağdaşıp buğdaşamıyaeağma dair, istanbul 
Üyesi Ekrem özdenin önergesi ve bu hususta 
Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 
28 sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1485) 
Dağıtma tarihi : 23 . 7 .1970) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/36) (S. Sayısı : 1474) Dağıtma tarihi : 
24 .11 .1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 11 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Köksal'm, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan Kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 



10. — Cumhuriyet Sena/tosu içel üyesi Lût-
fi Bilgenin^ içel iline bağlı G-ülnar ilçe beledi
yesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukuibulan boykot, işgal ve diğer hâdise
lere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi. (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köksr'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1970) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca ;nm, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
r ı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırma
sı istiyen önergesi (10/42) 

v 17, __ 1.970 y ! İ 1 : B ü t ? 3 Kanununa b?ğh 
(A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1 403; Cumhuriyet Senatosu 1 1148) (S, Sa
yısı: 1498) (Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1971) 

X 18. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvellerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütç?. Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/376; Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (S. 
Sayısı: 1499) (Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1971) 

X 19, — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

2 — 

I (Millet Meclisi 1/404; Cumhuriyet Senatosu 
1 1148) (S. Sayısı: 1500) (Dağıtma tarihi: 
4 , 1 . 1971) 

X 20. — Cumhuriyet Senatosu İmniir Üyesi 
M s cip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu 
1970 yılı Bütçesinin (A/İ) ve (R) işaretli cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
isi Meclisi 2/418; Cumhuriyet Senatosu 2/301) 

I (S. Sayısı: 1501) (Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1971) 

I v 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Nafaka alacaklarının yabancı mem

leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, B i n 
leri," Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle ku-

I rulam Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
| 1/120; Cumhuriyet Senatosu 1 1143) (S. Sayı

sı : 1478) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) 
(Fiti-s tariki : 31 . 1 . 1971) 

| X 2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yn/c-^layva 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsoluslı-k 
'Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
ka^ul olunan metni ve Gumb-riyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet. Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senato
su 1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi: 
4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 31 . 1 . 1071) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) ben-

I di ve sözü gecen kanuna geçici iki madde eklen-
I meşine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cum
huriyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Da-

I ğıtma tarihi : 7.12.1970) (Bitiş tarihi: 31.1.1971) 


