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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ıSivas Milletvekili Eknetoı Kangal, teknik per
sonelin işbaşında boş oturma direnişine ve bu 
konunda alınması gerekli tedbirler'e dair gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
foir mahkeme kararının uygulanmadığı konu
sundaki demecine Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayanıgil cevap verdi. 

Nevşıeihıir Milletvekili Hüsamettin Bıaşer, 
iKöy Kanunu ve Çiftçi mallarını koruma Kanu
nunun ıbugünkü ihtiyaçlara cevap vermediğime 
ve bu konularda yeni kanunların süratle çıka
rılması gerektiğine dair gündem dışı demeçte 
Ibulundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
kerecinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve- . 
rilmelsi ve 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in, 
«Katma protokol ve ekleri ile malî protokol, 
Avrupa kömür ve çelik topluluğu yetki alanı
na giren maddelerle ilgili anlaşma ve son sene
din onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı» nın havale olunduğu komisyon
lardan gerekli oranda seçilecek üyelerden ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, istanbul'
un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera 
Vasıtalığının önlenmesi konusunda, zamanında 
igerelken tedbirleri almakta sorumsuzca davran
dığı iddiasıiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hak

kında bir gensoru açılmasına dair önergesinin 
gündeme alınması, görüşmeler sırasında red-
dolundu. 

Halen gündemde bulunan gensoru önergele
ri üzerinde yapılacak görüşmelerin yarımşar 
saatten fazla olmamasına dair verilen bir 
önerge, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
lolundu. 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
İkinci BeŞ Yıllık Kalkınma Plânında öngö
rülen toprak dağıtımını sağlıyan reformcu 
kanunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı 
yapmadığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/14) nin gün
demden çıkarılması, önerge sahibinin istemesi 
üzerine, kabul edildi. 

11/14 sayılı önerge sahibinin konuşması 
sırasında C. H. P. Gruıpuna, Hükümete ve 
Meclise hakarette 'bulunulduğu iddiasiyle 
O. H. P. Grupu adına Mehmet Ay tuğ, Tarım 
©akanı ilhami Ertem ve içel Milletvekili Tur
han özgüner ihirer konuşma yaptılar. 

11 . 1 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,08 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Talât Köseoğlu Memduh Eksi 

Kâtip 
•Sivas 

Enver Akova 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-

ışargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana Kay
seri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil ve 
tâyinlere dair sözlü Soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/171) 

Yazılı sorular 
1. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'

ün, Maraş iline 1970 ve 1971 yılları içinde 
yapılan ve yapılacak olan T. E. Kurumu 
ile alâkalı işlere dair yazılı storu önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/401) 

2. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
1970 ve sonraki yıllarda Maraş ilinde yapıla
cak spor tesirlerinin neler olduğuna dair ya
zılı soru önergelsi, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/402) 

3. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinde hangi şahısların İstiklâl Madalya
sı işlerinin tamamlandığına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/403) 

4. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş ili içinde bugüne kadar tesbit edilen 
nedenlere dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/404) 

5. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ili içinde cami ve Kur'an kurslarına tah
sis edilen müezzin kadrolarına dair yazık so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/405) 

6. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1 . 12,. 1969 ile 1 . 11 . 1970 tarihleri arasında 
bakanlıklar emrinde çalışanlara verilen kadro
lara dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/406) 

7. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu'-
nun, serbest çalışan doktorların da mecburi hiz
mete tabi tutulmalarına dair yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/407) 

8. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğ-
lu'nun, Ankara'da görev yapan Devlet memur
larının sahilbolduğu mallara dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/408) 

9. — Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Ur-
fa Valiliğine, Almanya'ya gidecek işçiler için 
bir kontenjan açılıp açılmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/409) 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'ın, Aydın'a bağlı Bozdoğan ilçesinde orta
okul ve meslek okulları açılmasına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/410) 

11. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, İstanbul Kültür Sarayı yangını dolayısiyle 
her hangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığı
na dair yazık soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/411) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon - Çaykara ilçesi Uzungöl bucağın
da, açılan köy okulunun öğretmen ihtiyacına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/412) 

13. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
bir gazete tarafından askerî ya da sivil kaza 
mercilerinin mânevi şahsiyetine hakaret edildi
ği iddiasına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa ve Adalet Bakanlığına gönderilmiştir, 
(7/413) 

14. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Plânlama ve Uygu

lama Dairesi Başkanlığına getirilen şahsa dair 
yazılı soru önergesi, Başlbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/414) 

15. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
1970 tütün piyasasında üreticiden, Tekel ve 
tüccar tarafındman alman tütün miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Gâimrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/415) 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
1965 - 1970 yılları arasında Millet Meclisi ta
rafından hangi devletlere gezi yapıldığına dair 
yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı
na gönderilmiştir. (7/416) 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-
un, 1971 yılında Amasya iline yapılacak yatı
rımlara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/417) 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'
ün, Askerî Orman işletmesinin en kesif orman
larının hangi bölgede olduğuna dair yazılı so
ru önergesi, Orman Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/418) 

19. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
Etiıbank'ın, Bandırma'da kurduğu Boraks tas
fiye tesislerine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/419) 

20. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, l.T.i. Akademileri ile Ege Üniversitesi T. i. 
Bilimler Fakültesinde Ticaret Lisesi mezunla
rına tanınan kontenjanın artırılmasına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/420) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, talebe hareketlerinin durdurulması için ted
bir alınmasına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/421) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, G-ülhisar - Dirmil - Fethiye Devlet yolunun 
yapılmasına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/422)" 

23. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, izmir - Antalya arasındaki, Tefenni - Kor
kuteli yolunun yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa, Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/423) 

24. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ek 
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inşaat ve tamiratlarının tatil aylarında yapıl
masına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/424) 

25. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Bakanlar Kurulu Kararı alınmadan il imar 
müdürlüklerince şehir imarında değişiklik ya
pılmamasına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa, Bayındırlık Bakanlığına, gönderilmiş
tir. (7/425) 

26. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye'de fabrika mamullerinin satışını 
ayarlıyacak bir satış bürosunun kurulmasına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa, Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/428) 

27. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
in, Çanakkale ili Genel Meclis ve Daimî Encü
men üyelerinin altyapı hizmetlerinde yaptık
ları iddia olunan kanuna aykırı işlemlerin tes-

TEKLİFLER 
1. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'ın, 

Ferdî spor branşlarında dünya veya olimpiyat 
şampiyonluğu kazanmış amatör sporculara va
tani hizmet aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/432) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

2. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 6132 sayılı At yarışları hakkındaki Kanu
nun 4, 5 ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/433) (Tarım, Adalet 
ve içişleri komisyonlarına) i 

3. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey- j 
dibeyoğlu'nun, 6245 sayılı Harcirah Kanununun | 
49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair | 
kanun teklifi (2/434) (Orman, Maliye ve Plân i 
komisyonlarına) 

4. — Kırklareli Milletvekili Beyti Arda'nın, 
Emekli Sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril-

bitine dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/427) 

28. — Artvin Milletvekili A. Naci Budak'-
ın, ArtVin ili Şavşat ilçesi Balıklı köyünün 
Zata mahallesi ile Mısırlı köyünde çıkan yan
gına dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/428) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Ala
balık köyünün su taşkınlarından korunmasına 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Köy İşleri bakanlıklarında gönderil
miştir. (7/429) 

30. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, 
Adliye teşkilâtında çalışan personelin, 657 sa
yılı Kanunun tatbikiatı ile uğradığı zarara dair 
yazılı soru önergesi, Maliye ve Adalet bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/430) 

meşine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek geçici 
maddeler eklenmesine dair 28 . 1 . 1970 gün ve 
1214 sayılı Kanuna geçici bir madde daha ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/435) (Çalışma, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Devlet ve ona bağlı müesseselerde ça
lışan işçi vasfında olan kimselere ilâve tediye 
yapılması hakkındaki 6772 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/436) (Çalışma ve Plân komisyon-

j larına) 
| 6. — Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri-
! nin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa-
| retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka-
' nun teklifi (2/437) (Bütçe Karma Komisyo

nuna) 
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sa
yılı, 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7334 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/438) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

II - GELEN KÂĞITLAR 
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BÎRÎNOt OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), M. Orhan Daut ((Manisa) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 ncü birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN — Otomatik cihanla yoklama ya

pılacaktır. Sayın üyelerin oylarını otomatik ci
hazla kullanmalarını rica ederim. 

1. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'-
ın, yurdumuzun içinde bulunduğu bunalım, son 
günlerde gelişen olaylar ve Bütçe Karma Komis
yonunda bu konularda yaptığı konuşmanın tu
tanaklara yanlış geçmiş olduğu hususlarında 
gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Bütçe müzakereleri esnasında 
gençlik olayları üzerinde kornişona yapan Sayın 
Asutay gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun, 
kısa olmasını rica edeceğim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Son oturumumuzdan bu yana, hepimizin de 
bildiği üzere, yurdumuzda yeni olaylarla kar
şılaştık. Çeşitli nedenlerden ötürü, bunalım içe
risinde bulunan toplumumuzu, büsbütün huzur
suzluğa sürüklemekten fayda umanların eylem
leri arttı ve o kadar ki, bu eylemler Devletimi
zin dolayısiyle toplumumuzun güvenliğini koru
makla vazifeli polislerin nöbet mahallinde vu
rulmasına ve en son Atatürk Panosunun taşlan
masına kadar yürüdü ve bir gün, en büyük işçi 
harekâtını temsil eden Türk - İş Genel Merke-
nin dinamitlenmesi cüretine kadar'ulaşabildi. 

Toplumumuzun her kesiminin içinde bulun
duğu huzursuzluk giderek artmış, bir bunalıma 
dönüşmüştür. Bugün yurdumuz bir bunalım 
içinde, hem de tahammül edilmez bir bunalım 
içinde bulunmaktadır. Birtakım çevreler, açık 
ya da gizli örgütler ise bu bunalımı patlama 
noktasına ulaştırmak için ellerinden gelen ça-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğuimuiz vardır. 

bayı sarf etmekte ve maalesef bunlar da bir 
ölçüde başarılı olmaktadır. Bunalım ve tehlike 
başta Yüce Meclisimizin sayın üyeleri olmak 
üzere, Hükümet, siyasal partiler, Anayasa ku
ruluşları tarafından bilinmekte, tedlbir alınması 
belirtilmektedir. Ancak, tedbirlerin neler olma
sı gerektiği üzerinde açik ve seçik bir görüş öne 
sürülmemektedir. 

Bu noktada bunalımı yaratan nedenlerden, 
bunalımın tezahürleri ve bunalımı patlama nok
tasına ulaştırmak için girişilen art niyetli ça
balar üzerinde kısaca durmak faydalı olacak
tır. 

Toplumumuzu teşkil öden her hangi bir 
ıgrupa göz atalım; bu ister üretici, ister toprak
sız köyü, ister tarım işçisi, ister sanayi işçisi, is
ter memur olsun; göreceksiniz tek şey huzur
suzluk olacaktır. Küçük esnaf, küçük sanayici, 
öğretmen, öğrenci, hâkim ve hekim ve en niha
yet idareciler huzursuz haldedir. 

Bu huzursuzlukların temelinde hiç şüphesiz 
demokratik sıkıntılar yatmaktadır. Huzursuz
lukların en büyüğü, tepkiye dönüştüğü öğren
cilerimizi ele almak isterim. Üniversiteye gire-
miyen öğrencilerimizin huzursuzluğunu haksız 
görmek mümkün değildir. Yıllarca «Ben dok
tor olacağım» hevesiyle kendisini yetiştirip, 
sonra Hukuk Fakültesine girmek zorunda ka
lan, ya da iktisatçı olmak isteyip Veteriner 
Fakültesine girmek zorunda kalan öğrencinin 
huzursuz olduğunu söyleyebiliriz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Gördüğü derişlerden yeterince yararlanma
dığını, ders kitaplarının çok pahalı olduğunu, 
yurt imkânlarının kısıtlı olduğunu söyliyen bir 
öğrencimizin haksız olduğunu söylemek insaf
sızlık otaıaz mı? Bu huzursuzlukların yanı sıra, 
Türk halklarını bağılmisızlığa kavuşturmaktan 
söz edenlerin yaratmak istediği, haksızlıktan 
da öte iğrenç diye nitelendirelbilinecek bir hu
zursuzluk da vardır. Halkı huzursuzluklarla hak
sız huzursuzluklara aynı tedbirlerle çare ara
mak mümkün olmaz. Birinci çeşit huzursuzluk
ların temelinde ekonomik nedenler, eğitim sis
temimizin aksaklıkları yatmaktadır. Eğitim sis
temimizi ele alıp köklü bir değişiklik yapmak, 
okumak istiyen her çocuğumuza bu imkânı ya
ratmak, ucuz kitap, yurt imkânları sağlamak 
Ibizim başta gelen görevlerinıizdir. 

Sayın milletvekilleri, bir fakülteye kapağı 
atıp, işgal, boykot derken yıllarca arkadan ge
len kuşakların önünü tıkayanlara engel olmak 
da görevimizdir. Bir yanda bu tedbirleri alır
ken, öbür yanda ise üniversitelerimizi bir iç sa
vaşı haline sokan kulaktan dolma bilgilerle 
doktrin mücadelesi yapmaya kalkanlarla da 
başka türlü mücadele etmemiz gerekir. 

Bütçe Komisyonunda, «Bayrakları bayrak 
yapan, üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrun
da ölen varsa vatandır» diyen şairin bu görü
şüne uygun olmak suretiyle, bayrağın, kimle
rin tabutuna sarılması lâzımgeldiğine mütedey
yin işaretim, bir kelime üzerine yanlış bir isti
kamete eğiltmek istenildi. 

Görülüyor ki, bütün Atatürkçülerin elbirli
ği, kafa birliği yaptığı noktalardan Türk hal
ikını yanlış istikamete sevk edenleri «artık ye
ter olur,» diyecek istikamete sevk etmemiz za
ruridir. Atatürk'ü reddeden, Atatürk'ün kur
duğu bu vatanı bölmek için mücadele »eden, 
yurdu bir iç savaş haline sokan,. sağa sola 
bomba, dinamit atan, aşırı uçlara alet olmuş 
gençler, bu eylemleri sırasında öldükleri za
man bayrağa sarılmayı istememelidirler. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Bunu mütedevvin 
kanunlar vardır, nizamlar vardır, hükümler 
vardır. 2994 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, 
«Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çe
kileceği haller ve devam müddeti Devlet Proto-
kolünce tesbit ve vaktinde 'alâkadar dairelere 
bildirilir.» diyor. Birbirini, sivri uçlar sonucu 
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öldüren, iç yakıcı bu hâdiselere sebebolan ar
kadaşların bir çokları, cenazeleri defin sırasın
da bayrakları yarıya indirdiğini görüyoruz. 
28 . 7 . 1937 tarih ve 2-7175 sayılı Türk Bay
rağı Nizamnamesinin 27 nci maddesi; «Bayrak, 
şerefi muhil bir tarzda örtü, perde ve bunlara 
benziyen alelade ihtiyaçlar karşılığı olmak üze
re kullanılamaz.» diyor. 

Aynı Nizamnamenin 30 ncu maddesi; «Bay
rak, memlekete büyük hizmetleri geçen kişile
rin ve memleket hesabına vazife yaparken ölen
lerin tabutlarına örtülebilir.» Örtülür değil sa
yın milletvekilleri, örtülebilir. (A. P. Biraların
dan «Bravo» sesleri) «Bu takdirde mahallin 
en büyük mülkiye memurunun izni şarttır.» di
yor. Yine aynı maddenin devamında; «Şehit
lerin ve ordu mensuplarının tabutlarının bayra
ğa sarılması mahallin en büyük askerî kuman
danlarının takdirine bırakılır.» demek suretiyle 
bir hüküm getirmiş. 

Ben o gün Bütçe Komisyonunda, sözümü bi
tirirken, «Sivri uçların itişleri sonucunda ölen
lerin tâbutları bayrağa sarılmasın» denmiştim. 
Maalesef zabıtta bu kelime «it» olarak geçmiş. 

Huzurunuzda aynen söylüyorum. Allah'a bir 
can borcum var. Ne gelen mektuplardan kor
karım, ne edilen telefonlardan... (A. P. sırala
rından «Bravo» ısesleri, alkışlar) Istedilkleri şe
kilde, bağrım onların silâhlarına laçıktır. 

Öğrenci huzursuzlukları dışında, toplumu
muzun birçok kesiminde kötü ekonomik neden
lere dayanan huzursuzluklar bulunmaktadır. 
üreticiden tüketiciye, herkes bir bunalım için
dedir. Üretici malını ucuz sattığı için sıkıntı
dadır. Tüketici aynı malı pahalı almak zo
runda kaldığı için sıkıntıdadır. Bu büyük küt
leleri sıkıntıya sokan bu durumu, Yüoe Meclis 
bulduğu birçok esaslar dairesinde halüedeoek-
tir. Bu husus ile Yüce Meclis çalışırken, bir
birini köşebaşlarma gizlenerek öldüren kimse
lere ne «kahraman» denir; sivri uçların soka
ğa ittikleri bu yavruları hiçbir suretle de «şe
hit» ilân etmejk mümkün değildir.. Kimseden 
bir korkumuz, çekindiğimiz yoktur. Yanlış bir 
anlamanın, şu veya bu vesile ile istismar edil
mesinde fayda da yoktur. Söylediğim sözü, bü
tün hayatım müddetinoe inkâr etmedim. Ama 
tekrar iddia ediyorum ki, sivri uçların sokağa 
iterek, birbirlerinin çarpışması sonunda ölen 
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kimselerin tabutları albayrağa sarılmaz ve sa-
rılmamalıdır. 

Teşekkür öderim. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

2. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'-
nm, emeldi dul ve yetim maaşlarının 1101 sayılı 
Kanun ve Devlet Memurları Kanunu gereğince 
ayarlanmamamnın sakıncalarına dair gündem dı§ı 
demeci. 

BAŞKAN •— Emekli maaşlarının durumu ile 
ilgili gündem dışı Sayın Hayrettim Hanağası, 
beş dakikayı geçmemek suretiyle söz istemiş bu
lunmaktadır. Buyurunuz efendim. 

Diğer gündem dışı söz istiyen arkadaşlara 
gelecek birleşimlerde söz iımkânı sağlanması dü
şünülecektir. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet ve memleket hizmetinde erişilebile
cek en yüksek ve enşerefli rütbe ve mertebeniaı, 
yüz akı ve gönül ferahlığı ile hak eldilen emek
lilik mertebesi olduğunu; emekli olanların eme
ği, hizmeti, oainı ve kanı ile ve hayatlarının ni
ce baharlarını sermaye olarak ortaya koyup, 
ömür tüketmiş bulunduklarım; kendilerfoıe 
emekli aylığı olarak ödemen maaşların ne bir sa
daka ve ne de bir ulufe olmadığını, bu Yüce 
Kürsüden siz sayın üyelere birkaç vesile ile ifa
de etmiştim. 

Emekli aylıkları, emeklilerin bütün hizmet
leri boyunca, göreve başlaJdııklan ilk günden ay
rıldıkları tarihe kadar, ücret, aylık ve maaşla
rından 'kuruş kuruiş, ayrıca her derece ve kade
me yükselmelerinde bir maaş nisıbetindeki artış
ları bu maksat için biriktsrmiş olmaları, bu mik
tarların toplu olarak büyük ölçüde ve yıllarca 
Emekli Sandığının emin ve yetenekli yönetimin
de birtakım yatırımlar ve işletaneler yolu ile 
değerlendirilmesi karşılığı ödenmektedir. 

Emekliler ve onların geride bıraktıkları, ya
şantılarını sürdürürken, aktif görevde bulun
dukları zamanki sahibolduklan olanaktan farklı 
ve daha düşük bir duruma zodanmamalıdır. 
Emekli, dul, yetim ve malûl gazilerin toplum 
içinde bîlkes ve sahipsiz durumda bırakılması 
doğru değildir. Birçok yabancı devletlerde bu 
konu ciddiyetle ele alınmış; onlarla ilgili her 
türlü konulan, haklan, gelişen durumları ince
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leyip çözüme bağlıyan ve yararlanna çalışan 
bakanlıklar bile kurulmuşlardır, ingiltere'de, 
Fransa'da Emekli Bakanlığı; Federal Alman
ya'da Sosyal Yardım Bakanlığı, bu konu ile 
görevlidir. Hattâ Cezayir'de Eski Muharipler 
Bakanlığı mevcuttur. Diğer birçok devletlerde 
Maliye Bakanlığına bağlı emekli daireleri var
dır. Emekli Sandığı ile Hükümet, zamanla deği
şen olanaklara göre, emeklilerin hak ve menfa
atlerini yakından koruma, gerekli koordinasyon 
işlerini sağlar. 

'Sayın milletvekilleri; reformist bir nicelik 
taşıyan ve daha üstün bir olanak ile refaih sağ
lama amacını güden, Yüce Meclisin yeni çıkar
mış olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun uygulaması, Devlet memurları ve kamu 
personeli, dolayısiyle bunlara bağlı toplumda 
büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Daha ilk uy
gulamada bu konuda büyük boşluk ve eksiklik
lerin olduğu, haksıizlıklann bulunduğu müşahe
de edilmiştir. Bunun sonucu olarak da, kulak
lara birtakım yakmıcı sesler gelmiş, gözlere ise 
toplu hareketler çarpmıştır. Bu durum karşısın
da yetkili ve icra durumunda olan Hükümet, 
her kulağa gelen ses ve göze çarpan hareket 
karşısında birtakım karar ve tutumun sahibi 
olmuş, her bircim için ayrı ayn olmak üzere iç
tenlikle ilgili duyduğumuz meslek ve hizmet 
gruplarının toplum içindeki etki, yetki ve tep
kisi oranına ve durumuna giöre ayırım yaparak, 
birtakım haklar tanımış ve vadilerde bulunmuş
tur. 

Durum o noktaya gelmiştir ki, yüksiek ton
daki sesini duyuran, direniş gösteren, sokağa 
dökülenler, yetkili merciler ve icra organı üze
rinde sağladıklan baskı jjle, bir ölçüde olsa, 
amaçlarına ulaşmış gibidirler, icra organının 
sorumlu ve görevlilerin verecekten karan, ala
cakları tedbirleri geniş bir sabır, engin bir mü
samaha ve derin bir sükûnet iıle bekliyen ve iz-
liyenler ise, maalesef kenara itilmişler, yeise 
sürüklenmişlerdir. 

Sokağa dökülenler az değildir. Yetmiyormuş 
gibâ, sivil ve asker emeklileri, dul ve yetimleri, 
malûl gazileri, eski muharipleri de sokağa dök-
miyelinı. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gere
ğince, 1 Aralık 1970 te ödenen aylıkların, 
1 Mart - 1 Kasım (dâhil) 1970 gününe kadar 
birikmiş olan aylık maaş farklarının; 1101 sa-
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yılı Kanunun «Devlet memurları maaşlarına ya
pılacak artışın, emekli aylıklarına da aynı za
manda ve belirli oranda aksettirilmesi gerek
tiği» yolundaki âmir hükmünün yerine getiril
memiş bulunmasının, emekliler üzerinde meyda
na getirdiği haklı kırgınlık, son zamanlarda 
kamu oyunca yeterince bilinmiyen ve ilgililer
ce - bundan önce de olduğu gibi - danışılmadan 
ve açıklanmıyan 1101 sayılı Kanunda yapıla
cak değişiklikler ve yeniden hazırlanan kanım 
tasarılariyle ilgili kulağa gelen gelişigüzel söy
lentiler, bardağı taşıran damla olmuştur; bu 
çevrede infial uyandırmıştır. Bu tepkinin bir 
sonucu olarak, sivil ve asker emeklileri adına 
yapılan basm toplantısındaki beyanat, herke
sin malûmudur. Evet; kültürlü, kafası işliyen, 
eli kalem tutan, çevresine aklı ve tecrübesiyle 
etkili olan bu büyük güc ve kütleyi de, oturdu
ğu yerden kaldırıp sokağa ve meydanlara dök-
miyelim; yeniden bir haksızlığa meydan vermi-
yelim. Devlet hizmetindeki memur ile emekli 
olan kütle ve toplum arasında büyük fark ve 
ayırım yapmıyalım. 

Sivil ve asker, emekli ve dul yetimler haklı 
bir durumdadır. Onlara kulak verelim. Bugün 
işbaşında olanlar, birgün emekli olacaklardır. 

Kanunun hükmüne, yetkili ağızlardan yapı
lan çeşitli ifade ve beyanlara rağmen; emeklile
re 1 Mart 1971 den itibaren, malî imkânsızlık 
nedeniyle, yeni zamlı uygulamanın gerçekleşe-
miyeceği şayiası yaygındır. Emekliler, bu aı-iz 
ulus ve vatana himzetleri esnasında, emek, güc 
ve ömürlerini tüketmişlerdir. Geride bırakmış 
oldukları, bize olan emanetleridir. Emekli olan 
bir kişi, görevden ayrılınca alıştığı, sahibolduğu 
ve uyguladığı toplumdaki yaşantısmdan aniden 
sıyrılmakta, ya da olanakları yararına mı de
ğişmektedir? örneğin, Devlet memurunun ka
saptan kilosunu 15 liraya aldığı eti, emekli ya
rı fiyata mı satınalmaktadır? Aksine olarak, 
hayatın yük ve mihneti omuzuna binmiş görev 
başındaki birtakım avantajları, kolaylıkları yi
tirmiş; ilerliyen yaşı nedeniyle sağlık ve bakım 
konusu önem kazanmış; küçük yaştaki çocukla
rı yüksek öğrenim çağına gelmiş; gelin, damat 
ve torunlariyle geniş bir ailenin sahibi olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri; yeniden emeklilerle 
ilgili olarak hazırlanan, ya da 1101 sayılı Kanun

da yapılması düşünülen değişiklikleri kapsıyan 
tasarıların, Yüce Mecliste görüşülmesinde şüp
hesiz fikir ve düşüncelerimizi söyliyeceğiz. Pe
şinen şu noktayı ifade etmekte yarar görmekte
yim : 

Sayın Maliye Bakanı «Yeni uygulamada 
hiçbir emeklinin hali hazırda eline geçenden 
eksik miktarda aylık alamayacağını» söylüyor
lar. Hali hazırdakine ilâveten eklenen bir lira 
da, bir farklılık ve artış ifade eder. Acaba Sa
yın Bakan «artış» deyince bunu mu kasdetmek-
tedirler? Uygulanmakta olan yüzde 70 - 80 ora
nının, yüzde 45 - 50 yahut da yüzde 55 olarak 
değiştirileceği, söz konusu edilmektedir. Kapalı 
kapılar ardından bu konunun açıklığa kavuştu
rulmasına ilgili ve yetkililerce başvurulmasın
da fayda vardır. 1101 sayılı Kanun ile emekli
ler arasındaki farklılık ve haksızlık ortadan 
kaldırılmıştı. Halbuki, son defa çıkarılan ve 
mahrutun çözümlenmesi amacını güden Askerî 
Personel Kanunu, ortaya yeniden bir farklılık 
ve haksızlık koymuştur. Bu hususta, eşitlik 
prensibine, hak, hukuk ve adalete uygun bir 
formül ve esasa bağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; birçoğumuzun hatırlı-
yacağı gibi, Devlet Memurları, Askerî Personel 
kanunlarının Yüce Meclislerde görüşülmesi sı
rasında, bu yeni zamlı uygulamaların, kanunun 
emrettiği süreden itibaren emeklilere de uygu
lanıp uygulanamıyacağını, Sayın Maliye Baka
nından sordum. Zira, uygulanamıyacağına dair 
endişem vardı. Sayın Bakan, uygulanamıyacağı
na dair ne bir parlömanter ve ne de Hükümet
çe her hangi bir önerge ve maddenin verilme
miş olduğunu; verilmesi halinde kararın Yüce 
Meclise ait bulunduğunu ifade ettiler. 

Kanunun tümünün görüşülmesinin biti
minde emeklileri aniden bir kenara iten, saf dı
şı kılan ve mahrum, meyus eden madde tekli
fini getirip; benim endişe etmekte ne kadar 
haklı olduğum hususu ortaya koydular. 

Sayın Bakan, 10 Ocak 1970 günlü gazete 
haberlerine göre, Sivil - Asker Emekliler Der
neği yetkililerine, emekli, dul ve yetimlere, 
zamlı aylıkların 1 Mart 1971 gününden itiba
ren ödenmeye başlanacağını bildirmiştir. Te
menni ederiz ki, yeni bir tedbir, teklif, ya da 
madde ve kararlar uygulamalarla da geri bıra
kılmasın. 
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Sayın Bakandan bu konuda iki sorum var
dır : 

1. — Emeklilerle ilgili 1101 sayılı Kanunda 
yapılması düşünülen değişiklik, ya da hazırla
nan yeni tasanda emeklilere tanınacak yüzde 
oran kaç olacaktır? Bu kanunun «Devlet me
murlarına uygulanacak artışlar, aynı zamanda 
emeklilere de aksettirilir.» uygulama hükmü ba
ki kalacak mıdır? 

2. — Emekli, dul ve yetimlere zamlı aylık
ların 1 Mart 1971 tarihinden itibaren ödenme
sine başlanacak mıdır? 

Sayın milletvekilleri; gündem dışı yapmış 
olduğum bu konuşmanın amacı; emekli, dul ve 
yetimlerle ilgili büyük bir toplumu yakından 
ilgilendiren konuyu açıklığa kavuşturup, geli
şigüzel söylenenleri önleyip, onları ümitsizlik
ten kurtarmak; zamlı aylıkların 1 Mart 1971 
den itibaren alacakları hususunu Yüce Meclis 
kürsüsünden ve Sayın Maliye Bakanının, ya da 
Hükümet yetkilisinin ağzından teyidettirmek 
suretiyle Millet Meclisi tutanaklarına geçirt
mektir. 

Bana, gündem dışı konuşma fırsatını vermiş 
oldukları için, Sayın Başkana teşekkür eder, 
hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri almadığı 
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan, İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(H/15) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Gündemin 1 nci maddesinde, içel Milletveki
li Celâl Kargılı'nın, öğrenci hareketleriyle ilgi
li gensoru önergesi bulunmaktadır. 

Gensoru takririni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda, türlü olaylar esnasında meçhul 

şahıslar tarafından birçok üniversite ve yüksek 
okul öğrencisi katili meçhul kişiler tarafından 
esrarengiz bir şekilde cinayete kurban olmuştur. 
Aynı şekilde birçok öğrenci de bu olaylar esna
sında ağır yaralar almış ve bu yüzden sakat 
kalmıştır. 
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öldürülen ve yaralanan bu gençlerden he
nüz hiçbirinin tam anlamiyle katili bulunmuş 
değildir. 

öğrenciler arasında, öğrenci hareketlerini 
yozlaştırmak için çok sayıda polis ajanlarının 
yerleştirilmiş olduğuna ait ortaya atılan iddia 
ve delillerin de hemen hiçbiri ilgililer tarafın
dan bugüne kadar tesbit edilememiştir. 

Hükümet, bugüne kadar gençlik hareketleri 
hakkındaki sorunlara bir çözüm bulamadığı gi
bi bu konudaki izlediği politikayı da, hem genç
leri halka, karşıymış gibi göstermek ve hem de 
gençleri birbirleriyle ve halkla çatıştırarak mil
lî bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi sarsıcı fa
aliyetlerin davetçisi durumuna düşmüştür. 

Hükümet, gerek gençlerin ne istediği konu
suna, gerekse genel eğitim ve üniversite refor
mu konusu üzerine hiçbir zaman ciddî ve sami
mi bir şekilde eğilmemiş ve bu konuların neden
leri ve çözüm yollarını araştırmak ve tesbit et
mek için tutarlı bir faaliyet içerisine girme
miştir. 

Bu sorumların halledilmemesi nedeniyle de, 
bugün Türkiye, var oluşundan bu yana, görül
medik bir asayişsizlik, huzursuzluk, can ve mal 
emniyetsizliği içerisine düşmüş bulunmaktadır. 

Yukardaki nedenlerle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Başbakan, içişleri ve Millî 
Eğitim Bakanları hakkında bir gensoru açılma
sını teklif ederim. 

28 . 11.1970 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Genisoru sahibi ve gruplar 
adına görüşmelerin otuzar dakika ile kısıt
lanmış olduğunu ifade ederim. 

Sayın Kargılı, gensorunuzu izah etmek 
üzere söz istiyor musunuz? 

CELÂL KARGILI (İçel) — İstiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

isayın milleltivekilleri; 
Türk Milletinin içersinde bulunduğu bu

günkü karanlık çıkmazdan ve geri kalmış
lıktan biran evvel kurtanlaralk, Atatürk'ün 
özlediği Türkiye'nin var olması uğrunda şe-
hidolan tüm genç arkadaşlanmın ruhlarının 
şadolması için, konuşmamın başlangıcında 
benimle birlikte ihtiram duruşuna Ar daM-
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!ka katılacak arkadaşları, bir dakikalık, şehit
lerin ruhları huzurunda ihtirama davet ediyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, Meclisimizin 
banlgi ahvalde saygı duruşunda bulunduğu 
görülmüştür. Lütfen konuşmanıza devam 
eldin... 

Konuşmanıza devam edin efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

Sayın Kargılı, Sayın Kargılı, Meclüs Genel 
Kuruluna karşı.. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ruhları 
şadolsun. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı.. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 

Başkan.. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim. Siz Meclis 
Başkanlığını dinlemiyecek milsiniz efendim? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Dinliyo
rum efendim. Benim inançlarım Meclis Baş
kanlığını dinleyecek paralelde sorumluluğu 
taşımaktadır. 

BAŞKAN — Evet, sizin Meclis adına kür-
Isüyü işgal etme hakkınız, Sayın Reis'inizin 
veya vazifeyi ifa öden, bu an için bendenizin 
daveti ile mümkün oluyor. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sözlerime de
vam ödiyorum efendim. 

Sayın Başkan., 
BAŞKAN — Sözlerinize devam «diniz de 

demedim. Bir usul ittihaz ediyorsunuz, hâ
dise çıkarmak istiyorsunuz, teamüllere ay
kırı hareket ediyorsunuz. Bu gibi hareketle-
rin tevali etmemesini rica ediyorum. Sözünüze 
devam edin. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

ÇMk sayıda faili meçhul cinayetlerde inanç
ları uğruna şehidolan arkadaşlarımın, Türk 
halkının mutluluğa kavuşmaJsı uğrunda top
rağa gömülen insanların hesabının siorulma-
sını önlemek için hu Meclisin bir grupuneal 
'konuşmanın yarım saate indirilmesini ön-
igören önerge ve buna göre alınan kararlar 
bir gün bu sorumluluğun helsabının verilmesini 
gerektirecektir. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) Vedat Demiiricioğlu, Atalay Savaş, Mus
tafa Birgi, Mustafa Taylan, Mehmet Büyükse-
vinç, Süleyman özmen. 
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| 'BAŞKAN — Sayın Kargılı, Sayın Kargılı.. 

I CELÂL KARGILI (Devamla) — Battal.. 
I BAŞKAN — Sayın Kargılı, Sayın Kargılı, 
I Riyasetle münasebeti lû'tfen dengeli yürüte-
j lim. Sayın Kargılı, diyorum, bana bakar mı-
I 'Siniz? Sayın Kargılı, demek sözünüzü bir 

dakika için kestim, demektir. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Size ça
kıyorum. 

BAŞKAN — Bir mille'tvekili takrir verir, 
takririn Balkanca Genel Kurula arzı uygun 
görülürse Genel Kurula arz edilir. Artık o 
bir milletvekilinin kararı değil, Millet Mec
lisi Genel Kurulunun kararı haline gelir, 
iSayın Kargılı, lütfen gensorunuz hudutları 
içinde kalınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 
Başjkan, verilen önergelerde ve alınan karar
larda vicdanlarda uyanan kanaatleri izhar et
memek d'iye bugüne kadar hanlgi kararları 
uyguladınız ve böyle bir yasağı nereye daya
narak bana sorabiliyorsunuz? 

BAŞKAN — Uyguluyoruz Sayın Kargılı. 
Verdiğiniz bütün gensoruları günlerden beri 
Büyük Meclis müzakere etmektedir. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
edenim, 

Faili meçhul cinayetlerde kurban giden, 
şehidolan gençlerin burada hesabı sorulacak
tır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, neyin hesabı sörulacakmış? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bugün de 
sorulacaktır, yarın da sorulacaktır. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Değerli arkadalarım, şimdi benden biraz 
sonra Sayın içişleri Bakanı bu kürsüye gele
rek.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

(BAŞKAN — Saym milletvekillerinden 
rica edeceğim; müdahale hususunu Başkanlığa 
(bırakın ve bulunduğunuz yerden imkân dâ
hilinde sabırlarınızı muhafaza ederek müzake
relere imkân verin, çok rica edeceğim. Devam 
buyurun. 

I CELÂL KARGILI (Devamla) — Konuş
mam bittikten sonra Sayın içişleri Bakanı 
veya Hükümetin görevlendirdiği sayını sö-

| rumlu şahıs buraya gelerek; «Faili meçhul 
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cinayet işlenmiştir, yapılan bütün katliam 
olaylarının kaatilleri tarafımızdan adliyeye ve
rilmiştir.» diyecektir, isim okuyacaktır, adli
yeye verdiği raporların burada listesini gös
terecektir. Ama gerek Sayın içişleri Ba
kanı ve gerekse başka kim oeVap verecekse, 
îbu konuda konuşacaksa, sözlerimin başında 
'evvelâ ona cevap vermek istiyorum. 

Ben inanıyorum ki, Türk Adliyesi kadar 
adalete saygılı ve âdil yolu bulmakta, doğru 
yolda harekeli eden dünyada az adliye var
dır. Bien inanıyorum ki, Türk Adliyesi, so
rumlular tarafından gerçelk suçlular, gerçek 
kaatiller getirildiği zaman, 24 saat içinde, 
ıbir telk duruşmada gerçek suçluları, gerçek 
kaatilleri 24 yıl mahkûm edecek, müebbet 
mahkûmiyetle mablkûm edecek, idam cezası 
ile cezalandırıacak kadar hakların, adaletin 
(tecellisi uğrunda sonsuz bağımisiE, ileri ve 
doğru görüşte olan bir Adliyedir. Ama eğer 
Adliyenin karşısına gerçek suçlular değil de, 
suçluluğun tertipçileri ve de suçlu adı altın
da birtakım suçlu zanlisı kişiler getirilirse 
ve Adliye de onları mahkûm etmelzşe, ve bun
ların gerçek suçlu gerçek kaatil olmadığına inan
dığı için mahkûm etmezse, bu hareketler Türk 
Adliyesinin bağımsızlığına, Tüık Adliyesinin 
adalet gücüne saygısızlığı gösteren ve Türk 
Adliyesinin bugünkü güçlü durumunu yıprat
mak için ortaya konmuş hareketlerdir. Biz ina
nıyoruz ki, şerefli Türfk Adliyesi, karişılsınaı 
ıgietfçek Kaattiller getirildiği an, bırakınız ilki 
günde, üç günde, bir duruşmada dahi kaatili 
lâyık olduğu cezaya çarptıracak kadar şe
refli, büyük ve adalet duygulsuna saygılı bir 
adliyedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem adliyeci 
arkadaşlarım, eğer Adliyenin karşısına bir
takım tertipçiler Ve suiçlu zanlısı şahıslar 
suçlu ve kaatil diye çıkarılırsa, elbette Türk 
Adliyesi kanlı1 Demirel iktidarının vasıtası 
olmıyacak şekilde bu tertiplere kendisini va
sıta etmiyecek yücelikte ve üstünlükte ada
let duygusuna saygıda bulunmaktadır. (A. P. 
«ıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, Anayasanın maddei nıahlsusasına ay
kırı, duruşmanın tarzı cereyanı ile alâkalı bir 
konuşma yapıyor. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, eğer inanmış gençler bir
birini öldürüyorisıa bunun nedeni vardır. 
Bu, arabayı dağdan aşırma hikâyesidir. Bu, 
ölen, birbirini kurşunlayarak öldüren veya 
tertipler neticesinde öldürülen genç arkadaş
larımın yüreğindeki memleket sevgisinin, yü-
reğindeki mlemlelketin. Atatürk'ün özlediği 
Türkiye olabilmesi için verdiği ve vermesi lâ-
zımigelen savaşın sorumlularca ve sorumlu 
müesseselerce verilmediğinin delâletidir. 

Genç arkadaşlarıma buradan hitabediyorum 
ki, ıbu gençleri eğer tertipler neticesinde birbir
lerini kurşunlamaktan veya tertipler neticesin
de ajanların kurşuınjlarına hedef olmaktan kur
tarmak istiyorlarsa, Türkiye de Türk halkının 
hizmetinde olan müesseselerin, biran evvel so
rumluluklarını ve vazifelerini yapmaları için 
birleşerek bunlara karşı en güçlü mücadeleyi 
vermeleri lâzımdır. Gerçek yol, gerçek Atatürk'-
üm özlediği yol onlar için buldur ve çok kısa bir 
zamanda bu gençlik hepinizin kaaışisına çıka
rak, bir ve beraber olarak, bugüne kadar bu sa
vaşta canlarını vermeleri pahasına, Türk halkı
nın mutluluğu ve Türk halkının tam bağımsız 
ve gerçekteni, demokratik bir Türkiye'de yaşa
nması uğruna sizleri nasıl göreve davet edecek
lerdir ve sizlerden nasıl hesap sorulması lâzım-
geldiğini öğreteceklerdir. (A.P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, siz gensorunuzu 
mu izah ediyorsunuz, yoksa muhatap mı arıyor
sunuz kendimize? Lütfen gensorunuzu izah edi
miz. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Gensorumu 
izah ediyorum. 

BAŞKAN — Sizler, bizler yok burada. (A.P. 
sıralarından gürültüler) 

Müdahale etmeyin. 
OELÂL KARGILI (Devamla) _ Gençler o 

kadar haklıdır ki, daha 1968 de gençlik olayları 
olduğu zaman, burada Sayın Başbakan Süley
man Demirel onların önerdiği her meselenin 
Anayasaya laykırı olduğunu, onların önerdiği her 
meselenin kabil-i mümkün olmadığını izah eder
ken, bugün «eğitim reformu hazırladık» şeklin
de hazırladığı birtakım tasan taslakları ile, on
ların bir zamanlar önerdiklerine, öğrencinin 

I üniversite yönetimine katılması şeklindeki öne-
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rilere, «bunlar Anayasaya aykırıdır» dedikleri 
hususlarda nasıl sizleri simidi kanun tasarısı ha
zırlatmak yoluna getiriyorlarsa, bir gün elbet 
Türkiye'nin tam bağımsız ve gerçekten demok
ratik Türkiye olması yolunda da sizleri hi
zaya getireceklerdir. (A.P. sıralarından gü
rültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ulam insan tas
lağı. Allanın belâsı. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, çok rica ederim, 
niçjin ımuhatap kabul ederek konuşmalarınıza 
devam ediyorsunuz? Gensorunuzu izaih ediniz, 
Meclisin âJhaııgi, müzakere ve hitap şekli bir ra
ya otursa daha iyi olmaz mı efendim? Tekrar 
ricr, edeceğim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Türkiye'
deki gençlik hareketleri aslında evrensel ve top
lumsal bir bunalım olan yeni çağa kavuşmak ve 
yeni çağın kurallarını ortaya koymak gibi ileri 
ve yeni bir felsefenin çok güçlü bir parçasıdır. 

öz yapısını yukarda .tanımladığım bu fel
sefeyi birtakım yan ve ıhâJkim etkenler ile boğ
maya çalışmak, bu dâvaya ihanettir. Bu ileri 
görüş günümüzün değer ve değer ölçülerinim 
ilerisinde ve önünde düşünülmesi lâzımigelen bir 
yeni harekettir. Gençlik hareketlerini bu açıdan 
görmek yerine, bu hareketlere başka açılardan 
bakarak hareketleri anarşi veya ihtilâl teş
vikçiliği şeklimde tanımlamak, huzur bozucu 
şeklinde göstermek, piyasanın alt - üst oluşu 
nedenlerini bu hareketlere bağlamak veya bu 
hareketleri komünistlik olarak tarif edip, ya
bancı ellerin tahrikleri ile körüklendiğini oif-
taya kaymaya çalışmak, bizim bu meselelere çö
züm yolları aramamıza engel olacağı gibi, hare
ketlerin gerçek nedenlerinin de anlaşılmasını ön-
liyecek niteliktedir. 

Şöyle ki, bir yandan İskenderun'da 3 ncü 
Demir - Çelik fabrikasının kuruluşu dolayısiyle 
Sovyet Rusya'nın yaptığı yardımlara teşekkür 
nutukları çekeceksiniz, ondan sonra Güven Par
kında Atatürk'ün resminin altında, Atatürk'ün 
fotoğrafının altında «komünistlik Türk âlemi
nin en büyük düşmanıdır, her görüldüğü yerde 
ezilmelidir» diyeceksiniz ve sonra da terkipçile
rinizle o pankartları kırdırıp, «bunları gençler 
yapmaktadır»! diyeceksiniz. (A.P. sıralarından 
gürültüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sen de ezile
ceksin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bir yan
dan gençleri isyankâr etmek için, bir yandan 
Rusya'ya teşekkür nutukları çekip, diğer yan
da Atatürk'ün panosu altında «Komünistlik 
her görüldüğü yerde ezilmelidir.» deyip ve bu 
panoları kendi tertipçileniniz vasıtası ile kır
dırarak, gençler Atatürk'e taş atıyor şeklinde,, 
onları, en masumane hareketlerini, en güzel 
taraflarını verirken, lekeleme yoluna gidecek
siniz, ondan sonra burada hesap vermekten 
kaçacaksınız.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem Genel Kurulun sa
yın milletvekilleri, bir dakika, blir dakika. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
bu arkadaş delidir, tımarhaneye sevk ediniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, sayın hatibin ken

disine mahsus bir konuşma tarzı var. (Gürültü
ler) Çok rica ederim. Başkanlık gerekli bü
tün hassasiyeti, dikkati, hatırlatmayı yerine 
getirmesine rağmen, Sayın Kargılı yazılı met
ninden ayrıldıktan sonra değişik bir sitilde 
konuşuyor. Genel Kuruldan istirham edeceğim, 
sükûnetle dinleyiniz. 

NAİME İKBAL TOKGOZ (istanbul) — Ni
ye dinliydim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Dinlemek mecburiyetindesiniz 
hanımefendi. Dinlemek mecburiyetindeyiz hepi
miz. Hakkı, milletvekili.. Buyurun devam edin. 

Sayın Kargılı.. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Geçmiş de
virlerde büyük düşünür, lider ve fikir adam
ları toplumun.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Saym 

Başkan, kürsüde konuşan hatip Millet Meclisi
ni küçük düşüremez. Millet Meclisini küçük 
düşürücü nitelikte konuşma yapamaz. Bu mu 
demokrasi? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sizinki mi 
demokrasi; tek başıma 50 kişi gelip hücum et
tiniz. 

BAŞKAN — Saym Kargılı, karşılıklı görüş
meyiniz. 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu mu 
demokrasi felsefesi? Tek başıma benim söz hür
riyetimi boğmak üzere 50 kişi beni linç etmek 
üzere burada hücum ettiniz. Bu mu demokra
si? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Sayın Uğra-
sızoğlu, çok rica ederim,, bu Riyasette oturan. 
arkadaşınıza müzahir olmadığınız sürece.. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan; kürsüde konuşan bir hatip Millet Mec
lisini küçük düşüremez. Meclisi yıkmak için mi 
kürsüyü ihdas etmişler? Ayıptır konuşturma
yın. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, söz vermi
yorum, buyurun oturun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Geçmiş de
virlerde büyük düşünür, lider ve fikir adam
ları. toplumun önüne düşer, onu yeni ufuklara 
götürürınüş.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karar vermek mümkünse,, eli
nizde ise.. Efendim dhtar ediyorum, başka ya
pacak imkânım yok. Çok rica ederim müdahale 
etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu hare
ket gençlik için bir çağımızı açma savaşıdır. 
Dünyanın.. (A. P. sıralarından gürültüler) Da
kikalarım geçiyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kargılı, on
ları hesabedeceğfim, ihtiram duruşunuzla bera
ber. 

Sayın Kargılı'ya ikaz ediyorum. Başkanlı
ğın gerekli vazifesi yerine getirilmektedir. 
Tahrik edici konuşmayınız diyorum. Fakat 
konuşma stilinin bu olduğunu Genel Kurula 
arz ediyorum, müdahale etmemenizi istirham 
ediyorum. Şurada 10 dakika, 13 dakika bir gö
rüşmesi var, müsaade buyurun da devam etsin
ler. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Binlerce 
yıl önce tek kişiye mal olan fikirler bugün na
sıl bütün dünyaya mal olmuşsa, bundan sonra 
da öncü genç hareketlerin ortaya koyacakları 
kurallar gelecek kuşakların malı olacaktır. 

Dünyanın her köşesinde hipiler, bitnikler, 
tediboylar, vitolanlar, yakusonlar, provalar, 
boykotçu ve işgalci diye adlandırılan gençler 
değişik tepkiler göstererek yeni çağa kavuş
mak ve yeni çağın kurallarını ortaya koyma 
bakımından birbirleri ile yarış halindedirler. 

Gençlik hareketleri, bir iktisatçı olan John 
Kennedy Galbraith'in deyimi ile «yeni bir ya
şam anlamı» ve Marcus'ün gösterdiği yolda 
çiçekleri, aşkı ve mutluluğu yeniden keşfet
mektir. 

Gençlik hareketlerini anlamıyanlar ve bu 
büyük aksiyon kendi çıkarlarına göre tarif et
mek istiyenler şunu kesinlikle bilmelidirler M, 
bugünün gençliği uzay sonrası, sosyal bilinç
lenme ve teknoloji sonrası gençliktir. 

Bugün dünyanın kapitalst ya da sosyalist 
gelişmiş ya da az gelişmiş hemen her ülkesin
de insanlığı temelinden etkiliyerek ilerliyen 
bu akımın psikolojik ve de sosyo - ekonomik 
nedenlerle ortaya çıkmış olduğunu söyliyenler 
vardır. Gelişmiş ülkeler gençliği başdöndürücü 
hızla ilerliyen teknolojiden rahatsız olmakta, 
geri kalmış ülkelerin gençliği ise, yoksun ol
dukları teknolojik gelişimlere ihtiyaç duymak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; günümüz insan, yeni
dir. Günümüz insanının arzuları, düşünceleri, 
görüşleri ve yaşantısı dünün insanından fark
lıdır. Fakat bugün içinde bulunduğumuz dü
zen dünün insanının düzenidir. Bütün mesele, 
yeni insanla dünün insanının düzeni olan bu 
düzenin, yani eski düzenin çatışmasından ve 
bunların birbirlerine ters düşmesinden ileri 
gelmektedir. 

Günümüzde bu yeni insanı inoeliyerek, bu 
yeni insanın kabulleneceği ve ona yeni ufuk
lar açacak olan yeni düzenin kurallarını orta
ya koymak için pek gayret sarf edilmemekte, 
olaylar yüzeysel cepheleri ile ele alınmakta ve 
hâkim kuşaklarca bu durum bir türlü anlaşıl
mak istenmemektedir. 

tşte bu yeni insana göre yeni düzenin ku
rallarını ve kültürünü ortaya koymak; önce 
bu yeni düzenin yeni üniversitesinin ve yeni 
eğitim metodunun ortaya konması ve bunla
rın şemalandınlması ile mümkün olabilecektir. 

Gelişmiş ülkelerin gençliği, kendi çocukluk
larında geri kalmış ülkelerin yolsuzluğuna, ba
ğımsızlığına ve ezilmişliğine saygılı olmak ül
küsü ile büyütülmüşlerdir. Fakat bunlar genç
lik çağına eriştiklerinde görmüşlerdir M, ülke
lerinin siyasi iktidarları kendilerine verilen bu 
insanlık ülküsüne uymamakta ve tatbikatta 
bu ülkünün tamamen aksine olarak geri kalmış 

— 687 — 



M. Meclisi IB : 33 11 . 1 . 1971 O : 1 

ülkeleri iktisaiden sömürmekte veya onların ba
ğımsızlıklarına el atmaktadırlar. Tıpkı Ameri
ka'nın birçok geri kalmış ülkeler ile Vietnam'a, 
Kamboçya'ya el attığı gibi. 

işte gelişmiş ülkelerin gençliği, kendilerine 
çocukken aşılanmış olan bu insanlık ülküsü ile, 
siyasi iktidarlarının dış politikalarında tama
men bir çatışma içerisinde olduğunu görünce, 
buna karşı isyan etmeye başlamışlar ve bu kut
sal isyanlarını, yaptıkları eylemler ile ortaya 
koymuşlardır. 

örneğin Evrensel insan Hakları Beyanna
mesini kabullenen Amerika'nın bugün Kam
boçya ve Vietnam'a girmesi ve saldırması, o 
ülke gençliğinin bayraklaşan isyanının başlıca 
nedenidir. 

Sayın milletvekilleri; geri kalmış ülkelerin 
gençlerine de çocukluklarında bağımsız olma
ları, bağımsızlık uğruna ölmeleri, ileri ve bü
yük millet olma ülküsü verilir ve bu gençler 
bu ülkülerle büyütülürler. Oysa gerikalmış ül
kelerin gençleri de yetiştiklerinde görmekte
dirler ki, ülkeleri ekonomik ve siyasi yönden 
yine siyasi iktidarlarca başka ülkelere bağım
lı kılınmışlardır ve ülkeleri tam bağımsız de
ğildir. işte geri kalmış ülkelerdeki gençlik is
yanları da bu ülkelerin gençliğine çocukluk
larında verilmiş olan bağımsız olma, bağımsız
lık uğruna ölme, ileri ve büyük millet olma gi
bi kutsal ülkelerin gerçek anlamda tahakkuk et
memiş olmasından doğan bir kutsal isyanıdır. 

örneğin, yurdumuzda bizlere çocukken 
«Bir Türk Dünyaya bedeldir,» «Türk, öğün, 
güven, çalış» denmiş, kafalarımız bağımsızlık 
savaşımız olan İstiklâl Savaşının kahramanlık
ları ile yuğrulmuş, «Milliyetçiyiz, devletçiyiz, 
lâikiz, cumhuriyetçiyiz, halkçıyız ve devrimci
yiz.» ilkeleri yüreklerimizde ve kafamızda sön
mez birer meşale olarak yakılmıştır. 

Atatürk'ün, «Ya istiklâl ya ölüm», «istik
lâli tam Türkiye', «Bizi mahvetmek istiyen em
peryalizm ve bizi geri bırakmak istiyen kapi
talizme karşı mücadele etmeliyiz» sloganları ve 
iişareti kafalarımıza birer şimşek olarak ça
kılmıştır. 

Oysa bulgun yetişen gençler görmüşlerdir ki, 
analarında hükümranlığımıza dokunan ve gü
venliğimin için çok telhlkeli bir mahiyette olan 
'maddelerin de bulunduğu 56 alded ikili anlaşma 

ile NİATO'nun içinde ve CENTO'ya bağlıyız ve 
Ortak Pazara bağlanmak üzere bulunduğumuz 
şu devrede 25 milyar dış borcumuz, 22 milyar 
da iç boreuimuiz bulunmaktadır. Halkımız akıl 
almaz bir karanlık ve geri kalmışlığın içerisin
de yüzmektedir. 

İşte Türk Gençlik hareketlerinin, Türkiye'
deki gençliğin kutsal isyanın nedenleri.. Şimdi 
biz bu gençlerce, memlekette manızarai umumiye 
bu olduğu zaman, Atatürk'ün gençliğe vasiyeti 
olan. «Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk 
istiklâlini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet mu
hafaza ve müdafaa eltmektir. Muhltacolduğun 
kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur.» 
sözünün gençliği olduğu için mi kızmaktayız? 
Biz bu gençliğe devrimci, Kemalist ve gerçek
ten Türkiyeci olduğu için mi kızmaktayız? Biz 
bu gençliğe Atatürk tün arzuladığı . Türkiye'yi 
varetme çabasında olduğu için mi kızmaktayız? 

Gençlik asla suçlu değildir ve canı pahası
na Kemalizmi ve devrimleri korumaya ve bun
ları daha da ileri götürmeye kararlıdır. Suçlu 
ıblan, bu bozuk düzen ve bu boızuk düzeni de
vam etJtdruneye karar verenlerdir. Suçlu olan, 
1961 Anayasa düzenini taJtJbik etmekten ka
çınanlarıdır. Sosyal adaleitiin tahakkuk etme
sini istiyen gençlik anarşist değil, milyonlarca 
insanın sürünmesi ve ezilmesi pahasına bu mil
letin millî kaynaklarını şahsi çıkarları uğruna 
sömürenler anarşisttirler. 

^Gençlik ne yaptığını bilmekte, en doğru ve 
en ileri yoldadır ve kendisine çocukluğunda 
(verilmiş olan bağımsız olma, sömürülmeime, 
ezilmene ve büyük ve ileri millet olma ve ger
çekten Kemalist ve devrimci olma ülküsünün 
gençliğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; A. P. 
iktidarının ve özellikle Başbakanın en büyük 
yanılgısı, olayları yüzeysel nedenlere bağla
mak isifcemelsi ve her olayın altında bir tah
rikçi görmek gibi kestirme çözüm yollarına bel 
bağlamasıdır. Başbakan bu arada gençleri top
lumla karşı karşıya ve gençleri birbirine karşı 
getirmek suretiyle geleceğimizi şekillendirecek 
(olan üniversiteliyi toplumun dışına itfmlek iste
mektedir. 

Atatürkçü ve yurtsever Türk Gençliğinin 
ulusal çıkarlarımıza aykırı davranışlar içerisin
de olduuğnu iddia ötmek buız üzerine yazı yaz-
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mak kadar anlamsız bir suçlamadır. Ne kadar 
ve haksız dilekler içerisinde olurlarsa olsunlar, 
genlçlerimizi bağımsız Türkiye giibi soylu bir 
slogan kullandıkları için bulgünkü iktidarın 
ağziyle kınamaik ve onları içte ve dışta küçük 
düşürecek şekilde jurnal etmeye çalışmak ikti
dardakiler için tarihin afMmiyeceği bir büyük 
sorumluluktur. 

Onları haksız ve küçük düşürmeye çalışarak 
(basit politika oyunlarıma alet etmek istemek 
çıkar yol olmaısa gerektir. Gençlik hiç kimsenin 
adalmı değil, Kemalist ve ilerici Türkiye'nin 
adamıdır. Kaldı ki, tarihin hiç bir döneminde 
iktidarların, iktidar adamlarınnı iç sorunlarını 
bugünkü iktidarın ağzı ile istismar ötmeleri 
ülkellerinte bir yarar sağlamlamış, aksine yaban
cıların ve dış çevrelerin çıkarlarına hizmet et
miştir. Bunun bir üzücü örneği Damat Ferit 
Paşa hükümetinin, İttihat ve Terakki hükü
metlerini kötülemek amaciyle ermeni katlia
mımdan ötürü yersiz ve gereksiz olarak ken
disini suçlamış olmaJsidır. 

Fransız Başibakanı Clemenceau'nun Osmanlı 
tmiparaitorluğu aleyhindeki davranışlarına da
yanak olan ve Sevr Muahedesinin gerekçele
rinden birini teşkil eden bu konuşmayı, bugün 
Türk gençliğini insafsızda kınamaktan çekinmi-
yen iktidar yöneticilerine, tarihten gelen acı 
bir ibret levhası olarak okumayı bir görev sa
yarım. 

(Dünyayı earan gençlik hareketleriyle bir
likte Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya kadar 
bütün ülkelerde öğrendi hareketleri hakkında 
sayısız incelemeler yapılmıştır. Bu incelemele
rin hiç birisinde öğrenci hareketleri Başba
kanın yaktığı gibi yüzeysel nedenlere bağlan
mamış ve gençler böylesine suçlanmamışlardır. 
Aksine, olaylar sosyal değişmelerin ışığında 
değerlendMlmiıştir. 

Ülkemizdeki gençlik hareketlerinin, köke
ninde refah toplumunun kurulu sosyal düzeni
ne karşı çıkan bir anarşizm ve bir taklitçilik 
mevcut bulunmamakta, aksine tarih boyunca 
devlet kurimuiş, kıtalara söz geçirmiş Türk Ulu
sunun az gelişimişlkten duyduğu ıstırap ve uy
garlık düzeyine erişmemenin bir millî kıskanç
lığı yaJtmlaktadır. 

Sokakta, evlerde ve Parlâmenitoda bir bo
zuk düzen eleştirilir. Teknolojik gelişmelere 

paralel olarak bir bozuk düzen her gün biraz 
daha yoğunlaşarak gün ışığına çıkarken, az 
gelişmiş bir ülke olmanın kalhrını ve biran ev
vel kalkınmanın sabırsızlığını duyan üniversi
teli çevresine bakınmakta ve karşılaştığı sorulu
ların, Türkçü daraltan ağır koşulların çözümü
nü, cevabını aramaktadır. Genç insan üniver
siteye girişin küçümisenmiyecek güçlüklerinden 
ve üniversiteli olarak geleceğin şüplhe ve endi
şelerle yüklü karanlığından kurtulamadığı için 
de huzursuz olmakta ve bunalmaktadır. Onu bu 
{bunalımdan kurtarmanın yolu, sayın milletve
killeri, baskı tedbirlerine başvurmak gibi aşi
ret usullerine bel bağlamak değil, kalkınma hı
zının sosyal değişme hızının üzerine çıkarak 
genç adamın yapıcı gücünü, ulusal heyecanını 
ekonomik gelişim süresi içinde kaynaştırmak 
ve onu yapıcı yardımlardan yoksun kılmamak
tır. 

Bu söylediklerimizi, muhalefet yapmak gay
retiyle ve Hükümeti yıpranmak amaciyle söyle
memiş olduğumuzu kanıtlamak üzere, bizim 
dışımızdaki dünyadaki memleketlerden iki ör
nek vererek sözlerimin devamını anlatmak is
terim. 

Avrupa Konseyi Gençlik ve Eğitim Komis
yonu Başkanı, Türk basınında yayınlanan bir 
delmiecinde, «ifade etmek isterim ki, öğrenci 
'hareketlerinin temelinde sosyal gelişme ve de
ğişmelerin aranması yatmaktadır.» demiş ve 
hir gazetecinin bu şiahsa A. P. iktidarının baskı 
tedbirleri getirmek yolundaki tasarılarını açık
laması üzerine de yine aynı şahıs hayretle, «Ol
maz böyle şey» diyerek bu tasavvuru garipse
diğini ve inanmak istemediğini belirtmiştir. 

UNEİSÜO Genel Direktörü Mr. Bene ise, 
gençlik hareketleri konusunda uluslararası bir 
konferansta yaktığı bir konuşmada bu hareket
ler iç'in, «Aşırılıkları ne olursa olsun, bu hare
ketin özü bakımından sıhhatli bir hareket ol
duğunu düşünmekteyim, özellikle öğrenci hare
ketlerine yıllardır sürüp giden birtakım çeliş
kileri böylesine keskin dizgilerle "ortaya koymuş 
(olmasından dolayı şükran borçluyum» diyerek 
Ibu hareketlere karşı saygısını ve anlayışını be
lirtmiştir. 

Fakat Demirel Hükümeti, yetersiz ve yete
neksiz politikasının çaresizliğini baskı tedbir
leriyle gidereceğini sanmakta, fakat bu arada 
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bu türlü tedbirlerin çözüm yolu olimak şöyle 
dunsun gerginliği daha da artıracağını farket-
ımez görünmektedir. 

Burada •günümüze çok büyük ışık tutması 
bakımından bir tarihî olayı ortaya koymak is-
'terian. 

Kanunî Sultan Süleyman devrinde başlayıp 
00 - 70 yıl süren ve binlerce öğrencinin 
katliamıma sebebolan büyiük bir gençlik olayı 
blimuşltur. Kanunî devrinde de medrese öğren
cileri okullarını bitirdikten sonra iş bulamama 
tehlikesiyle karşı karşıya gelince, bu durumu 
protesto etmek üzere problemlerini ortaya koy
maya başlamışlardır. Yöneticilerinin, bu vhare-
ketlerin nedenlerini anlıyamaması ve bu hare
ketleri hoşgörü ve anlayışla karşılıyamaması 
neticesinde bu hareketler şiddet tedbirleriyle 
iönlenımeye çalışılmış vs katı »şiddet tedbirlerine 
başvurulmuştur. Bu şiddet tedbirleri neticesin
de olaylar büyük çatışmalara sahne olmuş, 
izabıta ile gençler (karşı karşıya getirilmiş, 
gençler kendi aralarında kamplara ayrılarak 
'birbirleriyle harbedercelsine çatışmışlar ve ge
rek zabıta ile gençlerin ve gerekse gençlerin 
'birbirleriyle çaJtışmaısı neticesinde (binlerce in
san öldürülerek oluk gibi kan akıtılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, 3 dakikanız var
ıdır, hatırlatıyorum. 

CELÂL KARGILI (Devaimla) — Saym Baş
kan, (konuşmaların silsilesi sırasında Genel Ku
rulla yaptığınız konuşmalar, ben dakika tut-
ımuişumdur, 10 dakika tu'ttmujştur. 

BAŞKAN — Ben müsieblbiıp değilim Sayın 
Kargılı, lütfen devam buyurun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Müsebbip 
ben de değilim Sayın Başkan. Eğer müsebbibin 
anlaşılması isteniyorsa, usul hakkında görüşme 
açılsın. 

BAŞKAN — Devam buyurun, kimin müseb-
bibolduğunu Genel Kuruıl takdir eder. Buyuru
nuz efendim 3 dakikanız var. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Olaylar 
devam ederken bir ara Kanuni'nin torunu 3 ncü 
Murat, tüm medrese öğrenci temsilcilerini İs
tanbul'a davet ederek temsilcilerle karşılıklı 
görüşmelerin fayda sağlıyacağını önermiş ve 
bundan sonra bütün öğrenci temsilcileri İstan
bul'a davet ediilmişlerdir. İstanbul'a gelen öğ
renci temsilcileri, yöneticilere, okullarından 
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mezun olduktan sonra iş bulamamak imkânsız
lığı ile karşı karşıya olduklarını ve bu yüzden 
istikballerinin garanti altında bulunmadığını, 
bu duruma karşı bir çare bulunmasını istemiş
lerdir. 

Yöneticiler ise, öğrencilere tanıdıkları bâzı 
hakların ötesinde bu isteklerine karşı onlara 
tatminkâr çareler gösterememişlerdir. Ancak 
Kafkasya'da ücretli askerlik gibi onları tatmin 
etmiyen tedbirleri ortaya koymuşlar, neticede 
öğrenci temsilcileriyle yöneticiler arasında ay
dın işsizliğe tedbir bulmak bakımından anlaş
maya varılamamış ve aydın işsizliği nedeniyle 
doğan bu olaylar I nci Ahmet devrinde patlak 
veren Celâli İsyanlarına kadar süregelmiş ve 
bu nedenle de medreseler tamamen dejenere ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylesine ciddi ve böylesine sorumluluk ta

şıyan bir konuda, süratle zabıtlara geçmesini 
istediğim ve ileride sorumlulukların hesabı es
nasında, sorulacak sorumlulukların hesabı esna
sında bu zabıtların dile getirileceğini bildiğim 
için süratle okumaya mecbur kaldığım kısımla
rı burada kesiyorum. Biliyorum ki, Saym Baş-
İnan biraz sonra benim sözlerimi buradan mik
rofondan kesecektir. Bu bakımdan bir iki da
kikamı başka türlü kullanmaya mecbur kaldı
ğımdan üzüntümü belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz burada meseleleri ortaya koymak için 

gelmişiz. Başka arkadaşların dediği gibi öyle 
beş on kitap değil, bir ömür vermeyi kabul ede
rek, meseleleri doğru bir şekilde ortaya koy
mak için çalışmışız, ama meseleleri doğru bir 
şekilde ortaya koymak için çalışmamızın seme
resini almayı bırakınız, meseleleri anlatmak fır
satı dahi bu Mecliste bizlere verilmemek isten
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bize buradan söylenmek istenen birtakım so

ruları, Hükümete sonsuz hak verilip, tarafımı
za tanınan 30 dakikalık bir zaman içerisinde el
bette cevaplanldıramıyacağımız inancındayım, 
fakat Hükümetin son aldığı tedbirlerin daha 
ilân edildiği gün, bu tedbirlerin hiçjbir zaman 
köklü tedbirler olmadığını, bunların çoğunun 
bir disiplin kararı mahiyetinde bulunduğunu 
ve halen üniversitelerdeki mevcut yönetmelik-
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lerlde bu disiplin kararlarının mevctidolduğunu 
ve dışarıda kanlı olaylarda, sokaklarda, üni
versite dışında öldürülen gençlerin, öldürülen 
insanların katilini bulamıyan bir icranın acaba 
üniversitede kuracağı münferit tedbirlerle bu 
olayları nasıl önliyeceğini düşünmesinin bir sa
katlık olduğunu ortaya koymak istemiştik. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı süreniz bitmiştir, 
bağlayınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşma süremin 10 dakikasını benim su
çumdan değil, ama kimin suçundan olursa ol
sun... 

BAŞKAN — Onu tartışmıyalım efendim, sü
reniz bitmiştir. 

ISEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Futbol ma
çı değil bu, saat tutalım. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, 10 dakika müdahale olmuştur. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. Beyefendi, 
yani 30 dakikanın 10 dakikası tartışma ile mi 
geçti diyorsunuz? Devam buyurun... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan. 

IBAŞKAN — Devam buyurun, yani cümleni
zi bağlayın. 

İCELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, 10 dakikası tartışma ile.. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulla yap
mış olduğunuz münasebeti Başkanlıkla lütfen 
yapmamanızı rica ederim. 2 dakika fazla im
kân vermiş durumdayım ve ben sizin hakki
nizin 2 dakika gasbedilmiş olduğu inancı için
de bu hakkı tanıdım. 

Devam buyurun, bağlayın yani. «Devam bu
yurun» derken, okumağa devam buyurun de
mek istemiyorum, son cümlenizi kullanın. 

CELÂL KARGILI (Devmala) — Teşekkül 
ederim Sayın Başkan. 

Halk kendi yararına olan gençlik olaylarını 
gençliği halka karşı imiş gibi gösteren polis 
ajanları araya girmediği müddetçe; araya, genç
leri birbirleriyle çarpıştıran, çatıştıran polis en-
tirikaları girmediği müddetçe; araya Muzaffer j 
Köklü adında bir polis ajanının Yeni Gazetede 
delilleriyle yayınlayıp anlattığı gibi, polis tara
fından gençlik olaylarını bir çatışma haline sok
mak ve bu olayları Kemalist ve gerçek Türki-
yec'i cephesinden saptırarak yozlaştırmak için | 

görevlendirilmiş bulunan ve bugüne kadar hiç
bir sorumlu tarafından hiçbir surette yalanlan
mamış ve tekzibedilmemiş olan iğrenç entrika
lar mevcudolmadığı ve girmediği müddetçe; 
araya fakir gençlerin imkânsızlığından faydala-
lanarak onlara maaş bağlayıp ajan olarak 
kullanarak gençleri kamplara ayırıp onları 
birbirine vurduran zihniyetler girmediği müd
detçe halk gençleri karşısında görmiyecek ve 
gençleri kendisinin mutluluğu uğruna canı ve 
istiklâli pahasına mücadele verdiği için bağrına 
basacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Gençlerin öldürülmesinde gerek polisin par

mağının bulunduğuna dair yüzlerce iddianın 
ortada olması, gerek Başbakanın halkı silahlan
maya ve birbiriyle çatışmaya sevk edecek olan 
türlü beyanları ve gerekse birbiri peşi sıra işle
nen faili meçhul cinayetler karşısında ilgililerin 
âciz kalması, bu cinayetlere uğrıyanlar tarafın
dan cinayet olayının daha önce emniyete haber 
verilmesine rağmen emniyetin bunlara karşı 
tedbir almaması ve emniyetçe çok geniş tedbir
lerin alınmış bulunduğu olay çevrelerinde yapı
lan cinayet vakalarının kaatillerinin tesbit edi
lemeyişi, her halde bu tür entrikaları ve bu tip 
cinayet tasarılarını hazırlıyanlara imkân ve fır
sat verici mahiyettedir. 

Sonu alınmaz bir şekilde gelişen bugünkü 
duruma karşılık alınacak ilk tedbirin bundan 
aylarca, bir sene, bir buçuk sene, iki sene evvel... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı... 
CELÂL KARGILI (Devamla) Bağlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Lütfen. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Sonunu 

söyliyeceğim bir cümle ile. 

BAŞKAN — Bir cümle değil, 10 cümle oldu. 
Buyurun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Tedbirin, 
bir zamanlardaki hataya düşülmemesi lâzımgel-
diği paralelinde bir tedbir olmasını düşündü
ğümüz için, yani Türkiye'nin bundan bir müd
det evvel bu atmosfere büründüğü zaman or
taya konan alternatiflere, yani istifa alterna
tifine, yani görevden bir müddet çekilme alter
natifine, yani sorumluluğa, doğru yoldan de
netim unsurlariyle hesap vermekten kaçınma 
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alternatiflerine doğru yolda cevap verilmediği 
ve bu alternatiflere hiçbir şekilde itibar edilme
diği için Türkiye'nin aynı şartlara geldiği anı 
bundan 2 sene evvel görmüş ve yine bir konuş
mamızda ve demecimizde, birçok yerlerde Hü
kümetin istifasının Türkiye'nin geleceği bakı
mından, hattâ kendilerinin geleceği bakımın
dan çok yararlı olacağını belirtmiştik. 

Bu kadar suçluluğu sırtına yükliyerek... 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, istifa değil de, 

«gensorunun açılması» terimini kullansanız. 
CELÂL KARGILI (Devamla) Geleceğim, 

söyliyeceğim . 
BAŞKAN — Söylemiyorsunuz bir türlü. 
CELÂL KARGILI (Devamla) —Atatürk'

ün özlediği mutlu Türkiye'nin kurulması uğru
na şehidolan genç öğrenciler; taze kabirleriniz
de rahat uyuyunuz. Atatürk ve sizin özlediğiniz 
mutlu Türkiye yaratılacaktır ve devrimler ya-
şıyacaktır ve sizin şehit kanlarınız elbette bir 
gün suçluları boğacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben diyorum ki; bu Hükümet, gençlerin 

arzuladığı bugünkü Anayasa düzeni gerçekleş
mediği için, gerçekleştirme yoluna girmediği 
için suçludur ve şayet bu Hükümet 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen bağlayın 
artık, aksi halde keseceğim. Yani endişeniz ta
hakkuk edecek. Son cümlenizi lütfen, son cüm
lenizi... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Suçludur... 
Geldim, nokta koymadan bağlıyorum. 

BAŞKAN — Nokta koymadan bağlayın, vir
gül de olmasın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kafanı sal
lama ulan öküz. Kafanı ne sallıyorsun? 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ora
dan Meclise kafa sallıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
Sayın Kargılı, bakınız deminden beri endi

şem şu: Bir an evvel sonuçlandırınız, denetim 
vazifenizi, parlömanter vazifenizi yapınız. Bu
na imkân sağlamanın gayreti içindeyim. Oraya 
gelmiyorsunuz bir türlü. 

Buyurun efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Ve sizler 

sayın icranın temsilcileri, Türk Milletinin 
bugün içerisinde bulunduğu bu karanlık ve 

korkunç çıkmazdan kurtarılması için inançları 
yolunda sokaklarda kurşunlanarak can veren 
fidan gibi, gencecik üniversiteli şehitlerin 
akan kanlarında eğer sorumluluğunuzun ve 
suçluluğunuzun gölgesini görmekten kurtulmak 
istiyorsanız, Anayasa gereği bir düzenin ku
rulması savaşını vermeye mecbursunuz. Bu sa
vaşı varmiyen ve biraz evvel bir tek cümle ile 
Sayın Bakana bin ısaat konuşacağı sözün ceva
bını bir tek cümle île verdiğim gibi, «Türk Ad
liyesinin karşısına çıkardık» deyip, gerçek suç
luları değil, gerçek kaatilleri değil, kaatil zan
lılarını ve terkipçileri çıkarmasının ladliyece al
dığı cevabının ve ta gerçek suçluları çıkarm-
caya kadar bu adliyelerin buna vasıta olmıya-
cağı inancı ile, gerek Başbakanın ve bütün so
rumluların gensoru denetiminde hesap verme
lerini öneren bu önergemin görüşülerek gün
deme alınmasını önerip, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
fhym Rasim Cinisli. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

D. P. GRUPU ADINA RASÎM CÎNÎSLÎ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Müzakere ettiğimiz konu, bugün Türkiye'
mizin bir numaralı meselesidir. Oysa, gerek 
Sayın Hükümet sıralarında, gerekse sayın 
parlömanterlerin sıralarında bir ilgisizlik mü
şahede edilmektedir. Bunun, sebebini bu 
önemli konuyu huzurunuza getiren arkadaşımı
zın takdim şeklinde bulabiliriz ve bu takdim 
şeklini de beğenmediğimizi ifade etmek isteriz. 

Ancak, her doğruyu kim getirirse getirsin, 
doğru olanı müdafaa etmek de şiarımızdır. 

Mesele bugüne kadar çok konuşulmuştur. 
Her konuşan meseleyi kendi açısından değerlen
dirmiştir.. Bu sebeple hakikatler gün ışığına 
çıkmamış, tedbirler ciddî surette alınmamıştır. 

Ba hususu göz önünde tutarak, her şeyden 
01103 huzurunuza getirilen konunun mahiyeti
mi ve smırlıarmı tesbit etmekte fayda ummakta
yım. 

Gensoru talebinde bulunan arkadaşımızın 
lyöriiRÜnıe göre; son öğrenci hareketlerinde öl
dürülen ve yaralanan talebelerin durumunu gö
rüşeceğiz. Meseleye girmeden önce önemli bul
duğum bir kaç noktayı işaretlemek isterim. 
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Müzakereleri sıhhatli bir sonuca bağlayabil
mek için ölçülerin doğru olması ilk şarttır. 
Sosyal hâdiseleri tahlil ederken objektif olma
ya vs ilmî ölçülere bağlı kalmaya mecburuz, 

Özellikle son yıllarda cemiyetimize musal
lat olan arazlar vardır. Bunlar, devleti dev
let yapan müesseseleri, milleti millet yapan 
d^srer hükümlerini tahrif etmekte, hattâ yıkma
ya çalışmaktadırlar. Bu yüzden dilimizi, mef
kuremizi, inançlarımızı ve yaşantımızı deje
nere etme yolunda büyük gayretler göstermek
tedirler. 

Zaman zaman şiddetli sarsıntılar geçiren 
bünyemizin zayıf devrelerinde kültür adına, 
ilim adına, sanat ve teknik adına bize kabul 
ettirilmiş doğmalar çürümeyi daha da artırmış
tır. 

Bugün kelimeler mânasını kaybetmiş. Kav
ramlar yanlış değerlendirilmektedir. Bu se
beple üzerinde konuşacağımız konuyu kendine 
yabancı unsurlardan ayıklamak zorundayız. O 
halde, huzurunuza getirilen meselelerde genç
liğin rolünü tâyin etmeye mecburuz. 

«Gençlik olayı» veya «öğrenci oryaları» di
ye takdim edilen hâdiselere bakalım; bize göre 
19 gencimizin canına kıyan ve cemiyetimizi ağır 
bir buhranın içine iten hareketleri Türk genç
lisine maletmek bühtandır. 

spor gibiı konularda toplryabiliriz. Kitap me
selesi, lâboratuvar ihtiyacı, hoca ihtiyacı bunlar 
arasında sayılabilir. 

Bugün hâlâ çözüm bekliyen bu konuların 
ğün geçtikçe daha da ağırlaştığını kabul etmek 
zorundayız ve bu hizmetlerin yerine getirilme
diği müddetçe, gençliğe musallat olan zararlı 
cereyanların elini yarınımızı teslim edeceğimiz 
gençlerin yakasından sıyırmamız mümkün ola-
mıyacaktır. 

Gençlik hareketlerlpi yücelten ikinci konu, 
millî hassasiyettir. 

Bu hassasiyetin ayldın Türk gençliğine yakı
şan bir üslûp ve vekar içinde verilmiş olmalsı 
iftiharımız olacaktır. Türk gençliği bu millî has
sasiyeti geçmiş devrelerde bayraklaştrranış, muh
teşem belgelerle tarihe ilntikal ettirmiştir. Bun
lar arasında rahmetli Tevfik İlerinin öğrenci 
liderliği sırasında yapılmış olan HaJtay ve Raz-
gat mitinglerini, mıerhum Maraşal Fevzi Çak-
mak'm na'şına sahip çıkan gençliğin kadirşinas
lık örneğini, Kıbns meselesinin dar boğazlarda 
olduğu günlerde milletimizin yürekten katılmış 
olduğu hareketleri bu cümleden saymak müm
kündür. 

Millî heyecanı bayrak yapan, millî mefalhirâ-
mize sahip çıkan, millî ideallerimizi takibeden 
gençlik hareketlerinin destekçisi ve teşvikçisi 
olmak vazifemizdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüce Heyetinizin huzuruna getirilen olayları 

bu ölçülere vurduğunuzda; yapıcılıkla, uyarıcı-
lıkla ve idealizm ile ilişkisini bulmak mümkün 
değildir. Bugün vahîm bir buhrajn halini alan 
üniversite kavgaları, doğrudan doğruya millet 
bütünlüğüne, Devlet itibarına yöneltilmiş; en 
az bu hedefler kadar bizzat sahnede görülen 
gelnçleriı de taJhrilbeder hale gelmiştir. Bu hare
ketler, katiyen gençlik hareketi sayılamaz. Hele 
öğrenci hareketi hiç kabul edilemez. Bu olaylar 
millete düşman, Devlete düşman karanlık dü
şüncelerim eseridir. Bu karanlık plânların sahip
lerini ve millet evlatlarından millete düşman 
feir militanlar ordusu kurmak istiyenleri teşhis 
edebilmek için, bir zamanlar yurt dışında İsveç'
te, ispanya'da, Japonya'da cereyan eden hâdi
seleri) anlatırken, onlardan misal verirken, ne 
yazık ki bugün öz vatanımızda cereyan «den 
hâdiseleri göz önünde tutmak ve onlar üzerinde 

Kaldı ki, bu tedhiş hareketleriyle öğrenci 
olavları arasında mâna ve mahiyet farkı da 
vardır. Çünkü genç insan, fisik yapısı ile bera
ber ruhu yıpranmamış, fikri ve vicdanı hür olan 
insandır; hak olanı, doğru olanı araştıran ve 
yücelten, kayıtsız şartsız vatanperver insandır. 
Zaman zaman kabına sığmıyan coşkunluğu ya
şamak, hususi menfaatlere ve maksatlı çıkarlara 
karşı durmak idealist genç insanın önemli vasıf-
larındandır. İşte gençlik hareketleriinim maya
landığı temel plâtform budur. 

Gençlik hareketleri ancak hür ülkelerde, 
demokratik nizam içinde yaşıyabilir. Vasıflı 
genç ve sosyal gerçeğin şuuruna sahip, hür dü
zenin koruyucusu olarak vazife görmektedir. Bu 
mânadaki gençliğin görüşünü aksettiren gençlik 
hareketlerini iki maksat etrafında toparlamak 
mümkündür. 

Birinoisâ; yüksek öğrenim gençliğinin bizati
hi içinde bulunduğu öğretim şartlariyle ilgilidir. 
[Bunları üniversite reformu, barınma, beslenme, 
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mütalâa yürütmek, meseleyi ğün ışığına çıkart
mak için kafi gelecektir. 

Olaylar, millî değerlerimizi yıkmayı hedef 
alan, sanat, kültür ve eğitim yenilikleri adı al
tında girişilen bozguncu faaliyetler ijle başla
mıştır. Millet bütünlüğüne kastedenler, kendi
lerinin rahatça manevra yapabilecekleri zemini, 
memlekette kavramlar karigaşaJsı meydana getir
mek suretiyle hatırlamışlardır. Bötr yandan mü
nazara, açık oturum, forum gibi teatral gösteri
lerle anarşinin mânevi iklimi?! kurulmuş, bir yan
dan da kanunsuz yürüyüş, kanunsuz direnme, 
boykot ve işigal gilbri kütlelerin rol aldığı fiilî 
idurumlarla kanun kuvvetlerine g'özdağı veril
miştir. Zinde kuvvetler efsanesi yaratılmış, mev
hum baskı grupları icadedilmiştir. îlim adma 
kanunsuzluklara arka çıkan, hukuk dışı emriı-
vakileri teşvik eden bildiriler yayınlanmıştır. 
Anarşist gençlerin bugün yakalarına el uzattık
ları akademik cüppeler, o günlerde aynı küt
lelerin önünde maalesef miting pankardı gibi 
dolaşmışlardır, işte, bu safhasında bu hareket
lerin hedeflerini, sahneye koyucularını tesbit 
edip, «Asfaltlar yürümekle aşınmaz, kendi ço
cuklarımızdan mı korkacağız» mantık ve sorum
suzluğu bir yana bırakılsa idi, yangın başlan
gıcında söndürülecekti. (D. P, sıralarından 
«Bravo» sesleri) Halbuki, içinde bugünkü anar
şinin tohumunu taşıyan tezahürler, bir yandan 
«demokrasilerde olur böyle şeyler» öte yandan 
da «Boykot ile işgal aynı şeydir» sözleriyle ha
fife alınmıştır. İşte bu basiretsiz tutum, memle
kette yapıcı kafalar yetiştirmek umudu ile ku
rulan üniversitelerin, ilim disiplinini, ilim çile
sini, ilim metodunu ve ilim ahlâkını kapı dışarı 
itmiştir. Bu değerli unsurların bulunmadığı üni
versitede yapıcılık aramak, ilim aramak, huzur 
aramak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi hafızalarınızı tazeliyerek, önceki yıl

larda birikmiş olaylara göz atalım. 
Bir zamanlar sokakta, gazete sütunlarında, 

toplantılarda, üniversite mahfillerinde tek tek 
periyodik devrelerde ortaya atılmış şu slogan
ları hatırlayınız : «Sosyal adalet», «Eğitimde 
reform», «Plânlı kalkınma», «Millî gelirin âdil 
dağılımı», «Fırsat eşitliği», «Bağımsız Türkiye», 
«Şahsiyetli devlet», «Demokratik düzen» v. s.... 
ilk bakışta insana hoş gelen, vatansever ve ma
sumane bir görünüş içinde ortaya atılan bu 

flâş ifadelerden sonra bir terkip yaptılar. O ter
kipte, failinin sinsi maksadı, mânasını buldu : 
«Sosyalist devlet», «Reformist devlet», «Sürek
li devrim», «Devrimci eylem»... 

Bunların yanısıra titizlikle Atatürk'çülük 
maskesini ellerinde tuttular : «Atatürk devrim 
yaptı, biz de devrim yapacağız, o halde biz Ata
türklüyüz» dediler. Bu, kuş uçar, kelebek de 
uçar; o halde kelebek kuştur gibi abes bir kı
yasa mantık bağlamak oldu. Bu suretle Ata
türk devrimlerini yıkmayı, Atatürk'çülük diye 
göstermiş olmanın kurnazlığını yaşadılar. As
lında, Atatürk de sosyalizm ile ilişki kurmaya 
yetecek fikir ve ifade bulamamışlardır. Ata
türk'ü, Lenin'in izinden giden bir kimse olarak 
gösterebilmek için, halkçılık ile devletçilik ilke
lerinin yorumunu yapmak ve kalpaklı bir res
min gölgesine sığınmak yolunu tuttular. Ata
türk'ü iyi anlamamış, tetkik etmemiş aydın ge
çinenleri, bu tavır, avlamaya kâfi gelmiştir. Bu 
desteği canlı tutabilmek için de, bâzı fiilî du
rumlara başvurdular. Üç yıl önce Urfa'nm bir 
köyünde, «Atatürk büstüne saldırıldı» diye ve 
bu büstü kıranların gericiler olduğunu, sağcılar 
olduğunu ifade etmek suretiyle, samimî Ata
türklüleri de içine alarak yurdun her yerinde 
mitingler, nümayişler düzenlendi, izmir'de Ata
türk heykeline balta ile bir meczubu yürüttüler. 
istanbul'da buna benzer hâdiseler oldu. Ata
türk'ün Şişli'deki evinin bacasında tertibolarak 
ateş yakıldı ve Atatürk'ün evini yakıyorlar di
ye yaygara koparıldı. 

Bütün bu olaylar cereyan edip, sükûn bul
duktan sonra, Malatya'da bir hâdise üzerine fail 
ortaya çıktı. Görüldü ki, bu şikâyeti yapan sol
cu, bizatihi faildir ve bugün bu gerçek mahke
me zabıtlariyle tescil edilmiştir. 

Demokratik hukuk devletini yıkmayı hedef 
alanlar, giriştikleri geniş cephe taktiklerini 
takviye için üniversite içinde de boş durmadı
lar. Gençlerin yerine getirilmemiş sosyal ihti
yaçlarını istismar ederek yavaş yavaş militan 
gruplarını kurmaya başladılar. Bunun metodu, 
klâsik cephe kurma metodundan farklı değildi. 
Masum gençlere suç işletiyorlardı. Suç işliyen
ler daima kaderlerini birbirine bağlı hisseder
ler. Öyle ise, üniversite içinde suç işletecekler, 
suç işliyenler bir gün mafia çetesi gibi organ-
laşmış olacak, bir kuvvet haline gelecekti. Suç 
işliyenler ihbar korkusu ile birbirlerini haber 
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veremiyecekler... Yavaş yavaş şirret, ahlâk ve 
hukuk ölçüleri dışında hareket eden bir teşki
lât meydana geldi. Gençliği bölen eller, aynı 
yolu izliyerek kurdukları teşkilâtın anarşi çı
karmaya yeter güce ulaştığını tesbit ettik
ten sonra, bir iki boykot hâdisesi ile ilgililerin 
reaksiyonunu ölçtü. Üniversite yöneticilerinin 
kayıtsızlığı, hattâ bir kısmının teşvikçiliği ve 
Hükümetin hâdiseleri teşhiste ve önlemede 
başarısızlığı ortaya çıktıktan sonra, işi işga
le çevirdiler. Bugünkü şiddet hareketlerinin. 
başlangıçta hangi safhalardan geçtiğimi açık
ça göstermek için, olayları içinde yaşamış 
olan bir gencin ağzından sizlere intikal et
tirmek isterdim, lâkin zaman tahditli oldu
ğu için, bu gençlerin müşahadelerini arz et
mek imkânını bulamıyacağım. Ancak, bu gen
soru kimin tarafından takdim edilirse edilsin, 
memleketin bir numaralı meselesi olarak ele 
alınır ve kabul edilirse, Yüce Heyetinize daha 
geniş izahatta bulunmak ve meseleleri enline 
boyuna tartışmak imkânını bulacağımızı arz 
etmek isterim. 

Bu genç insanın ifadesine göre, olaylaı' 
önce «Şağ - sol yok, boykot var» sloganlariyle 
başlamıştır. Meseleler ideolojik kavga için 
değil, öğrenci meselelerini halletmek için baş
latılmıştır; fakat olaylar geliştikçe bildiri
lendeki ifadeler değişmiş, tutumlar değişmiş, 
artık «NATO'ya hayır» sloganları başlamış, 
«Düzen değişikliği» sloganları ortaya atılmış, 
«Bağımsız Türkiye» sloganları ortaya atılmış, 
bu tempo gün geçtikçe ağırlaştırılmış ve bu
günkü hale getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
«Aşırı Sol» deyiminin de maksatlı olarak 

kullanıldığını ifade etmek istiyorum. Aslında 
«Aşırı Sol» diye tavsif edilen şeyin komü
nizm olduğunu bilmekte fayda vardır ve bu 
ifadeyi gizlemek için, kavramların gölgesine 
sığınma ihtiyacını duymuşlardır. Bu noktayı ifa
de ettikten sonra, komünizmin neden üniver
siteler içinde yuvalanmak ihtiyacını duydu
ğunu,, neden bu noktalarda ağırlık koymak 
istediğini arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Tehlike ciddîdir. Tehlike üzerinde bugün 

milletin emanetini omuzlarına almış olan kim
selerin titriyerek durması lâzımdır. Rahmetli 

Akif'in sözüne uygun olarak diyeceğiz ki, eğer 
meselenin vahametini bütün açıklığı ile bilse
niz, beyniniz yaş gibi gözünüzden damla dam
la akacaktır. 

Komünizmin üniversite içindeki stratejisi 
zaman içinde ikiye ayrılmaktadır. Birisi,' kısa vâ
dede, diğeri uzun vâdede. Kısa vâdede memle
keti bir ihtilâl zeminine sürüklemektir. Uzun, 
vâdede; üniversite kadrolarında sol kafaları 
yetiştirmek, solcu olmıyanların dışında üni
versite sıralarında okuma imkânlarını ortadan 
kaldırmak ve bu suretle yannın devlet kadro
larını hazırlamak gayretleri vardır. 

Kısa vâdede; bir süreden beri büyük şehir
lerde gençlik, iş çevrelerinde işçi, köylerimiz
de köylü veya üretim bölgelerinde haşhaş, 
fındık, tütün, çay mitinklerini ve toprak işgal
lerini yapmak suretiyle istedikleri zemini ha
zırlamaya çalıştılar. 

Aşırı solun uzun vâdedeki Devleti ele ge
çirme hesabı ise derece derece gerçekleştirilir
den, kısa vâdedeki plânın neticelerine bağlı 
olarak üniversiteler işgal edilmiştir. Bugün 
üniversitelerde yaşatılmış olan terör, solcu ol-
myan öğretim üyelerini ve öğrencileri üni
versiteye gitmekten menetmiştir. Kütleler ha
lindeki öğrenciler Sayın Cumhurbaşkanına, 
Rektörlüğe ve içişleri Bakanlığına dilekçe ile 
müracaat etmişlerdir, okuma hürriyetlerinin 
ellerinden alındığını ifade etmişlerdir. Buna 
Sayın içişleri Bakanının ne cevap vereceğini bil
miyoruz; yalnız bugün istanbul'da Teknik Üni
versitenin bütün fakülteleri, Tıp Fakültesi, Hu
kuk Fakültesi, iktisat Fakültesi solcuların iş
gali altındadır. Diğer fakülteler de kapatılmış
tı, bugünkü öğle ajansının söylediğine göre 
yeniden tedrisata açılmış ve yeniden hâdiseler 
başlamıştır. 

Ankara'da ise Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Veteri
ner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakül
tesi, Siyasal Bilgiler, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yine solcuların işgali altındadır. Özerk 
olmıyan, Hükümetin denetimine bağlı olan Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bugün solcu mili
tanlar özel bir eğitim tatbik etmektedirler. 
Gruplar halindeki gençler, normal tedrisatın 
dışında bütün arkadaşlarını baskı altında tut
mak suretiyle Fransa'da işçi üniversitesinde 
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okutulan Felsefenin Temel tikeleri diye bir 
komünist eseri tedris ettirmektedirler. 

Bundan başka garip şeyler de oluyor Orta 
Doğu Teknik üniversitesinde, makinalı tüfek
lerin mevcudiyetinden bahsediliyor. Hattâ in
şaat Bölümü hocalarından birisinin, «Diyalek
tik Materyalizm açısından İnşaat Mühendisliği 
dersleri» adı altında dersler verdıiğinden de 
bahsediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ana çizgileriyle ifade etmeye çalıştığım du

rum bile meselenin vahametini ortaya koyma
ya yeter kanaatindeyim. Peki ama, suç kimin, 
sorumlu kim? Bu soruları insaf ölçüleri için
de cevaplamak gerekirse, suç hepimizin. Teh
likeyi sezdiği, gördüğü halde kılını kıpırdat-
mıyan Türk münevverinin,, ilmî disiplini mu
hafaza edemiyen, Anayasa teminatı altındaki 
muhtariyeti biraz da kendi ihmali yüzünden 
üç beş anarşiste çiğneten üniversitelerimizin. 
suç, tehlikeyi göğüsliyeceğine, olayların geliş
mesinde ısiyasii çıkar düşünen politikacının. Hâ
diselerin millî bünyede meydana getirdiği za
rarların bilançosu ortaya konulursa, muhalefe
te ide, iktidara da ağır gelen bir hesap neticesi 
ortaya çıkar. 

Ancak, milletin emanetini alarak icra mev
kiinde bulunan, dertlere çare olacağını iddia 
eden Hükümetin mesuliyetinin özel bir yeri var
dır. incelediğimiz ve müzakere ettiğimiz konu 
bir sosyal buhrandır. Bu buhranın doğuşu ve 
gelişmesi sırasında Hükümetin tutumu ve du
rumu neldir? Bu soruya Hükümetin verdiği ce
vap bellidir. Olayların kronolojik bir tasnifini 
yapmak, ölüm hâdiselerini tek tek saymak, bun
ların sanıklarını adalete teslim ettiğini ifade 
etmek, hattâ zamanında müdahale edilip edil 
mediğirii ve suç delillerinin kâfi olup olmadığı
nı da sözlerine almadan bu soruları geçiştir
mek... 

Biz diyoruz ki, Hükümet, polis müdürüne 
ait bir mesuliyetin üstünde bir mesuliyet taşı
maktadır. Bu mesuliyet polis müdürlerine ait 
bir mesuliyettir. Hükümetin idari mesuliyeti 
yanında siyasi mesuliyeti de olduğunu hatırlat
mak istiyorum.. 

Bu konuda hangi tedbirlere başvurulduğu
nu ifade için, bir iddiaya göre olayların buhran 
haline gelmesinde Hükümetin büyük payı var
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dır. Meselelere uzak oluşu, meseleleri bilnıeyİşi 
bir yana, Demirel Hükümetinin çeşitli sebep
lerle güvensiz, itibarsız ve güçsüz hale gelmesi, 
ayrıca kanun anlayışı ve tatbikatmdaki tutar
sızlık ve beceriksizlik tutum ve davranışı yü
zünden Anayasa kuruluşları arzu edilen hizmet 
ve vazifelerini yapamaz hale gelmişlerdir. 

Bir başka iddiaya göre, Hükümet sırf yıkıl
mamak için dikkatleri başka istikametlere çek
mektedir. Parlâmento içimde ve Parlâmento dı
şında iktidar imkânlarını kötüye kullanması 
söbebiyle tahrikçilere imkân hazırlamaktadır. 
Malûm kredi meseleleri, «sömürü düzeni» sö
zünü yaygın hale getirmiştir. Milletin kürsü
sünde rey sahtekârlığı yapanlar, «parayla rey 
alındı» söylentileri «cicli demokrasi» sözcüğü
nün doğmasına vasat hazırlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Oinîsli vaktiniz bitmiş
tir, konuşmanız daha ne kadar sürer efendim? 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Devamla) — Sayın Başkan 15 dakika içinde 
mâruzâtımı tamamlıyacağımı tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çinisi, görüşlerini ikmal 
içlin'15 dakikalık bir süre talebetmektedir. Ge
nel Kurulunuz 30 dakika ile kısıtlama kararı 
almıştır. 15 dakika daha verilmesi hususunu 
takdirlerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediniz efendim. 

!D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
Yüce Heyete saygılar sunarım. 

Bugün asayişsizlik kol gezmektedir. Hükü
met siyasi huzursuzluğun kaynağı haline gel
miştir; zamansız ve yersiz çıkışlarda şiddetli 
tepkilere muhatabolmaktadır. «idarei masla
hatçılık» tan kurtulamadığı için, hazırlıkları 
tam yapamadığından patlıyan hâdiselerin üs
tesinden gelememektedir. Şu geçtiğimiz bir yıl 
içinde buna birçok örnekler verilebilir. Üni
versite kavgaları, İstanbul'daki örfi idare ile 
önlenebilen isyan hareketi, Personel Kanunu ile 
ilgili tepkiler, hattâ toplum polisinin pasif mu
kavemeti, memurların iş yapmama direnişi, ida
recilerin direnişi, öğretmen boykotu bunlara 
misâl teşkil etmektedir. 

Son üç ay içinde yabancı elçilik binalarına 
girişilen tedhiş ve sabotaj olaylarının faili bu
lunamamıştır. Yabancı şirketlerin melezleri gü-
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pegündüztahribedilmiştirjtahribedenlerin sayısı 
(bilindiği halde suçlular bulunamamıştır. Türk-îş 
binası dinamitlenmiş, patlamadan sonra da bina 
kurşun yağmuruna tutulmuştur. Taksinin rengi 
bile seçildiği halde failler sırra kadem basmış
lardır. Amerikan Sefaretini bekliyen iki poli
simiz makinalı tabancalar ile taranmıştır, me
sul yoktur. 

Bütün bu olup bitenlerin karşısında Hükü
met ne yapmaktadır? Hükümet şekvacı olmuş, 
milleti dâva etmektedir. Devletin bütün organ
ları, başta Sayın Cumhurbaşkanı buhranın çö
zümüne vaziyet ettiği halde, sayın Genelkurmay 
Başkanı bir içharp tehlikesine dikkati çektiği 
halde, Parlamento aylardır bu konuları enine 
boyuna tartıştığı halde Hükümetin başı olan 
Sayın Demirel bakınız ne diyor? «Gökkubbeyi 
yere indirmeye lüzum yok, endişeye mahal yok» 

însan ne di'yeceğini bilmiyor bu sözler kar
şısında. 

Vatandaşın ağzında çok söylenen bir söz var 
bugünlerde; «Pes doğrusu!» diyor vatandaş. 

Şimdi, üniversite olayları sırasında Hükü-
te yetkililerinin beyanlarında dikkatlerinizi da-
vöt ediyorum. 

tik zamanlar Sayın Başbakan, «Sokaklar yü
rümekle aşınmaz, olur böyle şeyler. Bunlara 
alışacağız. Yani kendi çocuklarımızdan mı kor
kacağız?» diyordu. 

Durum meydanda Sayın Başbakan; sokak
lardan çok cemiyet aşındı, siz aşındınız. 

Olursa böyle olur, demokrasinin içinde anar
şi olmaz, demokrasi anarşiye ahjşamaz.. 

Sayın Başbakan demokrasi ile anarşiyi bir 
arada mütalâa etmek mümkün değilldir. Evet 
kendi çocuklarımızdan korkmıyacağız ama, Sa
yın Başbakan, yarın kimin nerede kurşunlana
cağı kimse bilemiyor ki . Bu milletin her ferdi
ne özel muhafızlar verilmiyorki. Hem korkunu
zu siz itiraf etmiyor musunuz? Adalet Partisi 
Büyük Kongresinde Genel Başkan Adayı Sayın 
Aydın Yalçın Hükümeti tenkidederken, «Sayın 
Başbakan üniversiteye girebiliyor mu? sorusunu 
tevcih ettiler. Sayın Başbakan Aydın Yalçın'a 
verdiği cevapta gayet entresan bir tavır aldı. 
icranın başı Sayın Başbakan diyorlar ki: «Sa
yın Aydın Yalçın siz eski bir üniversite öğretim 
üyesi olarak üniversiteye girebiliyor musunuz?» 

Bu soruyu sorarken, Sayın Aydın Yalçın'-
m da ünivesiteye girebilmesinin şartlarını ha-
zırlıyacağmdan mesul olduğunu müdrik olma
sını dilerim Sayın Başbakanımı. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Bu sözler Hükümetin bu konulan bilmediği
ni ve teşjhis'te yanıldığını ifade eder. 

Bu halin tabiî icabı olarak tezatlar doğdu. 
îstanbul Yıldız Teknik Okulunda cereyan eden 
olaylar üzerine Sayın Başbakan, «Bize inanınız, 
bize güveniniz, biz meselelerin üstünden gelece
ğiz. Devlet kuvvetleri her şeye muktedirdir» 
dedider. Aradan 10 gün geçmedi, Ankara'da 
Kızılay'ın göbeğinde gündüz gözü ile otobüsle
ri 3 - 5 eli silâhlı genç Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesinin önünde toplandıjlar ve Başkaban 
yine konuştu, hem de çevik bir ustalıkla ko
nuştu, vatandaşın, «Nerede Hükümet, nerede 
asayiş, nerede hâdiselerin üstünden geliş?» so
rusuna muhatabolmadan vatandaş vazifesini 
yapmıyor, üç anarşiste haddini bildiremezlerse 
biz ne yapalım?» Diye millete dönüp, milleti 
millete şikâyet ediyor ve peşisıra da şoförleri 
kjnıyor. Varın hukuk devletinde kanun hâki
miyetini kuracak icranın halini görün. Kendi 
ağzıyla iflâsını ilân eden Hükümetin tutumu, 
siyasi güçsüzlüğü, siyasi basiretsizliği klâsik 
misal teşkil edecek cinstendir. 

Nihayet son günlerde Sayın Başbakan, Tür
kiye'de eğitim ve öğretim hürriyetinin zedelen
diğini söylüyor 9 Ocak 1970 tarihli gazetelerde 
ve devam ediyor: «Üniversiteler dışarıdan ida
re edilen ve hazırlanan tedhiş hareketlerinin 
sahnesi haline gelmiştir.» 

işte bu doğru Sayın Başbakan! Demek ki, 
artık Anayasadan şikâyet edemiyorsunuz, özerk 
üniversitelere girememiş olmayı mazur göster
meye çalışmıyorsunuz. Zira, tedhiş hareketleri
nin yuvasının üniversitenin dışında olduğunu 
tesbit edebiliyorsunuz, öyleyse ne yapıyorsu
nuz Sayın Başbakan? Bu yuvaları nasıl barın
dırıyorsunuz? Millet hayatına kasteden, reji
min bünyesini yıkmak istiyen bu gayretler kar
şısında kanun kuvvetleri ne yapmaktadır? Han
gi yuvayı dağıttınız; hangi kötü maksatlı yu
vayı erittiniz ve milletin yüzüne hangi çareyi 
getiriyorsunuz? 

Yeni kanunlar getiriyoruz; Yeni kanunlar
la meselenin halledileceğini zannediyoruz ve 

— 697 — 
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bu gerekçeyle milleti bir müddet daha oyala
mak niyetini gizliyoruz galiba... 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tedbir diye getirilen yeni kanunlar, kanun

ların boşluğunu doldursa da meseleye çare ola-
mıyacaktır. Eğer kanunlar meseleyi çözmeye 
yetseydi, Sayın İçişleri Bakanının da müdafaa 
ettiği ateşli silâhlarla ilgili kanun çare olurdu. 
Zannediyorum ki, ateşli silâhlarla ilgili kanu
nun çıkışından sonra üniversite olayları şid
detini daha da artırmış; ölüm hâdiseleri ondan 
sonra başlamıştır. 

Eğer kanunlar meseleye çare olabilseydi, 
Personel Kanunu çare olurdu. 

Demek ki, kanunlar şekil olarak meseleye 
çare olamıyorlar. Kanunlar; bilerek, cemiye
tin ihtiyacına göre tanzim edilip, usulüne uy
gun olarak Yüce meclislerden çıkarıldıktan 
sonra değer taşımaktadırlar. Kanunların tat
bik edilebilme kaabıiliyeti olduğu zaman ka
nunlar değerlidir. 

ıSayın Millî Eğitim Bakanı yeni getirilen 
tasanlar hakkında gazetelere şöyle bir beya
natta bulunuyor: «Bu tasarı doğrudan doğru
ya üniversitelerin tekliflerinden meydana gel
miştir.» özellikle diyor ki; «Bizim, kendiliği
mizden özel olarak getirdiğimiz tek bir madde 
yoktur... Ne isterlerse onu getireceğiz.» 

Bu suretle, Hükümetin tabi oluşunu ifade 
ediyor. Hükümetin üniversite yetkililerine tabi 
olduğunu belgeliyor Sayın Millî Eğitim Baka
nı... Hattâ, Hükümetin yaptığı işin yalnızca bir 
tesbitçilik, bir derlemecilik olduğunu ifade 
ediyor. Bu derlemeciliği de iyi beceremediği 
için tepkiler daha ilk günden başlamış oluyor. 

Bu konuda görüşümüzü sunuyoruz : 
Olayları önlemeye yetecek mevzuat elde 

mevcuttur. Kanun yapmakla, hele böyle derle
me bir kanunla bu işleri durdurmak mümkün 
değildir. Meseleyi iyi tetkik etmek ve bilmek 
lâzımdır, özellikle gençlik konusu, çağımızda 
ilim ve ihtisas konusu haline gelmiştir. Derme 
çatma kanunlarla buhranı önleme şöyle dur
sun; buhran daha da içinden çıkılmaz hale ge
lecektir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Meseleyi bir aşırı uçlar kavgası halinde tak

dim etmek de yanlıştır. Bu söz politiktir, he
def gizlenmek içindir; zaman kazanmak için
dir... Nedir aşırı üç? Aşın sağ, aşın sol... Bu 

kavramlar açılmaya muhtaçtır. Bu münakaşa, 
gensoru açılırsa konuşulacaktır. Aşın uçlarda 
kimler var? Yani bu kavga kimlerin arasında 
cereyan etmektedir? Bir yanda ülkü ocaklan, 
öte yanda Dev - Genç gözükmektedir. Devle
tin başı Saym Sunay, Ülkü ocaklan için, «Va
tanperverdir» diyor. Diğer yandan Dev - Genc'
in baş aktörü başkan; «Bizim hareketimizdir 
ki, karşımıza sağ hareketi çıkardı» diyor. Ay
nı dernek başkanı, bütün Ankaralılann izledi
ği bir televizyon programında, «Biz sürekli ey
lem içindeyiz. Başkasının hareketi bizi ilgilen
dirmez. Biz, Türkiye'yi patlatacak dinamitin 
fitiliyiz» dedi. Ayrıca, silâhlan bırakmanın 
söz konusu olmadığını söyledi, «Silâhsız eylem 
olmaz» diye de ısrar etti. Alenen suç olan bu 
ifadeler karşısında Hükümet ne yapmıştır? 
Devlet televizyonu bu yayınlan rahatlıkla ve
rirken, suçlular alay edercesine itiraflarda bu
lunmuyorlar mı? 

Hükümet bundan daha ağır bildirileri ve 
fiilî durumları bildiği halde, «Gökkubbeyi ye
re indirmeye lüzum yoktur» diyemiyecektir. 
Gökkubbeyi değil ama, Dursun özkuzu adında
ki vatan evlâdının ağzından hava kompresö-
rüyle hava basarak ciğerlerini patlatanlar, son
ra da üçüncü kattan polisin ayaklan ucuna 
cesedini attılar Sayın Başbakan! 

özkuzu'nun arkadaşlannın ifadesine göre, 
özkuzu iki gün önce çıkarılmıştı ve iki gün ön
ce kaçınldığını emniyet teşkilâtına ihtar et
mişlerdi. Aradan iki gün geçmesine rağmen 
özkuzu'nun kaçırılmış olması ile ilgili hiçbir 
tedbir alınmamıştır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı Basın Ya
yın Yüksek Okulunda öldürülen Mustafa Ku-
seyri'yi, «sağcılar öldürdü» diye nümayişler 
yapıldı. Tahkikat derinlestirilince, Kuseyri'yi 
öldürenin, yakın arkadaşı solcu bir genç oldu
ğu ortaya çıktı, fakat tahkikat dosyası elli gün 
savcılığa verilmedi. Yani, kanunlar tatbik edil
medi... 

Bu soruya Sayın içişleri Bakanının ne diye
ceğini bilemem, ama yaygın söylenti şudur : 
Dosya savcılığa verilseydi, solcu çevreler yeni
den harekete geçecekti. Saym Bakan bu olayla
ra engel olabilmek için kanuni vecibeyi yapma
yı uygun bulmadı. 
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Rahmetli Ali Fuat Başgil hocamız bize der
di ki; tâviz... 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Bize de derdi. Ne alâkası var?.. 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Devamla) — Sayın Başkanım, İçişleri Baka
nının bu işle alâkası yoksa kimin alâkası var
dır? İçişleri Bakanına soralım... 

Rahmetli Ali Fuat Başgil hocamız derdi ki: 
«Taviz daha büyük tavizleri davet eder. Devlet 
adamına taviz yakışmaz. Her ne kadar politika
da en kolay yol taviz yolu ise de; çıkmaz so
kak bu yoldur...» 

Sayın milletvekilleri, 
Bu, sağ - sol sloganı yeni değildir. Bu gay

rete A. P. Hükümeti, Sayın Haldun Menteşe-
oğlu zamanında «evet» demiştir. 

Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Okulunda 
çıkan olaylar üzerine, Sayın Bakan, şüpheli bul
duğu bir iki merkezi arattı. Bu arama sonun
da Yıldız Okulunda dürbünlü tüfekler bulun
du, dinamitler, tabancalar bulundu. «Aşırı sağ» 
diye telâkki edilen Millî Türk Talebe Birliğin
de, güya, molotof kokteyli yapılacak diye boş 
gazoz şişelerini buldular... Ve bu iki merkezde 
bulunan şeyleri bir masanın üstüne koydular, 
basma da detektif edasiyle poz verip resim 
çektirdiler. 

işte burada meseleler birbirine karıştı... 
«Sağ» diye kabul ettikleri Millî Türk Talebe 
Birliğinde bulunan gazoz şişeleriyle, dürbünlü 
tüfekler aynı çizgide mütalâa edildi ve bu su
retle, kavramların altına realiteleri gizlemiş ol
maya yardım ettiler. Bu arama keyfiyetini ay
rıca müzakere edeceğiz sanıyorum. Çünkü, ara
ma tekniği olarak da; Sayın Bakan bir gün bir 
merkezi ararken, aranması lâzımgelen en az on 
merkezi ihmal etmiştir. O zaman o merkezlerde 
bulunan silâhlar elbette kaçırılmış, elbette giz
lenmiştir. Bir mesul adam bu tekniği bilmiye-
cekse... 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, istediğiniz mehile 
rağmen iki dakikanız kalmıştır. Esasa geçme
nizi rica edeceğim. 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Devamla) — Son olarak iki örnek vererek ko
nuşmamı bağlıyorum : 

Bugün yüzlerce genç okuma imkânlarından 
mahrumdur. Yüzlerce genç okumak için dilek

çe ile müracaat etmişlerdir; arz ettim. Buna mi
sal olsun diye, bir zamanlar Amerika'da beyaz
lara ait bir eyalet üniversitesinde okumak isti-
yen zenci kızın mücadelesini hatırlarsınız. Eya
let valisinin karşı durmasına rağmen, Federal 
kuvvetler zenci kızm öğrenme hürriyetini mu
hafaza edebilmek için, bu hürriyeti kendisine 
teslim edebilmek için her türlü tedbiri almışlar
dır ve bu hürriyetini o kıza teslim etmişlerdir. 
Bilmem bu misal Sayın Başbakana bir şeyler 
ifade eder mi? 

ikinci misal de De Gaulle Fransa'sına ait... 
Birkaç yıl önce Sorbon ayaklanmış, Paris'i ya
kıp yıkmıştı. Buna karşılık Romanya seyaha
tini yarıda kesen De Gaulle, Korgeneral Matt-
hieu komutasındaki zırhlı kolordu ile Paris'i 
kuşattı. Polis ve jandarma kuvvetleri Sorbona'a 
girdi ve anarşiyi söndürdü. Fransız Parlâmen
tosunda; «Bin yıllık özerk üniversiteye polis 
soktun!» diye sorguya çekilen devrin Başbaka
nı Pompidou, komünist hatibe verdiği cevapta 
enteresan bir gerçeği dile getirmektedir. Dev
rin Fransız Başbakanı diyor ki: «Mini etekli 
kızlar, ihtiyar hocaların ak saçlarından tutarak, 
«Yaşasın Mao!» bağırtılıyor. Gerekirse polis de 
kullanacağım, jandarma da. Buna müsamaha 
mı edecektim?» 

«Bütün dünyada bu olaylar oluyor» diyen 
Sayın Başbakan bu misale ne diyecektir? Bi
zim on yıllık özerk üniversitelerimizin en yet
kili organları ve ağızları Profesör Eroğlu'nun 
ağzından ifade ediyorlar : 

«Üniversite ve akademi öğretim üyelerinin, 
öğrencilerin ve vazifeli memurların can ve mal 
güvenliği kalmamıştır. Bilim özgürlüğü yok
tur. öğretim, eğitim ve araştırma fonksiyonla-
larmı yerine getiremiyoruz, tek kelimeyle, vazi
femizi yapamıyoruz. Yetkililerin derhal hareke
te geçmesini istiyoruz...» 29 Aralık 1970 tarihli 
gazetelerden. 

Bu çağırılar da boşa gitti... Bu sebeptendir 
ki, sayın milletvekilleri, Demokratik Parti ola
rak, Hükümet hakkında verilmiş olan gensoru
yu destekliyeceğiz. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri...) Ve bu sebeple vicdanına, milletten 
aldığı emanete bihakkın hizmet etmek istiyen 
insanların da, gensoru nereden gelirse gelsin; 
hangi üslûp içinde takdim edilirse edilsin, bu 
doğru çizgide bulunacağından emin bulunmak-
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tayız. Cenabıhak aziz Türk milletinin ve Türk 
gençliğinin yardımcısı olsun. 

Saygılar sunarım efendim. (D. P. sıraların
dan şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Turhan özgüner'de. Buyu
run efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN ÖZ-
ıGÜNER (îçel) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım. 

ıSon öğrenci hareketlerinde gencilerin öl
dürülüşlerinde Hükümetin ihmali bulunduğu, 
bir bakıma teşvikçi olduğu iddiasiyle getirilen 
önerge üzerinde C. H. P. sözcüsü olarak söz 
almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, bugün Türkiye'de küçüm-
senemiyecek çok büyük olaylar cereyan etmek
tedir. Sokak karışmıştır, talebe yurtları ba
sılmaktadır, öğrenciler silâhlanmıştır, birbir
lerini hançerlemekte, kurşunlamaktadırlar. 
Yurtlar işgal edilmekte, yüksek okullar, üni
versiteler işgal edilmektedir. Öğrenciler ara
sında engizisyon mezalimine taş çıkartacak 
cürette öğrenci mahkemeleri kurulmuştur ve 
öğrenci mahkemelerinden dışarıya aksedebilen-
ler azap ve elem vericidir arkadaşlarım. 

Son yıllar içinde 1968 in Temmuz ayından 
bu yana 18 n<ri genç ölmüştür; bunlardan bâ
zılarının kaatillerinin tesbit edildiği iddia edil
mekte ise de, biraz sonra temas edeceğim, bir 
tanesinin dahi kaatili bulunamamıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Türkiye anarşilk bir ortamın içine giderek 

itilmektedir; bu ortamın içinde olduğu dahi 
iddia edilebilir. Türkiye, okulundan sokağına 
kadar, yarına ümitle hazırlıyacağımız genç in
sanların hareketiednde, elbette tabanda yatan 
meseleleri bilmezsek çözüm bulamayız, iddia-
sındayız. 

Arkadaşlarım, bugün bir bakıma aşırı uç
ların etkisi ile, şüphesiz sosyo - ekonomik ne
denlerin tabanda yatmasına rağmen, anarşik 
ortam içinde, sokak hâkimiyeti kurulmuştur. 
Hattâ bir ölçüde, sokak iktidarına doğru gidiş 
tehlikesi mevcuttur. Geçen gün bir sebeple 
burada bir sayın üyenin konuşmasını, dış et
kiler altında buraya sıçramış bir konuşma ola
rak göstererek; «sokak hareketinin Meclise sıç
ramadı ve aşırı uçların besleyip büyüterek Par

lâmento dışı bir muhalefeti güçlendirme hare
ketine ölçüsüz konuşmalarımızla imkân vermi-
yelim» dedim. 

Yine de C. H. P. olarak diyoruz iki, «her 
dar boğazı geçişte biz C. H. P. olarak, şüphe
siz, iktidar hangi partide ve hangi kanatta 
olursa olsun, memleket menfaati esas alınarak 
yardımcı olacağız.» 

Ancak, konuşmalarımın sonunda söyliyece-
ğim üzere bu yardım; bu önergeyi geçiştiriver-
nıek değil, bugün icra vazifesini üzerine almış 
bir ekibin ve bu e!kip içinde bilhassa Başbakan 
ve önergede bahsi geçen iki Bakanın hesap 
vermesi imkânını Yüce Meclis üyelerinin, par
ti farkı gözetmeksizin yaratabilmesi ile müm
kündür. 

Kıymetli arkadaşlarım, Fransız ihtilâlinden 
sonra Fransa'da halk hürriyet terennüm eder
ken, aynı. zamanda hürriyet çoktan kefenlen-
mişti. Bu, bir bakıma hürriyeti hürriyet için 
boğmak vasatını bulanların o imkânı Fran
sa'da yaratmış olmasındandı. 

Oysa, bugün Türkiye'de 1961 Anayasası 
ile meydana gelen hürriyetin, hürriyeti boğ
mak için sokakta kullanılması şüphesiz tas-
vibedilmez. Şüphesiz, öğrencinin anavazifesi, 
Saym Genel Başkanımızın da dediği gibi, yarın
lara hazırlanmak için dersine eğilmektir. 
Ancak, yarınlara hazırlanmak gücü içinde olan 
bu gençlerin tabanda yatan meselelerine eğil
meden, «bu meseleler dünyanın her tarafında 
olagelen meselelerin bir ucu, zincirin bir so
nuncu halkasıdır,» deyiverip geçiştirmek ve ha
tırladığıma göre Sayın Nuri Bayar'ın Bütçe 
Karma Komisyonunda içişleri Bütçesi görüşü
lürken olayları: «Dünyanın her tarafında, Al
manya'da, Fransa'da, italya'da, Amerika'da ola
gelen bir öğrenci bunalımının Türkiye'ye sıç
ramasından ibarettir» şeklinde tarif etmek, me
seleyi hafife almak olur arkadaşlarım. Tabana 
inmek ve sayın sözcünün söylediği gibi, teş
hisi iyi. koyup tedaviyi ona fföre, elbirliği ile 
h? arlara ak imkânım yaratmak lâzımdır. 

Arkadaşlarım, demokrasi, şüphesiz bir fa
zilet rejimidir, demokraside oy çokluğunun 
tahakküm vasıtası olması bahis mevzuu değil
dir ve zaten ona «demokrasi» de denmez. Bu
gün, sokak savaşından memnun bulunan bir 
tek üye yoktur şurada. Ama, sokak savaşının 
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muhakemesini, «geliniz, şu gensorudan istifa
de ederek süzgeçten geçirelim» dediğimizde, 
blir parti bahismevzu olmamak ve rejime sahip 
çıkmak söz konusu olmalıdır. «Teşhisi doğru 
koyalım, rejime sahip çıkalım» diyen sayın bir 
üyeye iltihak ile diyorum ki; Rejime sahip çı
kacak isek, bir devlet gemisinin kaptanından 
ziyade, gemiyi batırtmamak için gemiye sahi-
bolalım arkadaşlarım. 

ISaym arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ne 
olmaktadır?.. Yarının ümitleri yavrularımız so
kak ortalarında birbirlerini rahatlıkla öldür
mektedirler. Düşman gruplar halinde karşı kar
şıya geçmişlerdir. Bunları kimler, hangi sihir
li eller birbirine karşı vuruşturmaktadır? Bu
nun1 açıklanması lâzımdır. 

iAziz arkadaşlarım, sokak hareketleri 1968 
yılının Temmuz ayında başlar. Siyasi iktidar, 
1965 ten bu yana A. P. siyasi örgütüne intikal 
ettikten sonra 1968 in Temmuz ayında sokak 
hareketleri vuruşmaya, birbirini öldürmeye var
mıştır. 1968 de Türkiye'de bir tek öğrenci, 
1969 da ise yedi öğrenci öldürülmüştür. 1970 te 
bu sayı 10 a çıkmıştır. 

Arkadaşlarım, yine Bütçe Karma Komisyo
nunda bir Sayın A. P. li üye hatırladığıma göre 
Sayın Erol Yılmaz Akçal, «Bugün artık sokak 
hareketleri ve anarşi ortamı, bu iktidarın üste
sinden gelebileceği gücü aşmıştır.» demiştir ki, 
ben de aynı kanaatteyim arkadaşlarım. 

Şu veya bu «yaptı» değil, bu ortamın için
deyiz, sen - ben kavgası netice vermez. Eğer 
görüyorsak ki, Devlet gemisi karaya oturmak
tadır, «kaptan ka.bahat sende veya tayfalarda» 
münakaşasını bir yana bırakıp, sayın A. P. söz
cüsünün de açıklıkla beyan ettiği ve iştirak et
tiğimiz sözü gibi, bugün anarşik ortam, nereden 
gelirse gelsin, A. P. iktidarının üstesinden gele
ceği güçten daha güçlüdür; bunu görmek lâ
zımdır. Kulaklarımızı ve gözlerimizi kapayı-
vermek, eğer bu anarşik ortamı düzeye kavuş-
turuyorsa, hep beraber ancak kendimizi aldat
mış oluruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, geçen yıl Mecliste 
6136 sayılı Ateşli Silâhlar Kanununun bâzı 
maddelerini değiştirerek daha sert hükümler 
getirme münakaşası, Hükümetin getirdiği tasa
rı dblayısiyle burada yapılırken ben de söz al
mış ve, «Anarşik ortama nihayet verebilmek 

için, özellikle öğrenci olaylarını önlemek için, 
6136 sayılı Kanunla öngörülen sert tedbirler, 
ağır hükümler getirmek yeterli tedbir değil
dir; hem tedbir de değildir, palyatif tedbir da
hi diyemem, tam tersinedir.» demiştim. 

Nasılki, Millî Korunma Kanununun ağırlaş
tırdığı hükümler arasımda idam hükmü bulun
duğu halde, idam cezası veren hâkim olmadı 
Türkiye'de. Neden .. Ceza, ancak fiil ağırlığın
da olmalıdır. Fiilden çok daha ağır olarak ge
tirilecek ceza, hâkime, delillerin bâzı hallerde 
sanık lehine yorumlanmasını gerektirir, bunu 
tatbikatta gördük. 

O halde 6136 sayılı Kanunun sokaktaki, özel
likle yüksek okul ve üniversitedeki talebenin 
birbiriyle çatışmjasma mâni olucu ağır hüküm
ler getirmesini sureti katiyede yerinde bulma
dık ve o günlden bu yana da on öğrenci daha 
öldürüldü. 6136 sayılı Kanundan evvelki iki se
ne zarfında sekiz ölü vardı, 6136 sayılı Kanu
nun tatbikatından bu yana, o kanunun getirdi
ği hediye, s'ekiz tane genç insanın cesedi oldu 
arkadaşlarım. 

Demek ki, rijit, sert tedbirlerle hiçbir şe
kilde tabana, sosyo - ekonomik meselelere in
memek suretiyle halledileceğine inanmak geç
miş hâdiselerden ders almamak demektir, müm
kün değildir »arkadaşlar. 

Bulgun Türkiye'de birbirini düşmanca öldü
ren öğrenci gruplarının bu davranışlarını tek 
bir sebebe bağlamak ve bunu çıkarcı bir politi
ka yaparak sadece Hükümetin becerikli olmı-
yan icraatına bağlamak yeterli değil arkadaş
larım, 

Bir A. P. ü arkadaşımızın, «bu, dünyanın 
her tarafında olan olayların Türkiye'ye inika
sıdır.» demesi bir bakıma haklı. Ancak, baka
lım dünyanın Öbür yakalarına; dünyanın 
her tarafında olagelen bu hâdiselerin tabanın
da sadece bir heveskârlık mı yatmaktadır, yok
sa sosyal ve ekonomik meseleler mi yatmakta
dır? 

Oysa ki, Türkiye 'ûe bunu|n üzerine ayrıca 
Hüklimıetin yeterli olmıyan politifeası da inzi
mam mı etmektedir ve Türkiye'de özellikle aşı
rı sağın ve aşırı solun tahrikçiliği ve teşvikçi
liği de buna katılmakta mıdır? Türkiye bu or
tamdadır. 

Arkadaşlarım, bunu bir tek sebebe bağlamak 
şüphesiz mümkün değildir. Ancak, talbanda ya-
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tan meselelere iyice eğilmek lâzımdır. Bulgun 
dağ başındaki bir insan silâh taşır. Bu silâh, 
Hükümetin yanı başımda, yakınında olmamasın-
idanldır, eşkiyaya, canavara karşıdır. Türkiye'-
ide, Ankara'nın ortasında bir insan silâh'taşı-
yorsa, 0136 sayılı Kanunun eski hükmü gere
ğince altı ayıdan başlıyaın ve ancak son değiş
tirge ile bir seneden başlıyan hükme rağmen ta-
şıyabiliyorsa, sebebine, «Talebe buhranı, genç-
•lafc olayları.» deyip geçivermek, işi hafife al
maktır arkadaşlarım. 

Öğrenciler eğer can emniyetimden hakikaten 
mahrum ilse vereceğimiz ceza, değil iki - üç - beş 
seneye, en seneye dahi çıkarsak, bu silâh taşı
manın nedenlerini dünyadaki! hareketlerin bir 
inikası olarak değerlenldirmek ve işin içinden 
çıkıvermek, yarın yeni iç sıkıcı, yürekler acısı 
hâdiselerle karşı karşıya gelmemizi mümkün 
kılacaktır. 

Kıymeti^ arkadaşlarım, bu olaylarda, «Ta
banda sosyal ve ekonomik meseleler yatmakta-
ıdır.» diyoruz. Bu olayları sadece can ve mal 
'emniyeti ile izah etmek mümkün değildir. Bu 
olayların temelinde; bin bir güçlükle köyünden 
büyük şehirlere yüksek öğrenim yapmak içim 
gelebilen köy çocuklarının yüksek okullara ve 
üniversitelere girenııiyenek, Devletin resmî okul
larının kapılarının yüzlerine kapatılmasından 
tutunuz da, babasının, ya da amcasının veya 
başka bir yakınının bankalardan kovulmasına 
kadar, kredi adaletsizliğime kadar, kardeşleri
nin veya başka bir yakınının şehirdeki bir ağa 
ile mücadelesine kadar bütün sosyal vie ekono
mik meselelerin yattığını kabul etmek lâzım
dır. 

Arkadaşlarım, bu meseleleri hafife almamak 
ve meselelerim tabanında, talebelerin ekonomik 
ve sosyal dertlerîme eğilmek, yarının Türkiye'
sinde mesuliyeti omuzlarına alacak bu genç nes
lin silâh ve dipçik zoruyla susturulamıyacağını 
ve suSturulamaımakta olduğunu, artık görmek 
lâzımdır. Susturulamıyor, tasvitoetmiyoruz, şüp
hesiz. Ancak, bir Hükümet icraatı olarak «Efen
dim, dünyada da oluyor.» deyip geçmenin, Tür
kiye'yi daha kötü neticelere getireceğini, icra 
organı olarak, mesuliyet taşıyan bir organ ola
rak bu talebelere sırt dönmeden, kulaklar ve 
iglözler kapanmadan meselelerime eğilmek - za
manı geçmiş dahi olsa - gereklidir, kanaatinde
yiz. 

— 702 

11 . 1 . 1971 O : 1 

Arkadaşlarım, köyde çocuk nice güçlükle 
okur ve şehirdeki ortaokula sıçraması ne kadar 
zordur. Şehir ortaokulundan liseye çok güçlük
le süzülenler süzülür, öylesine az öğrenci gel
mektedir ks, büyük şehirlere, yüksek okullara, 
üniversitelere, kentliye nazaran bir avuç değil
dir, bu kadar azdır. Güçlüklerle gelen bu ço
cuklar - şehirli olsun, köylü olsun - okuma ça
bası içinde, okulma heyecanı içinde üniversite 
ve yüksek okullarra girmek ister, ama dar imkân
lar sebebiyle üniversitelerin, yüksek okulların 
kapıları yüzüne kapatılır. Yüzlerine kapatılan 
bu genç çocukların ^güdüsünü yürekten his
setmek lâzımdır, yürekten bu azabı duyabilmek 
gerekir, arkadaşlarım. Simidi, böylesine haykı
ran bu çocukların okuyamama heyecanını istis
mar edenler elbette olacaktır, o, ayrı. Ancak, 
bunların meselelerine icra organı olarak çözüm 
yollarını bulabilme çabasına samimî olarak eğil
mek lâzımdır. 

Arkadaşlar, Devlet okullarınım imkânları 
böylesine dar, özel okullar :i:e alabildiğine.. Ana
yasanın malûm maddesüni tartışmak, gensoru 
hudutlarını aşar. Ancak, ne var ki, misali şöy
lece değerlendirmek lâzım: Fransa'da Marie An-
tiionette devrinde halk aç ve sefil, ekmek bula
maz, saraya hücum eder. Marie Antionette, «Ne
den bu ihalk ayaklandı » diye sorar. «Ekmek 
bulamıyorlar.» cevabını alınca; «Ekmek bula-
mıyorlarsa, pasta var, pasta yesinler.» der. 

Şimdi, devrimizde sokağa dökülen, Devlet 
okullarının kapıları yüzüne kapandığı için yük
sek okullara giremiyen talebelere, Sayın Süley
man Demirel der mi ki; Resmî okullara giremi-
yorlarsa, özel okullar var, oralara girsinler. Yani 
bunu mu demek lâzım? Talebemin tabanda ya
tan meselelerini, «Dünyadaki talebe hareketleri. 
nin inikasıdır, bir özentidir.» deyiverip geçmek, 
mümkün değil. Okuma aşkıyla köylünden çoğu 
tırmanarak, çoğu sürünerek gelmiş bu çocuk
lara kulak vermek lâzımdır. Bu çocuklar zaten 
yürekleri buruk, aç kalarak gelmiştir. Sokağa 
dökülüşün tabanında yatan meseleler arasında 
babasının, anasının açlığı da var. Geride baba
sının bankadan kovulması da var. Gerilerde bir 
toprak ağasından yakınlarının gördüğü zulüm 
de var. Kulak vermek lâzımdır, Türkiye'nin 
meselelerine. Sokağa dökülen çocuklar yabancı 
değil, bizden, et ve tırnak, hor bakmayınız on-
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lara. Hiçbir parti farkı gözetmeksizin söylüyo
rum, hor bakmıyalım, onlara. Rey zamanı 
rey ağacı gibi sallanıp, çırptığımız, reylerini al
dığımız onlar, yarın için ümit bağladığımız on
lar... Başka bir alternatifi var mı? Türk gençli
ğinden başka bir geçliğe güvencimiz var mı? 
Bunların istismar edilmediğini demiyorum, istis
mar edildiğini, aşırı sağ ve aşırı sol uçlardan is
tismar edildiğini, teşvik ve tahrik gördüğünü 
söylüyenlere katılıyorum. 

Ama, yalnızca bu değil arkadaşlarım, onun 
için bu gensoruya iltifat buyrulması her halde 
çok isabetli olur ve «Devlet gemisinden ziyade 
geminin kaptanından yana olmamak gerekir, hiç 
değilse bu hâdisede», diyorum. 

Arkadaşlarım, üniversite gençliğinin paso me
selesi kötü bir örnek. Geçtiğimiz senelerde bu, 
oldu. özellikle Ankara üniversite geçlıği An
kara Belediyesiyle karşı karşıya geldi. Paso ih
tilâfı var, olabilir. Bir icra organı olarak bun
lara yakın olacaksak meselelerine eğilmek ve 
belediye ile talebeler arasına, yarının Türkiye'
sine sorumluluk vereceğimiz gençler arasına gir
mek, hâkem rolü oynamak gerekir. Ne oldu? 
Tarafsız görünmek kaygısı içinde bir icra organı, 
günün birinde paso meselesinden öğrenciler be
lediye otobüslerini yoldan çevirerek fakülte bah
çesine sokmaya mecbur edildi. O zaman icra
nın başı, iktidarın başı Sayın Süleyman Demirel, 
halkı, otobüsteki yolcuyu ve şoförü bu öğrenci
lere karşı kışkırtarak «neden, vatandaş olarak 
vazifenizi yapmıyorsunuz?» diyecek duruma düş
tü. 

Arkadaşlarım, baba ile oğıüu karşı karşıya 
vurusturmaya götürecek bu sorumsuz söyleşi, 
her halde anarşinin çeşitli sebepleri arasında ön
de sayılacak ve başında gelecektir. Dünyanın 
neresinde görülmüştür, bir iktidarın başı güç
süz kaldığı zaman, gençlerin karşısına babala
rını çıkardığı ve onları onlarla vurusturmaya 
götürdüğü ve sorumsuz lâf ettiği. Bu, dünya
nın hiçbir tarafında görülmemiştir. Bu, anarşi
nin sebeplerinden biridir, hiç değilse, bunların 
arasındadır, arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, bir hafta kadar evvel Ada
na'da bir adiyle «Adana Üniversitesi» bir adiy
le «Akdeniz üniversitesi» olabilecek müstakbel 
üniversitenin temeli, Ankara Üniversitesine 
bağlı Ziraat Fakültesinin temeli atıldı, hayırlı, 

uğurlu olur inşallah. Ancak, değineceğimiz 
nokta başka. Bundan üç dört ay evvel aynı 
üniversitenin lâfı edildiği zaman Sayın Süley
man Demirel bir geziden zannedersem, İsken
derun tarafından dönerken orada söyledikleri 
söz yürekler acısıdır. 

Arkadaşlarım, Çukurova, üniversite istiyor, 
tam teşekküllü üniversite istiyor, benim Mer
sin'im de dâhil. Çukurova üniversite istiyor. 
Sayın Süleyman Demirel, bu taleplere karşı da
ha evvel şöyle beyanat veriyor: «Adanalılar, 
Çukurovalılar, - üniversite, üniversite diyorsu
nuz, - açacağız, elbet bir gün açılacak. Açaca
ğız, ama açıldığı zaman az çok, bu Adana'da bir 
huzurumuz vardı, o huzuru da kaçırdınız deme
yiniz, ha.» diyor. Dikkat edin, arkadaşlarım, 
denmedi mi, bu? 

Gönül arzu eder ki, gazetelere manşet olan bu 
yürekler acısı sözü, söylememiş olduğunu, icra
nın başı olarak, TRT kanaliyle, basın kanaliyle 
tekzip edip milletin içindeki burukluğu bertaraf 
etmeliydi. Ancak gazetelere manşet olarak ge
çen ve TRT nin de naklettiği bu üzücü sözü 
düzeltmesi lâzımdı. Bunu daha geniş bir tenki
de tabi tutmak mümkündür, fakat zaman dar 
olduğu için genişletmeye imkânımız yok. 

Bu söz, şüphesiz, daha doğmadan bir üniver
siteyi idam hükmiyle karşı karşıya getirmiş olu
yor, Sayın Süleyman Demirel, bunu böyle ge
çiştiriyoruz, arkadaşlar. Üniversite doğmadan, 
«yarın size üniversite açacağız, ama az çok bir 
huzurumuz vardı, onu da kaçırdınız demeyin 
ha.» diyerek, Adana halkını, Çukurova halkını 
düşman edecek bir çizgiye getiriyor, icranın başı. 

Arkadaşlarım, particilik yapmak değil, be
nim bu sözlerim. Bir gensoru bahanesiyle bu
nun üzerine eğiliniz. Burada eğilmiyorsanız, bu
nun münakaşasını grupunuzda yapınız veya yap
malıydınız. Nasıl olur? Bir icranın başı, üni
versite mezunu bir icranın başı, teknik bir ele
man, Cumhuriyetten daha küçük yaşı olan bir 
Başbakan çıkıyor »üniversite düşmanı kisvesiyle 
konuşuyor: «Bir huzurumuz vardı, o da bozu
lacak» diye, âdeta üniversitenin karşısına çıkı
yor. Talebe hâdiseleri Ankara'da olurmuş, yok, 
Adana'da... Daha doğmadan halkı bunun kar
şısına geçirirseniz, elbette Adana'da da olacak, 
hazırlandı, bu Sayın Demirel. Çukurova halkını 
üniversiteye düşman hale bu közleriniz getirir. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Yok, öyle bir şey demedim, pes val
lahi. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tekzi-
betmediniz, Sayın Başbakan; Gönülden arzu edi
yorduk, tekzibetmediniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Böy
le bir şeye nasıl inanıyorsunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Inan-
mıyacaktık, şüphesiz, ama tekzibedilmedi, sayın 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, üç dakikanız 
kalmıştır, lütfen toparlayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kıy
metli arkadaşlarım, bütün hâdiseler, şüphesiz, 
zamanında gereken tepkiyi görür, zaman geçtik
ten sonra Yüce Meclise gelir, «Efendim bunla
rın aslı yoktur» denir. Neden, bunların üzerin
de durulmaz? Bu tutum hakikaten bir say asi 
iktidarın sorumluluk mevkiinde iken tenkidleri, 
matbuatı ciddiye almaması demektir. Oysa ki 
basın, TRT topyekûn hâdiseleri değerlendirir
ken, değerlendirmede hata ederse icranın başı 
«benimle ilgili olan kısmı şöylece hatalıdır» de
mek, ve yüreklere su serpmek gerekir. 

Arkadaşlarım, şimdi üzerinde duracağımız 
bir nokta daha var. Demin konuşmamın başında 
dedim ki, 1968 de 1, 1969 da 7 ve olayların 6136 
sayılı Kanunla azalacağını iddia ettikleri 1970 
te 10 ölüye çıktığı bir dönemdeyiz, anarşik or
tamdayız .18 tane ölünün, Sayın Genel Başkanı
mız radyodan da beyan ettiler, bir tek faili bu
lunmamıştır. Sayın İçişleri Bakanı yalanladılar. 
Ben, tekrar üzerinde duruyorum. 

Arkadaşlarım, evvelâ fail ne demektir? Fail 
hukuk dilinde fiil ile illiyeti sabit olan insan 
demektir. Fiili ika eden insana fail denir. Her 
yakaladığınız adam fail mi? Beraat ederse 
«ne yapalım efendim, adliye beraat ettirdi» di
yemezsiniz. Adliyeyi, Anayasa kuruluşunu, sa
yın önerge sahibinin söylediği gibi, karşınıza 
sebepsiz almayın. Yani, her yakaladığınız eğer 
beraat ediyorsa «ne yapalım, efendim, biz yaka
lıyoruz, beraat ediyor» demekle işin içinden 
çıkmak mümkün değil. Yakaladığınız, fail değil 
de onun için beraat ediyor. Suçlamaymız adli
yeyi. îşte elimizde liste, 18 tane ölüm, bir tek 
mahkûm olmuş kimse gösterin de buna «fail» 
diyelim. Yakalanan şahsın adı sanıktır, gelen de

lilleriyle beraat ederse, bu, şüphesiz yakalamada 
sizin İcra ve İçişleri Organı olarak isabetsiz ha
reket ettiğinizi, beceremediğinizi gösterir. 

Arkadaşlar, «hepsi beraat mı etti» sözü var, 
ama bir cihetin faiili, yakalanan sanığı eğer 
tahliye edilmişse - hukukta çok gördük, çok de
fa beraate gidiyor, ancak delillerin çok kavi, 
elle tutulur olduğu zaman o şahıs içeride tutu
labilir - demek ki, deliller öylesine zayıf ki, ya
kalayıp huzura getirdiğiniz sanık daha tutul
duğu günün sonrasında tahliye edilmişse, bu
nun günün birinde mahkûm olacağını ümidet-
mek safdillik olur, arkadaşlar. Boşuna da adli
yeyi işgal etmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, zamanınız bitti. 
Sonuçlandırmanızı rica edeceğim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Öy
le konuşmayın, ayıp, ayıp Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
sayın arkadaşım, benim elimde liste var. Ben 
bunu Emniyet Genel Müdürlüğünden aldım. Ni
ye ayıp oluyor, ayıp olan ne? Anlamadım, fail 
beraet ediyorsa, bir tane mahkûm olmadıysa... 

KEMAL BAĞ'CIOĞLU (Çanakkale) — Bun
da idarenin kusuru ne? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — işte 
bütün mesele o, arkadaşlarım. 18 ölü hâdisesin
de yakalananlardan bir tanesi dahi mahkûm 
olabilse... «Bunda idarenin kurusu nedir,» de
mek, ben bunu Bütçe Karma Komisyonunda 
içişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın 
Bakana yönelttim, yarı resmî saydım, Son Ha
vadis yetkilileri «yarı resmî dil» dediler, ola
bilir, ama «iktidardan yana» deyip geçelim, 
Son Havadis Gazetesinde bakın, bir ay evvel ne 
çıktı, koca bir manşet, birinci sayfada «Suçlu
lar kim?» ve «istanbul'da, Izmitte cereyan eden 
işçi hâdiselerinden sonra bu yakalananlardan 
hangisi beraat etti ki,» deyip sözü «suçlu adli
yedir» mânasına getiren bir yazı. Derhal Adliye 
Bakanına, Başbakana ve içişleri Bakanına yazılı 
soru sordum, cevabını alamadım. Dedim ki 
siz tasvibediyor musunuz, sizi tutan bu gazete
nin, «Suçlular kim?» deyimine. Hiçbir cevap 
çıkmadı. Arkadaşlarım, şüphesiz elbette adliye
yi «yakaladık da netice bu oldu» dedikten son
ra, bunun neresi ayıp? 18 tane ölünün faili ola
rak bir tane mahkûm görmediğimiz için, ayıbı 
her halde biz işlemiyoruz arkadaşlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Özgüner, süreniz bitmiş
tir. Bitirmenizi rica edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar-
lıyaymi efendim. 

Kıymetli arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşıma verilen imkân bana da verilirse 
müteşekkir kalırım. 15 dakika imkân sağlama
nızı rica ederim, konuşmalarımı toparlıyaca-
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, görüş
lerini ifade edebilmek için Genel Kurulca ka
rarlaştırılmış 30 dakikalık sürenin, kâfi gelme
diğini ifade etmekte ve 15 dakikalık bir ek sü
re talebetmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, ne kadar iyi niyetlerle hareket ede
lim ve konuşalım bu, biraz particiliğe dönüşün
ce şüphesiz reddedileceğini bilirim. Ama... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Böy
le konuşursan öyle olur. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
meslektaşım, benim konuşmamda bakın elimde 
bilgiler var... 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, karşılıklı mü-
camelede bulunmayın. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, tekrar ediyorum. Bir dar boğaz
dan geçmek üzereyiz. Bu dar boğazdan geçer
ken, her defasında olduğu gibi, parti gözetmek
sizin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, memle
ket menfaatini ön plânda tutan bir davranış 
içinde olduk ve olacağız. Ben diyorum ki; ikti
dar kanadının bir veya iki tane icra organm-
daki mesulü, şüphesiz yöneticidir, şahıslar ola
rak kusuru, hatası, sorumluluğu, suçu olabilir. 

Ancak, mühim olan, rejime sahip çıkmak ise, 
teşhisleri doğru koyabilmek ve teşhislerin şüp
hesiz münakaşasında taraf tutmamak ve Dev
let gemisinden ziyade kaptana değil, rejimden, 
Devlet gemisinden yana olmak lâzımdır arka
daşlarım. 

Demokrasilerde şüphesiz oylara saygı esas
tır ve demokrasinin fazileti budur. Şimdi, gün
deme girmesini istediğimiz önerge oylandığı za
man kabul edilir veya reddedilir. Ancak, ne var 
ki, arkadaşlarım, demokrasilerde oylara saygı 
esas olduğu kadar, demokrasinin fazileti bu 

olduğu kadar, oy çokluğu da her ne pahasına 
olursa olsun, gerçekler karşısında bir partiden 
yana kullanılır. Böyle bir kötü teamül açılma-
malıdır iddiasındayım. Bu defa olsun, biz diyo
ruz ki; Meclis dışı muhalefete güç kazandıran, 
demokrasinin itibarına gölge düşüren ve parlö-
manter demokratik rejimi hakikaten gölgeliyen 
bir harekete yeni güç kazandırmamak için ve 
parlömanter demokratik rejimden başka bir 
alternatif arama istidadında olan Meclis dışı 
muhalefete imkân vermemek için, geliniz bu 
meselede, asgari müşterekte anlaşmış olalım, 
şüphesiz giderek sokakta anarşi haline gelen ve 
onu mesele yapan bu gensoru önergesini günde
me almak suretiyle hiç değilse bundan evvelki
lerden farklı bir tatbikata yönelmiş olalım. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Grup 
adına değil, şahsım adına istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahıs adına veremem efendim. 
Yok öyle bir şey, 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Hamamcı-
oğlu, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDÎ HAMAMCI-
OĞLU (Afyon KaraJhisar) — Sayın Başkan, 
saygı değer milletvekilleri; gensoru önergesi 
üzerinde, Güven Partisi Grupunun görüşlerini 
arz etmek üzere, yüksük; huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Birçok gençlerimizin maalesef hayatlarını 
kaybetmelerine kadar varan çatışmalar, üni

versite ve yüksek okullarımızdaki taşkınlıklar, 
meclislerimizi derin endişeye sevk eden anarşi 
ve karışıklık hakkında Güven Partisi Grupu bu 
kürsüde birçok defa, görüşlerini etraflıca 
açıklamıştır. 

Meselelere vatanseverlik ve milliyetçilik 
açısından bakan Güven Partisi Grupu, bir ta
raftan gençlerimizin maddi ve mânevi ihtiyaç
larını karşılamak, öte yandan anarşiye, zorba
lığa, yıkıcı faaliyetlere son vermek için kanun 
teklifleriyle, önergelerle, gündem dışı konuş
malarla kendisine düşen görevi yapmıştır kanı
sındayız. 

önergenin sahibinin davranışı ne yazık M, 
bu kadar önemli bir memleket dâvasının Yüce 
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Mecliste gereken önemle ve gerekli açıdan bü
tün yönleriyle görüşülmesine imkân vermemek
tedir. 

Bir gerçeği açıkça tesbit etmekte fayda var
dır. Anarşi ve kaba kuvvet denemeleri, zorbalık 
hareketleri, memleketi çeşitli istikametlerden 
uçuruma doğru sürükleme istidadı mevcuttur. 
Sokaktan üniversitelere ve yüksek okullara ka
dar, yazıhanelerden fabrikalara kadar her yer
de, kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâki
miyetini kurmak istiyen, huzur ve hürriyet düş-
ımanları hareket halindedir. 

Güven Partisi olarak yıllarca önce, bu kür
süde gerçekleri dile getirdik ve dedik ki; yurt
lar silâh deposu, resmî okullar silâh deposu, 
Devletin parasıyla kurulmuş lâboratuvarlar mo-
lotof bombası imalâthanesi, Devlet binlarınm 
duvarları aşırı akımların ilân tahtası halinde 
dir. Yüksek öğretim kurumlarımız, her türlü 
kanun dışı faaliyetlere açık bir halde bulun
maktadır. Ne yazık ki, bu uyarmalarımıza 
kulak vermesi gerekenler; «Olaylar mahallidir, 
olağan hâdiselerdendir, bunlara alışacaksınız, 
her demokraside biraz anarşi vardır.» gibi söz
lerle, vurdum duymaz bir tavır takınmakta ıs
rar edegelmişlerdir. Olaylara doğru teşhis koy
maktan nedense kaçınmışlardır. Türkiye'nin 
şartlarını ve yıkıcı faaliyetlerin örtüsünü vakit 
varken doğru değerlendirmek imkânına kavu
şamamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 
eğitim hürriyeti kalmamıştır. Üniversiteler 
siyasi kuvvete İkarşı bağımsızdırlar. Fakat 
kendi içlerindeki zorbalığa, Marksist, Leninist 
militanların taşkınlıklarına karşı tamamen 
bağımlıdırlar. Üniversiteler kendi içlerindeki 
şiddet hareketleri ve anarşik davranışlar kar
şısında âciz duruma düşürülmüşlerdir. 

Güven Partisi Grupu, genel eğitim ve üni
versite reformunun, gençlik meselelerinin, Hü
kümetin bu konudaki son derece hatalı ih
malci, gevşek, iradesiz ve cesaretsiz tutumunun 
Türkiye Büyük Milelt Meclisinde etraflıca gö
rüşülmesine taraftardır. Fakat biz, Güven 
Partisi Grupu olarak, meselelere telk taraflı 
olarak bakılmasını değil, meselenin bütün yön
leriyle, milliyetçi cepheden ele alınmasına ta
raftarız. 

Kargılı önergesi, olaylara tek taraflı ve 
yanlış açıdan bakmaktadır, Daha birkaç yıl 

önce çeşitli meselelerle, gerççkten gerçek ni
yetlerini gizlemeye çalışanlar, bugün çırılçıp
lak ortada [kalmışlardır. Çin veya Moskova 
komünizminden ilham ve destek görenler, Tür
kiye'yi çağ dışı geriliklere ve insanlık dışı zu
lüm rejimlerine sürüklemek istiyenler, artık 
hakiki yüzlerini açığa vurmuşlardır. 

Olayların silâhlı çatışma haline gelmesin
de, iktidara silâh namlusu ile gelmek istiyen, 
silâhlı iç savaşı iktidara gelmenin tek yolu 
sayan Mao'cularm sorumluluk payı, örtbas edi
lemez. Bunlar, yayınladıkları bir dergide, 
«Mao Tche Tung düşüncesi üzerinde saf tuta
lım, proloter enternasyonalizmin bayrağını yük
seltelim» demektedirler. Bir komünist liderin; 
«Mao Tche Tung yalnız Çin'in değil bizim de 
başkanımızdır» tarzındaki cümlesini benimse
yerek dergilerinde tekrarlamışlardır. «Ne 
Mao'cuyuz, ne Moskova'yıyız, Türkiye'ciyiz» 
sözünü, oportünizm sayarak açıkça; «Mao yaşa
yan bir Lenin'dir, dünya devriminin önderidir, 
biz Mao'cuyuz» diyen ve milliyetçiliği açıkça 
reddeden kimselerin olaylarda hiçbir sorumlu
luğu olmadığını iddia etmek elbette kabil de
ğildir. 

Büyük çoğunluğu Atatürk'çü olan, millî 
değerlere bağlı, vatanına bağlı olan, Türk 
gençliği adına konuşma hakkını tasla taşıma
dıkları halde, «Devrimci Gençlik Federasyonu» 
adı altında her gün yüksek sesle konuşan bir 
teşekkül vardır. Bu teşekkülün îzmir bölge 
yürütme kurulunun 13 Nisan 1970 tarihli genel
gesinden birkaç cümle okumakta fayda görmek
teyiz. Üye gençlere dağıtılan bu genelgede, 
şöyle deniliyor: «Bundan böyle biz devrimciler 
Mao Tche Tung'un üç ana disiplin ilkesi ve 8 
övüdü çizgisinde davranışlarımıza yön vermeli
yiz.» 

Aynı genelgede, üyelere bir kitabın okun
ması tavsiye ediliyor, daha doğrusu emredili
yor. Bu kitap. Stalin'in bir kitabıdır. Ge
nelgede aynen şöyle denmektedir; «Stalin'in 
(Leninizmin ilkeleri) adlı kitabı, bütün üyeler 
tarafından Nisan 1970 sonuna kadar özet çıkarı
larak ve öğrenilerek okunacaktır. Bu, çeşitli 
sekililerde yapılacak, yoklamalarla incelene
rek, okumayan üyeler şiddetle cezalandırıla
caklardır.» 

— 706 — 
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Bütün aşın sol teşekküllerinde olduğu gibi, 
okunması emredilen metni okumak ve bundan 
imtihan vermek mecburiyeti tahmil edilmiştir. 
Şiddetli ceza tehdidi altında Türk gencine Sta-
lin'in bir kitabının okunmasını tavsiye değil, 
tekrar ediyorum, emrediliyor. Rehberleri Sta-
lin olanlar mı milliyetçilikten bahsedeceklerdir? 

Daha önce bu kürsüde Güven Partisi Gru-
pu adına yapılan bir konuşmada belirtildiği gi
bi, mesele tek yönlü değildir. Kimi komünizm 
tehlikesinden bahseder, Mmi «faşistler» diye ba
ğırır, «faşizm tehlikesi» diye feryadeder. Bu 
tehditlerin biri vardır, öteki yoktur sanarak 
bunlardan yalnız birini görürsek, tehlikeler
den birini görüp diğerini görmemezlikten ge
lirsek, bu meselelerin içjinc'ıen çıkmak, korkarız 
ki imkânsız hale gelecektir. 

Türkiye'de Mao usulü, E us usulü dikta kur
mak is'tiyenler olduğu gibi, Orta - Doğu usulü 
dikta kurmak Jstiyenler de vardır. Türkiye'de, 
kızıl emperyalizmin çabala71 olduğu gibi pet
rol emperyalizminin de vatanımızın bütünlüğü
nü parçalamak istiyen, vatan haritasını bölmek 
istiyen, fesat tertipleri ve yuvaları vardır. Bun
ları bütünü ile görmek ve bunların hepsinin 
karşısına aynı azim ve irade ile çıkmak büyük 
memleket borcu ve milliyetçiliğin gereğidir. 

ISiyasi, hukukî, idari, iktisadi ve sosyal ıs
lahat tedbiri... Bütün bunlar, birbirini tamam-
lıyan bir tedbirler manzumesi halinde süratle 
alınmazsa, memleket kaderinin nereye doğru 
sürüklendiğini keşfetmek için kâhin olmaya lü
zum yoktur. 

iSaym Başbakan; korkaklığı ve ürkekliği so
ğukkanlılık, Başbakan, kendi aczini örtmek için 
olayları küçük göstermeye çalışıyor. Türkiye'
de iç savaş körüklenirken ve millî bütünlük pa
ramparça hale getirilirken, kendi beceriksizli
ğini örtmek için devletin temellerine dinamit 
koyanların faaliyetlerini olağan saymakta ıs
rar edilmektedir. Bu, muhterem arkadaşlarım, 
korkunç bir gaflettir. 

(Bilindiği üzere gensoru, yönetim organının 
parlamentoca denetlenmesini sağlıyan vasıta
lardan birisidir. Bir gensoru önergesinin günde
me alınması, önerge mulhtevasına göre konunun 
Büyük Mecliste müzakeresini sağlar ve müza
kerenin sonunda Hükümet veya ilgili bakan 
hakkında bîr güven oylaması söz konusu olur. 

Devlet idaresi bakımından yetersizliği, ka
rarsızlığı ve basiretsizliği daha iyi anlaşılan 
bugünkü hükümet-hakkında, eğitim ve gençlik 
konularındaki tutumu bakımından da güven 
izhar etmek elbette mümkün değildir. 

Hal böyle olmakla beraber, gençlik mesele
lerine bir bütün olarak değil, belli bir açıdan 
baktığı görülen gensoru önergesinin usul ve 
muhtevası ile de hemfikir bulunmamaktayız. 
G. P. olarak Kargılı'nın görüşlerine katılmak 
imkânını bulamamaktayız. Biz, Türkiye'de anar
şi ortamının hepimizi derin teessüre sevk eden 
ve yalnız eğitim hüviyetini değil, millî bütün
lüğümüzü tehdideder hale gelen yıkıcı faaliyet
lerin yayılıp gelişmesinde, sol kışkırtıcıları da, 
acz içindeki hükümeti de sorumlu görüyoruz. 

Meselelerin bu anlayış içinde ve her yönüy
le görüşülmesi amacını güden bir G. P. önerge
si Yüce Meclisin gündemindedir. Bu önergenin 
öncelikle görüşülmesine imkân evrilmesi dile
ğiyle Millet Meclisi Sayın Başkanlığına baş
vurmuş bulunmaktayız. 

Bu bakımdan, olaylara tek taraflı olarak de
ğil, maksatlı bir açıdan bakan, gerçeğin bütün 
yönleriyle görüşülmesine imkân vermiyecek 
olan önergeyi benimsemediğimizi, görüşlerimi
zi G P. nin önergesi görüşülürken daha etraflı 
ve derin şekilde belirteceğimizi yüce bilgilerini
ze arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Münir Daldal'da. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 

(izmir) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri, 
zamanımızın çok dar olması münasebetiyle he
men toparlamak arzusundayım. 

Son zamanlarda gençlerimiz mevcudolmıyan 
bir Çikarm gölgesinde horozlar gibi döğüştü-
rülmektedir. Sık sık yeni olaylar, kurşun sık
malar, yurt basmalar, düşman kalelerini fethe
der gibi yatakhaneler, yemekhaneler, el değiş
tiriyor. Karşılıklı barikatlar kuruluyor, saldırı
lar karşı saldırıları davet ediyor. Bir sizden, 
bir bizden hesabı... işin sonu neye varır, kim 
bundan zarar görür; bu hususu tahlil etmek ve 
bir neticeye varmak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Hâlâ, asgari müştereklerde birleşmemizle bu 
probleme daha iyi bir hal çaresi bulunabilir, 
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fikrini müdafaa etmekten vazgeçmiş değiliz. 
Bunların şimdiye kadar çok münakaşaları ya
pılmıştır. Sadece satıhta kalan münakaşalar 
olayların gelişimini kendiliğinden bu raddeye 
getirmiştir. 

Yine bu münakaşalar, böylece meselelerin 
derinliğine inilmediği müddetçe, öğrenci ve 
gençlik olaylarından çıkacak çatışma, «sağ - sol» 
diye ideolojik çekişmenin daha çok içine giril
miş olacaktır. Bu, düpedüz bir kardeş kavga
sıdır. 

Orman Kanunu geri gelmiş; üniversitelerde, 
yurtlarda, lâboratuvarlarda tatbik ediliyor. 

Kore Harbinin esir kamplarında rastlanmı-
yan eziyet, işkence, zulümler yapılıyor. 

üniversite içerisinde bir talebenin ne zaman 
hangi yandan, hangi sebeplerle bir tecavüze uğ-
rıyacağı belli değildir. Bu yüz kızartıcı insan
lık dışı gidişe bir «dur» demek lâzımdır. Etkili 
tedbirlere de ihtiyaç hâsıl olduğu aşikâr görül
mektedir. Muhalefetin de uygulanmasını doğ
ru bulduğu tedbirleri açıkça belirtmesinde fay
da vardır. 

Biraz evvel söylediğimiz sözleri tekrar et
mekle muhalefetin kazanç sağlıyacağı düşünül
memelidir. «Sükût ikrardır» sözü ile tedbirler 
hususunda muhalefet sayfa çevirirse, gençleri
miz birbirlerine kin ve hırsla saldırırsa, birbi
rini öldürür, yaralarsa, işkence ederse bu, mu
halefetin ekmeğine yağ sürmek değil, bilâkis 
rejim düşmanının kılıcını bilemek olur. 

Bu türlü olayların birbirini takibetmesi, eğer 
iktidarın daha çabuk yıpranması hesabına da
yanıyorsa, bu, politik bir hesaptan çıkar, kendi 
bindiğimiz dalı kesmek olur. Domokrasi «ha
rakiri» için uygun zemin bulursa intiharından 
hepimiz mesul oluruz, sade birimiz değil. 

Bugün mesele bir sağ - sol çatışmasının öte
sindedir. Türkiye, sonu belli olmıyan bir iç kay
naşmaya doğru itilmektedir. Doğu sorununun 
işleniş tarzı, kendi tabirleriyle eylem biçimleri 
ve özel çabalar bize bu ortamın hazırlanmakta 
olduğu kuşkusunu vermektedir. 

Türkiye'de «halklar» dan söz etmekle bunun 
altında neler yattığını anlamakta güçlük çekmi
yoruz. Doğu bölgesi halkını, yurt bütünlüğünü 
bozacak bir ,çabanın içerisine götürülmek is
tenmesi, 'bunların maksatlarını bütün çıplaklığı 
ile ve açıklığı ile ortaya koymuş olmaktadır. 

Türkiye hudutları içerisinde çeşitli şivede 
gruplar olabilir, ama bunları aynı fikirde bir 
bütün olarak kabul etmek gerekir. Türkiye po
tası içerisinde ayrı düşünenleri kabul etmek 
mümkün değildir. Doğrusu bu iken, kalkınma
mış Doğu'daki vatandaşlarımızın sosyal ve ikti
sadi durumları istismar edilerek, art düşünce
nin eseri bir Kürtçülük meselesi ortaya atılmış
tır. Kürtlerin haklı bir dâva peşinde oldukları 
ileri sürülmüştür. Bu da dışa bağlı aynı ideo
lojinin başka çeşit oyunudur. 

Türkiye'de «halklar» dan bahsetmenin hiç
bir fayda sağlıyamıyacağını bütün kerkes bil
melidir. G-eri tepen bir tüfekle oynamanın mâ
nası yoktur. Bunu bu şekilde ikaz etmekle sami
mi inancımızı bir kere daha ortaya koymuş olu
yoruz. 

Orta - Doğu'dan çıkacak bir kıvılcımın bize 
de zararı dokunmıyacağmı kim kestirebilir. Her 
ne şekilde olursa olsun, her halde iştah kabar
tan bir ortam bulamıyacaklardır. 

Biraz sonra da açıiıyacağım gibi, başı boş, 
bozuk bir düzen, bıkan, usanan insanlar ve ta
hammül edilmez bir dünya yaratıp, ondan son
ra; «durdurun şu dünyayı» dedirtip meydanı 
boş bırakırsak, sonra at koşturmak isterler, ama 
yağma yok... Karşılarında bilinçli kimseler, bi
linçli müesseseler bulacaklardır. Nereye yönel
seler memleket şartları kendilerini bir gölge gi
bi takibeclecektir. 

Geçenlerde Anamuhalefet Partisi Lideri ve 
diğer yöneticileri; «Silâhlı zorba bir gençliğe 
Atatürk memleketi emanet etmedi» dediler. Bu 
sözlerle Anamuhalefet partisi de, fikir gangas-
terliğini kabul etmediğini belirtiyordu. Ancak 
bir hayli gecikmeden ve işler sarpa sardıktan 
sonra. 

Kısa bir müddet öncesine kadar bütün sos
yal kıpırdanmalarda partiler suçu birbiri üze
rine attılar. Suçu, biri diğerine maletmek ve 
kınamak gibi göstermelik yolla, kolay taraf
tar kazanma yolunu tercih ettiler. Bu kestir
me yolun çıkmaz olduğu nihayet anlaşılır hale 
gelmiştir. 

Bu düşünceye paralel olarak, Anamuhalefet 
Partisi Liderinin siyasi ağırlığı dolayısiyle 
onun, «yeter» diyeceği her hareketin derhal 
durdurulacağı sanılırdı. Uzun yıllar da bu böy
le olmuştur. Şimdi ise durum değişmiştir. Ey-
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lemciler, beyinlerinde tasarladıkları belirli aşa
mayı onun omuzlarına basarak atladılar. On
dan yeterince faydalandılar. Kendi kanaatle
rine göre hedeflerine bir hayli yaklaşmış olduk
ları için şimdi sözlerine itibar etmiyorlar ve 
omuz silkip geçiyorlar. Şimdi de - eğer var
sa - basıp kullanacak yeni omuzlar peşindedir
ler. Anamuhalefet Partisi Lideri şimdi eylem
ciler için sözü dinlenmez oldu. Bundan sonra 
bizim için. işler «ayak bağı» diyorlar. Bilinmiş 
olması lâzım, ama bundan böyle aşırı sol terö
rist, yani tedhişçi; aşırı sağ da demagog, yani 
sultacı tanınmalıdır. 

Gençlik meseleleri memleketimiz efkârı 
umumiyesinde gayet hassas karşılanmakta, 
zaman zaman endişeyle takibedilmektedir. O 
bakımdan tefsir ve problemin çözümlenmesi de
ğişik açılardan yapılmaktadır. Herkes kendi 
görüşünü şiddetle savunmakta, haklılığını be
lirtmekte, ancak kendi reçetesinin tutarlılığını 
ileri sürmektedir. 

Hâdiseleri mütalâa ederken, münakaşasını 
yaparken dünyada olup bitenleri bir kenara 
itemeyiz. Dünyanın siyasi konjonktürünü ön-
plânda tutmak mecburiyetindeyiz; «Gençleri
miz bu işlere erken başladı, Bizim yeni dün
ya meseleleriyle olan ilişkilerimiz, hukuktur» 
diyemeyiz, ama «gençlerimiz bu işlere yeni 
başlamasına rağmen fazla zayiat vermeye baş
ladı» diyebiliriz, «Bunu önliyelim, çareler bula
lım, müeyyideler getirelim» diyebiliriz. 

İmkânlar birbirine zincirleme kenetlenmiş
tir. Bir münakale, bir muhabere imkânına 
«dur» diyemezsiniz. Teknolojinin tahakkümüne 
mâni olamazsınız. Bu münasebetle talebeleri
mizi ve gençlerimizi dünya sorunları dışında 
tutamazsınız. Türkiye'de gençlik hareketleri
ne dıştan gelen tesirlerin bir rolü olmamıştır, 
diyemeyiz. 

Meseleye objektif ölçülerle bakmak prensi
bimiz olduğuna göre, rahatlıkla diyebiliyoruz 
ki, dünyanın siyasi konjonktürü, sosyal hare
ketleri, kavgaları ve münakaşaları gerek hür 
dünya (Batı Avrupa) ve gerekse Demirperde 
(Komünist) memleketlerde olup bitenler, ta-
biatiyle bizde de meydana gelen olaylarla 
tesirini icra edecektir. Salim bir neticeye var
mak için bu faktörleri de nazarı itibara al
mak zarureti vardır. 

11 . 1 . 1971 O : 1 
Ecnebi memleketlerde neler olup bitiyor, ne 

gibi hâdiseler cereyan ediyor.? Bunların Türk 
efkârı umumiyesinde ne gıibi tesirleri olmuş
tur? Atmosferi meydana getiren faktörler ola
rak evvelemirde üzerinde durmamızda fayda 
vardır. 

Gençlik meseleleri derken üniversitenin iç 
problemleri vardır, dünya problemleri vardır. 
Dünya üniversiteleriyle beraber, dünya genç
liğinin problemleri, bizim geniş hürriyetlerimi
zin sağladığı imkân ve fırsatlarla elbette mem
leketimize^ de intikal edecektir. 

Hür memleketlerde, dünyada neler oluyor? 
Onlar hakkında birkaç misal vermek istiyor
dum. Bunları bilmeden neticeye varmak güç 
olacaktır. Fikirlerimizi, intibalarımızı,, hafıza
larımızı tazelemekte fayda vardır, diyordum; 
fakat zamanın darlığı karşısında fazla bir 
şey söyleme imkânına sahip değilim. 

Yalnız,- Fransa'daki bir hususa değinmek is
terim , müsaadenizle. Fransa'da talebe zümre
si, hayatın maddi, mânevi güçlüklerini yen
mek mecburiyetinde, bir. 

Geçmişe nazaran daha muğlak olan mese
lelerde ve istikbal endişelerinde kendilerini ye
mi dünyaya kabullendirmek zorundadırlar, iki. 

Fransız gençliği açısından yeni dünyayı bir 
ümit dünyası olarak tahayyül etmek de müm
kün, bir karışıklık, bir başarısızlık dünyası ola
rak tanımlamakda mümkün. 

Çoğalıp yeni gelenler hiç şüphesiz birtakım 
problemler getirirler. Şimdi çığ gibi büyüyen 
t i r talebe akımı Fransa'da, karşısında 1 nci 
Napolyon devrinden kalma bir üniversiteyi bul
du. Meslekçi ve Batı prensiplere sahip bu üni
versite, tarihinde muhakkak inkâr edilemiyecek 
hizmetler ifa etmiştir. Lâkin bugün büyük bir 
kalabalığın ihtiyaçlarına cevap vermekten yok
sundur. Germiş nesiller bu ani gelişmeyi tah
min edemedi. 

Fransa'da bu olaylarla siyasi partilerin, bil
hassa Fransız Komünist Partisinin önemli ve 
yıkıcı bir rol oynadığı vakıadır. Masum idea
list gençleri istismar etmişler, bir avuç anar
şist büyük kütleyi istediği istikamete sevk ede
bilmişlerdir. Her yerde olduğu gilbi bir fikir is-
tismarcılığmı, kütleyi sürükleyen faal hazırlık 
yapmıştır. Bu maceraperestlerin yalnız kal
madıklarını belirtmek lâzımdır. Genç ınjesli tem-
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sil eden hocalardan bir grup da, üniversite ya
pısında köklü bir değişiklikle başlayıp sonra-
ıdan bu cereyanı, cemiyet içerisiride esaslı bir 
reforma ve daha sonra talebe ile birlikte daha 
yaşlı bocalara cephe almak gibi, bir eyleme 
geçmişlerdi. 

Fransada 1968 talebe hareketleri bir er
ginlik ve ruh bunalımının ifadesidir. Hareke
tin ilk şiddeti, siyasi partileri bir hayli şaşırt
mıştır. Zira hâdiseler aniden kendiliğinden pat
lak verip yayılmıştır. IBilâhara siyasi partiler 
bu hareketi kendi menfaatlerine ve ideolojileri
ne uygun bir şekilde istismara kalktılar, hem de 
Fransa'yı düşünmeden. Çünkü, hareket halinde 
hazır ıbir trene atlamışlardı. 

[Muhterem arkadaşlarım, Batı Almanya'
da da 1967 yılımda bütün memlelkste yayılan 
öğrenci hareketleri, ilk defa 1965 yılında baş
ladı. Başka ülkelerde ollduğu gibi, ilk gösteri
ler Vietnam savaşma karşı idi. Bilâhara üniver-
sitie yönetimindeki tutuculuğa karşı, o devirde 
iktidarda olara, koalisyona karşı, bâzı gazetele
re karşı, endüstrinin bâzı şekillenme karşı oldu 
ve nihayet kurulu düzeni protesto etmek ön 
plâna geçjfci. Harp kalıntıları yerine mamur 
ve müreffeh bir cemiyet yaratmak için çalış
mış olduklarına inanan ve bunu çocuklarının 
geleceği için yapmış olduklarına kaani olan 
Alman halkı, bütün bu esterlerin öğrenciler ta
rafından nedem şüphe ile karşılandığını, beğe-
nilnuediğini anlıyaımadı. Bu arada aşırı sol ve 
komıüniat gruplar, öğrenciler ile işbirliği yap
maya, onları idareye ve istismara çalıştılar. 
Hükümet üniversite rleformları konusunda 
uzum» süre hareketsiz kaldı. Fakat aşırı solcu
ların parlömanter demokrasisinin yıkılmasını, 
Marksist, Maocu esaslara dayanan bir yönetim 
şeklinin yaratılmasını istiyemlere karşı sonunda 
şiddet kullanıldı. 

ingiliz üniversitesi içindeki meseleleri hal
letmekle gcoisvli komiteler de bugün muhte
rem arkadaşlarım, henüz bir katî netice almış 
değillerdir. Bu hususu değerlendirmek için he
nüz vakit erkendir. Birçok öğretim üyesi, öğ
lenci görüşleri hakkında ne yapacakları husu
sunda kendi abalarında bir karara varamamış
lardır. Fakat gelişmenin em önemli cephesi, öğ
retim üyesi - öğrenci temaslarının temin edil
mesidir. Öğretim üyeleri ile öğrenciler şimdi 

beraber oturup düşündüklerini söyliyebüllmek-
teıdirler. Bu tutum, öğrencilerin ileride 4aha 
manltıikî davranacakları intibaını vermektedir. 

Bir Asya memleketi olan Hindistan da da 
gençlik sorunları mevcuttur. Orada da, funya
da olduğu gibi, benzer hâdiseler zuhur etmek
tedir. Hinldistanda, diğer nüfusu çok olan 
memleketlerde olduğu gibi, acilen sağlam bir iş 
bulma sorunu huzursuzluk yarattığı gibi, bir 
Maocu zorba grup kızıl bayrağa sarılarak ka
rışıklık yaratmak bir tüfek ile yeni bir ce
miyet kurlmak istemeleri de vardır. 

Bir Hint yetkilisi; «öğretmen - öğrenci iliş
kisine okul dışında pek az memlekette rastla
dım, kendim.», diyor. «Bu kanaatimle pek çok 
külhanbeyi üniversiteliyi itimada lâyık talebe 
yaptım» ve devam ediyor : «Ateşli bir öğrenci, 
bir dağa tırmaınıarak tatmin duyar ve. dağın te
pesinde bir gayeye ulaştığını hissediyorsa ma
nasız bir gösteriye katılmak isteaniyeoekltir.»! 

Bunun gibi bir öğrenci yaratıcı kuvvetini 
resim yaparak, yazı yazarak gösterme fırsatını 
bulunca, müdürim ve dekanın odasına veya 
Amerikan Haberler Merkezine molotof kok
teylini atmadan önce biraz düşünecektir. 

Ssıyın milletvekilleri, masum talebe hare
ketleri yanında, anarşiSyi teşvik edici, memle
ket ölçüsünde huzuru bozucu, kökü dışarıda ha
reketlere de bu şekilde şahidolmuş oluyoruz. 
Batı Berlin 1de Duchi isimli talebenin liderlik 
ettiği hareketler, üniversite reformuyla alâkalı 
değil; gaye, parlâmentonun işlemediği ve par
lâmento dışında bir muhalefet grupuna 
ihtiyaç bulunduğu fikridir ve kendisinin de 
böyle bir muhalefetin liderliğini yapma heve-
sidiı. Fransa'da Kızıl Dany'nin gayesi de aynı 
idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hareketler İtal
ya da da oldu. Emniyet kuvvetleriyle üniver
site talebesi aylarca meydanlarda çarpıştı. İs
panya'da da aynı şekilde oldu, bastırıldı. Üni
versite kadınlar kolunun «mini etek defilesi» 
bahane edilerek Habeşistan'da da boykotlar 
çıktı ve emniyet kuvvetleri hâdiseleri bastır
dı. Mısır'da talebe hareketlerinin üzerinden on-
beş sene geçti. Mısır'da durum yine aynı, eski 
tas eski hamam; açlık, çıplaklık, ordunun mağ
lûbiyeti. Üniversiteler her dafasmda kapatılma
sına, polisin ezici tedbirlerine rağmen devam 
etti. 
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Binaenaleyh, talebe hareketlerinin şiddeti 
meşru iktidarın başaşağı edilmesi için bir yol 
almadı. Bu memleketlerin hiçbirisinde bu hâ
diseler, meşru iktidarların geldikleri yolların 
dışında gitmesi, şeklinde bir neftice vermedi. 

Doğu blokunda bu gibi hâdiseler kanlı bir 
şekilde bastırılmıştır ve bastırılmaktadır. Po
lonya ve Çekoslovakya'nın içtimai, iktisadi 
problemleri yok mu? Çok muhakkak. Polonya 
gerçeğini hiçbir zaman gözden uzak tutamayız. 
Bu, demirperde gerisi memleketlerde cereyan 
öden hürriyet savaşının şimdilik sonuncusu
dur; ilki olmamıştır, sonuncusu da okuyacak
tır. Bundan evvel çok kanlı, 20 nci asrın me
deniyet, kültür anlayışı 'dışında, iç savaşlara 
şahidolmuşuzdur. Açlığını unutup, istibdadın 
boğduğu ümitsiz Polonyalılar, komünist ordu
sunun zırhlı birlikleri, tankları toplan karşı
sında susturulmuştur. Fakait na zamana kadar 
sükuneti muhafaza edecekleri meçhuldür. Bu
gün için, bildiğimiz kadariyle ölü ve yaralı sa
yısı yüzleri aşmıştır. Sonuç ne olmuştur? Bir 
hiç. 

Polonya'da değişen bir şey var mı? Dünden 
bir farkı yok. öyle ise Polonya düzeninin, bü
tün çaibalarma rağmen bir cennet meydana ge
tiremediği aşikâr görülüyor. Polonya düzeni
nin temelini emekçiler teşkil etmesine, bütün 
imkânların emrine verilmiş olmasına rağmen, 
afzulanan hürriyet havası, ekonomik ve sosoyal 
ferahlık avdededememiştir. 

Ekoaıomıik ve sosyal yapının temelini sosya
lizmde arıyanlara, bundan faydalı müşahhas ör
nek verilemez. Polonya millî, kimyevi ve ağır 
sanayii orta seviyenin de üstünde olması gere
kir. Son olaylardan anlaşılıyor ki, bundan emek
çilere düşen pay, onları isyana götürecek ka
dar kifayetsizdir. O halde Polonya düzeninde 
gelir dağıhntı, masa başındaki nutuklarla emek
çinin eline #eçen miktar arasında inandırıcı 
bir irtibat mevcut değildir. 

Muhtereıa arkadaşlarım, şartlar ve hâdise
ler gösteriyor ki sivri uçlar kendiliğinden tör
pülenmeye devam ediyor. Bu memleketlerin 
gençliği hürriyetin ne demek olduğunu bilmi
yor. Bir iMiyacolarak bilmediği bir şeyi arı
yor, tatmak ienemek istiyor. 

Sistemin icabı olarak Bulgaristan'da da bu 
Hâdiselere şîMdolunmuştur ve sonradan kolay
lıkla bunlar bastırılmıştır. 

Bütün bunlara göre Batı toplumu üzerinde 
gayet ağır tesirleri vardır, öğrenci hareketleri, 
işçi hareketleri henüz sonuçlandırılmış değil. 
Batıda özerk üniversite birtakım problemlerini 
kendi bünyesi içerisinde geliştirmiştir. Sosyo
lojik, politik ortama ilâveten, özerk üniversi
te birtakım problemleri ortaya çıkarmıştır. 
Üniversite özerkliğini gölgelemek hiçbir kimse
nin aklından geçmez, geçmemelidir, fakat şu 
gerçek ki Batıda, Doğuda özerk üniversite ken
di meselelerini kendi bünyesinde çözememiştir. 
Açıklamamız içinde birçok memleketlerdeki me
seleler bu sonucu ortaya çıkarmıştır. Ama ken
di kendini ıslahta, gençlerin enerjisi uyğün bir 
yöne çevrildiği takdirde gençlerin geleceği par
lak olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, ideolojik noktaya 
gelmişken bir hususa kısaca değinmekte fayda 
var. 

İdeolojik subversif faaliyetin tipik misali 
komünizmdir. Eğer subversif bir faaliyet ola
rak komünizmi ele alırsak göreceğiz ki bü sub
versif. faaliyet komünizm teorisiyle yatkından 
irtibatlıdır. Komünizm subversif faaliyete ce
vaz veren temel umdeler taşır. Nasıl? Komü
nist parti manifestosunda şöyle bir cümle var
dır ; meşru Anayasa kuruluşlarının alaşağı edil
mesi, devrilmesine cevap verip, şöyle diyor: 
«Onlar aşikâr şekilde gayelerine mevcut bütün 
sosyal şartların yıkulmıasiyle kazanılabileceğini 
beyan eder.» Burada onlardan kasıt, komünist
lerdir. «Bu durumda gaye; bütün sosyal şart
ların yıkılmasını öngörmektir.» İşte Kari Maıiks, 
Fredric Engels'in eseri alan manifestoda işlen
mek istenen anaf ikir bu olup subversif faaliyet
lerin reçetesi olmuştur. 

Türkiye'de aşırı sol 1960 ihtilâline kadar 
mevcuttu ve daha ziyade yer altmdâ faaliyet 
göstermekte idi, 1961 Anayasasından sonra 
yavaş yavaş yer üstüne çıkmaya başladı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim 
müddet dolmuştur, yarım saatlik süre ile tah
dit edilmişti. Arkadaşımız yarım saatlik sü
reye ilâve isteyip konuşmasını devam ettireoek-
lerse lütfen Başkanlık Meclisin oyuma sunsun. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, sizin bu müdaha
lenizi hiç yerinde bulmadım. Çünkü burada 
hepsi yazıMır. Kaçta başladı konuşmaya, 
acaba biliyor musunuz? 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Reşit 

Ülker arkadaşımız saat tutmuştu. 
BAŞKAN — Reşit Ülker'e göre söylüyorsu

nuz. 17,45 te söze başlamıştır ve G-.P. 20 da
kika konuşmuştur. Takibediyoruz, müsterih 
olunuz efendim. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — G. P. 
nin ,on dakikasını mı alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Daldal. 
Evet, o da tutulmuştur, dakikasını alma

dık, yirmi iki dakika konuşmuşlardı. 
Devam buyurun efendim. 
MÜNİR DALDAL (Devamla) •— Teşekkür 

ederim efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, aşırı ısolun öte

den beri üzerinde durdukları ve gerçekleştir
mek istedikleri bir dünya görüşleri vardır. O 
da şudur; millî demokratik devrimi. Dünya 
görüşü ne olursa olsun, herkesin asgari müş
tereklerde birleşmesi lâzımdır, karar kesindir, 
gayeye mutlaka erişilecektir. Esas oynanmak 
istenen oyunda aldatıcı tarafı şu oluyor; sosya
list devrim adına değil, demokratik devrim adı
na deniliyor. 

Burada bir nebze durmamız ioabediyor sa
yın arkadaşlarım. 

(Sosyalist devrim adına değil,) ibaresi lü
zumsuzdur. Bunu çıkaralım. Çıkarırsak solcu 
talebeleri de yanımıza alabiliriz. Eğer biz sos
yalist devrim adına dersek sosyalist talebeler 
bizi desteklemeyebilir. 

Şimdi bu noktayı izlemekte fayda vardır. 
Nedir o? (Demokratik devrim).. Adı üstünde, 
devrimler demokratik olacak. Fakat esas o de
ğil, meselenin altında çok değişik bir çehre bu
lunmaktadır. Mihri Belli'nin bir konferansı 
vardır, devrimleri izah ederken şöyle diyordu: 

«Bugün yer yüzünde iki tip devrim var
dır: Birisi demokratik devrim. Bunun hazırla
dığı zemin üzerine gelecek olan da sosyalist dev
rimdir. Aşırı solun anladığı mânada demok
ratik devrim deyince her türlü kayıttan arın
mış bir ülke,» kendi ifadeleriyle, «tam bağım
sız bir ülke. Böyle olduğu takdirde millet halk 
olur.» muş. «Aksi halde vatandaş olmaz.» mış. 
«Ve böyle bir ortamda da sosyalist devrim ger
çekleşemez.» miş. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, üç dakikanız 
kalmıştır. 
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MÜNİR DALDAL (Devamla) — Bu, kendi 
izahları olduğuna göre, demokratik devrimin 
sosyalist devrime zemin hazırlayıcı ve temel 
taşı olucu bir vasfı olduğunu ortaya koymak
tadır. Burada demokratik devrimin temel he
def olarak ele almışı, meselenin hangi istika
mete doğru yönetildiğinin ve hangi zaviyeden 
mütalâa eıdiüdiğinin en bariz delilidir. 

Bâzı ısiyasi partilerin görüşlerini açıklıyan 
lider ve mesul şahısların bu paralele uygun ta
vır ve ifadede bulunduklarını zikretmekte fay
da varldır. Biraz evvel bahsettiğim bir söz üze
rinde biraz daha durmak istiyorum. 

«Herkes dünya görüşünü bir yana bırak
sın, demokratik devrim çizgisinde toplanalım, 
yeber iki Amerika'yı kovalım. Oaudan̂  sonra is
ter sosyalizm, ister kapitalizm gelsin, Kapita
lizm gelemiyecfeğine göre gelecek olan sosyalist 
idare olacaktır.», 

Demokratik devrimi gerçekleştirmek için 
bütün bağlardan kurtulmak gerektiğini, Mihri 
Belli söylem'işti. 

Bu ayalk oyunu şuradan geliyor arkadaşla
rım : 

Demokratik devrim lâfı, sempatik görünü
yor millete. Sosyalist devrime zemin haznûayı-
cı vasfımda uğraşanlar, bugünkü tatbikatçılar 
Amerika'yı kovduktan sonra işler tamamen 
kolaylaşmış oluyor, bu suretle sosyalist devri
me, «hoş geldin» demekten başka çare kalmı
yor. Aşırı solun ilk taktiği sözde emperyalizmle 
savaştır. Bunun için de tâyin ettiği hedefler bel
lidir. Ne diyorlar? «Din sömürücülüğüne karşı 
koyalım, cehalet ve mevcut eğitim düzenine sa
vaş açalım, talebeyi boykot ve işgallere götü
relim.» 

«Emperyalizmle savaş dedik mi; NATO'ya 
Ve Amerikan donanmasına karşı sokak hare
ketlerini tahrik ederiz, din sömürücülüğü ile de 
(devrimler elden gitti, irtica hortladı) deriz, 
hiç olmazsa sol basını yanımıza alırız.» 

İşte bütün bunların maksadı, yer yer hu
zursuzluk ve anarşi çıkarmak ve anarşi, hu
zursuzluk içinde bir ihtilâl ortamı hazırla
maktır. 

Aşırı sol, kuvvetlenmek için, tecrübeleri
miz ^österimiştir ki, kanunları ve Devlet oto
ritesini, huzur ve asayişi bozmak için görevli 
gevenlik kuvvetlilerini tahrik ederler, şiddet ve 
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müdahaleye sevk etmek isterler. Aşırı solcu iş
çiler de zaman zamam, bu taktiğe başvururlar. 
Toplu olarak bir fabrikayı, bir müesseseyi işgale 
kalkarlar. Onlara manii olmjak isteyen polisin 
üzerine taş ve sopa ile hücum öderler. Polisin 
çoğu yaralanır, ölür ama bu aralda polis kur
şunu ile bir sivil öldü mü işte o zaman kıya
metler kopar. Katil polis, katil iktidar bağır-
malariyle ayaklanmanın daha da yayılmasını, 
sokağa dökülmesini temin için en güzel bir fır
sat olarak kullanırlar. Bundan maksat, polisi 
üniversiteye davet etme mecburiyeti hasıl 
etmesidir. Bu da aşırı solun bir taktiğidir ve 
malalesef üniversite yöneticileri de bu oyuna 
sık sık gelmektedir. İşte arkadaşlar, masum 
talebe hareketleriyle bunu, ayak oyununu 
ayırtfetmek lâzımgelmekteldir. Kanştırırsak 
vebal hepimizin omuzları üzerindedir. 

İBAŞKAN — Sayın Daldal, vaktiniz bit
miştir, bağlayınız lütfen. 

MÜNİR DALDAL (Devamla) — Efendim, 
müsaade eiderseniz arkadaşlarımdan bir on da
kika daha rica edeyim. IBu mühim mevzuda is
tirham ediyorum, bir on dakika idaha rica ede
yim! efendim. 

BAŞKAN — EfenJdim, Başkanlık bu hu
susu tatbik etti, Genel Kurul biraz evvel fik
rini izhar etti. Eğer arzu buyurursanız oya .arz 
edeyim. Anamuhalefet Partisi hakkında fikrini 
beyan etti. 

MÜNİR DALDAL (Devamla) — Rica ede
yim, toparlamak için bir on dakikanızı daha 
istirham ediyorum. 

İBAŞKAN — Toplayın efen'dim, Zaten biz, 
«toplayın» dedikten sonra en aşağı bir üç da
kika dört dakika almıyor, yani bu tabiî hakkı, 
hepsini dakika ile tutuyorum. 

MÜNİR DALDAL (Devamla) — Evet, so
nuç arkadaşlarım, bir ihtilâl için vasat hazırla
maktır. Bu zemini, şimdiye kadar bulamadıkları 
gibi, bugün mevcuıdolmaJdığını kendileri de 
bilmektedirler. Fakat yeni yeni zorlama yap
maktan da kendilerini alamamaktadırlar. Ama 
yer yer asayişsizlik hâdiseleri, yer yer huzur
suzluk meydana getirip vatandaşın kafasında; 
«artık bu demokratik düzen yürümüyor, illal
lah! Birisi gelsin de başımıza otursun.» fikrini 
sokabilir miyiz ümidi içerisindedirler. özellik
le 22 Şubat olaylarında aşırı solun... 

'BAŞKAN — Sayın Daldal, bütün sayfaları 
okumanıza imkân yok. Onun için toplamanızı 
riöa edeceğim. 

MÜNİR DALDAL (Devamla) — Peki 
efendim. 

özellikle 22 Şubat olaylarında da aşırı sol
cular ortamdan istifade etmek iğin büyük gay
ret sarf etmişlerdir. Bundan başka MDO faa
liyetlerinde de yine aşırı solcuların, gerek orta
mı karıştırmak ve gerekse meydana gelen a«ırı 
uç reaksiyonlarını istismar etmekten geri kal
madıkları gözden kaçmamıştır. 

Bütün bunlardan çıkardığımız netice şudur; 
devrimci hareketlerin sebepleri, çoğunlukla üni
versite reformlarının dışında kalmaktadır. 

Arkadaşlar, komünizmin bir alternatifi hiç
bir zaman normal bir rejim olmamıştır. Yuna
nistan, bunun son tecrübesidir. Geçmiş yıllar
da İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerde de 
faşizmin iktidarı almasında Mussolini ve Hitler 
gibi egosantrik ve kriminal tiplerin, milyonların 
mukadderatına hâkim olmasına rol oynamış 
başlıca sorumlular, komünistlerdir. 

Faşizm tehlikesi, ancak ve ancak komünist 
şımarıklıkları ve tahrikleri son kerteye vardık
ları zaman belirir. Komünizmden korkup, fa
şizmde selâmeti bulmak meselesi değildir. Tür
kiye'de komünizm dışında bir faşist cunta gel
sin temennisi, mantık dışı, sadist isteklerdir. 
Komünistler mutlaka ihtilâl yapmazlar. Yapı
lan ihtilâlleri bilâhara devralırlar. Asırların 
mahsulü demokrasiler yıkıldıktan sonra galibin 
kim olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Her iki 
özlem için vatan üzerinde kumar oynanmaz. 
Aşırı sağ medeniyet dışı ve gerici ise, aşırı sol 
kaatil ve yıkıcıdır. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, eleştiriden vaz
geçseniz de sonuca gelseniz. Rica edeyim. 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(Devamla) — Evet efendim. 

Eğer, talebe hareketleri eğitim ve yönetim 
dâvalariyle ilgili olsa bugünkü şartlar ve or
tam içinde daha hayırlı olacak. Talebe gösteri
lerinin genel motifinin de bu olması lâzım, ama 
aslı maalesef bugünkü Anayasaya, kanun ve 
mevzuata, demokrasiye, rejimin özüne, milletin 
benliğine aykırı düşüyor. Haddizatında gençli
ği anlamıyan ve gereken reformlara sırt çevi
ren hükümetlerin doğurduğu her çeşit memr.u-
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niyetsizlik, bugün için örtbas edilse bile yarın
ları parlak değildir arkadaşlarım. 

Hükümetlere düşen vazifeler meyanında, 
muhalefetlere düşen vazifeler de gözden uzak 
tutulmamak gerekir. Zira, öğrenci hareketleri
ni, bidayette muhalefet partileri, «iktidarı za
yıflatır» düşüncesi ile desteklemişlerdi. Fakat, 
aradan biraz zaman geçince heyecan ve isyan 
gücünün artmasiyle baktılar ki, bu hareket ken
dilerine de zarar vermeye bağlamıştır, onlar da 
korkmaya başladılar. Ateşle oynanm?yacağmı 
artık idrak ettiler. Konuşmalarında tornistan 
oldu, inkârlar oldu ve hattâ bâzı milletvekille
rini ihracetme pahasına işin şakaya gelmiyece-
ğini gösterdiler. 

Üniversiteye parti politikasını sokmıyp.lım 
arkadaşlar. Bu da üzerinde duracağımız asgari 
müşterekler içine girmeli. Atatürk'ün de vasi
yeti bu idi. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, sonuçlandırın, 
son cümle... 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(Devamla) — Kışlaya dahi, ibadethaneye parti 
politikası girmemelidir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; eğer silâh ve 
sopalan birbirlerine karşı hiçbir zaman kullan
mayacak bir gençlik, birbirine işkence etmiye-
cek bir üniversite camiası, endişeli ve ıstıraplı 
bir Türkiye, gözü yaşlı ebeveyn, intikam duy
gusuna kapılmış kamplar istemiyorsak, Atatürk 
doğrultusundaki asgari müştereklerde birleşe
lim. Çoğunlukla gençlerimiz pürüzsüz, terte
mizdir. Şahsi çıkar ve art düşünceden azade
dir. Hınçlarının dışmda seslerinin duyulmasını, 
inançlarının kabulünü istemektedirler. Çirkin 
ve kötü düşünceli bir avuç parazitin aleti ve 
oyuncağı olmak istememektedirler. Kökü dı
şarıda olan fikirlere sahip avantüriyeler, bu sev
giyi, beraberliği ve ülkücülüğü bölmek, çökert
mek için ayırma ve saldırma stratejisi içinde
dir. Artık bunu da farketmiş olmanın millî şu
uru içerisindedir gençlerimiz. Türk gençliğinin 
vazifesi; Atatürk umdelerine sadık kalmak, gös
terdiği yoldan şaşmamaktır. Millî Mücadeleye 
başladığı günden itibaren gösterdiği yol, millet 
birliği yoludur. Türk Milleti olarak Atatürk 
yolunun yolcularıyız. Yüzen bir gemi içerisinde 
bulunuyoruz. Muhalefetin de bu geminin yürü
mesinde mühim vazifeleri vardır. Bunu bilhas-
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sa gençler iyi bilmelidir. Bu gemiyi batırmak, 
yoiunuan şaşırtmak ıstıyenler olacaktır. Ama o 
arzuların aleti olmıyacağız. 

Türkiye, Anayasasının emrettiği sınıfsız ve 
farksız bir millet kütlesinin vatanıdır. Ata
türk'ün vatanı emanet ettiği Türk gençliğinden 
bugün şikayet varsa, bundan Atatürk ten sonra 
gelen butun iktidarlar sorumluluk taşır. Hedefi
miz; milletimizin refah yoluaur. Keiah yolunda 
her milletle ıyı geçinmeye mecburuz. Amerika
lılara fena muamele etmek, Kuşlara hoş görün
mek, mıılı menfaatlerimize ayıarıdır. 

üAŞıLAN — Sayın Daidaı, son cümle dedim 
efendim. 

Yı/SUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Devam 
etsin efendim. Devam etmesini oylayın, biz lehi
ne oy vereceğiz. 

BAŞKAN — Israr etmediler efendim. 
Son cümlenizi rica edelim sayın hatip. 
A. P. GRUPU ADINA MUNHt DALDAL 

(Devamla) — Efendim, bir üç dakika daha ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır veremiyeceğim efendim. 
(C. H. P. sıralarından «devam etsin, konuşma
sını bitirsin efendim. Bunu oylayın lütfen» ses
leri) 

Lütfen son sayfayı kapatın. Grupunuzun 
fikrini söyleyin son olarak. 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DADLDAL 
(Devamla) — Efendim, bu meselede asgari müş
tereklerde birleşelim diyoruz. Ama, tavşana kaç, 
tazıya tut siyasi politikası devam ettiği müddet
çe biz bu meselenin, işin içinden çıkamayız muh
terem arkadaşlarım. 

Son olarak şu noktaya temas etmek istiyo
rum ; Sayın Burhanettin Asutay biraz evvel çok 
güzel ifadede bulundu, bu ifadesi, yapıcı bir 
muhalefetin ortaya konmasının gerektiğini gös
terdi bize. Kendisini huzurunuzda tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok teşekkür ede
rim. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Konuş
masını tamamlasa iyi olacaktı. Hiçbir alternatif 
göstermedi ki. Boyuna asgari müşterekelerde 
birleşelim dedi. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Biz ko-

nuşmıyacak mıyız efendim? 
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BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, oradan ko
nuşmak arzu ediyorsunuz. Anayasanın 89 ncu 
maddesi sarih; siyasi parti grupları ve Sayın 
Bakan konuşabilir. Bu hususta milletvekilinin 
söz hakkı yoktur. Hatırlatırım. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OÖLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kargılı'nın ortaya koymuş olduğu meseleyi 
gayet objektif ölçüler içinde bir teşhise bağla
mak lâzımdır. Bugün, öğrenci hareketleri diye 
tarif edilen olaylar, gerçekten bir öğrenci hare
keti midir, yoksa bir tethiş ve şiddet hareketi 
midir? Bunu te&bit ve teşhis etmezsek, ortaya 
koyacağımız mütalâaları ve izhar edeceğimiz 
tedbirleri bir isabet ve mantık içinde ifade et
mek mümkün olmaz» 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, öğren
ci hareketleri 1068 yılında dünyada da, bizde 
de masum talebe hareketleri, talep ve ihtiyaç
ları olarak ortaya çıktı. Eğitim konusunda genç
liğin, öğrencilerimizin bir takım talepleri ol
muştur ve olmaya devam eder. Bunlar üzerinde 
durmak, bunları çözmek ayrı bir meseledir. 
Bugün karşılaştığımız olay, başka bir mahiyet 
ve başka bir yön taşıyan harekettir. 

Talebelerimizin, öğrencilerimizin eğitim ko
nusundaki talep ve ihtiyaçlarını her kademede 
Hükümetimiz ciddiyetle ele almış ve kısa bir 
zamanda huzurunuza getirecek olduğumuz Eği
tim Reformu, Üniversite Reformu Kanunu ve 
diğer taraftan yüksek tahsil gençliğinin yurt ve 
burs ihtiyaçlarını karşılamada geçmiş yulara 
nazaran bir misli ölçü içinde sağlamış bulunmak
tadır» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın geniş 
hak ve hürriyetlerinden faydalanarak veya 
bunları yanlış ölçüler içinde değerlendirerek 
Türkiye'nin fikir hayatında, fikir plânında aşın 
akımlar meydana getirilmiş ve bu akımlar ide
olojik köklere dayalı teşekküller tarafından hem 
teşvik ve tahrik edilmiş, hem meydana gelmiş 
ve yürütülmüştür. Şu halde bugün şikâyetçisi 
olduğumuz hareketler, bîr tethiş hareketleridir, 
bir dehşet hareketleridir ve öğretim ve eğitim 
hürriyetlerini bir taraftan tehdidetmekle bera
ber diğer taraftan demokratik hukuk devletini, 
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Türkiye Cumhuriyetini tehdidetmek ve yıkmak 
hedefini gütmektedir. 

Her İM uçtaki akımın ve cereyanın gayesi 
ortaktır, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
yıkmak ve kendi ideolojilerine göre yeni bir 
devlet biçimini getirmektir. 

Şimdi, gerçek bu olduğuna göre, bu meseleyi 
nasıl çözmek lâzımdır veya başka bir tâbirle na
sıl bir tedbir almak lâzımdır meselesini tahlil 
edebiliriz. Burada, bir arkadaşımızın veya birkaç 
arkadaşımızın dile getirdiği bir fikre hemen ce
vap vermek isterim; «Bu meseleyi çözmek, hal
letmek için kanunlara lüzum yoktur» fikrinin 
karşısındayız. Meseleler, kanunlarla çözülür ve 
kanunlarla kanalize edilir. Toplum hayatında 
meydana gelen olayların kökünü ve maksadım 
teşhis edemiyen ve ona göre de kanuni imkânlar 
ve yetkileri getiremiyenler pişmanlığa mahkûm 
olmuştur, bu tarihî bir derstir. 

Şimdi, meseleyi böylece vaz'ettikten sonra, 
arkadaşlarımızın ortaya koydukları fikirleri ce
vaplandıracağım ve sonra da bu meseleyi nasıl 
çözdüğümüzü özetle takdim edeceğim . 

(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bir şey mi buyurdunuz efendim? 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Kargılı, adaletten şikâyetçi olduğumuzu ve ha
kiki failleri getirmediğimizi, bu itibarla muha
kemelerin bir sonuca bağlanmadığını söylemek 
suretiyle gerçekleri tamamiyle tahrif etti ve bizi 
itham etmek durumuna düştü. 

Bizim, hiçbir Anayasal kuruluştan şikâyeti
miz yoktur. Bağımsız Türk Adaletine saygılı
yız. Türk zabıtasının götürdüğü sanıklar ve 
faillerin hakiki fail olup olmadığı, icranın em
rinde olmayın Cumhuriyet savcılarının açacağı 
ve yürüteceği kamu dâvalariyle sabit olur. Bi
naenaleyh, «götürülen failler hakiki failler de-
ğidir, icra, hakikî faili getirmiyor» iddiasının 
hukukî realite karşısında bir değeri yoktur. 
Çünkü, suçun işlendiği andan itibaren onun de
lillerini toparlamak ve onu mahkemelere intikal 
ettirmek, yani kamu dâvası açmak Cumhuriyet 
savcılarına aittir ve zabıta bunu Cumhuriyet 
savcılarına niyabeten yapmaktadır. Ve icranın 
yetkisi, suçun teşekktilüyle bitmektedir. Cum
huriyet savcılarının fiil ve faaliyetlerini icranın 
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fiil veya faaliyeti olarak kabul etmek ve onu 
kaza müessesesinin bir rüknü telâkki etmemek, 
hukuk dışı konuşmak olur. 

Kaldı ki, adlî zabıtamız, çalışmalarında bil
gili ve gerçekçi bir tutumla hareket etmektedir. 
Bunu Sayın Kargılı kendi nefsinde, geçmiş ha
yatında müşahede etmiştir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Parlâmentonun önünde, Parlâ
mentonun iradesine karşı- gelmek için oturma 
grevi yapanların içinde o zaman bulunan ve adlî 
zabıta tarafından bağımsız adalet merciine tevdi 
edilip, 9 aya mahkûm olan kişiyi, her halde 
Kargılı yakînen tanır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Ken
disi mi yoksa Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet kendisi... 

CELÂL KARGILI (İçel) — Ajanlarınız var
dı, ajanlarınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Her 
halde sendin o ajan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
gençlerimizin iki kampa ayrılarak birbirleriyle 
çarpışmalarından ve üniversitelerimizde öğre
tim hürriyetinin tahdidedilmesinden, biz de şi
kâyetçiyiz. Ama hiçbir zaman, bu çarpışan ve 
döğüşen gençlerin hiçbirine ne yeşil ışık taktık, 
ne kanadımız altına aldık. Adalet Partisinin ve 
iktidarının böyle bir tutumunu ispat etmek 
mümkün değildir. 

«Bunlar birtakım tertiplerle yapılmıştır. Bu 
gençler tertiplerle vurulmuştur» iddiası, fevka
lâde ağır ve çirkin bir ithamdır. Bunu söyliyen 
Kargılı, Milletin huzurunda en küçük emareyi 
ve delili vermesi lâzımdır; vermediği takdirde 
de müfteri olmaktan kurtulamaz. 

«Atatürk'ün panolarını yıktırmak suretiyle 
gençlere ceza tertip etme» gibi, tamamiyle ken
di karihasından ve muhayyilesinden çıkan uy
durma bir olayı burada dile getirdi. 

Arkadaşlar; Atatürk'ün panosunu ve tarihi 
ibaresini ihtiva eden levhayı, onun savunduğu 
komünist ve Leninist Doktrininin sahibi bulu
nan Dev - Genc'in Genel Başkanı ve arkadaşları 
tahribetmiş ve zabıta onları suç halinde yaka-
lıyarak, adliyeye tevdi etmiş ve tevkif ettirmiş 

bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Böylesine bir hâdiseyi, «Bunu siz terti-
befctiniz. Bu panoları siz yıktırdınız» diyebil
mesi için bir insanın, vicdanını sokağa atmış 
olması lâzımdır. 

Savunduğunuz Dev - Genc'in Genel Başkanı 
Ertuğrul Kürkçü, bugün bağımsız Türk hâkimi 
tarafından, yedi arkadaşı ile beraber tevkif edil
miş bulunmaktadır; hem bunu tahripten, hem 
de meydanda silâh atmaktan ve cebinde ruhsat
sız silâh taşımaktan dolayı tevkif edilmiştir. 
Siz ne diyorsunuz Kargılı? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

«Gençleri çarpıştırmak ve o çarpıştırmakta 
şu veya bu menfaat görmek», bizim aklımı
zın ne kenarından geçmiş, ne bu hâdiseler-
deki tutumumuzda bu mânayı çıkarmak müm
kündür. Ama gençleri çarpıştırmak için üni
versite ve fakültelerde boykot yaptırmak ve 
ilik defa Türk Üniversitesini isjgal etmek su
çuna iştirak öden ve edenler bunu kolaylıkla 
söyliyeıbilirler. 

Ben burada, Kargılı'nın bu ithamları kar
şısında, şairin şu sözünü hatırlıyorum ar
kadaşlar : «Dinüme küfreyleyen bari Müslü
man olsa...» (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; «Bu meseleyi bir
takım tedbirler getirmekle çözmek mümkün 
değildir; şiddet tedlbirler'iyle de çözmek müm
kün değildir. Meselenin temeline bakmak, 
isosyo - ekonomik tabana bakmak lâzımdır» 
tarzında fikir ve iddialar beyan edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin el-
Ibeteki sösyo - ekondmik meseleleri vardır. 
Çünkü Türkiye, çok yönlü bir ekonomik kal
kınmanın mücadelesini yapmaktadır. Bu mü
cadele nasıl cereyan edecektir, hedefleri ne
dir? Bunu, Adalet Partisi İktidarı beş yıllık 
plânlarında, Hükümet programlarında ve yıl
lık proi^raml'armda göstermiştir. Binaenaleyh, 
«sosyo - ekonomik meseleler çözülmeden, Türk 
Detvlettai tehdit eden, yıktona karar vie azminde 
olan bu anarşizmi önlemek mümkün değil
dir» tarzındaki, mütalaayı ve iddiayı kabul 
etmek gayrinıümkündür. 

Toplum hayatının, millî hayatın huzur ve 
sükûna kavuşması için alınacak olan tedbirler 
kanunlarla gelmiştir. Tarih boyu bu böyle-
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dir ve geçmiş yıllarda iktidar içinde bulu
nanlar, getirdikleri en şiddetli kanunları Mec
lislere sunarken, «Geliniz evvelâ Türkiye'nin 
soisyo - ekonomik meselelerini çözelim; ondan 
Sonra Takriri Sükûn Kanunu getirelim, on
dan sonra izalei Şekavet Kanunu getirelim» 
demişleıdir. Neden? Çünkü, Türkiye'nin millî 
vasatı, sosyal vasatı, böyle bir kanunun aneri-
ytete girmesini âmir bulunmakta idi. Binaen
aleyh, bu konuyu da böylece ayırmak ve tef
rik ötmek ve ayrı ayrı teşhis koymak lâzım
dır. 

«0136 sayılı Kanunu geçen yıl getirmiş
tik; tasvip buyurmuştunuz. İşte bu kanun 
çıktı da ne oldu. Gençler yine birbirlerini vu
ruyor.» 

Muhterem arkadaşlarım; 6136 sayılı Ka
nun, ruhsatsız silâh taşımayı önlemek; öl
dürme suçunda bir vasıta olarak kullanı
lan silâh ve bıçakların, kullanılmamasını sağ
lamak maksadiyle tedvin edilmiş olan bir ka
nundur ve konmuş olan müeyyidileri, fonksi
yonlarını kaybetmişti; müeyy'edilerin fonksiyon 
görebilmesi için cezalar takviye edilmiştir. 

Çünkü, ruhsatsız bir tabancayı bulan, ya
nında taşıyan bir kimse, 500 lira vermekle 
kurtulaJbiliyordu. Onun yerine bir hapis ce
zası getirilmiştir. «Getirilmiş de ne olmuştur? 
Bu kanunun uygulanmasında, bu sene Türkiye 
çapında ruhsatsız silâh taşıma suçları azal
mış mıdır?» Evet azalmıştır arkadaşlar. Yüz
de 10 ilâ yüzde 12 nisbetinde azalmalar tes-
bit edilmiştir. 

«Efendim, öğrenciler arasında çatışmalar 
ve ölümler devam ediyor, bunda etkisi olma
mıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım; «Biz bu kanunu 
çıkarıyoruz. Bundan sonra öğrenciler çatış-
mıyacalk, birbirlerine silâh kulanmıyacak» 
demedik. Biz, «çeşitli kanunlar manzumesi 
getiriyoruz» dedik ki, bu kanunlardan birisi 
de budur, ikincisi; Cemiyetler Kanunu, 171 
sayılı Kanun, Türk Ceza Kanunu, Usul Ka
nunu, 274 sayılı Kanun, 275 sayılı Kanun, 
Üniversite Reformu ve Üniversitede eğitim ve 
hürriyeti sağlayıcı Kanun, dedik. Bunlann 
bir kısmını geçen yıl getirdik, bir kısmını 
bu sen© verdik ve vermeye devam ediyoruz. 

Simidi, «cezai müeyyideleri artırmakla hiçbir 
şeyi önliyemezsiniz» bu fikri de kabul etmek 
mümkün değildir arkadaşlar. Aynı hâdiselere, 
'ideolojik köklere dayanan hareikettote, işçi ve 
öğrenci hareketlerine Batı memleketleri de sah
ne olmuştur ve şahidolmuştur. Hürriyetin kay
nağı olan Fransa, acaba bu harekeltler karşısın
da kanunlarını elden geçilmemiş midir? Baktı
ğımız zaman Fransa, müeyyidelerini en ağır bir 
şekilde artırmıştır. Toplum olaylarcsnın en hafi
fi, en az beş senelik ağır hapse bağlıdır. Zabı
tasına, 8 gün müddetle tevkif yetkisi verilmiş
tir. üniversitenin özerkliğine hürmet eitmiş, ama 
üniversite idaresli kendisine mevdu bir vazifeyi 
yapmadığı takdirde «Millî Eğitim Bakanı gele
rek duruma vaziyet eder» hükmünü getirmiş ve 
özel bir (mahkeme kurarak, «Devlet Güvenliği 
Mahkemesi» kurarak, bu suçları süratle müey
yidelere bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, şu halde bu gelecek 
kanunları, «Faşist kanunlar, şiddet kanunları» 
diye tarif ve tavsif etmek mümkün değildir. Her 
hailde içimizde hiç kimse, Fransa'daki rejimin 
adına «Faşist rejim» diyemez. Orada daima de
mokrasi olmuştur. Demek ki, bu kanuni imkâaı 
ve yetkileri getirmekle, demokrasinin mevcudi
yeti arasında bir tezat mevzuulbahiıs değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu meseleyi çö-
zerken, üniversitelerin özerkliğinin karşısında 
değiliz. Bizim anafikrimiız şudur : 

Aınayasıamızm tesis etmiş olduğu bütün ana-
yasial kuruluşlar ve özerk müesseseler, kanun
larla kendilerine tevdi edilmiş olan görevleri 
yapmalıdırlar. Burada en müessir ve en büyük 
tedbirin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, demo
kratik hukuk devletini savunmalda bütün bu 
ianayasal kuruluşların, özerk müesseselerin, si
yasi teşekküllerin bir cephe kurması lâzımgel-
ıdiğini ve bunu partilerüstü bir mesele kabul 
elderek bu asgari müşterekte birleşmek ve bu 
birleşmeyi sözle fikirle değil, fiiliyatla göster
menin lüzumuna işaret etmiştik. Tedbirler man
zumemiz içinde baş tedbir olarak bunu bir kere 
daha huzurunuzda tescil ettirmek istiyorum. 

Üniversitelerimizde eğitim ve öğretim hürri
yeti tahdit mi ediliyor? Hepimiz karşısına çı
kacağız. Bdır müessesede görevli, vazifesini mi 
yapmıyor? Hepimiz karşısına çıkacağız. «Vazi
feni yap, mesuliyetini idrak et» diyeceğiz ve bize 
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düşen görevi yettiklerimizin çerçevesi içinde de 
kullanacağız. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bunu 
önoe Başbakana söyliyecekslin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hükümet ve Hükümetin 
başında bulunan Barbakan, kanunların kendisi
ne vermiş olduğu görevi yetkilerinin sınırı için
de yapmaktadır. 

Arkadaşlar, şu noktada da mutabakata var-
ımamiz lâzımdır : 

Türkiye ̂ de yasamla kuvveti, kaza kuvveti, ic
ra .kuvveti var. Bunların görevleri, (mesuliyetleri, 
yetkileri tâyin edilmiş, sınırları çizilmiştir. İc
radan, kanuni sinirinin ötesinde bir şey bekle
meye kimin halkkı var? Hükümetin yetkileri 
ve görevi olmadığı bir konuda, «yetkilisin göre
vindir» demekle, onu vazifesine davet mi edi
yorsunuz, yoksa onu gayriımeşru bir davranışın 
içinle sokmak, meşruiyetin dışıma mı atmak is
tiyorsunuz? Biz, gayriımeşru hale gelmeyiz. Biz, 
kanun sınırlarını ve Anayasanın çerçevesini te
cavüz etmeyiz. Alacağımız tedbir, yapacağımız 
ioraalt m/er'i kanunların sının içinde olmuştur ve 
olmaya devam edecektir. Yoksa ferdî ve enfüsî 
düşiüncelerle, bu da Hükümetin vazifesidir, bun
dan da Hükümet mesuldür demek, Devlet ida
resinde caiz olan bir usul ve kaide değildir. Hu
kuk devleti fikri ile ve haysiyeti ile kabili telif 
'bir mütalâa değildir. Büzıln bütün fiil ve tasar
ruflarımızı bir hukuk devletinin ölçüsü içinde de
ğerlendirmeye medbursunuz, eğer gerçefeçi ol
mak istiyorsanız, eğer âdil olmak istiyorsanız. 

Arkadaşlar, madem ki üniversitenün içinde 
çatışmalar oluyor, madem ki üniversite içinde 
dövüşler, vurmalar, öldürmeler oluyor, niçin bu
rada Hükümet, men'i zaibıta tedbiri almıyor, tar
zındaki düşüncelere vereceğimiz cevap şudur, 
biraz evveli dediğim gibi, bu sahada, bu plânda 
Hükümetin, idarenin, icranın yetkisi olup olma
dığını tespit etmek lâzımdır. Arkadaşlar, üni
versiteye özerk diyafuz, özerkliğe saygı duyalım 
diyoruz, Hükümet de saygı duymalıdır diyoruz, 
ıscnra özerk olan müessesede, onun rızasını is
tihsal etmeden, o davet etmeden orada icrai bir 
'befdlbifin alıaıaJbilleöeğirii savunuyoruz. Bu, huku
kî ve maıitıkî bir tezada düşmedir arkadaşlar. 
Biz, her hangi bir suç hallinin testbit edilmediği 
fakülteye, üniversiteye dekanın ve rektörün da

veti ve müsaadesi olmadan girme yetkisine sa
hip değiliz. Ancak, mahkemö karları ile girebi
liriz. Hâdiselere takaddüm edelbümek için, hâ
disenin vukuundan sonra yapılacak davranışla
rın ve ameliyelerim, bu meselemin hallimde bir 
değeri yok. Hâdiselere takaddüm edeibiîrrilek, hâ
disenin cereyanına mâni ollalbilmektir. Hâdisenin 
cereyanına mâni alabilmeıniz ilse, hâdiseden ev
vel or&daki tedbirleri işler bir mekanizma hali
ne sokmanızla mümkündür. Orada tedbirleri 
işletme yetkisine sahip değilsiniz ki, işleıtesiniz. 

İşte, getireceğimiz kanunlarla, hocasının ya
kasına yapışan, arkadaşını döven, arkadaşita vu
ran ve öldürenin, daha ona teşebbüs etmeden ko
lunu bükecek bir güvenlik kuvveti getiriyoruz, 
cinsi ve alternatifi ne olursa olsun... Bunu, gün
lerce üniversitelerimiziin değerli idarecileri ile 
ve ilim adamları ile münakaşa eUtik ve konuş
tuk, «bumdan başka alternatifiniz varsa, tedbir
leriniz varsa söyleyin» dedik. Ben de, MiHî Eği
tim Balkanı arkadaşım da çeşitli defalar görüş
tük. Getirdikleri başka bir alternatif, tedbir ol
mamıştır. Şu halde, .bu getireceğimiz kanuni im
kânlar ve yetkilerle hâdiselere takaddüm etmek 
imkânını sağlamış olacağız. Bunu sağlamadık
ça hâdiselerin arkasından, giibmeye mahkûm olu
ruz. Bumu böyleoe bilmek lâzım ve böylece me
selenin nasıl çözülmekte olduğunu da tesbit et
mek lâzımdır. Bu tesbitte mutabıksak mesele 
(kalmıyor. Mtaibık değilselk, alternatifini, tavsi
yeyi, tedbirini söylemek iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız 
geçenlerde temeli atılan ve hepimizin mıemnu-
niyelt duyduğu Çukurova Üniversitesi sebebiyle 
Sayın Başbakanın iki - üç ay evvel yaptığı bir 
konuşmasına değindi. Bilmiyorum, böyle bir 
konuşmayı maksadının dışında izam ederek dile 

- getirmek, çözmek istediğimiz meseleye me çare 
getirir, ne ışık tutar, anlamak mümkün değil
dir. Yalnız, gerçeği ifade etlmeye mecburum, Sa
yın Başlbakan, «Çukurova Üniversitesi, millî 
üniversite kurulacaktır, biz ilmin ve irfanın 
yayıllmasımıı dâva haline getirmiş insanları^», 
demiştir. Anafİkri budur. Arkadaşımız bunu 
ilzam etmiş, fakat izamında da sadre şifa bir 
sonuç istihsal edememiştir. 

Bir arkadaşımız, Millî Eğitim Bakonınttzm 
bir -beyanatına değinerek, biz bu kanunlariBi 
muhtevalarını, hükümleriaıü üniversite idarecîl&-



M. Meclisi IB : 33 11 . 1 . 1971 O : 1 

ripjdeoa ve öğretim üyelerindeeı aldık, demiş, bu 
ibir kopyaeılıkmış... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir taraftan 
4iyeoglkşiniz ki, millet, hâkimiyet hakkını Ana
yasa müesseseleri ile beraber yürütür, bunlara 
saygı göstermek lâzımdır, üniversiteye hürmet 
etmek lâzımdır, öbür taraftan da, üniversitenin 
teklifini aldık, kanunları böyle hazırladık, de
diğimiz zaman, siz kopyasınız diyeceksiniz... 
Bunu izah etmek ve bunu bir maatığa bağlamak 
mümkün değil. (A,P. sıralarından «bravo» ses
ledi) 

Şimdi bir arkadaşımız, aşağı - yukarı mese
leye bizim gibi teşhis koydu, ama bunun karşı-
sınlda Hükümet olarak ne yaktınız, bu yuvaları 
yıktınız ımı, diyor. Bize göre yuva olanların hap
si karneni takibata tabi tutulmuş ve aldalıste tev
di ed'ilmişjtlir. Ama, bunların kökünün kazın
ması, ortadan kaldırılması için icranın ihtiyacı 
olan kanuni yetkilerin verilmesi bakımından 
kanunlar serisini getiriyoruz. Misal mi? Dev -
Genç üç defa adalete verilmiş, mensupları tevkif 
etifcirilımiş, Külbür Ocakları mensupları verilmiş 
ve diğer teşekküller de adalete tevdi ©düimiştir. 

Şıimçti muhterem arkadaşlarım, bir hukuk 
devletinde bir kanunun cezai müeyyidelerinim 
tatbikini icradan bekliyelMliır misiniz? Geliniz 
bunda mutabakata varalım. Efendim, adalete 
vermişsiniz, mahkemeye vermişsiniz, ama ne 
olmuş? Cezai müeyyideyi ta'tMk edebildiniz mi? 
Benim vazifem ve yötkim değil ki.. Bunu söy
lediğiniz zaiman, siz demiek Türk Adaletine 
(böylece bühtanda bulunuyorsunuz, Türk hâki
mini itham ediyorsunuz. Hayır, bdz bütün mü
esseselere olduğu giM, Türk Adaletine de hür
metkarız. Biz bir kanuni gerçeği dile getiriyo
ruz. Diyebilir mi ki bir arkadaşım, hayır efen
dim, hâkime vermeye, mahkemeye vermeye, sav
cılığa vermeye ne lüzum var, bu müeyyideleri 
'siz tatbik edersiniz, adamı götürür, hapseder
siniz, yalhut derneği, teşekkülü kapatırsınız.. 
Var mı icranın böyle yetlkM.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — öyle mi de
dik Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKAM HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devaimla) — O demektir efendim bu. 

Şlinıdi sizin söylediğinize de geleceğim; fail
ler meselesine... 

'Bunu anlamak l&apn. icranın yetifcilarSnin 
fbititdği nokta nieresüdir? Bunu tefrik" ejtraezjssjı: 
herkes birtakım yuvarlak mütalâalarda konu
şabilir. Eğer meseleye ı§ık tutanak istayoreak, 
eğer meseleyi çözmek Jstüyorsaik, eğer bu aagsui 
mügtenekbe, bu partilerüs^ü meselede bir ve be
raber olmak istiyorsak bunu anlamak lâzım. Ve 
iktidarı yıpratalım, Hükümeti yıpratalım der
ken, savunmak ve müdaf aa etmek mecburiyetin
de olduğumuz demokratik hukuk devletini yıp
ratmakta olduğumuzun farkına ve mesuliyetine 
saihobölmaya mecburuz. 

Bâr arkadaşım buyurdular 3d; kanunlar var, 
başka kanunlara lüzum yoktur. Televizyonda 
bir açık oturum yapıldı. Ben il&ve edeyim, Bay
ram Gazetesinde de bir açık oturum yapıldı. 
Acaba ne ya^tı bu Hüfcüimelt? Bir şey yapabildi 
mi? Hükümet kendisime düşen i§ü yapıtı. Oum-
buriyet Savcısını taforikeltföirdi ve kamu dâvası 
açtırdı. Bundan başka Hükümetlin yapaibiJeoegi 
bir şey var mı, ne var? 

SAMET GttLBO&AN (Elâzığ) — Var. İs
tifa. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, hukukî re
aliteleri kabul ötmeye meofburuz. Bu, üzerinde 
politika yapılacak bir mesele değil. Birbirimi
zi başka sabalarda 'tenfcidedebiliriz. Hücum 
da edebiliriz. Bu partûerüsltü millî bir mesele. 
Bunda yaklaşalım, birbirimize yaklaşalım. 

Mustafa Şefik Küseyrî'nin faili te»bit edil
miş, içişleri Bakanı bunu ilân öttiraıemiş.. Bu, 
kendisini Ankara Emniyet Müdürlüğünden 
uzaklaştırdığını zatın beyanıdır. Oradan almış 
arkadaşımız, kendileri ile teşriki mesai halin
dedir. Hâdise şu muhterem arkadaşlarım, ben 
şahsiyat yapmam.. 

HAŞAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Bakan, o namuslu bir adamdır. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden müda
hale etmemenizi rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ben tasarrufumu söyle
dim. ŞaJhsiyelti üzerinde de konuşmam, o sevi
yeye de düşmem. Ama oradan aldığınız kesin
dir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Ora
dan aldığınız kesindir. Evelt, oradan aldığınız 
kesindir. 

— 719 — 



M. Meclisi B : 33 11 . 1 . 1971 O : 1 

MuEteresm arkadaşlarını, bir suç işlenmiştir, 
faili aranmaktadır. Failini adlî zabılta tesbit et
miş. Emniyet müdürü olan zat bir basın top
lantısı yaparak, yakalamadığı faili gazetelerde 
takdim etmek hevesine düşmüştür. Valisi de, 
(bu basın toplantısının faili yakaladıktan sonra 
yapılmasının yerimde olacağını ,blinaenaleyih 
taihkikaltı tamamlamasını, dosyasını Cunılhuri-
yöt Savcılığına tevdi etmesini istemiştir ve ben 
de bu mütalaayı tçişlerli Bakam olarak kabul 
etmişimdir. Şimdi birtakım çevreler, efendim; 
bu zatı içişleri Bakanı himaye etmiştir, diyor. 
Tutmayın mı demişim? Nüye tutmamış bu ba
sın toplantısını yapacak adlî zabıta âmiri? 
Dosyasını Cumhuriyet Savcısına vermeyin mi 
demişim? Bunu himaye edin mi demişim? Biz 
Möyle küçük şeylere tenezzül eden adam deği
liz. Biz hler hâdisede kanunu tereddütsüz tatbik 
eden bir şerefi ve haysiyeti taşıyoruz. Söyledi
ği tamaimiyle hilafı hakikattir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

Bu meselenin bitimine değin müzakerenin 
devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, Yıldız Aka
demisinde dürbünlü tüfekler bulunmuş, taban
calar bulunmuş, başka bir yerde bir iki tane 
fooş MoMof Kokteyl bulunmuş. Bunları istan-
buMla masanın üzerine getirmişiz, basın men
suplarına göstermişiz. 

Arkadaşlar; biz gayet açıkız, huzurunuzda 
ibir kere daha. tekrar ediyorum, kanunsuzluk 
nereden gelirse gelsin, haniği şahıs, hangi te
şekkül yaparsa yapsın, tereddütsüz kanunları 
tatbik ederiz. Ve orada da tereddütsüz tatbik 
eltmiişliz. Arkadaşımın himaye etmek istediği te
şekkülün niçin arandığının sebeplerini izah et
mek istemiyorum, aımla biz aşırı uçların hiç bi
rini, hiç bir şiaJhsı, hiç bir teşekkülü himayemi
zin altına almadık, almayız, almıyacağız. Ka
nunsuzluk davranışın içine girerse kanunları 
cesaretle tatbik edeceğiz, ettik ve ediyoruz. Ak-
Isine bir misal göstermek mümkün değil. Yu
varlak sözler söylenebilir. 

Fransa'da bir başvekilin sözlerini dile getir
di arkadaşım. Fransa'nın ne gibi tedbirler al
dığını biraz evvel size söylemiştim. Tahmin 
ediyorum ( M arkadaşım bu görüşmemden son
ra bunun Cevabını almış olacaktır. 

Şimdi, mulhterem arkadaşlarım; vaktinizi çok 
aldım, sözlerimi bağlıyorum. Bu konuları çe
şitli defalar bu kürsülerde dile getirdim. 

Şimdi bir arkadaşım diyor M; ölen bu öğ-
tfendileriımizin hiçbirinin faili adalete verilme
miş. Kimlerin adalete verldiğini okuyacağımı. 
27 . 4 . 1970 tarihinde Ziraat Fakültesi bahçe
sinde şoför Doğan ŞaJhbudak ile münakaşa so
nunda tabanca ile öldürülmüş olan öğrenci Ya
şar Sergünlün faili zamnında yakalanmış; Do
ğan ŞaJhbudak'm mahkemesi cereyan etmiş ve 
4 seneye mahkûm edilmiştir. Altındağ adliyesi 
CumJhuriyet Savcılığı, 970/229 dosya numarası. 

Simidi buna ne diyeceksin mulhterem arka
daşım? Bu kürsüden bir tane fail tutulmamış.. 
Mahkûm olanı var. Bilmiyorum diğerlerini oku
yayım mı? Bütçe komisyonunda teker teker 
okudum. 

'BAŞKAN — Esasen adliyeye intikal etmiş 
ıolan hususlar Meclisimizin kürsüsüne de geti
rilememektedir ,onu da hatırlatırım. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür 
ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ba
kan, döminkinin adını rica ediyoruz, listede yok. 

BAŞKAN — Zabıtlardan alırsınız efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlarım; arkadaşım diyor ki, ben Emniyet Ge
nel Müdürlüğünden bir liste aldım. Bende de 
liste Var, gelin beraber sizinle tetkik edelim, 
diyorum. Bütçe komisyonunda da söyledim. 
Brende de işte burada beyefendi, genel müdü
rün Verdiği. Ama arkadaşım diyor M; efendim 
verilmiş, ama ne olmuş? Mahkeme devam edi
yor. 

Burada bizim bir sorumluluğumuz, bir yet
kimiz, görevimiz var mı hukukçu arkadaşım? 
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Ben isterdim M, şu mahkûm olanı eğer siz Em
niyet Genel MMürlüğünün size verdiği liste
den okumaydınız benilm okuduğum şeyi söyli-
yecekdinîz. Mahkûm edilmiş olan insanı dahi 
diiklkaJta almıyaraJk bunların, bu faillerin hiç 
biri yaJkalanmamıştır, adalete verilmemiştir 
sözü hilafı hakikattir. Saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar). 

BAŞKAN — içel Millel&vekil Celâl Kargı
lı'nın Vermiş olduğu gensoru üzerindeki görüş

meler bitmiştir. Gündeme alınıp alınamaması 
hususunu oylarınıza arız edeceğim; alınmasını 
kabul buyuranlar. Alınmamasını kabul eden
ler... Alınmaması kararlasjtınlmıiştır. 

13 Ocak 1971 Çarşamba günü saat 16,00 te 
yapılacak olan T. B. M. M. Birleşik toplantısın
dan sonra toplanılmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19,07 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 1 . 1971 Pazartesi 
Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İçel Milletvekili Celâl Karğılı'nm, son 

öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve .etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (.11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157 ve 157 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

15,00 

2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar
ın, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218 ve 218 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 
25 . 7 . 1970) 

X 4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 238; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1473) (Dağıtma tarihi : 31 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde., kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet-



mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/54) S. 
Sayısı : 109 ve 109 & 1 nci ek) Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
2/178) (S. Sayısı : 119 ve 119 a 1 nci ek (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164 
ve 164 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

6#/ — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S .Sayısı : 166 ve 166 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 9. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

10. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

11. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekkül] erinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 ve 
221 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 12. —Yeniden açılacak (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri) niıı kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi •-: 23 . 12 . 1970) 

X 13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224,e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 


