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IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türk

menoğlu'nun, Kayseri 11 Genel Meclisi Dai
mî Encümen üyelerinin seçiminde meyda
na gelen olaylara dair gündem dışı demeci 

Sayfa 
232 
233 
233 

233 

233: 
235 

2. — İstanbul Milletvekili Necdet 
Uğur'un, Siyasal Bilgiler Fakültesi Tale
be Yurdunda cereyan eden olaylara ve 
Emniyet kuvvetlerinin tutumuna ve An
talya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, 
aynı olaylarda öğrencilerin ve Siyasal Bil
giler Fakültesi Dekanı Prof. Cahit Ta
laş'm davranış ve beyanlarına dair demeç
leri ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu'nun cevabı 235:249 

3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 38 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hük
münün iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/424) 249 

4. — «Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Kuruluş Kanunu tasarısı» nın geri 

Sayfa 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkere
si. (1/321, 3/422) 249 

5. — Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve 
Kuruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (Teftiş Kurulu 
Başkanlığı) ile ilgili bölümüne kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısının geri 
gönderilmelerine dair Başbakanlık tezke
resi. (1/352, 3/423) 249 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, son günlerde meydana gelen 
olaylar karşısında Hükümetin tutum ve 
davranışı konusunda Anayasamn 89 ncu 
maddesi gereğince Başbakan, içişleri ve 
Ulaştırma bakanları hakkında bir Genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/18) 249:250 

7. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'-
nın, 8/25 esas sayılı önergesinin Meclis 
araştırması olarak değiştirilmesine dair 
önergesi. (8/25) 250 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
10/64 esas sayılı Meclis araştırması talep
lerinin genel görüşmeye çevrilmesine da
ir önergesi. (10/64) 250:251 
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Sayfa 
9. — İmar ve İskân Komisyonu Baş

kanlığının, Komisyonlarında bulunan 2/294 
esas sayılı kanım teklifinin, 1/161 esas sa
yılı kanun tasarısını görüşmekte olan Ge
çici Komisyona havalesine dair tezkeresi. 
(2/294,1/161, 3/425) 251 

10. — İstanbul Milletvekili Raşit Ül
ker'in, «istanbul lâğımlama (Kanalizas
yon) idaresi (İLİ) kuruluş ve işletme ka-

Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy, Kır
şehir ilinin imariyle ilgili gündem dışı demeçte 
bulundu. 

1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi
nin 1 nci cümlesi dışmdalri hükümleriyle geçi
ci 2 nci maddesinin iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı teskeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
istanbul Milletvekili Rıza Kuas ile Orhan Ka-
bibay'a ödeneklerinin verilmesine dair Başkan
lık tezkeleri ve »• 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Enıin-
sularm zararlarının giderilmesi hakkında ka
nun teklifinin havale olunduğu komisyonlardan 
alınacak 8 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi kabul olun
du. 

Demokratik Parti Grupunun kurulmuş olma
sı sebebiyle, siyasi partilerin, Başkanlık Diva
nı ile komisyonlardaki temsil oranları hakkın
da Millet Meclisi Başkanının Başkanlığında si
yasi parti grupları temsilcilerinin yaptıkları 
toplantılar sonucunda; 

Görüş birliğine varılan daimî, geçici ve 
araştırma komisyonlarının yeni oranları ayrı 
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ayrı belirtilerek kabul olundu. 
Görüş birliğine varılamıyan Başkanlık Di

vanının teşkili konusunda ise, yapılan görüş
melerden sonra : 

1. — Başkanlık Divanı üye sayısının 15 e 
çıkarılması, 

2. — Başkanvekillerinin 4 e çıkarılarak 
2 A. P., 1 C. H. P. ve 1 de Demokratik Parti
ye verilmesi, 

3. — idareci Üyelik adedinin şimdiki gibi 
3 te kalarak A. P., C. H. P. ve G. P. gruplarına 
1 er kontenjan tanınması, 

4. — 7 aded olan Kâtip üyeliklerden 4 ünün 
A. P. ve 3 ünün de C. H. P. Grupuna tanınma
sı hususları kabul olundu. 

Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin serma
yelerinin artırılması hakkındaki kanun tasarı
sının 1 nci maddesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

25 . 1 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üsere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Kayseri 

Şevket Doğan 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

Sayfa 
nunu teklifi» nin havale edildiği komis
yonlardan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (2/355, 4/112) 251 

11. — Demokratik Parti Grup Başkan-
vekili Vedat önsal'ın, Millet Meclisi Baş
kan vekilliği için Aydm Milletvekili Ke
mal Ziya Öztürk'ün aday gösterildiğine 
dair önergesi. (4/111) 251:252 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Afyon Karahlsar Milletvekili Rıza 

Çerçel ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Millî Hava Sanayii misin kurulması maksadiyle 
Türk Hava Kuvvetlerinin fyüclendiriinıesine ka
tılma payı hakkında kanun teklifi (2/462) 
(Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Eşref Derincay 
ile Kâzım özeke'nin 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun, lıî>6 sayılı Kanunla değiştirilen 
78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/463) (Çalışma ve Plân komisyonları
na) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

baroların bağımsızlığının sağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/464) (Adalet Komisyonuna) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile 10 arkadaşının, 29 . 5 . 1929 gün ve 1475 sa
yılı Nakdî Tazminat Kanununa ilişkin 6535 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve adı geçen kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/465) (Gümrük, İçiş
leri, Orman, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk ve 6 arkadaşının, 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci mad
desinin (A) bendinin 5 nci ve 98 nci maddesi
nin (b) fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/466) (Plân Komisyonuna). 

* • * » 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Afeova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun, Kayseri İl Genci Meclisi Daimi Encü
men üyelerinin seçiminde meydana gelen olayla
ra dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Kayssri'de, il Genel Meclisi Da
imî Encümen üyeleri seçimlerinde çıkan olaylar 
hakkında gündem dışı söz istiyen Sayın Meh
met Türkmenoğlu, buyurun. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Divan, muhterem milletvekilleri; 

Kayseri'de, il Genel Meclisi Daimî Encümen 
üyelerinin seçiminde müessif olayların çıktığı
nın istihbarı üzerine, Güven Partisi Kayseri Se
natörü Sayın Sami Turan ve Güven Partisi Af
yon Milletvekili Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ve 
Güven Partisi Kayseri Milletvekili Mehmet 
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Türkmenoğlu, yani bendenizden (kurulu bir he
yetle Kayseri'ye hareket ettik. 

Olay mahallinde yaptığımız incelemeleri 
gündem dışı bir konuşma ile Yüce Meclise arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadalşlanm, olayların kısaca ce
reyan tarzını arz edeyim: Yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile, il genel meclisi üyeleri 40 gün
lük mûtat toplantılarını yaparlar ve daimî en
cümenlerini de seçerek o yılın mesaisini kapa
tırlar. Kayseri'de de bu normal süre çalışma ya
pılmış; fakat günlerce daimî encümen üyeleri
nin seçimine geçilmemiştir. Vali, sudan baha
nelerle oyalama ve erteleme ile vakit geçiriyor. 
Bir türlü daimî encümen seçimine gitmek için 
tarihi bildirmiyor. 

Sebebi gayet basit: O günlerde Adalet Par
tili dört üye partilerinin tutum ve davranışla
rını tasvilbetmiyerek muhalefet cephesine geç
mişlerdi. Reylerini de o tarafa vereceklerine 
göre, Adalet Partisinin seçim dengesi aleyhle
rine bozulacak ve daimî encümen üyeliklerini 
kaybedeceklerdi, tşte vakit kazanmanın tek se
bebi de bu idi. 

Bu müddet içinde malûm adam ayartma, 
menfaat sağlama usulleri ile muhalefete men
sup bir üyeyi Adalet Partisine transfer ederek, 
alayı valâ ile bir de basın toplantısı yaparak, 
kamu oyuna bunu ilân ederler. Fakat iş bunun
la bitmiyor, muhalefetten iki üyenin daha trans
feri icabediyordu. Her zaman başvurdukları 
usullerin hepsini de denemişler; para etmediği 
anlaşılınca bu kere başka bir usul kullanmaya 
karar veriyorlar: Kaba kuvvete başvurmak, bu 
usulle başarı sağlamak. Valiye seçim gününü 
bildirmesi direktifini verirler. Maalesef genç 
ve değerli bir vali olarak tanıdığımız, fakat 
gitgide politik baskılara boyun eğen vali, seçim 
gününü kararlaştırır. O günlerde güçlü kuvvet
li insanlarla bindirilmiş iki otomobilin devam
lı surette muhalif, bilhassa Adalet Partisinden 
ayrılan üyeleri takibettiği, kaldıkları otel ve 
lokantaların civarında park ettikleri müşahede 
edilmektedir. 

Diğer taraftan da kulaklarına gelen sesler, 
bu kişilerin kendilerine hakaret edecekleri, ka
çıracakları yolundadır. Adalet Partisinin il 
İkinci Başkanı bu seçimi ne pahasına olursa 
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olsun muhalefete vermiyeceklerini belirtir ve 
her türlü tedbiri aldıkları şeklinde de beyan
larda bulunur. Bu beyanının bir toplulukta so
rularak teyidettirilmesi karşısında, muhalif üye
ler kuşkulanarak kendi aralarında toplanıp, 
seçime iştirak etmemeyi, seçimin başka bir güne 
ertelenmesini, seçim gününe ve hattâ seçim saa
tine kadar Kayseri'de bulunmamayı kendi par
ti başkanları yolu ile valiyi haberdar edip uya
rıda bulunmayı ve tedbirler alınmasını temin 
etmeyi kararlaştırırlar. Güven Partili İl Baş
kanı valiyi ziyarete gider, durumu izah eder ve 
tedbirli bulunması ricasını da ekler. Ertelenen 
S3çim saatine 10 dakika kala, saat 13,50 da mu
halif üyeler seçim yapılacak yere bir arabayla 
gelirler. Arabadan inmeleri ile, özel idare bina
sı önünde mevzüenen zorbalar, ismail Çelebi ve 
Derviş Solak adlı iki üyeyi kaçırmak için bun
ları tartaklamaya ve sürüklemeye başlarlar. Mü
tecavizler seçim yapılacak binanın etrafında pu-
sıüanmışlardır. Arkadaşlarının tecavüze mâruz 
olduğunu gören diğer üyeler müdahalede bu
lunmuşlar ise de, yüze yakın saldırgan müda
halede (bulunanlara da hücum etmişlerdir. Kâ
mil Paksoy adlı üyeyi de ağır şekilde yarala
mışlardır. Muktezi rapor yanımda mevcuttur. 

Vicdanları ımuazzebolan Kayserili vatandaş
lar, valinin müdahalesini isterler. «Vali incesu'-
da» denilir, emniyet âmiri ilgisizlik gösterir. 
Bu kere Cumhuriyet Savcısını harekete getirir
ler. Cumhuriyet Savcısının müdahalesi üzerine 
halkm galeyanı önlenir. Mütacavizlerin arasında 
olan polisler; «Bunların içinde siz ne yapıyor
sunuz?» sorusuna; «Biz valinin ve emniyet âmi
rinin emirleri üzerine, ismail Çelebi ve Derviş 
Solak'ı müdüriyete götüreceğiz.» derler. Bu iki 
üye muhalefete mensup üyedir. 

Cumhuriyet Savcısının müdahalesine rağ
men, polisler bu iki üyeyi ve ayrıca iki de gös
termelik saldırganı yanma ekliyerek götürürler. 
Emniyet Âmiri Şeref isimli zat, valiyi aran
dığı zaman «Yok» dedirten ve olaya müdaha
le etmiyen zattır. Mütecavizleri salıveril. Mu
halif üyeleri de toplum polisi nezareti altında 
ifadeleri alınmak üzere uzak bir karakola sevk 
eder. Yaralı ve mağdur durumda olan üyeler; 
«Mağdur olan biziz, üstelik şu anda davacı da 
değiliz, bizi bırakınız, seçimimiz var. Şayet ifa
de verilecek ise, bilâhara verelim.» derler. 
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Nihayet Emniyet Âmiri bunları da dinlemez. 
Esasen maksat bunları seçime sokmamak ve oya 
iştirak ettirmemektir. 

Güven Partisi İl Başkanının çabaları ve 
Cumhuriyet Savcısının müdahalesi neticesi üye
ler serbest bırakılmış, seçime katılmmış ve 
seçimi de Adalet Partililer kaybetmişlerdir. 
Hâdise Cumhuriyet Savcılığınca takibedilmekte-
dir. 

Sayın milletvekilleri; olayı gündem dışının 
verdiği imkân nisbetinde özetlemiş bulunuyo
rum. Banka soygunu, yol kesme, adam ayartma 
yetmiyormuş gibi, şimdi bu halkaya bir yenisi 
ekleniyor: Adam kaçırma. Sahneye koyan da 
iktidar partizanları. 

Şimdi Hükümete sesleniyorum. Dün sandık
tan çıkma edebiyatiyle övünüyordunuz, bugün 
sandıktan başkasının çıkmasına neden baskıyla 
engel olmak istiyorsunuz? Bu türlü davranışlar 
tutarlı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; hâdisenin cereyan 
tarzından da anlaşıldığı gibi, vali daha evvel
den uyarılıyor, tedbir talebediliyor, buna rağ
men kaba kuvvetin tertiplerine seyirci kalıyor. 
Partizan idare tertipleri geri tepen bir silâhtır. 
Adalet Partisi iktidarlarının başındakiler, Mec
lis içinde uyguladıkları tertipleri şimdi de ma
hallî idarelerde uygulamaya başlamışlardır. Bu 
uygulamadan sadece iktidar zarar görür. Biz 
bütün olaylardan, baskılara mâruz kalan me
murlardan önce, iktidar başındakilerin sakîm 
zihniyetini ısuçlu buluyoruz. Küçük usullerle 
büyük işlerin yapılamıyacağını bir kere daha 
hatırlatıyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

2. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi talebe yurdunda ce
reyan eden olaylara ve emniyet kuvvetlerinin 
tutumuna ve Antalya Milletvekili Hasan Akça-
Uoğlu'nun, aynı olaylarda öğrencilerin Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Cahit Talas'tn 
davranış ve beyanlarına dair demeçlerine İçiş
leri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kâmran Evliyaoğlu, dün 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde cereyan eden 
olaylar hakkında gündem dışı konuşmak istedi
niz, buyurun. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, lûitfettiniz teşekkür ederim, izin 
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verirseniz söz hakkımı Grup Başkanvekili Sa
yın Necdet Uğur'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Necdet Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Dün Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenci

lerle Devlet kuvvetleri arasında uzun süren ça
tışmalar olmuş. Bunun sonucunda 307 öğrenci 
- radyonun ifade ettiğine göre - gfcz altına alın
mış bulunmaktadır. 

Sayın İçişleri Bakanının dün akşam radyo
da olayı anlatırken ifade ettiklerine sadık kala
rak, kısaca olay nereden ve nasıl çıktı; Ibunu 
belirtmekle sözlerime 'başlıyacağım. 

Niğde Yüksek Öğrenci Yurdunda seçimler 
yapılmaktadır. Bu seçimlere 20 - 25 kişi silâhla 
müdahale etmiştir. Bakanın 'beyanına göre, se
çimlerden sonra havaya silah atarak fakülteye 
doğru gitmişlerdir. 

Sayın Bakanın (beyanından değil, ama gaze-
telerden yine öğreniliyor ki; Ibu ısilâh atan öğ
rencilerden bir tanesi de Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Öğrenci Yurdunun kız (bölümüne girmiştir, 
Bunun üzerine yurt muhafaza altına alınmış, 
aranmak istenmiş, öğrenciler karşı koymuşlar, 
dinamit atmışlar, öğrenci ve Devlet kuvvetleri 
arasında silâhlı çatışma olmuş. (Sonunda yurda 
girilmiş ve 307 olduğu belirtilen öğrenci nezaret 
altına alınmıştır. 

Yurda girildikten sonra; yine dün akşam 
Sayın Bakandan önce konuşan iki kız öğrenci
mizin söylediklerini bütün yurt sathında radyo 
dinliyen vatandaşlarımız duymuşlardır. 

Ayrıca bu ısaJbah ve dün gece öğrenci anne 
ve babalarının müracaatları üzerine pek çok 
Ankaralı, yurt içinde, özellikle kız öğrenci yur
du içinde olup (bitenleri öğrenmişlerdir. 

Bunlardan bir tanesiyle biz de görüştük. (Si
yasal Bilgiler Fakültesinin 2 nci sınıfında olan, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdunun kız bölü
münde kalan bu kız öğrencimizin, dün yurda 
arama maksadiyle giren emniyet kuvvetleri ta
rafından, alnında beş santim Ibir yara açılmıştır. 
Hastanede üç dikiş vurulmuştur. 'Sırtında ve 
kalçalarında cop izleri vardır. Bir gözü. yum
ruktan kapanmıştır. Bu öğrencimiz yukarda di
ğer arkadaşları ile heraflber Otururken, birden 
ken^i katlarına girenlerin tecavüzlerine uğra
mışlardır ve alnı yarıldıktan sonra kan akarken 
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aşağı gitmek istemiştir. Her kattan bir aşağı gi
derken, her kata geldikçe dövülerek gittiğini 
kendisi (beyan etmektedir. Bu kıs öğrencimizin 
sabaha kadar ağzından kan gelmiştir. 

Şimdi, gerek bu kız öğrencimiz, gerekse di
ğer öğrencilerimizin anlattıklarına göre olay şu
dur : 

Kız öğrenci kısmına, Niğde Yüksek Öğrenci 
Yurdunda ıslâh atanlardan bir tek öğrenci gir
miştir. Kız öğrenci yurdunda yapılan arama bu 
öğrenciyi bulmak için yapılan 'bir arama olması 
gerekir ve neticede de bu öğrenci bulunmuştur. 

Şimdi, Ibu silâh atan o tek erkek öğrenci bu
lunurken, yurttaki bütün kızlarımız bir meydan 
dayağından geçirilmişlerdir. Bu meydan daya
ğından geçirilirken kendilerine, üzülerek ifade 
©diyorum, terbiye dışı söz ve hareketler yapıl
mıştır ve hakaret edilmiştir. Tutarsız, gelişi -
güzel, çok ilkel bir eda ile hakarete mâruz kal
mışlardır. 

Erkek öğrenciler arama sırasında aramadan 
sonra ve vasıtalara bindirilirken halkın gözleri 
önünde kıyasıya dövülmüşlerdir. 

307 tane öğrenci de Ibu anda nezaret altında 
bulunmaktadır. 

Şimdi, olay silâh kullanma olayıdır. 15 - 20, 
20 - 30 igenci bir seçime müdâhale ederek, o sı
rada veya Sayın Bakanın ifâdesine göre daha 
sonra havaya silâh -atmışlardır. 

İkincisi, yurdu aramak istiyen emniyet kuv
vetlerine karşı dinamit atmışlardır, silâh atmış
lardır, molotof kokteyli atmışlardır. Burada iş
lenmekte olan suçlar vardır. Emniyet kuvvetle
rinin görevi de bu suçları önlemek, suçluları ya
kalamaktır. 

îşler buraya kadar bu seyrinde kalmış olsay
dı, biraz sonra söyliyeceğim diğer başka şeyler 
olmasaydı bir yerde anlaşılabilir şeylerdi. Fakat 

kız talebe yurduna sığman, diyelim ki, bir sanık 
aranırken, kız talebe yurdundaki çocuklarımı
zın bir sıra dayağından geçirilmesi; yetiştirilir
ken anne - ibabasmm bile kıyamadığı, bu sözle
re muhatabolmasm diye hayatını tahdidettiği 
çocuklara, ömürlerinde duymadıkları ağır keli
melerle hitabedilmesi ve daha ötesi... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Emniyet 
kuvvetlerinin durumunu da düşünün... (C. H. P. 
sıralarından, «Sus, sus» sesleri, şiddetli gürül
tüler) (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı 
sataşmalar) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin... (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı 
müdahaleler) Lütfen Beyler... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Olaylara bir 
baba gibi, bir ağabey gibi bakıyorum. Bana hi
tabeden öğretmen milletvekili arkadaşım; siz 
de bir öğretmen gibi bakınız. 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Po
lise de bir vatandaş gibi bakınız... 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin lüt
fen... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, bu Orta - Doğu'da Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde, diğer üniversitelerde okuyan çocuk
lar kimlerdir? Kütle halinde mademki dün mu-
hatabolmuşlardır, ben de bu hakkı kendimde 
buluyorum; 307 tane göz altma alman çocuk 
olduğuna göre, Orta - Doğunun binlerce çocuğu 
ve buradakiler kütle halinde muhataboldukları-
na göre, o zaman benim de burada kütle halinde 
bu çocuklar kimlerdir, ne yapmak için orada
dırlar?... Bu suali sormak ve cevap vermek hak
kımdır. 

Bu çocuklar zor üniversite giriş imtihanları
nı. başarı ile kazanmış, bilgilerini, çalışkanlık
larını, emsallerine göre ispat etmiş, derli toplu ça
lışkan ve <hu zor üniversitelere intisabetmek ta

lihine kendi emekleriyle sahibolmuş çocuklardır 
ve kısa bir süre sonra Türkiye'nin yönetimini 
ve geleceğini teslim edeceğimiz kardeşlerimizdir, 
çocuklarımızdır. 

Aralarında silâhlı olanlar vardır. Kendileri
nin silâh taşımalarına karşıyız. 

Silâhlı çatışma yapanlar vardır. Silâhlı her 
türlü çatışmayı yapmalarına karşıyız. 

Aslında bütün bunlardan öğrencilerin kendi
leri de şikâyetçidirler. Silâhlı çatışmaların bit
mesini, öğrenimin başlamasını biz en az ikitidar 
Partisi kadar, hattâ daha fazlasını istiyoruz. 
Çünkü hâdiselerin bu hale gelmesinin sorumlu
luğunu taşımadığımız için, basından beri de böy
le bir davranışa, girdiğimiz için daha fazlasını 
istiyoruz demek hakkına da sahibiz. 

Şimdi, bu öğrencilere kızmak, bu öğrencileri 
bir düşman gibi görmek, bunların tümünü birden 
bir anarşist gibi görmek, bunları bir hasım al
mak, bunların karşısında sinirlenmek ve bir kı
yasıya davranışa girmeyi, girme haleti ruhiye-
sini, girme tutumunu ilkellikten, basitlikten, 
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sadelikten, darlıktan, her türlü Devlet adamlığı 
vasfından uzak olmaktan, Hükümet etme sanatı 
ile en ufak ilgisi olmamaktan başka türiü izah 
etme yolu yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Bütün bu çocukların, geleceğimizi teslim et
tiğimiz, çalışkanlık ve bilgilerini Devletin zor 
imtihanlarından geçerek ispatlamış bu çocukla
rın, adi suç. işliyenler gibi tümünü birden mu
ameleye tâbi tutmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Kaldı ki, bu hakkı adi suç işliyenlere bile tanı
mayı kanunlarımız hiçbir icracıya vermemiştir. 
Cezanın şeklini ve miktarını yargı organı tâyin 
eder. İcranın cesa verme hakkı ve yetkisi ne 
kendisine verilmiştir, ne de vardır. Eğer böyle 
bir şey yapıyorsa icranın kendisi de suç saha
sına girmiş demektir. 

Suç işliyen, mahkeme önünde hükme varma
dan bir sanıktır. Adi suçlu da olsa, siyasi suç
lu da olsa, hele hele bir öğrenci olursa; adalet
le, şevkatle, tarafsızlıkla muamele istemek va
tandaşlık hakkıdır. 

MESUT HULKi ÖMÜR (Çanakkale) — Me
sele yok. öğrenci ayrılmaz, o da vatandaştır. 

NECDET TJĞVR (Devamla) — Silâh kulla
nanlar ve böyle bir çatışma yapanlar, Devletin 
resmî sözcülerinin beyanı ile, bir azınlıktırlar. 
Her zaman kendileri bunu ifade etmişlerdir ve 
ötesindeki, çocuklarımız ise öğrenimlerini mun
tazam yapamadıkları için bundan şikâyetçidir
ler. Nasıl oldu da hem bunu söylerler, ifade 
ederler, sonra koskoca üniversitenin bütün ço
cuklarına, bir adi suçluya bile yapılmıyacak, bir 
sabıkalıya bile yapılmıyacak şekilde bir muame
leyi reva görebilirler?.. Aslında bu, Devlet kuv
vetlerine güveni kaldırır, Devlet kuvvetlerine 
sevgiyi kaldırır ve en haklı hareketlerinde bile 
bir gün kendilerini tesirsiz hale getirir. 

Bir Hükümet, Hükümet kuvvetleri ve yöneti
miyle durup dururken kendiliğinden tesirsiz kal
maz, kendiliğinden acze düşmez. Bu, kendisinin 
birtakım davranışlarının sonunda olur. Kanun
ları uygularken, bu olayda olduğu gibi davranır
sa; gerçekten suçlu olanlar bile halkın merha
metine lâyık insanlar haline gelir ve Hükümet 
kuvvetleri halkın desteğini kaybederler ve etki
sizledirler. (A. P. sıralarından «Halk yardım et
miştir» sesleri) Ama böyle davranmaya devam 
ettiği takdirde aynı halkı, Devlet kuvvetleriyle 

Çarpışırken, onların karşısında insafsızca bağı
rırken göreceksiniz. Eğer o kuvvetler ve onun ba
ğılıdaki siyasi sorumluluk taşıyanlar, bir kısım 
halkı ve bir fesim öğrenciyi hasım görürse, 
onlara karşı duygusuz, insafsız ve adaletsizce 
katı davranırsa, kendi yanında gördüklerine 
ilişmezse o Devlet kuvvetlerinin hiçbir tesiri 
kalma*;, yapacağı uygulamalarda ne kadar ka
nunla teçhiz edilirlerse edilsinler, kareketsis 
kalırlar ve hiçbir hâdiseyi önliyemcsler. 

Şimdi dünkü olaylarda yeni bir haleti ru
hiye görmekteyiz. Dün akşam Sayın içişleri Ba
kanının konuşmasını dinliyenlerin çoğunda, 
benimle konuşanların hepsinde bu haleti ruhi-
yeyi müşahede ettik. 

Sayın İçişleri Bakanı,, dün kendi sesiyle rad
yoda yaptığı konuşmada olayların üstünde 
müdebbir bir Devlet adamı gibi konuşmamış-
tıı*. Tam tersine husumet dolu, hırçın bir eç alı
cı gibi konuşmuştur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aynı sizin 
gibi. 

NECDET UĞUR (Devamla) —Bakan bu 
havada olursa, elbetteki emrindeki Devlet kuv
vetleri de fakültedeki gibi olaylar yapmaya 
başlar. Sayın içişleri Bakanı, bütün davranış
larında ve hareketlerinde kanun içinde kala
cağım bilerek, tarafsız bir kanun adamı gibi 
olmaya, davranmaya mecburdur. 

Kendisinden, Sayın Bakandan,, Devlet kuv
vetlerine de. sirayet eden hırçın ve bir kısım 
öğrenciye âdeta düşmanlık dolu tutumunu, ha
vasını, üslubunu,, edasını değiştirmesini istiyo
ruz. Yasama organı icrada kendisine ne bu yet
kiyi vermişti, ne de böyle bir hak tanımakta

dır. 
Şimdi Sayın Bakandan bâzı sorularımız var: 
Orta - Doğu Üniversitesinde bir arama ya

pıldı. Yine resmî beyanlardan, Sayın Ballanın 
bir gazetemize verdiği gibi beyandan anlıyo
ruz ki, ötodenberi bu aramayı yapmak isti
yorlardı, uygun bir zaman arıyorlardı, uygun 
saman bulmuşlar. Yapmak istemelerinin sebe
bi de «İki alayı teçhiz edecek kadar silâh var
dı:1, makinalı tüfek vardır»,, diye itham altında 
imişler, bunun üzerine yürümedikleri için de 
kendilerine kızılıyormuş ve gereğini yapmışlar. 

Sayın. Başbakan der ki; «Nerede alayı, teç
hiz edecek tüfek? Ne makinalı tüfek, ne bir şey, 
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gördünüü, hiçbir şey bulunmadı». Aradılar, si
lâh buldukları zaman muamele yapmak vazi
feleridir; tıpkı silâhlı öğrenciye kanunları tat
bik etmek vazifeleri olduğu gibi. Anlaşılan Si
yasal Bilgiler Fakültesinde de böyle bir fırsatı 
özlüyorlardı, dün nihayet bu da oldu, aradılar 
ve kendi ifadelerine göre bâzı şeyleri de ele ge
çirdiler. 

Şimdi yine Sayın Hükümet sözcüleri ve Sa
yın Başbakan, bütün bu olaylara dokunurken 
derler M; «Türkiye'de bu gibi hareketler tek 
taraftan gelmiyor, iki taraftan geliyor ve as
lında biz bunların ikisine de karşıyız.» derler. 
Ama bir de aşırı sağdan bahsederler. Yine öğ
renci olaylarında hepimiz biliyoruz ki, birta
kım öğrenciler aşırı sağ izlerini taşıyan kaatil 
zanlısı birtakım gençler tarafından öldürül
müşlerdir. E, onlarda da silâh var. üstelik on
lardaki silâh bir zanna, bir şüpheye de dayan
mıyor. Memleketin çeşitli yerlerinde talim 
gördüler, silâhlarını denediler ve şimdi şehre 
geldiler, eylemlerini yapıyorlar. Peki Sayın, iç
işleri Bakanı acaba onlardaki silâhı merak 
etmezler mi, onların bulundukları yerler için, 
tıpkı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Orta - Do
ğuda olduğu gibi her hangi bir şeyi düşünmez
ler mi? 

Eğer biliniyorlarsa hatırlatayım: Sayın Baş
bakana Orta - Doğu Üniversitesi için söylenenle
rin çok daha fazlası, komandolar için, bu aşırı 
sağcı öğrenciler için söylenmektedir. Baştan 
başa silâh deposu içinde oldukları,, üstelik de 
Hükümet himayesinde bunu yaptıkları söylen
mektedir. Tarafsız olduklarını iddia edecek
lerse, oradaki hareketlerini de beklemek hakkı
mız değil midir? 

Sayın İçişleri Bakanından öğrenmek istedi
ğim başka bir şey daha var: 

Bir süreden beri profesörlerimizin evlerinde 
dinamit ve bomba atılır oldu. Önce Sayın Erdal 
İnönü'nün, sonra Sayın Muammer Aksoy'un, 
en son Sayın Profesör Mümtaz Soysal'ın evle
rinde, kapılarında dinamitler atıldı, eşyaları 
tahriboldu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Yük
seliş Kolejini de söyle.. 

NECDET UĞUR (Devamla) —Yükseliş 
Kolejine de, atıldı,, onu da sayıyorum. Onun 
üzerinde duruldu, fakat asıl üç tane profesör, 

momleketimizin yetiştirdiği değerli insan ve si
yasi fikirlerini, bir tanesi hariç, Anayasanın 
verdiği haktan istifade ederek kullanan üç pro
fesörümüz, arka arkaya evlerinde suikasta mâ
ruz kalmışlardır. Sayın içişleri Bakanından bu
güne kadar bu konularda ne bir bilgi alabil
di^, ne bir endişe izhar ettiğini duyduk. Ken
dilerini, bunların her hangi bir karşı konula
cak, kendilerine sorumluluk yükliyecek bir 
tarafları yokmuş gibi, pek soğukkanlı görmek
teyiz ; geçen akşamki radyo konuşmasında gör-
düğümüzüı. tam tersine pek soğukkanlı görmek
teyiz. Dilim varmıyor. «Acaba memnun mu gör
mekteyiz?» diyecektim. Bu olaylar memlekette 
düşüncelerini ifade etmiş, bir ağırlıkları olan, 
bir fikri temsil eden insanlara, bir sistem ha
linde dinamitler konulursa ve bunlar hayatla
rını bir tesadüf eseri olarak kurtarırlarsa, bu 
olaylardan Sayın içişleri Bakanının endişe et
mediğini anlıyoruz, ama bizim çok endişe etti
ğimizi belirtmek isteriz. Çünkü bunun nerede 
duracağı belli değildir. Bunlar tek istikametli 
görülebilir gibi, ama bunlar çok istikametli ola
bilir, bu silâh kendi kendini yaralıyabilir, bir 
yerde bunun sonu, bu hareketlere karşı gere
ken hassasiyeti gftstermiyen veyahut aklının bir 
köşesinde olayları ve insanları tercihlerine göre 
tasnif edip kanunun şiddetini onlara göre ayar-
lıyanları çok müşkül durumda bırakabilir. 

Sayın Hükümet Başkanı, Sayın Hükümet tü
müyle, ve Sayın İçişleri Bakanı bir süreden beri, 
«Kanunlar yetersiz» diyorlardı; olaylarla başa 
çıkamadıkları için yetki azlığından dev vuru
yorlardı. Oynamasını bilmiyen , gelinin, «Mey
dan dar gelir» demesi gibi olduğu, dünkü olay
larla belli oldu. Dün gördük ki Sayın İçişleri 
Bakanımızı, kanunlardan pek memnunlar. Ka
nunların yetkilerine pek güvenerek, yüksek 
sesle sahibolduklarını ifade ediyorlar ve kanun
ları sonuna kadar tatbik etme noktasında olu
yorlar. Sayın İçişleri Bakanımızda ve dolayı-
siyle Sayın Hükümetimizde, bu birdenbire hâ
sıl olan değişikliğin sebeplerini doğrusu pek 
anlıyamadık. Şikâyet ettiği yetkisizlik dün bir
denbire tepeden tırnağa kadar bir yetki olu
verdi. 

Meclise gelip bu konularda bizden daha faz
la yetki istiyeceklerini ifade ediyorlardı. Eğer, 
kendilerinin de beyanları gibi ve olayların gös-
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M. Meclisi B : 41 25 . 1 . 1971 O : İ 

terdiği gibi, kanunlar, Sayın İçişleri Bakanına 
dünkü olaylarda olduğu gibi davranma yetki
sini veriyorsa, daha ne yapmak için bizden yet
ki istiyeceksiniz? Bunun ötesi yok ki. 

Hükümet olarak, Adalet Partisi Hükümeti 
olarak devrinizdeki bütün icraatı, özellikle son 
olaylardaki tutumunuzu yakında Mecliste ko
nuşacağız, eleştireceğiz, hesabını soracağız. 
Devrinizde haksızlık görenlerin haklarını sa
vunmak' haksızlıkları tamir etmek için Parlâ
mento olarak, siyasi parti olarak sonuna kadar 
elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan... (A. P. 
sıralarından, alkışlar) 

Sayın Bakan, bir dakika... Buyurun Sayın 
Akçalıoğlu. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sayın 
Başkan, aynı mevzuda gündem dışı ben de söz 
istemiştim. Müsaade buyurursanız bendeniz de 
konuşayım, Sayın Bakan ondan sonra ikimize 
de cevapta bulunsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım izin verir mi
siniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (O. S. Muğla Üyesi) — Takdir zatıâlini-
zin Sayın Başkan, hay hay.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Akçalıoğlu. (A. P. sıraların

dan, alkışlar) 
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Te

şekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 
Huzurlarınızda, 24 Ocak 1971 Pazar günü 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde cereyan eden mü
essif, kanlı, anarşik talebe olayları hakkında 
şahsi görüşlerimi arz etmek üzere bulunuyo
rum, 

Konuşmama; her hâdisede olduğu gibi bu aşı
rı ve azgın sol hareketlerinde de, kellesini kol
tuğuna alarak cansiperane bir mücadeleden son
ra anarşistleri yakalayıp adalete teslim etmek 
suretiyle büyük bir vatanperverlik ve vazifeşi-
naslık örneği daha veren emniyet mensupları
mıza, millet adına şükranlarımı sunmakla baş
lıyorum. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

Hâdise malûm. Niğde Yüksek Tahsil Talebe 
Yurdunda yapılan bir seçim neticesinden mem

nun olmıyan 25 kadar aşırı ve azgın solcu mü-
sellâh talebe buraya giriyor, ateş ediyor. Polis 
müdahale edince, Siyasal Bilgiler Fakültesine 
sığmıyorlar, keza burada da ateşe devam edi
yorlar. Üç - dört saatlik silâhlı mücadeleden 
sonra, emniyet mensupları 300 küsur talebeyi 
nezaret altına almaya muvaffak oluyor ve işe 
savcılık el koyuyor. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim husus, 
hâdisemin bundan sonrası ve (bilhassa Siyasal 
Bilgiler Fakültesi dekanı Profesör <3ahit Ta
laş'm tutumudur. 

Bugün saat 13 ajansında dinlediğiniz beya
natında, not edebildiğim kadariyle ve özetle şöy
le diyor: «Bu 'memlekette 'hukuk varsa, bu tale^ 
beler suçsuzdurlar. Mahkemeler ve ilgililer ta
rafından serbest bırakılacaklardır, ^bırakılmalı* 
dır. Bırakılmazlarsa, tarih ve âmme önünde alâ
kalılar isuçlu ilâin edileceklerdir.» 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ya
lan mı?.. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, yalan olup olmadığına mahkeme karar 
verecektir, bu hak mahkemelere aittir, ne zatı-
âlinizedir, ine ide Talasta'dır. 

Siz inicin daima solcuların müdafii oluyorsu
nuz? Omdan sonra bize, «Şöyle diyor, böyle di
yor» diyorsunuz. (C. H. P. sıralarından, «Asla» 
sesleri, gürültüler) Ne aslâsı? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Siz 
niçin sağcıların oluyorsunuz?... 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin efendim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — «Ma
sum talebeler yakalanmışlardır. Bunların ara
sında yabancı uyruklular ve kızlar da götürül
müşlerdir. Yurt (binası büyük ölçüde tahrlilbedil-
miş; bu tahripte talebelerin suçu yoktur, kendi
lerimi müdafaa durumunda kalmışlarıdır. Tahrip 
bundan mütevellit tir.» (buyuruyorlar Sayın Ta
laş. 

Simidi, böyle bir beyanatta (bulunmak için 
ne profesör olmaya ve me de bir fakülte dekan
lığınla kadar yükselmeye ihtiyaç yoktur. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ken
disi yok burada. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Ken
disi yoksa işitir, müdafaasını yapar. Her halde 
onların (müdafaası size düşmez. 
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BAŞKAN — Lütfen 'hatibe ımüdahale etmi-
yelim, hatip serbest (konuşsun ©fendim, ricıa edi
yorum. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Bir 
prof esıörün ve bilhassa bir fakülte dekanının1 

ağzından böyle bir (beyanat çok fecidir, «çok va
himdir, çok elimdir. Yavrularımızı nasıl bir 
zihniyetin sahibi olan kimselere teslim ettiğimi
zin de en bariz bir delilidir. Bu (beyanatı dinle
diğim zıaman, şairin: 

«Eyvah, ki bu bâziçede bizler yine yandık; 
Zîra 'ki, ziyan ortada, bilmem ne kazandık.» 
Beyitini tekrar etmekten kendimi alamadım 

ve ımilletin (kürsüsünden ide aynı beyiti tekrar et
mekten y4me kendimi alamıyorum. Çünkü, bu 
gençler bir milletin ümidi istikbali ve âtisinin 
teminatıdır. Bu zihniyetin yetiştirdiği gençler, 
yarın memleketin mukadderatını ellerine alacak
lardır ve memleketin içinde bulunlduğu buhran
ların sebebi, işte bu zihniyetteki kimselerim o 
ımevkileri işigal etmiş olmalarıdır. 

Şimdi, İpsaca Talaş'm beyanatı üzerinde dur
mak istiyorum : 

Beyanatının; «1 neıi fıkrası» diyelim: Bu 
memlekette eğer hukuk varsa, adalet varsa, bu 
talebeler suçsuzmuşlar ve bunları mahkemeler 
mutlaka serbest bırakmalı tilmiş. Bırakmadığı 
takdirde, tarih Ihuzurunda, âmme Ihuzurunıda 
ilgilileri, yetkilileri suçlu ilân edecekmiş... 

Aziz milletvekilleri; bu memlekette suçluyu 
ve suçsuzu ayırmak ve bir hükme bağlamak, 
Türk Milleti adına adalet tevzii eden, bağımsız 
Türk mahkemelerinimdir, CaJhit Talaş'm değil
dir. Hiç kimse, peşinen, «Şu suçludur», «Şu suç
suzdur», diyemez. Hele bir profesör hiç diye
mez, diyenııemelidir. 

TURHAN ÖZGtKNER (içel) — Ne zaman
dan berli mahkemelere saygınız başladı? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etimeyin efen
dim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Bun
lar kendilerini lâyüsel mi addediyorlar? Bunla
rın hiç mi mesuliyeti yok, Anayasayı hiç mi 'oku
muyorlar? (C. H. P. sıralarından, «aferin» ses
leri, gürültüler) Aferin ya, laferin... işinize gel
medi. 

Böyle Ibir beyanatı vermek için dekan olma
ya lüzum yok. Kalbinde azıcık vicdanı, kafasın
da azıcık iz'anı olan hiçbir vatandaş peşinen 

böyle bir beyanat veremez, böyle bir hükme va
ramaz. 

ORHAN OKAY (Konya) — Bakana söyle
yin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

Buyurun 'Sayın Hatip. 
HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Bu 

beyanat, mahkemelere bir ültimatom mahiyetin
dedir. Çünkü, «iSerfcest bırakmadıkları takdir
de, âmme huzurunda ve tarih huzurunda suçlu 
ıllan edilecektir.» gibi mahkemeleri tesir altına 
almaya matuf bir beyanatta bulunmuştur. Âm
me ve tarih huzurunda bir suçlu varsa, e da Ca
hit Talaş ve onun ziihniyetindekilerdir. Ben de 
(kendilerimi 'milletin kürsüsünden millete suçlu 
olarak ilân ediyorum arkadaşlar. 

Efendim, bunlar mazlum talelbelermiş... Bü
tün kıymet hükümlerinin değiştiği gibi, maz
lumluk sıfatının da şekli değişmiş, durumu de
ğişmiş. 

Yetkililerin bildirdiğine göre, bir bavul do
lusu dinamit, sayısız molotof kokteylleri, pat
layıcı ımaddeler, boş kovanlar bulunmuş ve po
lisle 3 saat silâhlı ımulharebe etimişler ve birçok 
polis, talebe yaralanmış bulunmaktadır. Bütün 
bu hâdisata sebebolanlar mazlum ise; acaba suç
lu kim? «Katil polis, uşak polis» diye bağırıyor
lar, ondan sonra mazlum oluyorlar. Daha bağır
dıkları birçok şeyler var, ben bu milletin mukad
des çatısı altından şu kürsüden tekrarına teeıd-
dübederim, onun için o kısımlarını hıfz ediyo
rum. 

Eğer, bu talebeler ide masum talebeler ise; 
Türkiye'de bir tek suçlu kimse mevcut değil
dir. O zaman hapishaneleri derhal boşaltmamız 
lâzım arkadaşlar. 

Efendim, yakalananlar arasında yabancı ta
lebeler ve kız talebeler de (mevcut imiş... Ana
yasanın 12 nci maddesinde, «Kanun önünde cins, 
ırk, mezhep, din, dil, renk v. s. parti gözetilmek
sizin iherkeıs eşittir.» demiyor ımu? Kız talebe 
suç işlediği zaman yakalammıyaoak mı? Hapis
haneler kızlarla kadınlarla dolu, o halde onları 
da bırakalım. Yabancı uyruklular da, Türk 
Bayrağının dalgalandığı yende suç işlediklerin
de Türk kanunlarına tabidirler, yakalanırlar ve 
mahkemeye sevk edilirler ve kimseye imtiyaz 
tanınmaz, 
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OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Ana
yasada, kız coplatmak diye (bir şey var anı? 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Çıkar 
bu kürsüden söylerisin Beyefendi. 

Yurt binası hâdiseden sonra büyük ölçüde 
tahribedilmiş. Efendim, bu tahripte de talebele
rin suçu yokmuş, talebeler nefis müdafaası için 
tauna ımecbur kalmışlar... 

Bunu, «'Görenler, işitenler Allah için söyle
sin.» den başka bir şey diyemiyeceğim. 

Şimdi, neticeye geliyorum: Bundan 5 sene 
önce ben Meclise milletvekili olarak ilk geldi
ğim zaman, Sayın ismet inönü bir konuşma yap
tılar. Bu konıuşmiasmda hafızamda büyük iz eden 
şu cümleyi sarf ettiler; «Aşırı ve azgın sağ, ko
münizmden daha az tehlikeli değildir.» buyur
dular. Hâdisat, hangisinin tehlikeli, hangisinin 
azgın, hangisinin aşırı olduğunu göstermekte ve 
Sayın inönü'yü ide tekzilbetmektedir. (C. H. P. 
sıralarından, «Doğru, sesleri) Evet tekzibet-
mektedir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Senin 
yerin Millî Nizam Partisi. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yiniz efendim. 

Sayın hatip, lütfen cevap vermeyiniz efen
dim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Doğru ko
nuşsun şu herif. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Bana 
bak, bana «herif» diyemezsin, herif sensin. Ba
na, «herif» diyen, herif oğlu heriftir. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ rica ediyorum, bu 
şekilde konuşma usulü olmaz. 

Buyurun Sayın hatip, devam ©diniz efen
dim. 

HASAN AKÇALOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; Halk Partili arkadaşlar, 
«Senin yerin Millî Nizam Partisidir.» diyorlar, 
ben de diyorum ki: Daha sağı istiyorum. 

Bu bana bir ısey hatırlattı. Lisede, edebiyat 
tarihimde okumuştuk, şöyle bir şey var: 

«Bana Ta'hir efendi kelp demiş, 
iltifatı bu sözde zahirdir. 
Maliki mezhebim benim zîra, 
itikadımca kelp Tabirdir.» diyor. 
Şimdi bana, «asın sağcı» demek istiyor, ilti

fatı bu söale zahir, çünkü, itikadıma, inancıma 
göre aşırı sağcı demek, Müslüman demektir, il

tifatı bu isözle zahiridir. Bana böyle diyen de kâ
firdir. (O. H. P. sıralarından, «Yuih» sesleri, 
şiddetli gürültüler.) Yuh, diyene yuh... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sen Müs
lüman değil, yobazsın... 

BAŞKAN — Sayın arkaJdaşlarım, müdahale 
etmeyiniz, olmaz bu şekilde müzakere. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Ben 
Müslümanıım, yobaz değil, Müslüman... Yobaz 
sensin!... Sen yobazsın, sol yobazsın sen, sol!.. 
yobazsın isen!... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatip devam 
edin, toparlayınız lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sen dini bilmiyorsun, dimi... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Onu 
da bilirim, onu da bilirim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar, 
müsaade buyurun hatip bitirsin sözlerimi. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz bundan 
bir müddet evvel İsparta'da, Fethiye'de, şurada 
burada birçok nurcu mektepleri, bilmem Kur'an 
kursları, şunlar bunlar basıldı, yakalandı, aran
dı. Cumartesi günkü Cumhuriyet Gazetesinde 
şöyle yazıyor: «Kullönü nurcu mektebinde ka-
leen, divit, hokka, kâğıt, fasulye büyüklüğünde 
çakıl taşları ele geçirilmiştir.» 

İşte, aşırı sağcı!.. «Aşın sağcı» dediğiniz yer
lerde ele geçirilenler tedrisat malzemesinden iba
rettir; kâğıt kalemdir, defter divittir. (O. H. P. 
sıralarından gürültüler.) Sizin aşırı solcularda 
ne bulunuyor? Top - tüfek bulundu. Toplar, tü
fekler, dürbünlü tüfekler bulunuyor. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sarık var sarık. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Evet, 
evet; sarık da var, o da var. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen toparlayınız 
efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — (A. P. 
sıralarına IhitaJben) Siz tasvfilbediyor musunuz 
bu konuşmayı?... 

BAHATTIN UZUNOĞLU (Samsun) — Bun
ları Erbakan'a söyleseydin ya, Erbakan'a! 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Ben 
gTup adına konuşmuyorum, şahsım adına koomı-

41 — 
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şuyorum. Şahsım adına konuşuyorum, şahsım 
'adına... Grup 'adıma konusjmuyoruta. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen toparlayı
nız. (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

NURİ ÇELİK YAZICIÖĞLU (Çankırı) — 
Lâiklik ne oldu?.. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Lâik
liği biz din düşmanlığı şeklinde anlamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, her şeye cevap 
vertmeyMz. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Dev
letin dine, idinim Devlete müdahale etmemesi 
şeklimde anlıyoruz ve Anayasanın 19 ncu mad
desinde ide; din, vicdan, ibadet hürriyeti sarih 
olarak belirtilmiştir. 

NURİ ÇELİK YAZICIÖĞLU (Çankırı) — 
Halifeyi getirelim, halifeyi... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Ha
life gelmez, lüzum yok. Beni zorlarsanız ben de 
başka bir şeyi getirin diye söyliyeceğiım, ondan 
sonra kavga çıkacak. (O. H. P. sıralarından gü
rültüler, «iSöyle, söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Hatip, toparlayınız lüt
fen. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Sö-
ztümiü toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bizler milletin mümessilleri, vekilleri olanak 

memleketini içinde bulunduğu bu buhrana çare 
bulmaya mecburuz. Anşart ki samimî olmalıyız, 
burada başka konuşup dışarda başka konuş
mamalıyız; kallbümıiz başka, ağzımız başka söy-
lememelidir. 

Netice olarak, bir fıkra ile sözlerimi bağlı
yorum. 

Bütün bu hâdiseler karşısında, bizden bun
lara çare bekliyen millet şimdilik lahavle çek
mekte, sabretmekte. Çanakkale savaşlarına iş
tirak eden bir İngiliz amiralinin kısa bir hatı
rasından bahsedip kürfüden ineceğim. 

Amiral der ki: «Türk askeri «Allah Allah» 
diye süngü hücumuna kalktığı zaman, onun 
karşısında cesur bir milletin iyi talim görmüş 
askerleri tutunabilir, karşı koyabilir, mevziini 
muhafaza edebilir. Ama Türk askerî; «bilmem 
ne yaptığımın gâvuru» diye süngü hücumuna 
kalkarsa, onun karşısında hiçbir milletin askeri 
tutunamaz, çünkü Mehmetçiğin öfkesi son had
dini bulmuştur. Böyle hücuma kalktığı Zaman, 
hiç durma kaç.» diyor. 

Şimdi milletin sabrı da tükenmek üzeredir; 
şimdiye kadar sabır çekiyor.. Başka birşey di
yerek kalkarsa ayağa, halk savaşını millet sa
vaşı bastıracaktır. Millete sevgiler sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyu
run efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) — 
(Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dün Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunda 
cereyan eden olayı evvelâ gayet objektif kri
terler içinde tesbit etmeye mecburum. Ondan 
sonra hâdisenin sebeplerini, âmillerini ortaya 
koymak, öğrencinin tutumu ile polisin vazifeyi 
ifa tarzını, Türk mevzuatı ve hukuk realitesi 
karşısında değerlendirmesini yapmamız iktiza 
ediyor. 

Bendeniz böyle bir plânın içinde konuşaca
ğım ve hâdiseyi bütün yönleriyle huzurunuza 
getireceğim; ondan sonra burada konuşan ar
kadaşımızın ne derecelerde hâdiseyi dile geti
rebildiğini cevaplandıracağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dün saat 15,30 da, vaktiyle seçimi yapılmış 

olan Niğde Talebe Yurduna, birtakım öğrenci
ler 'ellerinde tabanca ile, yani tabancalı öğren
ciler, yani hiçbirimizin öğrenci olarak kabul et
mediği, tasvibe'tmediği kişiler, hattâ Sayın inö
nü'nün de kabul etmediği kişiler Niğde Talebe 
Yurduna gelmiş, silâhlarını kullanmış ve ora
dan da Eğitim Fakültesinin duvarlarına kur
şunlarını atmış ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yurduna iltica etmişlerdir. Hâdise bu. 

Bunu takip ile mükellef bulunan, bunu ta-
kibetmek vazifesinin sorumluluğ'unu taşıyan 
emniyet kuvvetleri derhal yurdu kordon altı
na almış, nöbetçi savcıyı haberdar etmiş, fa
kültenin dekanını (haberdar etmiş, üç defa tele
fon etaıiş, birkaçında bulamamış... 

Şimdi (muhterem arkadaşlar, şu halde hâdi
senin 'Sebebini; bu eli silâhlı öğrenciler, gerçek
te öğrencilikle uzaktan, yakından ilgisi olmadı
ğını hepimizin çeşitli vesilelerle ifade ettiği anar
şistler yaratmıştır ve anarşistler, fakülte özerk
liğinden faydalanan bir yurda iltica etmişler
dir. Bu durum karşısında, bu işlenen suç karşı
sında polise düşen vazife, yurdu aramalarına 
müsaade edilmesi keyfiyetidir. Bunu salahiyetli 
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emniyet müdür muavini ifade etmiştir; «Biz si
lâh atarak buraya gelenleri yakalamak istiyo
ruz. Müsaade ediniz girelim, bunları alıp götü
receğiz ve arayacağız.» demişlerdir. 

Bu, emniyet kuvvetlerinin, polisin kanuni 
flbir hakkıdır, kanuni bir davranışıdır, adlî gö
revinin ifasıdır. 

Malûmu âliniz; suç teşekkül ve tekevvün 
ettikten sonra - değerli arkadaşımız Sayın 
Uğur gayet iyi (bilir, ,bu 'meslekte değerli hiz
metler vermiştir - adlî zabıtanın görevi başlar. 
Adlî zaJbıta, Cumhuriyet Savcısının direktifi 
altında ve ona niyabeten iş görür ve dün de 
öyle görmüştür. Bu kanuni talep ve ikaz kar
şısında polisin mâruz kaldığı muamele şudur : 

Silâh kullanma, dinamit atma, molotof kok
teyli kullanma, taş atma, yurtta Devlet para
diyle alınmış eşyaları, sandalyeyi ve masayı 
polislerin üzerine atma şeklinde fiilî bir teca
vüzde (bulunmuşlardır. Bu da bir vakıa. Eğer, 
«Vakıa değil» diyen 'varsa, (bugünkü Ulus Ga
zetesinin birimci sayfasında Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin üstünde polise molotof kokteyli ve 
dinamit atan öğrencinin resmi vardır ve bu res
min altında; «Siyasal Bilgiler Fakültesinin ça
tısında polislere dinamit atan bir öğrenci görül
mektedir.» diyor. (C. H. P. sıralarından «Doğ
ru, doğru» sesleri). 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Böyle bir 
şey söylenmedi, söylenıenlere cevap ver. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ona bir şey 
diyen yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN 'MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, demek ki vazifesini yapmakta olan po
lise, (öğrenciler salâhla, dinamitle, molotof kok
teyli ile, • taşla tecavüz etmişlerdir. Daha yurda 
girmeden evvel; yurda aratmıyacaklarını ve 
yurdun içinde (bulunan suçluları vermiyecek-
lerini beyan etmişlerdir. Bu vesile ile derhal 
şunu ifade etmek isterim ki, değerli arkadaşım 
ıSaym Uğur'un Söylediği gibi, tabancayı kulla
nan bir kişi değildir ve yurda bir kişi g'elme-
mişjtir, en az 20 - 25 kişidir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Kız tale
be yurdu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Kız talebe yurdu ile er
kek talebe yurdu aynıdır; biri alt kattadır, 
diğerleri üst kattadır. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Ay
rıdır sayın Bakan, ayrı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, bu durum karşısında, yani işlenen suç 
hali karşısında adlî polis; Oürmü Meşhut Ka
nununa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa, 
ve Polis Vazife Salâhiyet Kanununa göre der
hal o yere girer ve suçluyu tutar. Burada 
özerklik masuniyeti kendisini göstermez ve iş
lemez. Özerklik, ancak suç halı teşekkül ve te
kevvün etmeyen durumlarda ve olaylarda ken
dini gösterir ve üniversite veya fakülte idare
cisinin iznine bağlıdır. Şu halde, suç nerede iş
lenmişse, silâh nerede patlamışsa oraya derhal 
polis girebilir. Mevzuatımızda buna mâni bir 
hüküm yoktur. Bilâkis, benim ifade ettiğim gi
bi, kanun polise bu yetkileri vermiştir, bu yet
kilerini kullanmıştır. Kaldı ki, Cumhuriyet 
Savcısı... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Adliye Vekili söylesin bunları... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, dinleyiniz, 
dinleyiniz, dinleyiniz... Siz de bilirsiniz bunu, 
emniyet müdürlüğü yaptınız. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki Cumhu
riyet savcısı, Onuncu Sulh Ceza Mahkemesi
ne müracat ederek, arama kararı da almıştır. 
Arama kararının sayısı 1971/15 dir. Şu hal
de polisin... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Radyodaki beyanınızda arama karan yoktu. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
arama kararı olmasa dahi polisin yaptığı vazife 
kanunidir, hukukîdir. Kanunlar kendisine yet
ki vermiştir. Üstelik, duruma vaziyet eden 
Cumhuriyet savcısı böyle bir kararı da mahke
meye aldırmıştır, mahkemeden talep etmiştir. 
Ben gerçekleri bu kürsüden söylemeğe mecbu
rum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, polisin vazi
fesine zor kullanmak suretiyle mümanaat edil
miştir. Polise, her merdivenin, her katın başın
da Devletin mallarını barikat yapmak suretiyle 
tecavüz edilmiştir.Demirle, molotof kokteyli 
ile, dinamitle tecavüz edilmiştir ve bunun en 
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büyük isbatı yaralanan 19 öğrenciye karşı 22 
polis yaralanmıştır. Yaralar hafiftir, ağır yara 
yoktur kurşun yarası yoktur. Bu, polisin, va
tandaşın canına ve malına verdiği değerin bir 
ifadesidir. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri al
kışlar) Ateşin altında, dinamitin altında, mo-
lotof kokteylinin altında büyük bir fedakârlık
la vazifesini yapmış, büyük Meclisin çıkardığı 
kanunları hakim kılmıştır. Ben isterdim ki, 
hadise yüce Heyetinize takdim edilirken ola
yın bu yönü de söylensin. 

Öğrenciler hepimizin evlâtlarıdır, başka,, 
ama muhterem arkadaşlar, siz de eli tabancalı 
öğrenci olamaz, bunlar anarşisttir» demediniz 
mi? Böyle teşhis koymadınız mı? Bu teşhiste 
bizimle birleşmediniz mi? 

Hadiseyi bütün etrafı ile ve bütün unsurları 
ile ortaya koymak lâzımdır. Her zaman söylü
yoruz, kanunsuzlukla, anarşi ile mücadele par
tiler üstü bir meseledir, bir asgari müşterektir, 
burada bütün anayasal kuruluşlar, siyasi teşek
küller ve müesseseler bir ve beraber olacaktır, 
Bunun karşısına hep beraber çıkılacaktır. Eğer 
hep beraber çıkacaksak teşhisi de hep beraber 
koyacağız. Elindeki silâhlı ve molotof kokteyli 
kullanan öğrencinin tavrını kabul etmiyorsak 
bunu söyeleceğiz. Vazifesini yapan polisin 
kusuru varsa onu da söyleyeceğiz. Eğer olayın 
bir tarafını sübjektif görüşlerle dile getirip 
öbür tarafına hiç temas etmezseniz konuşmala
rınız realist olmaz, objektif olmaz ve inandırıcı 
olmaz, altında politika.kokar. Oysaki bu, öğren
cilerimizi ve Türk emniyet kuvvetlerini ilgilen
diren bir olaydır. En çok objektif olmağa muh
taç olduğumuz bir konudur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böylesine 
bir hal devam etmiştir ve muhit halkı, Cebeci 
halkı vazifesini fedekârlıkla gören Türk polisi
ni alkışlamış, teşci etmiş, sevgi göstermiş ve bu 
eli silâhlı öğrencileri takbih etmiştir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) «Bize 
en ağır şekilde hakaret edildi» diyen kız öğren
cilerimize, Türk polisi değil, onların hareketle
rine tahammül edemiyen Cebeci halkı yapmış
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Yalan söylüyorsun Sayın Bakan, bir tanesi 
benim en yakın akrabanıdır. 

OSMAN SO&UKPINAR (Ankara) — Ka
tillerin başı sensin. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Halka hakaret etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu rica ediyo
rum, rica ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu aramaların sonunda... 

ORHAN OKAY (Konya) — Halkı kızlara 
sevk eden kim? O da sensin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Konu tahkik edilebilir.. 

Bu aramalara, sonunda 307 kişi nezarete 
alınmış ve savcılık tarafından takibata tabi tu
tulmuştur. Bunlardan 51 kişi halen mahkeme
ye, adliyeye Cumhuriyet Savcısı tarafından 
sevk edilmiş, diğerleri de serbest bırakılmıştır. 
51 kişi adalet huzuruna tevdi edilmiş bulun
maktadır.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunların 
hepsi suçlu mu, niçin götürüldü? 

Arkadaşlar, kanunu temsil eden ve kanuni 
vazifesini yapmakta olan polise en ağır vası
talarla üç saat tecavüz eden insanların suçlu 
kisvesini kabul etmiyor musunuz? Polise karşı 
gelen, Türk Devletinin emniyet kuvvetlerine 
karşı gelen, ona patlayıcı madde kullananlara 
suç işlediğini kabul etmiyorsanız, mesele yok
tur. Haddizatında işledikleri en ibüyük suçtur, 
tahkikatı yapan savcıdır ve adliyeye sevk eden 
de savcıdır. (C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
oturduğunuz yerden. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi bu aramada neler bulunmuştur? Arka
daşlar, bir bavul patlayıcı madde bulunmuştur, 
molotof kokteyli bulunmuştur, 38 şişe kezzap 
bulunmuştur. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Onla
rı sen göndermişsindir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi Büyük Millet 
Meclisindeyiz, beni dinlemeye mecbursunuz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, hatibe mü
dahale etmeyin efendim. Sizin hatip yarım sa
atten fazla konuştu, Meclis dinledi. Rica edi
yorum. 

244, — 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Ben gerçekleri dile geti
riyorum. Tahkik edebilirsiniz. Ben Büyük Mil
let Meclisinde konuşmanın mesuliyeti ve idra
ki içinde konuşuyorum. Ama, siz de beni lütfen 
dinleyiniz. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Halkı 
talebeye karşı isyankâr etmeyiniz. Halkı böyle 
tahrik edersen senin de akıbetin Namık Gedik 
gibi olacaktr. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — insaf ölçüsünü yitirenler 
her şeyi söyliyebilir. 

Arkadaşlar, bir bavul patlayıcı madde bu
lunmuştur. Yedi tane bıçak, yüze yakın mer
ini, yirmibeşin üzerinde ve henüz sıcaklığını 
muhafaza eden mermi kovanları bulunmuştur. 
Tabancaların bir başka yere saklandığını zan
nediyoruz. Tabancaları atarak girdikleri bir 
vakıadır, adlî zabıtlarla tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, şimdi soruyorum; Siyasal Bil
giler Fakültesinin yurdunda 38 şişe kezzabın, 
bir bavul patlayıcı maddenin ve molotof kok
teylinin, torba torba barutun ne işi var? 

Arkadaşlar bunu himaye mi edeceğiz? Bu 
yurtların böyle kalmasına müsaade mi edece
ğiz? işte birleşeceğimiz yer burası değil mi? 
Bunun özerklikle ne alâkası var muhterem ar
kadaşlar? Ben, hiç kimseyi itham etmek için 
konuşmuyorum; ama, çocuklarımızı okutmak 
istiyorsak, fakültelerde, yüksek öğretim ku
rumlarında eğitim ve öğretim hürriyetini hâ
kim kılmak istiyorsak, bu hareketleri yapan 
anarşistlerin karşısına iktidar - muhalefet hep 
beraber bir cephe halinde çıkmaya mecburuz. 
Bu, partiler üstü bir meseledir. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — iş
kence, zulüm yapmazsanız beraberiz. İşkence, 
zulüm haricinde beraberiz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
efendim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
emniyet kuvvetleri, söylendiği gibi, hiç kimse
ye sıra dayağı atmış, onları dövmüş onlara ka
nunsuz muamele yapmış değildir. İddia eden
ler, bunu ispat etmeye mecburdur. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Yapma, Allah aşkına yapma. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ama, Türk polisine dina
mit atmak için gelenler, taş atmak için gelen
ler, demir çubukla polise hücum edenler el
bette yara - bere (almışlardır ve alacaklardır. 
Bunun dövme hâdisesi ile ne alâkası var? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Niçin, üç saat 
her katta barikat kurarak polise tecavüz eden
lerin suç işlediğini kabul etmiyorsunuz? Aksini 
ilddia bir ispat taşıyabilir mi, inandırıcı bir hü
viyet taşıyabilir mi? 

LEBİD YURDOĞLU (İzmir) — îkiyüz elli
sini serbest bırakmışlar, suçsuzları dövmüşler
dir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Türk emniyet kuvvetleri 
kanunsuzluk ve 'haksizlik yapmamıştır, kanunun 
sınırları içimde vazifelerini fedakârlıkla ifa et
mişlerdir. Onların bu vatansever haraketlerini, 
tahmin ediyorum ki, Büyük Meclisimiz takdirle 
katfşılıyacak ve silâh kullanan, molotof kok
teyli kulanan, dinamit Inılanan öğrencileri de 
«anarşist» olarak kabul edip hareketlerimi sure
li ıkatiyede tasvilbetımiyecektir. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, hâdiseyi böy
lece takdim ve izah ettikten somria ıSaym Uğur'-
un işaret etmiş olduğu bâzı konuları cevaplan
dırmak istiyorum. 

Hâdise, kendilerinin takdir buyurdukları gi
bi değil, benim ifade ettiğim şekilde tekevvün 
ve cereyan etmiştir, öğrencilerin sıra dayağıma 
tabi tutulması gayrivârittiır. Arz ettiğim gibi, 
polisle mücadelede yaralanan talebe vardır, on-
dokuz kişidir. Yirmi ide polis yaralanmıştır. Bu 
mücadelede, gayet tabiî buna benzer sonuçlar 
alınacaktır. Kız öğrencileri veya diğer öğrenci
leri sıra dayağına tabi tutmak gibi bir hezeya
nın ne emniyet kuvvetleri kabuleüsüdür, nıe A.P. 
iktidarının zihniyeti ile, tutumu ile, icraatı ile 
kaJbili teliftir. Biz, meşruiyetin, içindeyiz, bir 
hulkuk devletini idare ettiğimizin mesuliyeti için
deyiz ve har fiil ve tasarrufumuz Anayasanın 
çerçevesinde ve kanunlarım içinde cereyan et
miştir. Hiç kimseye haksızlık yapmadık, herke
se eşit ve âdil muamele yapmanın şerefini temsil 
sdiyoraz. 

Vasıtalara bindirilirken hiçbir öğrenciye em
niyet kuvvetleri tarafımdan dayak atma gibi bir 
hareket ika edilmemiştir. Ama, biraz evvel de 
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söylediğim gibi, halkın vâki hücumlarından on
ları kurtarmak için süratle vasıtalara bmıd'nlnıe 
gayreti sarf edilmiştir. Gerçek de budur. 

ISadece öğremclileri dinlemek kâfi değil, bir 
de «maiyetimizi sağlıyan ve gece - gündüz vazi
fe gören Türk polisine de sormak iktiza ederdi, 
siz ne yaptınız Hâdise nasıl cereyan etti? Di
lerdim ki, arzu ederdim ki bu kürsüye gelen ar
kadaşımız bunların da hakkını versin ve «polis
lere ide şöyle muamele yapılmışjtır» desin. Buna 
nedense arkadaşımız teimas etmedi, bu da benim 
için cidden hazin bir tezahür oldu. 

İHSAN A T A Ö V (Antalya) — Eski bir enı-
niyeit müdürü olduğu halde... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem, arkadaşlarım, 
Saym Uğur «kimdir bu çocuklar? Bizim çocuk
larımız»! diyor. Elbette, elbette bizim çocukları
mız ve bu çocuklarımızın huzur ve sükûn için
de, emniyet içinde okumasını istiyoruz. Onun 
İçin sizim yan teşekkülünüz, sizin desteklediğiniz 
teşekkülünüz «silâhları bırak»* kampanyası açtı, 
«silâhlı öğrenci olamaz»! dedi Genel Başkanınız. 
'Bunda hep beraberiz ama... 

NURİ ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
(Sizinki hangisi? Sizin yan teşekkülünüzden si
lâhları toplayın önce. Komando kimim, ko
mando?... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hep beraberiz, ama polise 
tabanca atanı, molotof kokteyli atanı, dinamit 
kullananı öğrenci olarak mı kabul ediyoruz, gö
rüşünüzde bir değişiklik ;mi oldu? Doğrusu bu
mu öğrenmek isteriz. 

ArlkaJrtaşım bize hiç yakışmıyan bir tarifi 
yaptı. «Öğrencilere kızmak, öğrencilere düşman 
gibi bakmak, öğrencilere hasım gibi bakmak 
doğru değildir» dedi. 

Kim bakmış bu şekilde bu vatanın çocukla
rına? Okumak için mücadele eden, babasının fe
dakârlığı ile yurdun bir değeri olmaya çalışan 
öğrenciye biz nasıl hasım g^zü. ile bakabiliriz? 
ıBiz onun iyi okuyabilmesi için yüzlerce, binler
ce talebeye burs vermişiz ve iktidarı teslim al
dığımızda kaç kişilik yurt potansiyeli var ise 
'bir o kadarını okuyabilmeleri için ilâve etmişiz. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şu halde, arkadaşlar biz hiç kimseye... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Devlet veriyor, bankadan kredi vermiyorsunuz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Dev
let kesesinden veriyorsunuz, kendi cebinizden 
değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi siz samimî olsa
nız... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi siz samimî ol
sanız beni dinlersiniz, Beyefendi, siz biraz Dev
let idaresini tahsil eyleyin. Siz iktidarda iken 
cebinizden mi verdiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, kemali samimiyetle 
ifade ediyorum, biz barışçı ve dost bir zihniye
tin sahibiyiz. Bütün Adalet Partililer böyle. 
Adalet Partisi iktidarı da böyle. Hiçbir kimse 
bizim hasmımız değildir, 'kimseye düşmanlık his
simiz yoktur, hele vatanın çocuklarına asla. 
Ama, onları birtakım teşekküller, ideolojileri
nin mahpesine almışsa ve onları bir malzeme 
gibi kullanıyorsa ve onlar birtakım millî ve va
tani değerlerini kaybetmiş, anarşist hale gel
mişse onun karşısındayız, siz de karşısında ol
maya mecbursunuz! (A. P. sıralarından «bra
vo!» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar; Hükümet sanatının güç bir sa
nat olduğu muhakkaktır, arkadaşım buna da 
değindi. 

NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çanları) — 
Herkes yapamaz tabiî. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şüphesiz ama, Hükümet 
adamı, kanun adamı olmak için ilk prensip ob
jektif olmak ve inanılmış prensiplerin ışığı al
tında olayları ve durumları dile getirmektir. 
Eğer, olayları ve durumları politik nedenlerle 
dile getirme itiyadına girerseniz Hükümet ve 
Devlet adamı olma vasfını kaybedersiniz. Tah
min ediyorum ki, biz bu niteliğe vefakâr olarak 
konuşuyoruz ve öyle çalışıyoruz. 

«icranın ceza verme yetkisi yoktur» diyor 
arkadaşımız. Elbette. Bunu söylüyoruz anlata
mıyoruz. Anayasamıza göre, üç organ vardır; 
yasama, yargı, icra, .foranın yetkisinin bittiği 
yerde kaza başlar, işte şu olayda, suç tekevvün 
etmiş, adlî zabıta muamelesini yapmış, icranın 
yetkisi ve görevi bitmiş, kaza organının görevi 
başlamıştır. Bu bir hukukî realitedir. Pa&at, 
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ibaşka olaylarda âdeta bizden, «niye kanunların 
cezai müeyyidesini ta1rt>ik etmiyorsunuz?» diye 
(bizi mesul tutmak ilstiyen temayüller ve noktai 
nazarlar izhar edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; ne öğrencilere kar-
rşı husumet, ne halka karşı husumet... Büyük 
•Türk Milletinin her unsuruna, her ferdine sev
gi ve say$. ile meşlbu ıbir politikanın, bir icraa
tın salaibı olduk ve sahilbi olmaya devam ede-
cceğüı 

Arkadaşım; «dünkü olaylarda yeni bir hale
fti ruhiye görmekteyiz» diyor. Bu da «öcalma, 
^husumet dolu bir hırçınlık tavrı takınma» imiş 
ve benim dünkü konuşmamda da bu aşikârmış. 

Ben ne demişim muhterem arkadaşlarım? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Atlamadan aynen okuyun. 

ÎÇÎŞLERt BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Aynen okuyorum, bu Hafi 
söyliyeceğinizi (bildiğim için. 

«öğrenciler, polise karşı silâh kullanmış, ımıo-
lotof kokteyli atmış, dinamit atmış, taşlamış, bu 
suretle daha ağır suçlar işlemişlerdir. Tehirinde 
mazarrat hali tecelli ettiğinden kanunun hüküm
lerine dayanarak Türk Ceza Kanununun, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun, Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun sarih hükümlerinin za
bıtaya verdiği yetkiler kullanılarak Siyasal Bil
giler Fakültesi Yurduna girilmiştir. Bu esnada 
yine aynı talebeler, tam bir anarşist tavrı içinde 
kanunu temsil eden polise tabanca ile, molotof 
kokteyli ile, taşla, dinamitle hücum etmişlerdir. 
Bunlar hakikat. Fakat, kanunun hâkimiyetin
den ayrılmıyan polis vazifesini yapmış, suçlu
ları yakalamış ve halen bu yurtta arama devam 
etmektedir. Nöbetçi savcı da hâdiseye vaziyed et
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh, öğrenci olarak 
geçinenlerin yaptıkları bu hareket tamamiyle 
kanunsuzdur, anarşik hareketlerdir. Polis ka
nunlardan aldığı yetkileri kullanmış ve kamu 
nizamını rahatsız eden bu hale son vermiştir. 
Polisin yaptığı, vazifesini cesaretle, tereddütsüz 
ifa^etmek ve kanunları hakim kılmaktan ibaret
tir. Hâdisenin şu noktadaki manzarası ve duru
mu budur.» demişim, 

Arkadaşlar, hâdisenin tasvirini takdim et
tim. Bu konuşmamda ne öcalma var, ne hırçın
lık var, ne hırs yar, ne hakikatleri tahrif var, 

Türk efkârı umumiyesine gerçeği ifade etmek 
var. Fakat arkadaşım, «anarşistlere karşı sevgi 
ve itibar gösterin» diyorlarsa kanun onlara kar
şı sevgi ve itibar göstermiyor, kanunu sevenler 
de elbette göstermiyeceMerdir. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Yani, bu konuşmamda her halde değerli'ar
kadaşım benden, «(bu çocuklar iyi yapmıştır, 
aferin, tebrik ederim» sözünü bekliyemezdi. 

Arkadaşım «Orta - Doğu Üniversitesini ara
dılar, Siyasal Bilgiler Fakültesinin Yurdunu da 
aramak istiyorlardı, (böyle bir fırsat çıktı, bu 
fırsatı kullandılar.» diyor. 

Şimdi ben kendilerine soruyorum; şu hâdi
se karşısında polis; oraya girip, gündüz taban
ca atmak suretiyle vatandaşın huzur ve sükûnu
nu ihlâl eden, polise patlayıcı maddeleri atan 
insanları takibetmemeli miydi? Takibetmesey-
dik bizi tenkid etmiyecek miydiniz, anamuhale-
fet partisi olarak? Niye kanunlan tatbik etme
diniz, demiyecek miydiniz? Muhakkak ki ten
kid etmeniz lâzımdı. îşte biz vazifemizi yapıp 
kendimizi tenkid ettirmemek için, kanunları hâ
kim kılmak için zabıtayı vazifeye davet ettik 
ve bu neticeyi sağladık. 

Acaba arkadaşımız, «bu aramalar doğru de
ğildir» fikrinden mi hareket ediyorlar? Devlat 
yurtlan dinamitlerin, molotof kokteyllerinin, 
demir çubukların, fişeklerin yataklığını mı yap
sın, razı mısınız buna? Bu hâdiseleri takip mi 
etmiyelim, bunu mu istiyorsunuz? Elbette isti-
yemezsiniz. ÇünkU, kanunlar bunun takibedil-
mesini söylüyor. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
'Site Yurdu ne oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Anlatacağım, Site Yurdu
nun ne olduğunu. Bilseniz bunu söylemezsiniz, 
şimdi ona da cevap vereceğim. 

MEHMET EMtN ERDİNÇ (Van) — Bomba 
atanları da söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi ona da cevap vere
ceğim, söyliyeceğim, arkadaşım da oraya gel
miş... 

Arkadaşım, «Komandolar var, aşırı sağcılar 
var, onların yurtları, bulundukları yerler acaba 
ne yapılıyor, acaba aranıyor mu»? diye sual 
soruyor. 
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Muhterem arkadaşlar; biz fikirlerimizi açık
ça ifade etmişiz, biz «kanunsuzluğun karşısın
dayız» demişiz. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Ne za
man? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
O&LU (Devamla) — Her zaman demişiz, belki 
yirminci defa «Türk Devletini, demokratik 'hu
kuk Devletini devirme gayesini güden bütün 
aşın cereyanların karşısındayız» diyoruz, «Tür
kiye Cumhuriyetini yıkmak istiyen bütün ey
lemlerin, fiillerin karşısındayız, karşısında ol
maya devam edeceğiz» diyoruz. 

Arkadaşım soruyor, «Site Yurdunu ne yap
tın» diyor. Site Yurdunu 10 gün evvel aradım, 
kanuni gereğini yaptım. «Türk Ocağında barı
nıyor» dediniz, «Türk Ocağını aramadı dediniz; 
4 defa Türk Ocağını aradım ve sonunda da po
lisin işgali altında, muhafazası altında bulun
maktadır. Bunları bilmiyor musunuz? 

Arkadaşlar; gerçekleri bilmek lâzım. Bize, 
«Bir cereyan ile mücadele ediyorsunuz, diğer 
cereyana da kanadınızı geriyorsunuz» sözü ya
kışmaz ve yapışmaz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Komandoya tâviz verdiniz, şimdi de komandoya 
gücünüz yetmiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bakınız bütün icraatıma, 
komandolar da bu, komanido olmıyanlar da bu, 
kanunsuz her hareketin sahibinin, her teşvikçi
sinin, her tahrikçisinin karşısında olduk, olma
ya devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer hafızanızı 
yoklasanız, olaylan takibetsemiz bu sözü bana 
söylemezsiniz. Söylediğiniz olay kanuni merci
lerine çoktan tevdi edilmiş, ama ne yapalım ki 
Devlet arşivlerine inanmıyorsunuz, inanmadığı
nız için tekrar ediyorsunuz. 

Arkadaşlar; evet bâzı yerlere, üç sayın pro
fesörün kapısının önüne dinamit parçaları atıl
dı. Biz bundan üzgünüz. Atıldığı andan itiba
ren büyük bir hassasiyetle takibata geçtik. Va
li arkadaşımız kendilerine, yapılmakta olan ça
lışmalar hakkında, bilgi verdi. 

Arkadaşlar, biz olayları ve insanları tercih 
etmeyiz. Biz olayları ve insanları tercih eden
lerle mücadele ede ede iktidara gelmiş bir par
tiyiz. Biz o gaflete düşmeyiz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşım diyor ki; kanunların yetersizli
ğinden bahsediyorlar, ama dün akşamki konuş
mada kanunların yetkisine dayanarak vazife 
yapıldı, deniliyor. 

Arkadaşlar, bu terimi anlamak güç. Şimdi 
takdim ettim; dün vazifesini gören polise ka
nunlar vazife ve yetki vermemiş mi bulunuyor? 
Kanunsuz mu aramıştır Mülkiye Mektebini? 
Kanunsuz mu takibetmiştir silâhşörleri, anar
şistleri? Elbette kanunun kendisine verdiği yet
kiyi ve vazifeyi yerine getirmiştir. Ama biz di
yoruz ki, bâzı kanunların aksak tarafları var
dır, boşlukları vardır, bunları doldurmak lâ
zımdır. 

Yine muhterem arkadaşım kabul ederler ki, 
hangi kanun hiçbir tâdile uğramaksızın yaşar. 
İşliyen kanunlar zâlim kanunlardır. Bize hukuk 
bilgisi verenler, hocalarımız daha birinci sınıfta 
bunu telkin etti, bunu söyledi. Elbetts her 
kanun gelişen ve değişen zaman içinde bir tâdile 
tabi tutulacaktır, yeni kanunlar gelecektir. 
Yaşıyan bir cemiyette bunlar tabiî olaylardır. 
Yoksa, arkadaşım bunları kabul etmiyor mu, 
bu hukukî gerçekleri kabul etmiyor mu? Etmi
yorsa büyük hayretle karşılarım. 

Diyor ki; eğer kanunlardan yetki isteniliyor
sa ve dün içişleri Bakanının yaptığı gibi kulla
nılacaksa, bu lüzumsuzdur, yersizdir. 

Dün içişleri Bakanı, ne yapmış, sayın arka
daşım? Kamu düzenini bozan, silâh kullanan 
anarşistlerin süratle yakalanması hususunda hâ
diseyi takibetmiş, kanun sınırı içinde uygulan
mayı sağlamış ve neticeden de Türk basınına 
gayet objektif olarak bilgi vermiş. Vazifeyi su
iistimal mi bu? Görevini yapmama mı bu? Her 
hangi bir kimseye tecevüz mü ettik, ithamda mı 
bulunduk? Hayır, gayet objektif olarak bir 
edep içinde hâdiseyi dile getirdik. 

Biz, kanunlara inanan, vatandaşlara saygı 
duyan inancın sahibi insanlarız. Bizden o şe
kilde hareketler sâdır olmaz, ama bâzı insanlar
dan sâdır oluyorsa, her insan diğer insanlara 
benzemez. 

Son söz olarak arkadaşım diyor ki; haksız
lıklar ve kanunsuzluklar yaptığınız takdirde pe
şinizi bırakmıyacağız, hesap soracağız. 

Biz hiçbir haksızlık yapmadık, hiçbir kanun
suzluk yapmadık, hiç kimseye zulüm yapmadık, 
hürriyetsizlik getirmedik, mahkeme karan ol-
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madan insanların hayatına son vermedik. Biz 
her yerde kanunu hâkim kılmaya çalıştık ve hâ
kim kılmaya çalışacağız. (A. P. sıralarından al
kışlar) Bize atılmak istenen bu çamur bize asla 
yapışmaz. Biz hak bildiğimiz yolda, doğru yol
da, kanun yolunda çalışmaya devam edeceğiz. 
Türk Devletini tehdideden hareketlerin karşı
sında bulunmayı eğer asgari müşterek kabul 
ediyorsak, bu hâdiseyi hep beraber takbih etme
miz lâzımdı. Sizi bu yola bir kere daha davet 
ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (A. P. 
sıralarından «Bravo!» sesleri, alkışlar) 

3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün iptal edildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi (3/424) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi var, oktuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38 nci 

maddesinin (f) bendinden sonra gelen üçüncü 
fıkrasının iptali hakkında açılan dâva üzerine 
yapılan inceleme sonunda; 

19 . 3 . 1969 günlü, 1136 sayılı Kanunun 
38 nci maddesinin «Avukatların baro yönetim 
Inırulunun iznini almadan başka bir avukat 
aleyhine dâva açmasını yasaklıyan», üçüncü fık
rası hükmünün iptaline 21 . 1 . 1971 gününde 
1970/19 - 1971/9 Sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

t. Hakkı Ketenoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — «Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 

kuruluş kanunu tasarısı» nm geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/321, 3/422) 

BAŞKAN — Başbakandık tezkereleri var
dır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 5 . 1970 tarih ve 71 - 279/3588 

sayılı yazımız. 
Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve ilgi

deki yazımızla Başbakanlığınıza sunulan «Tür
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kuruluş ka
nunu tasarısı» nın geri gönderilmesini rica ede
rim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — G-eri verilecektir. Bilgilerinize 
sunulur. 

5. — Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve ku
ruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (Teftiş Kurulu Başkanlığı) ile il
gili bölümüne kadrolar eklenmesine dair kanun 
tasarısının geri gönderilmelerine dair Başbakan
lık tezkeresi (1/352, 3/423) 

BAŞKAN — Başkanlığın diğer tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 6 . 1970 tarih ve 71 - 1046/4G8'6 

sayılı yazımız, , 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve il
gideki v yazımızla sunulmuş olan «Ulaştırma 
Bakanlığı ıGörevleri ve Kuruluşu hakkındaki 
4770 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı caitvelin 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı) ile ilgili bölümü
ne kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı
nın geri gönderilmesine mtfsaada buyurulma-
smı rica ederim. 

Süleyman Dsmirel 
Ba,jbakar. 

IBAŞKAN — G-ereği yapılacaktır. Biligilari-
nize sunulur. 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, son günlerde meydana gelen olaylar kar
şısında Hükümetin tutum ve davranışı konu
sunda Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma bakanları hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(U/18) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin içine düştüğü bunalımın, de

rin nedenleri olduğu şüphesizdir. Bunalım, 
geri bırakılmış bağımlı bir ülke olmaktan 
kurtulma çabalarının, kösteklenmesinden; ge
lişme eylimlerinin hedeften '"saptırılmasından 
doğmaktadır. Bu yönüyle bugünkü bunalım, 
tarihsel, sosyolojik tahlilleri gerektiren bir 
konu. Fakat bir başka yönden bakılınca, için
de bulunduğumuz huzursuz durumu, daha 
kolay teşhis ve tesbit etmek, serumlarını tâ
yin etmek mümkündür. 
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Huzursuzluğun yüzeyde görünen ilik nede
ni, Demire! hükümetlerinin Anayasayı eksik
siz, tastamam uygulamaktan ısrarla kaçınmış 
«olmasıdır. Bunu, bu kürsüden defalarca ifade 
'etmiş bulunuyoruz. Hiç şüphe yok ki, Hü
kümetin bu olumsun tutumu, savunduğu sos
yal ve ekonomik çıkarlar silsilesinin bir so
nucudur. Ve son bir tahlilde, geri bırakılmışlı-
ğın, Dünya Kapitalist sistemine yapısal ola
rak bağlı bulunmasından ileri gelmektedir. 
Ama nedenleri ne olursa olsun, politik ba
kımdan olduğu kadar, hukuk açısından da, 
bugünkü huzursuzluğun başlıca sorumlusu 
Başbakan ve Hükümetidir. 

Anayasanın topluma ve kişilere ilişkin hü
kümlerinin çiğnenmesi olaylarının yanı sıra, 
Hükümet Anayasanın iç dengesinin (bozulma
sına da sebebolmuştur. Gerçekten, Hükümetin 
gittikçe zayıflaması 'sorunlarımızı çözmemesi 
ya da sosyal yapısı nedeniyle çözememesiyle 
ters orantılı olarak, Anayasanın kurduğu yet
kiler hiyerarşisinde sınır tecavüzleri, saıpma-
lar ve saptırmalar meydana gelmiştir. Böylece 
Anayasa bir de kendi yapısı içinde çiğnen
miştir : 

1. Anayasamızın 111 nci maddesine göre : 
«Millî güvenlikle ilgili kararların alınmasın
da ve koordinasyonun sağlanmasında yardım
cılık etmek üzere, gerekli temel görüşleri 
Bakanlar Kuruluna bildirmekle» görevli olan 
Millî Güvenlik Kurulu, Anayasanın Ibelirttiği 
sınırları aşarak, iç ve dış politikaya ilişkin 
en önemli kararları alan ve kamu oyuna 
•açıklıyan, Hükümet üstü bir kurul haline gel
miştir. 

2. Millî istihbarat Teşkilâtı da Anayasa
ya ve kanunlara aykırı bir tutum ve davranış 
içerisindedir. Bu Teşkilât hukukan Başbakan
lığa bağlıdır. Bir partinin postaladığı maktu- , 
bun aiçılması ve zarf içine MİT'in yazılı' bir 
talimatının konması, kanunsuz davranışların 
tevil edilemez ibir örneğini teşkil etmektedir. 

3. Keza emniyet kuvvetleri Anayasanın 
ruhuna ve açık sözüne ters düşen yönden kul
lanılmıştır; kullanılmaktadır. Genel görünüş 
emniyet kuvvetlerinin gerici ve tutucu çevrele
rin çıkarlarının korunması yolunda çalıştığı 
merkezindedir. Hele son günlerde emniyet kuv
vetlerinin, öğrenci avına çıkması, devrimci 
gençleri göz göre göre imhaya kalkışması ve bu 

yolda Ibirtakım tertiplere girişildiği kanısının 
uyanması, Anayasa düzenimizin asla cevaz 
vermediğidir durum yaratmıştır. 

Bu nedenlerden dolayı, Anayasamızın 
89 ncu maddesi uyarınca, (Başbakan, İçişleri 
Bakanı ve Ulaştırma Bakanı (başta olarak, De-
mirel Hükümeti hkkında gensoru açılmasını 
diliyorum. (Saygılarımla. 

25 Ocak 1971 
tstanlbul Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Bu gensoru önergesinin, bun
dan sonraki birleşimde günideme alınıp alınma
ması hususu müzakere edilecektir. 

7. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
8/25 esas sayılı önergesinin Meclis araştırması 
olarak değiştirilmesine dair önergesi (8/25) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 . 1 . 1971 tarih ve 39 ncu Birleşime ait 

gündemin 78 nci sırasında yer alan (8/25) sayı
lı önergem Meclis Araştırması isteğinden ibaret 
olup zuhulen bu deyimin üzeri çizilerek Genel 
görüşme şeklinde düzeltme yapılmış olduğunu 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu sebeple talebime uygun olanak bu öner
gemin Meclis Araştırması olarak düzeltilmesini 
ve yanlışlıkla yapılan tashihatm geçersiz sayıl- ? 
masını saygiyle rica ederim. 

'Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. Bingileri
nize sunulur. 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
il o İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 10/64 esas 
sayılı Meclis araştırması taleplerinin genel gö
rüşmeye çevrilmesine dair önergesi (10/64) 

BAŞKAN — Bir önerge dalha vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin- 77 nci maddesinde yer almış bu

lunan gençlik olayları ile ilgili Meclis Araştır
ma talebimizin yine Anayasanın 88 nci madde
si gereğince «Genel görüşme» ye çevrilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

'Hayrettin Uysal Çetin Yılmaz 
Sakarya İçel 
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BAŞKAN 
nize sunulur. 

Gereği yapılacaktır. Biljgileri-

9. — İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarında bulunan 2/294 esas sayılı 
kanun teklifinin, 1/161 esas sayılı kanun tasarı
sını görüşmekte olayı Geçici Komisyona havalesi
ne dair tezkeresi, (2/294, 1/161, 3/425) 

BAŞKAN — Bir havale tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 

Kıyılar Kanunu teklifi, ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi : 

* 
Mezkûr teklif ile getirilmek istenen »husus

ların, (6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişik
likler yapılmasına dair kanun tasarısında) 9 ek 
maddeler meyamnda geniş ölçüde yer almış ol
duğu cihetle, bu teklifin sözü geçen kanun ta
sarısını inceliyen (17) No. lu Geçici Komisyona 
havalesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul 
olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
İmar ve iskân 

Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kütahya Sinop 

İlhan Ersoy Hilmi Biçer 
Kırklareli Elâzığ 

Beyti Arda Ali R. Septioğlu 
Hakkâri içel 

Ahmet Zeydan Mazhâr Arıkan 
Kütahya Niğde 

Ali Erbek Haydar Özalp 
BAŞKAN — Bu önergeyi tasviplerinize su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«İstanbul Lâğımlama (Kanalizasyon) İdaresi 
(ili) kuruluş ve işletme kanunu teklifi» nin ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek 5 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (2/355, 4/112) 

BAŞKAN — Bir geçici Komisyon teşkiline 
dair önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 arkadaşımla birlikte 25 . 5 . 1970 tarihin

de Meclise sunduğumuz «İstanbul Lâğımlama 

(Kanalizasyon) idaresi (ili) kuruluş ve işletme 
kanun teklifimizin (2/355) havale buyurulduğu 
İçişleri, Sağlık ve Plân komisyonlarından alına
rak 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesini kolera ile savaşta bu kanunun 
önemi nedeniyle öneririm. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurulması
na dair önergeyi okutmuş bulunmaktayım. Bu 
konuda konuşmak istiyen var mı?.. Yok. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesinde gösterdiği 
gerekçeye uygun olarak bir Geçici Komisyonun 
kurulması hususunu kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Demokratik Parti Grup Başkanvekili 
Vedat Önsal'ın, Millet Meclisi Başkanveküliği 
için Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk'ün 
aday gösterildiğine dair önergesi (4/111) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; bundan 
önceki Birleşimde almış olduğunuz karar gere
ğince Başkanlık Divanı üye sayısı 15 e çıkarıl
mıştı. Bir Başkanvekilliğinin Demokratik Par
tiye verilmesi, Adalet Partisine bir kâtip üyeli
ğin ve Cumhuriyet Halk Partisine bir kâtip üye
liğin verilmesi kararlaştırılmışitı. Demokratik 
Parti... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Adalet 
Partisinin zaten 4 kâtip üyeliği var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İstifa sebebiyle inhilâl olmuş
tur, bundan dolayı verilmiştir efendim. 

Şimdi, Demokratik Parti adayını göstermiş
tir, diğer partiler adaylarını göstermemişlerdir. 
Onlardan da rica ediyorum, adaylarını biran ev
vel göstersinler. 

Demokratik Parti adayını göstermiş olduğu 
için, tezkereyi okutarak gereğini yapacağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü 

23 . 1 . 1971 tarih ve 2993 sayılı yazı. 
Millet Meclisi Başkanveküliği için Grupu-

muz adayı Aydın Milletvekili Sayın Kemal Ziya 
Öztürk'tür. 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Grup Başkanvekili 
Vedat önsal 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Demok
ratik Partinin Başkanvekili adayı Aydın Mil
letvekili Sayın Kemal Ziya Öztürk'tür. 

Bir mühürlü oy puslalan sayın üyelere da
ğıtılacaktır. Bu puslalara aday isminin yazıl
ması ve seçimlerin yapılması gerekmelctedh'. 

Şimdi, Başkanvekilîiği seçimi için üç kişilik 
bir tasnif heyeti seçeceğiz. 

Ali Döğerli?.. Yok. 
Abdurrahinı Türk?.. Yok. 
Mehmet Zekeriya Kürşad?.. Yok. 
Orhan Eyüboğlu?.. Yok. 
Abdülkadir Kermooğlu?.. Burada. 
Nejat Çuhadar?.. Yok. 
Eşref Derinçay?.. Burada. 
Atillâ imamoğlu?.. Yok. 
Haydar Özdemir?.. Yok. 
Seyfi Güneştan?.. Yok. 
Mustafa Fovzi Güngör?.. Burada. 
Tasnif Heyetine seçilmiş bulunan arkadaş 

larımın isimlerini tekrar arz ediyorum: Sayın 
Abdülkadii1 Kermooğlu, Sayın Eşref Derinçay, 
Sayın Mustafa Fevzi Güngör. 

Şimdi, oy verme işlemine hangi ilden baş
layacağımıza dair kur'a çekiyorum.. İstanbul. Oy 
verme işlemine İstanbul ili milletvekillerinden 
başhyacağız. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıym sayın üyo 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş. 
th*. 

Tasnif Kuruluna seçilen Sayın Eşref Derin 
çay, Sayın Abdülkadir Kermooğlu, Sayın Fevzi 
Güngör, lütfen Komisyon masasına geçiniz efen
dim. 

(Ayrım yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Kurulunun mazbatasını 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanvekilîiği için yapılan 

seçime (136) üye katılmış ve neticede çoğunluk 
olmadığından tasnife geçilememiştir. 

Arz blunur. 
Üye üye 

Mardin İstanbul 
Abdülkadir Kermooğlu Eşref Derinçay 

üye 
istanbul 

M. Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Salonda çoğunluğumuzun olma
dığı anlaşıldığından, Birleşimi, 27 Ocak 1971 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

...y.. >•&-<< <••• 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI -

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
-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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
m , 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

l i h i : 23 . 12 . 1970) 

X 2. — 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 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatomı 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 : 3 1 . 7 .1970) 

X 4. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/105, 
1/44) (S. Sayısı : 181 ve 181 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1971) 

X 5. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
dirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi iıe 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/74, 
1/45) (S. Sayısı : 199 ve 199 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1971) 

X 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/106, 1/58) (S. Sayısı : 182 ve 182 ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1968 bütçe yıü kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağük Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/235, 1/285) (S. Sayısı : 183 ve 183 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 8. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1966, 1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bi
lançolarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu 
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(3/129, 130, 208) (S. Sayısı : 184 ve 184 e 1 nci I 
ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 9. — Ceza ve Islah evleriyle îş yurtları dö
ner sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunuldu- I 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa I 
yıştay Komisyonu raporu (3/239) (S. Sayısı : 
185 ve 185 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: : 
20.1.1971) 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış 
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift 
likleri Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesin 
hesap kanunu tasarısı ve iSayıştay Komisyonu 
raporu (3/100, 1/55) (S. Sayısı : 186 ve 186 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971} 

X l'l. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı kesinlhesalbına ,ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü- I 
dürlüğü 1966 bütçe yıîı Kesitnhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/104, I 
1/53) (S. Sayısı : 187 ve 187 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 12. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
dirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Başkantiğı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 I 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/127, 1/75) (S. Sayı
sı : 188 ve 188 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : I 
20 . 1 . 1971) 

X 13. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
'bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı- I 
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/128, 1-76) (S. Sayısı : 
189 ve 189 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : I 
20 . 1 . 1971) 

X 14. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı- j 
ğı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi I 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/108, 1/60) (S. 
Sayısı : 190 ve 190 a 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

I 

X 15. — İstanbul Teknik Üniversel inin 196$ 
'bütçe yılı fcesıinhesıabiTiıa ait genel uygunluk bildiri
minim sunuülduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/109, 1/61) (S. Sayı
sı : 191 ve 191 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 16. — İstanbul Teknik ÜniversiltJeaiüin 196T 
bütçe yılı IkesMııesaıbına aut genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/110, 1/62) (S. Sayı
sı : 193 ve 193 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 17. — İstanbul Üniversitesinin 19*67 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait Genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Üniversitesi 196.7 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 3£p,mjs-
yonu raporu (3/107, 1/59) (S. Sayışı : 194 ve 
194 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 18. — Devlet Ortman İşletmeleri ve Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça 
Depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı1 

bilançosunun sunuMuğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/101) (S. Sayısı : 195 ve 195 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 19. — Devlet Üretme Çifttöfeteri GtemeL Mü
dürlüğü döner sermayesi 1964 y ^ 'kouşoli$e. bi
lançosunun sunulduğuna dair Sayıştay B$skan-
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/261) (ıS. Sayısı : 198 ve 198 <e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 20. — Tekel Genel Müdürlüğü 19615 malî yılı? 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ik Tekel Genel Müdürlüğünün 19*65, büt
çe yılı kesinlhesabına ait genel uygun ' l ^ bildi
riminin sunulduğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı 
tezlkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 19,65 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/124, 3/123, 1/72) (S. Sa
yısı : 176 ve 176 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi r. 
20 . 1 . 1971) 



l an (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

o 
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X 21. — Tekel Genel Mfüıdıürlüğü 1966 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonumda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Tekel1 Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/125, 3/126, 1/73) (S. Sa
yısı : 231 ve 231 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

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 neü 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. — 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) 

3. — Toprak Mahsulleri 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 noi ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

4. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor-

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm 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 
noi ek) (Dağıtma tarihi : 33 .12 .1970) 

6. — 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 7. — 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) 

8. — 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) 

X 9. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
•ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
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 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 




