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TUTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, bulun
dukları yerde kalkmdırılmaları mümkün olmı-
yan köylerdeki hayat seviyesi hakkında bilgi 
edinmek üzere bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi okundu ve gündemdeki sıra
sına göre işlem yapılacağı bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Çankırı 
Milletvekili Mehmet Ali Arsan'in, yüksek öğre
nim gençliğinin başlattıkları boykot ve işgal 
hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek ama-
ciyle, 

Malatya Milletvekili ismet İnönü ve 10 arka
daşının, millî eğitim sorunlarını belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Art-

Sözlü sorular 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir sağlık merkezi
nin kurulmasına dair sözlü soru önergesi, Sağ
lık ev Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/742) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un bâzı köylerinin yol ve su ihtiyacının 
karşılanmasına dair sözlü soru önergesi, Köy İş
leri Bakanlığına gönderilmiştir, (6/743) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Durağan ya da Ayancık ilçesinde bir 
bölge okulu açılmasına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/744) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Beyşehir gölü civarındaki köy arazilerinin su
lanmasına dari sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/745) 

5. — Konya Milletvekili Naizf Kurucu'nun, 
Akşehir'in Çakıllar, Engili ve Karağı derelerin
de baraj yapılmasına dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/746) 

6. — Konya Milletvekili, Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir gölü taşkınlarının önlenmesine dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/747) 

vin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son gün
lerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve 
üniversite öğrenimi meseleleri hakkında genel 
görüşme açılmasına dair önergeleri üzerindeki 
görüşmelere, parti grupları adına yapılan ko
nuşmalarla bir süre devam olundu. 

24 . 6 . 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üezre birleşime saat 19,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Denizli 

Fuat Avcı 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Komitan 

7. — Konya Milletvekili, Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerinde haşhaş ekiminin ya
saklanması sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/748) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Suğla gölü taşkınının önlenmesine dair sözlü so
ru önergesi,, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/749) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın dağlık bölgelerine sağlık personeli 
verilmesine dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/750) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'da petrol araştırması yapılmasına dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/751) 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 

Önerin, Şuhut ilçesi Çobankaya köyü arazile
rinin sulanmasına dair yazılı soru önergesi Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/763) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Batı - Anadolu'da kurulacak et kombinasına ve 
Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/764) 

— 316 — 
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3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner' I 5. — Gaizantep Milletvekili Ali ihsan Gö-
in, ithalât ve ihracat yapmaktan menedilen \ ğüş'ün, Gaziantep'in Elbeyli bucağı Tanm Kre-
gayrimüslimlere tekrar müsaade verilme sebe- di Kooperatifindeki suiistimallere dair yazılı 
bine dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakan- soru önergesi) Ticaret ve İçişleri bakanlıklarına 
lığına gönderilmişir. (7/765) ı gönderilmiştir. (7/767) 

4. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 0. — Erzurum Milletvekili. Adnan Şenyurt'-
flayıştayda çalışan meslek ve yönetim mensup- ' un, Tekman'ın Şahvelet üzerinden Erzurum'a 
larına dair yazılı soru önergesi, Millet Meclisi ı bağlanmasına dair yazılı soru önergesi, Bayın-
Başkanlığına gönderilmiştir. (7/766) | dirlik Bakanlığına gönderilmiştir. (7/768) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

1. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama I 
yapılacaktşr. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. | 

Sonradan gelen arkadaşların da kabul düğ-' I 
melerine basmalarını rica ederim. | 

4. — GENEL 

1. — Aydın Milletvekili Re§at özarda ile I 
Çankırı MillefvekUi Mehmet Ali Arsan'ın, yük
sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebil
mek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi gere- } 
ğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/29) 

2. — Malatya Milletvekili îsmet înönü ve 10 
arkadasmın, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek \ 

— 317 

(1/532) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

GÖRÜŞME 

ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/30) 

3. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son 
günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik 
ve üniversite öğrenimi meseleleri hakkında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince beir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/31) 

•> • • •<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önce
ki birleşimde tevhiden görüşülmesine karar ve
rilmiş olan üç önerge ile ilgili olarak genel gö
rüşmeye devam ediyoruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Aydın Yalçın'indir. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Bütün partilerin ortak arzusu üzerine Yüce 
Meclisimizin gençlik ve son üniversite olayları 
hakkında bir genel görüşme açmıştır. Bir süre
dir olayları dikkatle izliyen kamu oyumuz, Mec
lisin bu meseleye el koymasını çok yerinde bul
muştur. Muhalefet sözcüleri geçen hafta içinde 
bu konudaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu 
arada olaylar bu hafta başında hızını kaybetme 
belirtileri göstermiş, bir çok fakülte ve yüksek 
okullarda boykot ve işgallere son verilmiştir. 
Meselenin bu safhasında karşılaşmış olduğumuz 
gençlik ve üniversite sorunlarının soğukkanlı 
tahlilini yapmak, boykot ve işgal olaylarının 
gerisindeki nedenleri ortaya çıkarmak, bu olay
ların ve sonuçlarının objektif bir değerlendir
mesini yapmak zorundayız. 

Meydana gelen olayların çok yönlü olduğu
na şüphe yoktur. Üniversite gençliğinin bâzı 
önemli dertleri ve şikâyetleri bulunduğu ma
lûmdur. öte yandan bu şikâyetlere muhatabo-
lan üniversite makamlarının ve öğretmenlerinin 
de haklı talepleri, çözümlenmesini bekledikleri 
meseleleri vardır. Ayrıca, haftalardır, birer 
âmme müessesesi olan üniversitelerimizde hu
kuk kurallarını, meşru nizamı ihlâl eden dav
ranışlar karşısında ciddî, surette tedirginlik du
yan halk efkârımızın endişelerini de dikkate al
maya mecburuz. 

Binaenaleyh, mesele bir hayli girifttir ve 
çok yönlüdür. Bunun için iktidar partisi grupu 
sözcüsü olarak, bu konuyu tek cepheden bakı-
lamıyacağmı belirtmek isteriz. Bu sebeple bâzı 
muhalefet sözcülerinin yaptığı gibi, şu veya 
bu taraf «yerden göğe kadar haklıdır» deyip, 
bir ucuz kahramanlık davranışı içerisine girme
nin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Konuyu; «Ne yapalım, başka memleketlerde 
de oluyor, salgın bize yayıldığı için, sıramızı 
savmayı bekliyelim» tarzında hafiften almaya 
da imkân yoktur. Gerçekten, bütün dünya son 

zamanlarda bu tip olaylara sahne olmaktadır. 
Tokyo'dan Londra'ya, Stokholm'den Yohannes-
burg ve Rio dö Janeyro'ya kadar düzinelerle 
ülkede, öğrencilerin ayaklandığını biliyoruz. 
Evrensel mahiyette ortaya çıkan bir olayın, er-
geç bizde de serpintilerine rastlanması tabiîdir. 
Bizim burada yapacağımız şey, meselenin diğer 
ülkelerle müşterek köklerini, nedenlerini araş
tırmak, aynı zamanda mahallî özelliklerimiz 
dolayısiyle, problemin kendimize has yönlerini 
de ortaya çıkararak, tam ve şümullü bir teşhise 
ulaşmaktır. 

Aynı zamanda boykot ve işgal olaylarının 
sona erdiği yerlerde meydana gelen şimdiki du
rumu da, üniversitelerimizin geleceği ve âmme 
düzenimiz üzerindeki etkileri açısından tahlile 
tabi tutmaya mecburuz. Meseleye, bakışta tam 
bir perspektif alabilmek için, evvelâ konuyu 
dünya ölçüsünde bir mesele olarak ele alalım. 

Türkiye'dekine benzer gençlik ve öğrenci 
hareketleri, neden başka birçok memleketlerde 
de ortaya çıkıyor? Nedir bunların gerisindeki 
ortak tesirler 

Bugün aynı konuya, bizim gibi, cevap ara
yan daha birçok memleket vardır. 15 Haziran
da İngiliz üniversiteleri rektörleri toplanarak. 
sdaece bu konuyu tartışmışlardır. Amerika 
Cumhurbaşkanı ülkenin en ünlü fikir adamla
rını, eğitimcilerini, sosyologlarını ve devlet 
adamlarını biraraya getirerek, meselenin ince
lenmesini ve kendisine bâzı müşahhas tavsiye
lerle gelinmesini talebetmiştir. Bugün bizim 
burada yapmaya çalıştığımız şey de hemen he
men aynı meseleye cevap aramaktan başka bir 
şey değildir. 

Bütün dünyada iktisadi ve sosyal deoisme 
alanında kat'edilmiş olan mesafeler, eskiden be
lirli bir kesitin çevresinde kalmış olan eğitimi 
bütün kütlelere ulaştırmıştır. Bütün dünyada 
«nüfus patlaması» olayına paralel olarak, eği
tim hizmetlerinin gelişmesinden mütevellit bir 
eğitim patlaması olayından bahsedilmektedir. 
Artan refah, daha geniş kütlelerin yetişme ve 
eğitilmesini zaruri kılan iktisadi ve teknolojik 
gelişmeler, bilim alanındaki süratli ilerlemeler, 
bugün kuşaklar arasındaki mesafeyi eskisine 
nisbetle çok açmıştır. Meseleye bu yönden ba
kan eğitimciler ve sosyologlar, bugün her ül
kede kuşaklar arasında ciddî bir uçurumun or-

318 — 
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taya çıktığından bahsetmektedirler. Bugünün 
gençliği, zevkleri, benimsediği mânevi değerle
ri, arzu ve idealleri bakımından bir önceki ku
şaktan çok farklı durumdadır. ' 

Sayın milletvekilleri, diğer medeni ülkeler 
gibi, Türkiye'de de öğrenci hareketlerinin baş
laması ve gençliğin bazı taleplerde mevcut ve 
müessese otoritelere karşı kafa tutan bir dav
ranış içine girmesi olayını soğukkanlılıkla ince
lemek mecburiyetindeyiz. Bugün gençlerin ha
yat görüşleri, ruhlarına yön veren mânevi de
ğerleri bambaşka bir dünya içinde yetişmiş 
olan ana - babalarından farklıdır. Köylerinden 
kasabalarından kopup gelerek yüzbinlerce, mil
yonlarca insanın kaynaştığı büyük şehir orta
mına düşen gençliğin ruhunda doğan fırtınaları 
anlamak, teşhis etmek lâzımdır. Büyük şehirler
de, üniversite çevrelerinde endüstri müessesele
ri ve büyük mağazalarla çevrili bir ortamda 
yetişmek hayatını düzenlemek istiyen genç va
tandaşlar yepyeni problemlerle karşı karşıya-
dırlar. Bunların geleneksel muhitlerinden köy, 
kasaba, mahalle ve akraba çevrelerinden edin
diği bilgiler, görenekler, modern hayatın ve tek
niğin hâkim olduğu yeni ortam içinde eksik, ye
tersiz ve demode kalmaktadır. İçinde yaşamak 
zorunda kaldıkları bu ortama tam uyabilmek 
iğin gençler, ruhlarını yeni bir tertibe sokmak 
eski kalıntıları tasfiye etmek, yeni usul ve gö
renekleri benimsemek zorundadırlar. Bunun 
içindir ki, gençlik psikolojik yönden yeniye, alı
şılmamışa, meçhule ilgi gösteren bir ruh haleti 
içindedir. Gelişen, ilerliyen ve süratli değişme 
geçiren bir toplum içinde gençlik, en dinamik 
bir güçtür. Bunu herkesten daha iyi görmüş olan 
Atatürk modern Türk Devletini, Cumhuriyeti
mizi gençliğe emanet etmiştir. Bu bayram nu
tuklarında tekrar edile edile klişe haline gelmiş 
beylik bir söz değil; anlamı gayet derin, millî 
ve beşerî tecrübeden mülhem önemli bir felsefi 
gerçektir. 

Türk gençliği milletimizin geçirmekte oldu
ğu büyük toplumsal gelişme içinde, yönünü tâ
yin ederken, Atatürk'ün bu direktifini daima 
kafasında saklamaktadır. 

Bütün dünya gençliği, insan zekâsının, tek
nolojinin ve insan gücünün ortaya koyduğu im
kânları kendi hayatlarında yakından görerek 
bâzı meseleler karşısında sabırsızılık alâmetleri 

göstermektedir. Bir fikir adamının dediği gibi 
bugünkü gençlik insan zekâsına ve gücüne olan 
engin güven yüzünden artık beklemeye teham-
mül edememekte «yarının neden bugün olmadı
ğını» soran bir haleti ruhiye içinde bulunmak
tadır. Toplumsal değişmeyi hızlandırma arzusu 
Önüne çıkan her maniayı yere sermek istiyen 
ruh taşkınlığı, bugün medeni dünyanın bütün 
gençliğine sirayet eden müşterek bir vasıf ol
muştur. 

Gençliğin ruh tazeliğinden fışkıran bu dina
mik unsuru, müesseselerine güvenen, karmaşık 
meseleler karşısında dengesini kaybetmiyen 
kimseler olarak verimli ve müspet kanallara ak
tarmasını bilmek mecburiyetindeyiz. Gençliğin 
ütopiye kadar uzanan engin hayallerini, arzula
rını, enerjisini yozlaştıracak, onu tahripkâr bir 
unsur haline getirecek sert yollardan sakınma
lıyız. Gelişen ve değişen bir ülkede gençler ne
den politikaya merak ediyorlar? Neden hiç kim
senin duymadığı fikirlere iltifat ediyorlar, diye 
yas tutmaya mahal yoktur. 

Fakat öte taraftan içinde bulundukları ye
ni ortamla gençlik psikolojisinden gelen bu ha
reketliliğin tahripkâr maceralara sürüklenme
mesine de dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Üni
versite öğrenimini ıslâh hedefi ile ortaya çıkan 
bir hareket, yüksek bilim ve öğrenim müessese
lerinde verimli çalışmayı baltalamamalı, kabi
liyet ve yetişme ölçülerini tesbit eden eleme ve 
seçme usullerini tahrip etmemelidir. 

öte yandan gençler tarafından başlatılmış 
olan bu oylaları, müesses düzeni yıkmak için 
fırsat bekliyen, anarşist, totaliter ve ihtilâlci 
kliklerin istismarına açık bırakmamaya da 
dikkat etmeye mecburuz. Dünyanın diğer ülke
lerinde olduğu gibi, bizde de Parlömanter dü
zeni yıkmak, meşru seçimle işbaşına gelmiş olan 
iktidarları anarşi ve itaatsizlik olayları ile yıp
ratmak için köşe başlarında bekliyen zümreler 
ve gruplar mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; meselenin yurt ve 
dünya çerçevesi içindeki genel görüşünü bu şe
kilde tesbit ettikten sonra, şimdi memleketi
mizdeki son olayların daha yakından tahliline 
geçebilirim. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat, Ziraat, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültelerinde başlıyan boy
kot hareketi, kısa zamanda birçok üniversitele-
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rimizin fakültelerine sirayet etmiştir. Bildiriler, 
boykotlar, fakülte binalarını işgal hareketleri, 
çeşitli zümrelerin, çeşitli talepler ileri sürme
lerine müncer olmuştur. Bu talepler teker te
ker saymak ve çıktıkları yerlere göre tasnif et
mek çok uzun ve kamaşık bir iş olacaktır. Fa
kat, ileri sürülen talepleri bâzı kıstaslara göre 
tasnif etmek de mümkündür. 

Talepler üç ana başlık altında toplanabi
lir. Bunlar içinde birinci kategori ders 
müfredatı, imtihan yönetmeliği, harçlar, ya
bancı dil öğretimi, vizeler, disiplin yönetmeli
ği ve saire gibi, üniversite camiası içerisinde 
ele alınması ve kısa vadeli bâzı tedbirlerle halli 
mümkün olan taleplerdir. t 

ikinci kategoriye ders araç ve gereçleri, kü-
tüpane ve lâboratuvarlar, ders kitapları, yurt
lar ve burslar, kaliteli eğitim, öğretmenlerin 
tam zamanlarını üniversiteye tahsisi, eğitimde 
fırsat eşitliği, gerek tatillerde, gerekse mezu
niyetten sonra öğrencilere iş imkânlarının te
min edilmesi gibi istekler toplanabilir. Bu ka
tegorideki isteklerin üniversite ile Hükümetin 
sıkı işbirliği ile ve ancak belirli bir süre içinde 
ortaklaşa alınacak tedbirlerle halledilmesi ka
bildir. Buna da orta vadeli tedbirlerle halli 
kabil olan talepler kategorisi aidi verebiliriz. 

Sonuncu kategori, yani üçüncü kategori 
ise, daha çok Türkiye'nin iktisadi ve sosyal 
kalkınmasiyle tam olarak halli mümkün olan 
ve yer yer siyasi mahiyet ve renk arz öden ta
lepleridir. Üniversitenin halka dönük olması, 
üniversite mezunlarına işsizlik sigortası uygu
lanması, millî kültüre dayalı bir bilim faali
yetinin geliştirilmesi, burs ve kredilerin artı
rılarak bütün öğrencilere teşmil edilmesi ve 
eğitimde tam bir fırsat eşitliğinin sağlanması, 
üniversitede medrese kalıntısı usullere son ve
rilmesi, halk ve okumuşu karşı karşıya geti
ren eğitim sisteminin köklü reformlarla ıslahı 
gibi talepleri de son kategori olarak mütalâa 
etmek mümkündür. 

Sayın milletvekilleri; 
Bilhassa bu son kategoride üniversite cami

ası içinde ele alınması, kısa ve orta vadeli ted
birlerle çözümlenmesi mümkün olmıyan siyasi 
isteklerin üniversite dışından bâzı kuruluşla
rın da işe müdahalesi ile ortaya atılması, öğren
ci hareketlerinin genişletilmeye çalışıldığını ifa

de etmektedir, öğrencilerin günlük hayatla
rında karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldır
mak, yetişmelerinde karşılarına çıkan birta
kım engelleri tasfiye etmek için haklı ve meşru 
bâzı talepleri yanında, onlara işi daha da geniş
letmeyi sağlık veren telkinlerin yapılmakta ol
duğunu basma intikal eden havadislerden, ya
yınlanan bildirilerden arkadaşlarımız her halde 
haberdardırlar. 

Boykot ve işgal hareketlerini desteküyen 
kuruluşlar içinde aşırı sol kanada mensubolan 
bir Fikir Kulüpleri Federasyonu gibi bir par
tiye paravan rolü oynıyan teşekküller de var
dır. Aynı zamanda Pahalılık ve İşsizlikle Mü
cadele Derneği, Türkiye öğretmenler Sendika
sı gibi aşırı sol kuruluşlar da mevcuttur. Bun
lar içimde bilhassa Devrimciler, Güc Birliği adı 
verilen bir teşekkül vardır ki kamu oyu kendi
lerini daha önceki bâzı faaliyetleri münasebe
tiyle tanımaktadır. 28 - 29 Nisan olayları do-
layısiyle tertiplenen toplantıyı tam bir Marksist 
renge bürüyen bu teşekkül bu son olaylara da 
yakın ilgi göstermiştir. İçlerinde profesyonel 
ihtilâlcilerle, bir siyasi partinin bile «çok 
müfrit birtakım eski komünistler» diye kena
ra ittiği bu hareket Parlâmento üyelerimizden 
bâzı Tabiî Senatörleri de maalesef sinesinde 
barındırmaktadır. Bunların faaliyetlerini me
rak edenlerin Türk Solu adlı derginin kolek
siyonlarını incelemelerini tavsiye ederim. Bu 
dergi bir siyasi parti tarafından bile çok müf
rit, maceracı ve aşırı bulunan bâzı esM komü
nistlerin Türkiye'de Mao ve Castro modeli bir 
sosyalist ihtilâl yapmayı sağlık veren yazıla-
riyle doludur. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de Marksistler bü
tün dünyadaki ayrılmalara paralel olarak, İM 
kanada bölünmüşlerdir. Birincisi, şimdilik Par
lâmento düzeni içinde çalışma yolunu seçmiş 
görünen T. 1. P. nin temsil ettiği kanattır. 
İkinci kanat ise, bunların karşısında yer alan 
ve çoğu eskiden hüküm giymiş komünistlerden 
müteşekkil olan Türk Solu Dergisi etrafında 
toplanmış olanlardır. Bunlar, T. 1. P. ni bur
juvalaşmış, parlömanter faaliyetin afyonu ile 
ihtilâlci Marksizmi yozlaştırmış bir teşekkül 
olarak görmekte, Türkiye'de sosyalist ihtilâlin 
askerler, memurlar ve bilhassa öğrencilerin 
işbirliği ve dayanıştmasiyle meydana gelebile-
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ceğini söylemektedirler. Bu ikinci kategori
nin yayınladığı dergide muntazaman yazı ya
zan bâzı Tabiî senatörler, başkanı bulunduk
ları dernekler kanaliyle bu fronları kurmaları
na alet olan birtakım Parlâmento üyeleri 
mevcuttur. Bu konular, bu kürsüden izahı 
uzun sürecek bir şekil içinde, dergilerde ve açık 
oturumlarda ele alınmakta, «Türkiye'de sosya
list devrim nasıl yapılabilir?» stratejisi kendi 
aralarında açıkça tartışılmaktadır. 

Bıı konuya, üniversite olayları münasebetiy
le temas edişimizin sebebi, hem kamu oyumu
za, hem de bâzı masum ve mâkul taleplerle 
ortaya atılan vatansever, milliyetçi öğrencileri
mize, aralarına sızmaya çalışan bâzı kimseleri 
tam olarak teşhis edebilmelerine yardımdır. 
Marksizmi, ihtilâl ve baş kaldırma yolu ile te
sis etmek istiyen kategoriye, «Mao'eu ve Gue-
vera'cı kanat» adı verildiği malûmdur, ttalya 
ve Fransaldaki öğrenci hareketlerini yöneltmek 
için, Mao'eu ve Kastro'cu müfrit ihtilâlciler 
nasıl harekete geçmişlerse, bizde de Türkiye 
İşçi Partisi tarafından bile müfrit telâkki edi
lerek partiden ihracedilmiş bâzı elemanların ve 
bunların desteklediği teşekkül mensuplarının 
boykotçu öğrenciler arasına sızmaya çalıştığı
nı halk oyumuz bilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

20 dakikalık süre bitti. Okuyarak yapılan 
konuşma süresinin uzatılması hususunu tasvibi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabbul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İhtilâlci Marksistlerin, memleketi parlâmen

to dışı mücadele yolu ile anarşiye sürükliyerek, 
bir iç savaş çıkarmak istiyen maceracıların da 
üniversite gençliğini kendilerine hedef aldık
larını unutmamalıyız. Dünyanın diğer bölgele 
rinde ve bilhassa Güney - Amerika'da Kast
ro'cu, Guaveracı ihtilâl tahrikçilerinin taktik 
ve stratejileri hakkında Türkiye'de de birçok 
yayınlar yapılmıştır. Bunlar, üniversite ba
ğımsızlığından fayadalanarak, Türk üniversite
lerini, Güney - Amerika'daki bâzı üniversite
ler gibi, çete harblerinin, gerillâ savaşlarının 

karargâhları haline getirme hayali içindedir
ler. Bu maceraperestler, Venezüella'nın Ka-
rakas Üniversitesindeki gibi, meşru güvenlik 
kuvvetlerine karşı girişilecek mücadele için, 
üniversitelerimizi deneme alanları yapmaya ni
yetlenebilirler. Fakat, bizdeki Kaıstro'culara 
hatırlatalım M, uyanık ve milliyetçi Türk 
gençliği, kendilerini iyi tanımaktadır ve daha 
da tanıyacaktır. Üniversite idarecilerimiz, öğ
rencilerin masum hareketleri gerisine sığına
rak, bunları kendi hedefleri için kullanmak 
istiyen bu kimselerin davranışlarına ve tahrik
lerine müsamaba göstermiyeceklerdir. Halkı
mız ve öğrenci velilerimiz, gençlerimizin bu 
kimseler tarafından paravan olarak kullanıl
ması karşısında direnecekler ve bu fesatçıların 
oyunlarını mutlaka bozacaklardır. Güvenlik 
kuvvetlerimiz ise, yurdun âmme düzenini bo
zan bir azınlığın, çoğunluk üzerine, öğrenciler 
ve üniversite makamları üzerine suni baskılar 
yapmasına göz yuman bir davranış içine gir-
miyeceklerdir. 

Bu bahse son verirken şu noktayı bilhassa 
belirtmek isterim. Bahsetmiş olduğum aşın 
solcu, Marksist ve ihtilâlci gruplar ve teşek
küller, öğrenciler tarafından başlatılmış olan 
bu hareketlere sızmak, onları kendi hedefleri 
için kullanmaya çaba sarf etmek istemişlerse 
de, kendileri yer yer uyanık öğrencilerimiz ta
rafından teşhis edilmişlerdir. Bâzı yerlerde 
yönetim komitelerine sızmış olanlar ise, hare
keti tam olarak kendi kontrolları altına almak
ta zorluğa uğramışlar, öğrencilerin genel ola
rak ihtilâlci bir ruh haleti içinde bulunmadık
larını görmüşler, zamanın iyi seçilmemiş olma
sı dolayısiyle işi dalha ileriye götürmenin müm
kün olmadığını hissetmişlerdir. 

Bununla beraber, bu genel görüşme müna
sebetiyle bu konuya burada bir miktar zaman 
ayırışımızın sebebi, aşırı solun ve ihtilâlcilerin 
açık oturumlara geçmiş olan beyanlarından, bü
tün dünyada uygulamaya çalıştıkları klâsik 
taktik ve stratejiden kamu oyumuzun haber
dar edilmesidir. Kendilerinin tam istediği şe
kilde olaylar gelişmemiş olsa bile, Parlâmento 
dışı mücadeleyi «eylem programlan» içine al
mış olan ihtilâlci Marksistlerin daima pusuda 
yaptıklarını Yüce Meclis hiçbir zaman unutma
malıdır. 
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Bu sebepledir ki, Millet Meclisimizde bu ge
nel görüşmenin açılması da faydalı olmuştur. 
Türk gençliğini, memlekette anarşi yaratarak, 
kendi çıkarları için paravana yapmak istiyen 
cuntacılar, demokrasi düşmanları, ihtilâlci 
Marksist bakiyeleri, Meclis kürsüsünden mil
lete teşhir edileceklerini bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, öğrencilerimiz şimdi
ye kadarki davranışlariyle bâzı taşkın hareket
ler içine girmişlerse de, güvenlik kuvvetlerinin 
işe derhal müdahale etmesini gerektirecek, te
lâfisi zor hareketlerden kaçınmışlardır. Bu da 
göstermektedir ki, öğrencilerimiz hareketleri 
nin kontrol altında tutulmasına dikkat ve gay 
ret sarf etmişlerdir. Bu itibarla, ortaya attık
ları talepler arasında, üniversite yetkilileri ve 
Devlet tarafından üzerinde durulması mümkün 
olanların ayıklanması, aşırı arzu ve talepleri
nin neden yerine getirilemiyeceğinin kendileri
ne anlatılması, bildirileri ve sloganları arasına 
yersiz ve dikkatsiz bir şekilde girmiş olan bâzı 
siyasi inanç ve kanaatlerinin tartışma yerinin 
seçim meydanlariyle, Parlâmento olduğunun 
hatırlatılması lâzımdır. Bâzı bildirilerdeki gi
bi, düzeni köklü bir şekilde değiştirmenin, eği
timi emperyalist unsurlardan temizlemenin, 
bundan bir ay evvel seçim meydanlarında, rad
yo konuşmalarında bol bol bahsedilen malûm 
ve mahut tekerlemelerden ileri gitmediğini bu
rada bir kere daha hatırlatmak isteriz. 

Daha üç hafta önce, seçimden çıkmış olan 
bir ülkede, bu eski teranelerin, üniversite olay
larını fırsat bilerek, yeniden ısıtılıp ortaya 
konmasının, hem öğrencileri ve hem de kamu 
oyunu bıktıracağını bâzı kimselere haber ver
mek lâzımdır. 

öğrencilerimizin talepleri arasında yer alan 
ve daha önce çeşitli makamlar ve üniversite 
yetkilileri tarafından derpiş ve ifade edilmiş 
olan birçok meselelerin üzerinde yeniden dur
mamızda fayda vardır. Bu şekilde, öğrencilerin 
nakil ve meşru talepleriyle kabul edilmesi 
mümkün olmıyan aşırı, hayalî ve siyasi renk ta
şıyan beyanları arasındaki hudut daha vazıh 
çizilmiş olacaktır. Aynı zamanda gerek Hükü
met programında, gerekse ikinci Beş Yıllık 
Plânda, esasen teşhisi yapılarak, tedbirleri dü
şünülmüş olan bâzı meselelere daha âcil çözüm 
yolu bulabilmek için alınması gereken tedbirle

rin uygulanmasını hızlandırmak, alınacak olan
ları da biran evvel tesbit edip yürrülüğe koy
mak gerekecektir. 

Üniversite gençliğinin bilhassa üzerinde dur
duğu temel sorunları şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

imtihan yönetmeliklerinde öğrencinin kabi
liyetini tam olarak ortaya koymasına imkân 
vermiyen usuller tasfiye edilmelidir. 

Bir günde birden fazla imtihana girilmesi, 
öğrencinin fikrî olgunluğunu ölçmekten ziyade, 
onun hafızasını denemeye tabi tutan bâzı usul
lerin değiştirilmesi, baraj ve eleme gibi usul
lerin ıslah edilmesi, yazılı imtihan olan öğren
cilere sözlü hakkı verilmesi, asistanların imti
han kâğıtlarını derecelendirmemesi, gibi bâzı 
istekler ileri sürülmektedir. 

Bundan başka öğrencilerin şikâyetleri şun
lardır: 

Fakültelere dağıtılışlarındaki adaletsizlikler; 
sınıf ve dershanelerdeki izdiham, profesör, do
çent ve asistanların öğrencilerle gereği şekilde 
meşgul olamamaları öğretim üyelerinin çalış
ma saatleri ve tam zamanlarını üniversiteye 
verememeleri, yabancı dil öğrenme hususunda 
öğrencilerin güçlüklerle karşılaşmaları, bursla
rın kifayetsiz olduğu, yurtların yetersiz oldu
ğu, kantinlerin dar ve pahalı olduğu, üniversi
te harçlarının yüksek olduğu, ders kitaplarının 
pahalı olduğu, gibi talepler vardır. 

Aynı zamanda, fakültelerde disiplin siste
minin demokratik ruhtan ayrıldığı, üniversite 
eğitiminde kendilerine söz hakkı tanıyacak bir 
imkânın verilmediği, kütüphanelerin ve lâbora-
tuvarlann dar ve yetersiz olduğu, öğrencilerin 
boş zamanlarını değerlendirmede güçlük çek
tikleri, içinde yaşadıkları topluma intibakta 
zorluklarla karşılaştıkları ve saire gibi birçok 
talepler... 

Bundan başka, üniversite hocalığı kariyeri
ne taallûk eden daha bâzı temenniler de ifade 
edilmiş, asistanlığın daha cazip hale getirilmesi, 
üniversitede bilimsel faaliyetlerin memleket 
gerçeklerine ve sorunlarına yöneltilmesi, öğret
menlerinin bilimsel yeteneklerini takviye ede
bilmeleri için kendilerine imkânlar sağlanması 
gibi talepler de bu arada zikredilmiştir. 

Aynı zamanda, bilhassa yabancı üniversite
lerde ders veren bilim adamlarımızın yurda cel-
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bedilmeleri de öğrencilerimiz tarafından talebe-
dilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar saymış 
olduğum talepler öğrencilerimizin dikkatini çe
ken ve İkinci Beş Yıllık Plân gibi, Meclis Ko
misyon raporları gibi ve nihayet yıllık program
lar gibi çeşitli resmî belgelere intikal etmiş bu
lunan bâzı memleket sorunlarıdır, öğrencileri
miz bu ̂ talepleriyle, yukarda da belirttiğimiz 
gibi, bâzı meselelerin âcil mahiyet aldığına dik
kati çekmişlerdir. Bu noktalara Yüce Meclisin 
millî kaynaklarımızı hesaba katarak ve bir ön
celik silsilesi tesis ederek her birini önümüzde
ki dönemlerde teker teker ele alması gerekir. 
Bu konuda en büyük sorumluluk şüphesiz üni
versite yetkilileriyle Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Hükümetimize düşmektedir. Yüce Meclisimiz, 
Üniversitelerimizden bize intikal ettirilmiş olan 
bütün talepleri, şimdiye kadar büyük bir iyi 
niyet ve işbirliği arzusu içinde süratle karşıla
mıştır. Bundan sonra da aynı ruh haleti içeri
sinde üniversitelerimizden gelen istekleri dik
kat nazanna alacağı şüphesizdir. 
şüphesizdir. 

Nitekim, bütçe komisyonu raportörü olarak 
üniversitelerimizin ihtiyaçlarına dair kaleme al
mış olduğumuz geniş raporlarda bu konular ga
yet dokûmanter bir şekilde üniversite yetkilile
rimizle istişare edilerek tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Bir misal vermek üzere, 1966 yılında İstan
bul Üniversitesine müracaat eden öğrencilerle, 
kabul edilenler arasındaki dengesizliği ve niha
yet fakülteler arasındaki öğrenci dağılışlarının 
irasyonel mahiyetini şu iki rakamla belirtme
me müsaadenizi rica ederim. 

İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültele
rine 1966 da müracaat eden 109 bin küsur öğ
renciden - bu müracaatlar mükerrer hesapla
malar dolayısiyle kabarmıştır - ancak 6 000 i 
fakültelere girebilmiştir. Mükerrer müracaatla
rın kabarttığı bu toplam içinde 55 500 talep, 
fen ve teknik alanında öğretim yapan müesse
selere yapılmıştır. Halbuki bu müesseseler an
cak 1 757 öğrenci kabul edebilmişlerdir. Diğer
lerine yapılan müracaatlardan 5 105 tanesi be
şerî ve sosyal bilimler öğreten müesseselere git
mişlerdir. Bu durum bize fen ve teknik alanla
rına karşı arzunun daha kabarık olmasına mu

kabil bu müesseselerin öğrenim talebini karşı
lamakta güçlük çektiğini göstermektedir. Nite
kim toplam talebin ancak % 3 ünü fen ve tek
nik alanlarında öğretim yapan müesseseler kar-
şılıyabilmişlerdir. Tekrar dikkatinizi çekerim, 
bu talep mükerrer müracaatlar dolayısiyle ka
barmış olan toplum talebi ifade etmektedir. 
Edebiyat ve hukuk gibi sosyal ve beşerî bilim
ler öğreten fakülteler talebin onda birini tat
min edebilmişlerdir. Bu durum da göstermek
tedir M, İkinci Beş Yıllık Plânımızda dikkatin 
çekildiği yetişmiş insangücü arz ve talep arasın
daki dengesizlikleri işaret eden müşahhas mi
saller gözümüzün önündedir. 

Fakültelerimizde sınıflar ve dersaneler çok 
kalabalıktır. Meselâ İstanbul Hukuk Fakülte
sinde öğrenci sayısı 10 506 ya baliğ olduğu hal
de, elde mevcut dersanelerin istiap haddi 
2 146 dan ibarettir. Bu durum üniversitede fik
rî faaliyetler bakımından ciddî meseleler mey
dana getirmektedir. Ders dinleme imkânların
dan fizikî sorunlar dolayısiyle mahrum bulu
nan öğrencilerin büyük bir kısmı avare olmak
ta, ayakta ders dinliyenler dikkatlerini teksif 
edememekte, genel olarak öğretim faaliyetinin 
randımanı düşmektedir. Bu yüzdendir ki, elde 
mevuut istatistiklere göre İstanbul Hukuk Fa
kültesinde randıman % 8,5 dur. 

Üniversitelerimizin diğer bir problemi hoca 
yetersizliğidir. Bu yüzden randıman düşmekte, 
öğrenci öğretmen orantısı verimli bir fikrî me
saiyi mümkün kılmıyacak şekilde düşük sevi
yelere inmektedir. Bilhassa teknik ve fen oku
tan müesseseler öğretim faaliyetinin zaruri bir 
parçası olan lâboratuvar yetersizliklerinden şi
kâyetçidirler. Aynı zamanda kütüphanelerin 
gerek kitap stokları, gerekse çalışma ve oku
ma işine tahsis edilecek yerlerin darlığı dola
yısiyle büyük sıkıntı içinde bulundukları be
lirtilmektedir. 

Birçok fakülteler, meslekin maddi bakım
dan cazip hale getirilmeyişi ve alternatif çalış
ma alanlarında daha yüksek ücretlerin cari 
olması dolayısiyle asistan olarak mesleke yeni 
elemanlar almakta güçlük çektiklerini söyle
mişlerdir. öbür traftan öğretim üyeleri öde
neklerindeki yetersizlik dolayısiyle dışardan 
munzam iş alma hususunda büyük tazyikle 
karşıkarşıya bulunduklarını beyan etmişlerdir. 
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Üniversiteye tahsis edilen çalışma saatlerinin 
azlığı, hocaların tam zamanlariyle üniversiteye 
kendilerini bağlıyamamalan, özel yüksek okul
ların munzam talepleri üniversitelerimizde ho
calar yönünden verimi düşüren başlıca âmiller 
olarak bilinmektedir. 

öğrenciler yönünden, verimli, sakin ve tat
minkâr öğretim imkânlarını kısıtlıyan birçok 
faktörler Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş olan 
raporlarda şöylece özetlenmiştir: öğrencilerin 
aldıkları burslar 250 lira seviyesindedir ve ye
tersizdir. Yapılmış olan araştırma ve soruştur
malardan öğrencilerin 250 liralık bursun 200 
lirasını asgari olarak yurt ve yemek masrafla
rına tahsis ettiklerini ortaya çıkarmıştır, öğ
renciler kitap ve diğer masraflarını bu sevi
yede bir bursla karşılıyamamaktan acı acı ya-
kmmışlardır. Yurtlar meselesi yine başka bir 
şikâyet konusudur. 

istanbul Üniversitesinin 33 000 küsur öğ
rencisinden 1966 da ancak % 10 unun fayda
lanabildiği, geri kalanlarının mesken ve çalış
ma bakımından büyük sıkıntılarla karşıkarşı-
ya bulundukları anlaşılmaktadır, öğrenciler 
bu şartlar altında dağınık ve başıboş bir hayat 
sürme eğilimine kapılmaktadır. Bilhassa taşra
dan gelmiş olan öğrenciler büyük şehirlerin ya
bancı muhitlerinde ciddî intibak meseleleriyle 
karşılaşmaktadırlar. Onların bo§ zamanlarını 
değerlendirecek, yalnızlıklarını giderecek, için
de yaşadıkları ortama onları intibak ettirecek 
tanışma, eğlenme ve dinlenme imkânları olduk
ça kısıtlıdır. 

öğrencilerimiz üniversite harçlarının yük
sekliğinden de şikâyet etmişlerdir. Diğer taraf
tan üniversite makamları geniş kütlelere bir 
malî külfet yüklemeden bedava ve karşılıksız 
olarak verilen eğitim hizmetlerinin israf edil
mesini de önlemek gerektiğini belirtmişlerdir. 
Çünkü son derece pahalı olan bir âmme hizme
tinin sırf bedava olması yüzünden bâzı kimse
ler tarafından israf edildiği, sınıflarda yığılma
ların meydana geldiği, üniversitede yıllanmış 
talebelerin bir mesele olarak ortaya çıktığı ile
ri sürülmüştür. 

Harçları azaltmak veya büsbütün kaldır
mak yerine fakir ve kabiliyetli öğrencilere, 
başka memleketlerde de olduğu gibi, devlet 
bursları verilmesi usulü telkin edilmiştir. Üni
versite hocaları, Türk üniversitelerinin daha 

I dengeli ve daha seviyeli bir akademik topluluk 
I haline gelebilmesi için, yabancı memleketlerde-
I ki gibi, Gampus usulünün bizde de başlatılma-
I sini temenni etmişlerdir. Orta - Doğu Teknik 
I Üniversitemizdeki gibi, üniversite müessesele-
I rinin belirli bir mekânda toplanması çeşitli 
i yönlerden üniversitelerimizde akademik bir 
I topluluk havasımn yaratılmasına yardım ede-
I çektir. Bâzı üniversitelerimizde hocalar, rahat 
I çalışma odası dahi temin edemeyişlerinden şi-
I kâyet etmişlerdir. 
I öte taraftan üniversite hocaları arasında 
I çeşitli üniversitelerimizin uygulamakta olduğu 
I farklı ücret baremleri büyük bir huzursuzluk 
I kaynağı olmaktadır. 
I Muhtariyet prensibi üniversitelerimize, mâ-
I nevi gelişme, zenginleşme ve ilerleme imkânı 
I veren çok önemli bir prensibolmuştur. Fakat 
I muhtariyetin zaman zaman üniversitenin dış et-
I kilere kendini kapatması, bilim adamlariyle 
I toplum ve öğrenciler arasındaki mesafeyi açan 
I bir etken olarak rol oynamaya başlaması endi-
I şeşi de izhar edilmektedir. Üniversitelerimizde 
I yer yer denenmeye başlanan, çeşitli kesitleri 
I temsil eden, mütevelli heyeti prensibi bir alter-
I natif yol olabilir. Yahut da üniversitelerimizin 
I endüstri, devlet, mahallî idareler ve öğrenci 

dernekleriyle daha sıkı irtibat halinde bulun-
I masını sağlamak için bu müesseselerden üniver-
I site idaresine temsilciler alınması fikri üzerin-
I de durulabilir. 

I Sayın Milletvekilleri; 
I Buraya kadar yaptığımız tahliller öğrenci 
I hareketleriyle, halkoyuna yeniden duyurulmuş 
I bulunan gençlik ve yüksek öğrenim sorunları 
I üzerinde Meclisimizin durmasına fırsat ve im-
I kân vermiştir. Hükümetimiz ve Millî Eğitim 
I Bakanlığımız üniversite camiası ile sıkı işbirli-
I ği halinde, teker teker sayılan bu ihtiyaçları 
I karşılıyabilmek için birçok tedbirler almış ve 
I almaktadır. Yüksek öğretim gençliğine rahat, 
I medenî, sıhhi barınma yurtlan, öğrencilerin 
I bütün kültürel ihtiyaçlannı karşılıyacak tesis-
I 1er yaptırılması fikri, Adalet Partisinin seçim 
I beyannamesi üzerinde betahsis durduğu mü-
I şahhas tedbirlerden bir tanesidir. 

I Hükümetimiz fakir öğrencilere burs verme 
I işini birkaç misli artırmış, Kredi ve Yurtlar 
| Müdürlüğünü munzam malî imkânlarla teç-
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biz etmiştir. İşçilerin çocuklarına burs veril
mesi fikri eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleş
tirilmesi bakımından önemli adımlardan birisi 
olmuştur. Üniversitelerimizin kadro ve tazmi
nat meselelerine ilişkin talepleri süratle ele 
alınmıştır, üniversite hocası yetiştirmek için, 
dış ülkelere doktora yaptırmak üzere yolla
nan bursluların sayısı çoğaltılmıştır, üniver
sitelerimizin ve fakültelerimizin artan talep 
karşısında genişlemesi gereken bina ve yapım 
ihtiyaçları en süratli şekilde ele alınmıştır. 

Hiç şüphe yok Hükümetimiz, şimdiye ka
dar bu gibi alanlarda yapılmış olan işleri 
Meclise yeni baştan arz ederek, konuya daha 
da aydınlık getirebilecek durumdadır. 

Bursların hem aded, hem de miktar bakı
mından artırılması, 'öğrencilere ders kitapları
nın daha ucuza temin edilmesi, Japonya'daki 
gibi ders kitapları yazma ve tercüme etme işi
nin hızlandırılması ve bu işe fakülte profesör
lerinin katılması, yurt yapımına hız verilmesi, 
öğrencilerin akademik kapasitelerini ölçmede 
demode ve yetersiz olan imtihan yönetmelikle-
riyle disiplin usullerinin ıslah edilmesi ve 
saire gibi birçok konularda yetkili kurullar 
süratle bâzı hal çareleri bulabilirler. 

Bunun gerisinde kalan bâzı talepler, an
cak rasyonel bir öncelik sırasına göre ve millî 
kaynaklarımızdaJki artış temposuna paralel bir 
şekilde ele alınabilecek neviden hareketlerdir, 
tedbirlerdir. 4 - 5 sene gibi orta vadeli, 10 -15 
sene gibi uzun vadeli dönemlerde gerçekleşti
rilmesi mümkün olan istek ve arzuların, bu
gün derhal gerçekleştirilmelidir, diye ortaya 
konmasına imkân yoktur. Meselenin girift ve 
karmakarışık yönünü göremiyen bâzı gençleri
mizin sabırsızlanmalarını anlamakla beraber, 
bunların teklif ettikleri birtakım aşırı taleple
rini tervicetmiye imkân yoktur. Siyasi bir ma
hiyet arz eden ve ancak uzun vâdeler içerisin
de gerçekleştirilmesi mümkün olan bâzı taleple
rin bugün ortaya atılması ve bunların seçim 
mekanizmasiyle, Parlâmento müessesesi dışın
da birtakım baskı usullerine başvurarak ger
çekleştirilmeye kalkışılması mümkün değildir. 
Millet çoğunluğunu ikna etmeden, seçimleri 
kazanıp Parlâmentoda çoğunluk haline gelme
den siyasi kanaatlerin birtakım emrivakilerle 
gerçekleştirilemiyeceğini herkes bilmelidir. 

Sayın Milletvekilleri, sözlerimin burasında 
bâzı muhalefet sözcülerinin beyanları üzerinde 
de bir miktar durmak isterim. C. H. P. ve 
T. 1. P. ne mensup sözcüler, bizim de konuş
mamızda temas ettiğimiz birçok müşahhas 
mesele ve arızaya işaret ettikten sonra «Bütün 
fbu eksiklikler düzen bozukluğundan ileri geli
yor» diye sözlerini bağlamışlardır. Tabiî, mu
halefetin Parlâmento konuşmalarında, çoğun
luğun bilmediğini kendileri biliyormuş, yeni 
ve orijinal bâzı. görüşler ortaya atıyormuş inti
baını uyandırmak istemesini normal karşıla
rız. Ancak, işin mantıki tahlilini yaptığımız 
takdirde gerek C. H. P. ve gerek T. 1. P. ta
rafından üniversite sorunları olarak ortaya at
tıkları konuların bir gûna düzenle ilişkisi bu
lunmadığını burada yeniden belirtmek isterim. 

Bir kere kendileri de bu gibi olayların yal
nız Batı ülkelerinde, yani kapitalist dünyada 
değil, sosyalist ve kollektivist Doğu ülkelerin
de de ortaya çıktığına konuşmalarında temas 
etmişlerdir. Bu demektir ki; bu meseleler bir 
sistemin zaruri v© tabiî olarak doğurduğu be
lirli bir düzene sıkı sıkıya bağlanabilecek 
cinsten arızalar olmaktan uzaktır. 

Bundan başka, meselenin çözümlenmesi için 
çare olarak ortaya attıkları tedbirlerin keza 
düzenle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtmek 
isterim. 

T. 1. P. sözcüsü tarafından ileri sürülen, bir 
kısmı C. H. P. sözcüsü ve diğer sözcüler tara
fından benimsenen tedbirlerin ne kapitalizm 
ve ne de sosyalizmle ilgisi vardır. Meselâ, 
T. t. P. sözcüsünün çare olarak ileri sürüp ta
rafımdan teker teker tesbit edilen şu taleple
ri; yani bursların artırılması, hocaların tam 
zamanlariyle üniversitede çalışmaları, öğren
cilerin yönetimde temsil edilmeleri, hoca -
öğrenci ilişkilerinin sıklaştırılması, öğrenci 
yurtlarının ıslahı ve artırılması, köylü çocuk
larına daha çok okuma imkânlarının verilmesi, 
öğrencilerin arzu ettikleri alanlara ve istidat
larına göre öğrenim, alanlarına yönelmeleri, 
üniversitede vesayet usullerine son verilmesi, 
üniversitede serbest araştırmaya ve soru sor
maya öğrencilerin teşvik edilmesi gibi esaslar, 
İkinci Beş Yıllık Plânı ve 1968 programını 
daha dikkatle okudukları takdirde görecekle
ri gibi, Adalet Partisi İktidarının da üzerin
de esasen durduğu temel eğitim sorunlarıdır. 
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Konuşmamı daha genişletmemek için plân 
ve programdan iktibaslar yaparak resmî Hü
kümet dokümanlarına uzun atıflarda bulun
mak istemiyorum. Kendileri benim konuşmam
da da bu noktaların daha etraflı ve ayrıntılı 
olarak ele alııımış bulunduğunu görmüş olacak
lardır. Fakat bu münasebetle şu noktaya te
mas etmek isterim ki, çare olarak saymış ol
duğu bâzı teklifler aslında T. i. P. nin inandı
ğı kollektivist sosyalizmle değil, fakat bizim 
benimsemiş olduğumuz bugünkü hürriyet üze
rinde yaşıyabilecek, mevcudolabilecek neviden 
ıslahat yollandır, üniversite muhtariyeti mese
lesi gibi, öğrencilerin istedikleri alanlara gide
bilmeleri hürriyeti gibi, Devletin kendilerini 
mecburi sınıflara ayırmaması gibi, üniversite
de vesayet usulünün tasfiyesi gibi, öğrencile
rin yönetimde temsil edilmeleri gibi usuller, 
kollektivist sosyalist ülkelerde, Doğu Blokun-
da, Sovyetler Birliğinin temsil ettiği düzen içe
risinde değil, fakat bizim mensubolduğumuz 
hür dünya içinde düşünülmesi ve ancak uygu
lanması mümkün olan tedbirlerdir. 

Onun için kafalara vuzuh verebilmek isti
yorsak konuşmamın başında da belirtmeye ça
lıştığım gibi, meselelere ideolojik katılıklardan 
değil, rasyonel ve objektif esaslardan bakma
ya çalışmalıyız. Bu yapıldığı takdirde ortaya 
atılan görüşler arasında büyük bir uçurumun 
değil, fakat kolaylıkla telifi mümkün olan bâzı 
nüans farklarının mevcut bulunduğu, yeni me
seleler ve çarelerimiz gibi etrafında uzunboylu 
konuşulan sözlerin aslında, resmî belgelerde 
çok daha etraflı bir şekilde ele alınmış konu
lar olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu tarz ge
nel görüşmelerde, tatbikata daha büyük hız 
verme, yıllık programlar hazırlanırken bâzı 
noktalara ağırlık ve öncelik verme gibi faydalı 
birtakım hususlar da şüphesiz ortaya çıkacaktır. 

Muhalefete mensup bâzı sözcülerin ortaya 
atmış bulunndukları bir nokta üzerinde de 
açıklığa kavuşmamız lâzımdır. Bu da öğren
cilerin üniversite yönetimine karışmaları key
fiyetidir. Anayasamızın 120 nci maddesi, üni
versite yönetiminin öğretim üyeleri tarafın
dan yürütüleceğini âmirdir. Binaenaleyh, öğ
renci temsilcilerinin müfredat, yönetmelikler, 
disiplin konulan gibi öğrenci hayatiyle ilgili 
alanlarda istişari mahiyette düşüncelerini ak

settirmelerine imkân veren bir mekanizma üze
rinde durulabilir. Yoksa, bir nevi öğrenci sen-
dikalizmi, yahut kooperatif sistemle üniversi
telerin yönetilmesi, Anayasanın âmir prensip
leriyle bağdaşamaz. 

Bâzı sözcüler, öğrencilere mezuniyetten 
sonra bulunması gereken iş meselesi üzerinde 
de durdular. Bu konuya da vuzuh vermek zo
rundayız. Burs almak, diploma almak, öğ
renciye belirli bir iş veya geliri garanti eden 
bir hak değildir. Bu bir imtiyazdır. Hür bir 
toplumda meslek ve iş seçimi vatandaşın ken
dine güvenine, hayata hazırlık çabasına bağlı 
bir keyfiyettir. Şüphesiz bütün yurt sathında 
yetişmiş olan vatandaşlarına tam çalışma im
kânlarını hazırlamak, Anayasamızın da belirt
tiği esaslar içinde, Devletin sorumluluğuna dâ
hildir. Ancak bu, iş garantisi veya belirli 
alanlara mecburi sevk ve tâyin mekanizma-
siyle sağlanamaz. 

Daha önce de belirtmeye çalıştığımız gibi, 
plânlı kalkınma felsefesi içinde Devlet, eği
tim politikasını kalkınma hedeflerine, yetişmiş 
insangücü talebine cevap verecek şekilde ayar
lamak zorundadır. İkinci Beş Yıllık Plânı, zah
met edip okuyan ve inceliyen arkadaşanmız, 
yıllık programlan tetkik eden meslekdaşlan-
mız bu genel hedefin birtakım umumi sözler 
ve temennilerle değil, fakat istatistik tablo
ları, mukayeseli hesaplar, bunu gerçekleştire
cek birçok tedbirlerle düşünülmüş, yürür
lüğe konmuş olduğunu bizzat göreceklerdir. 

Birçok sözcü arkadaşımız, aydınlarımızın, 
yetişen gençlerimizin ezbercilikten, nazari bir
takım bilgileri kafaya depo etme alışkanlı
ğından kurtarılmasını haklı olarak talebetmiş-
lerdir. Bunun için eğitim felsefemizin ve po
litikamızın ıslahından bahsetmişlerdir. Bu ar
zuya bütün gönlümüzle katılıyoruz. 

Türk eğitim sisteminin ezberci, kopyacı, ori
jinal düşünmeyi zorlaştmcı, dogmatik ve katı 
kafalı bir okumuş tipi yetiştirdiği bir bakıma 
söylenebilir. Türk eğitiminin artık nicelikten 
çok niteliğe önem vermesi gereken bir döneme 
ulaştığı da ayrı bir gerçektir. 

Bu yüzden aydınlanınız arasında memleket 
gerçeklerini öğrenme, araştırma arzusu hissetmi-
yen, içinde bulundukları ortamın meselelerine 
karşı bilgi ve tecessüs duymıyan birçok okumu
şun ortaya çıktığından şikâyet edilmektedir. 
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Bunlar, fazla çalışma ve sıkıntıya katlanmak is
temedikleri için kafalarındaki hazır formülleri 
topluma ve etrafındakilere zorla kabul ettirme 
hevesine kapılmaktadırlar. Bu durum memle
kette aşırı sağ ve aşın sol uçların yayılması
na müsait zemin hazırlıyan zararlı bir ortam 
meydana getirmektedir. Meselelere ancak kuv
vet yoliyle, şiddete başvurarak çözüm buluna
bileceği inancı, hep bu yan aydınların kafa 
yapılarından doğan bir özelliktir. Çünkü, girift 
meselelere çözümün, sabırlı yaklaşmalarla, araş
tırmalarla, derinliğine tahlil ve incelemelerle 
değil, ancak kendi kafalarında hazırlanmış 
birtakım basit formüllerin uygulanmasiyle 
mümkün olabileceğine kaanidirler. 

Türk eğitimin bu yoldan biran evvel ayrıl
ması, yarı münevver yetiştiren, ortaya daima ku
surlu ürün çıkaran bir nevi köhne fabrika ha
linden kurtarılması şüphesiz lâzımdır. Bir süre
dir eğitim politikamızı inceliyen uzmanlar, 
bu hale son verecek tedbirler ve anakoşullar 
üzerinde düşünmüş ve ortaya bâzı çözüm yol
ları teklif etmişlerdir. Yalnız bu iş oldukça 
uzun çalışmayı gerektiren köklü bir değişme
yi icabettirmektedir. Fakat bu durum hem 
İkinci Beş Yıllık plânın, hem de 1968 progra
mının birçok yerinde bahis konusu edilmiş, 
gözlem, deney ve araştırmaya dayanan modern 
eğitim kurallannın daha ilkokuldan başlıya-
rak üniversite ve yüksek öğrenime kadar nasıl 
bütün eğitim alanına yayılması için tedbirler 
düşünüldüğünü ifade eden bahislere bu dokü
manlarda uzun uzun yer verilmiştir. Arka-
daslanmızın bu kısımları dikkatle okumaları 
faydalı olacaktır. 

Değerli arkadaslanm, konuşmama son verir
ken bovkot ve ishalin yer yer sona ermesiyle 
mevdana gelen durumla, meselenin üniversite 
hayatımız ve âmme düzenimiz açısından dikka
te alınması gereken bâzı yönlerine de değinmek 
mecburiyetindeyim. 

Sözlerimin başında da belirtmeve çalıştığım 
gibi, son olavların âcil bâzı meselelere , kamu 
oyunun dikkatini çekmesi gibi, bâzı müspet kat-
kılan olmuştur, denebilir. Her şeyden evvel 
bir plân ve program içinde ele alınması müm
kün olan ve memleketin malî güciyle orantılı 
olarak yürütülebilecek bu tip sorunlara Mec
lisimizin bundan sonra daha büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle eğileceği şüphesizdir. Fakat 

bu olaylar aynı zamanda hem üniversite ha
yatımız ve hem de âmme düzenimiz bakımın
dan bâzı ciddî tehlikelere de kamu oyumu
zun ve gençliğimizin dikkatini çekmiş olmalı
dır. Bu olaylar yüksek öğrenimin kalitesini 
yükseltme, eğitim sistemimizin hayat adamı 
yetiştirmesini teşvik etme, fırsat eşitliği ve sos
yal adaleti eğitim alanında tesis etme gibi, 
ulvi hedeflerin boykot, işgal, zor ve şiddete baş
vurma gibi hareketlerle tesis edilmesi şöyle dur
sun, bilâkis bunlardan gittikçe uzaklaşma ih
timallerinin de ortaya çıkabileceğini göster
miştir. 

Bir misal vermek üzere şu noktayı zikretme
liyim ; öğrenciler bir taraftan halka dönük eği
timden. fırsat eşitliğinden bahsederken, aynı 
bildiride bu hedeflerle bağdaşması mümkün ol-
mıvan ve hattâ onlara taban tabana zıt bâzı 
talepler ileri sürmüşlerdir. Ezcümle, devam et
likleri müesseselere alınacak öğrenci sayısının 
tahdidedilmesi ve kendilerine, eleme ve baraj 
gibi usuller kaldırılarak, sınıf geçinceye ka
dar imtihan hakkının tanınması gibi talepler 
bu neviden isteklerdir. 

Bunların halka dönük eğitim ve fırsat eşitli
ği gibi ilkelerle bağdaşması cok zordur. Çün
kü, öğrenci adedinin tahdidedilmesiyle bu öğ
renciler diğerleri aleyhine, kendilerine bir im
tiyaz ve inhisar - tanınmasını istiyorlar demek
tir ki, bunun ne halka dönük eğitimle ve ne 
de fırsat eşitliği ilkesiyle bağdaşması müm
kündür. 

Aynı şekilde mükerrer imtihan hakkı tanın
ması ve harçların dondurulmasivle sınıflarda 
vıgılmalann meydana gelmesi ve bu suretle 
veni girecek gençlere tanınacak kon ten i anla
rın eksilmesi, yine aynı ilkelerle taban tabana 
zıt olan talepler arasında olmuştur. 

öte taraftan, eğitimin kalitesinin yükseltil
mesini istiyenler, sınıflarda bu yığılmalar yü
zünden mevdana gelecek durumun kalite üze
rine nasıl tesir yapacağını, öğrenci - Öğretmen 
münasebetlerine nasıl etki yapacağını düşünme
miş görünüyorlar. 

Keza memleket gerçeklerine dönük bir bilim 
ve araştırma hamlesinin üniversitelerimizde ger
çekleştirilmesini isterken, hocalann bütün za-
manlannı üniversiteye tahsis etmeleriyle mey
dana gelecek durumu iyi hesaplamak mecburi
yetindeyiz. 
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Üniversite hocaları, yalnız ders veren kimse
ler olmayıp, hem âmme sektörünün, hem de iş ve 
tatbikat alanlarının ihtisaslarına müracaat ede
ceği nâdir yetişen uzmanlar oldukları için, on
ları fildişi kulelerine hapseden bir tatbikattan 
da kaçınmak mecburiyetindeyiz. İngiltere, Al
manya ve Amerika gibi memleketlerde ilimle 
tatbikat yanyana gittiği için verimli ve yaratıcı 
bir ortam meydana çıkmaktadır. 

Sözü uzatarak bu misalleri daha da çok ar
tırmak mümkündür. Fakat şu kadarını söyle
meliyim ki, ayak üstü ele alman birçok konula
rın, boykot ve işgal hareketleri gibi amatörce 
ıslahatçılık yoliyle halledilmesine imkân yoktur. 
Bunlar soğukkanlı bir şekilde etraflıca düşünüle
rek, zincirleme etkileri bir bir hesaplanıp kıyas
lamalar yapılarak halledilebilecek cinsten girift 
ve teknik konulardır. Üniversite hocalarımızın 
profesörler kurulları ve senatoların tazyik ve 
zorlama altında bu gibi girift konularda üs-
tünkörü kararlara itilmesi, üniversitelerimizin 
geleceği bakımından, çok hatalı bir davranış 
olacaktır. Bu meseleye kamu oyumuzun, üniver
sitelerimizin ve ciddî öğrencilerimizin dikkati
ni çekmeye mecburuz. 

Meselenin kamu oyu bakımından üzerinde 
hassasiyetle durulacak diğer bir yönü şurada
dır : Konuşmamın başlarında da belirtmeye ça
lıştığım gibi, üniversite bağımsızlığını, öğren
cilerin meşru ve tabiî isteklerini paravana ya
parak âmme düzenini bozmak, kurulu otorite
ye karşı direnme hareketlerini tahrik etmek ve 
memlekette tam bir anarşi ortamı yaratmak 
istiyen aşırı sol, köşede fırsat beklemektedir. 
Bu sefer meşruiyet sınırlarını zorlama hususun
da gençlerin hareketlerinden tam mânasiyle 
faydalanamamışlardır, ama ümitlerini de hiçbir 
zaman kaybetmemişlerdir. , Onların hedefi; 
hem güvenlik kuvvetleriyle öğrencileri, hem de 
bağımsız üniversite otoriteleriyle gençleri kar-
şıkarşıya getirip vuruşturmak, yahut yurtta
ki her türlü meşru idareye karşı meydan 
okuma hareketlerini tahrik etmektir. 

Meselenin bu yönü, üniversitelerimize baskı 
ve şiddet yollariyle yapılacak amatörce müda
halelerin vereceği zararlardan çok daha ciddî
dir. Çünkü bu iş, bir âmme düzeni meselesi teş
kil eder ve hem de demokratik rejime karşı 
küçük azınlıkların başkaldırması anlamına ge
lir ki, bu tipik bir rejim meselesi yaratır. 

Binaenaleyh, siyasi mücadeleyi demokratik 
oyun kurallarına uygun olarak yürütmeye ka
rarlı teşekküller olarak avamfirip kışkırtma
lardan sorumsuzlukları haklı ve meşru gören 
oportünist hesaplardan kendimizi kurtarmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın anaunsur-
lannı bir kere daha özetlememe müsaade etme
nizi rica ederim. 

Üniversite olaylarının, diğer ülkelerde cere
yan edenlerle ortak kökleri, evrensel yönleri var
dır. öte yandan, eğitim sistemimizin toplumsal 
gelişmemize ve yeni şartlara ayak uydurmada 
güçlüklerle karşılaştığı da bir gerçektir. Üniver
site hayatımızın gerek öğrenciler, gerekse yö
neticiler ve öğretmenler yönünden ıslah edil
mesi, yenilenmesi gereken pek çok yönleri mev
cuttur. Devletin' bu alanda da geniş sorumlu
lukları vardır. Bu sebeple öğrenci hareketle
rine gerekçe olarak gösterilen talepler içinde, 
üzerinde ciddiyetle durulacak birçok hususlar 
mevcuttur. 

Ancak, boykot ve işgal olaylarının bâzı meş
ru ve mâkul istekleri dejenere ettirecek, ha
reketi ilk hedeflerinden saptırıp, yozlaştıracak 
bir niteliğe bürünebileceğine de âmme efkârı
mızın dikkatini çekmek zorundayız. Aşırı sol 
kanat, bilhassa yaymlariyle de itiraf ettikleri 
gibi, bu hareketi tam olarak kontrol altına al
ma çabası içerisine girişmiş bulunmaktadır. Bu 
hususta bir fikir edinmek istiyenlerin son gün
lerde yayınlanmakta olan bâzı dergileri dik
katle okumalarını tavsiye ederiz. 

öğrenci kütlesini, sınıf ihtilâli ve Marksist 
ayaklanma için araç olarak kullanmak istedik
lerini yıllardan beri tekrar eden ihtilâlci sosya
listler, diğer ülkelerde olduğu gibi, bizde de 
bu hareketlerin içine sızmak istemektedirler. 
Bu durumun meseleyi bir âmme düzeni ve re
jim problemi haline getirmesi ihtimali mevcut
tur. Demokrasiyi ve parlömanter rejimi ayakta 
tutmaya kararlı olan müesseselerin böyle 
bir gelişme ihtimali karşısında yerlerini açık
ça belirtmeleri ve her türlü anarşiye karşı ol
duklarını sözleriyle, hareketleriyle tescil ettir
meleri gerekir. 

Sayın milletvekilleri; bu genel görüşme hem 
üniversitelerimizi yeniden incelemek ve hem de 
siyasi istikran koruma ve hürriyet düzenini ya-
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satma konusunda gerçek niyetlerimizi bir kere 
daha halk oyuna aksettirmeye fırsat vermiştir. 

Adalet Partisi Grupu adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (A.F. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Başbakanın, 
buyurun efendim. (A.F. sıralarından şiddetli al
kışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Huzurunuza, son günlerde cereyan etmiş 
olan, cereyan etmekte olan üniversite olayları 
dolayısiyle açılmasına karar vermiş bulundu
ğunuz genel görüşme ile ilgili fikir ve müta
lâalarımızı serd etmek üzere gelmiş bulunuyo
rum. 

Mesele, fevkalâde mühim, fevkalâde ciddî ve 
fevkalâde nazik bir meseledir. Onun içindir ki, 
huzurunuzu bir müddet işgal edeceğim. Sabır
larınızı taşırmamaya gayret etmekle beraber 
daima Yüce Meclise her şeyi açık, her şeyi ale
ni, her şeyi olduğu gibi söylemeyi şiar edin
miş ve bunu Yüce Meclise olan sorumluluğu
muzun bir neticesi addetmiş iktidarın başı 
olarak bildiğimizi, gördüğümüzü huzurunuz
da ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; hâdiseye nasıl ba
kalım, nereden bakalım, hâdiseye bakarken na
sıl bir metot seçelim ve ne neticelere gelelim? 
Bu sualleri cevaplandırabilmek için birçok bil
ginin huzurunuzda, tekrar dahi olsa, hulasa
ten verilmesine ihtiyaç vardır. Hâdiseye ob
jektif esaslar içinde bakacağız. Eğitim mese
leleri; kökü mazide, alınacak tedbirlerin neti
cesi istikbalde olan meselelerdendir. Eğitim 
meselelerinde bugün tedbirini almakla yarın 
sabah netice alınacağını ümidetmeye imkân 
yoktur. Eğitim meseleleri kuşakların mesele
leridir. Bu itibarla hiçbir psikoz, hiçbir fobi, 
hiçbir kompleks içerisinde olmadan bildiğimi
zi, gördüğümüzü sizlere iletmeye gayret ede
ceğim. 

Muhterem milletvekilleri; halihazırda cere
yan etmekte olan hâdiseler ne bir başlangıçtır, 
ne de bir sondur. Üniversite hâdiselerinin tam 
bir değerlendirilmesini yapmak, belki şu anda 
bütün faktörleri doğru olarak değerlendire
rek, ağırlıklarını vererek mümkün dahi değil
dir, ama değerlendirmeye çalışmaktan bizi alı

koyan her hangi bir husus da mevcut değildir. 
Bu itibarla serd edeceğim mütalâalar içerisinde 
bugün ortada olmıyan faktörlerin veyahut ye
ni gelişmelerin, dünyanın diğer memleket
lerindeki gelişmelerin çıkaracağı yeni husus
ların ağırlığını bulmıyabilirsiniz. Şu ana ka
dar cereyan etmiş olan hâdiseleri, çok eski ta
rihlerden başlayarak, tahlil etmek mümkün
dür. 

Bugün, memleketimizin üniversite hâdiseleri
ne çok hassas olduğu bir ülke olduğu düşünü
lürse, çeşitli değerlendirmelerin yapılabilece
ğini de kabul etmek yine hakşinaslık olacak
tır. Çeşitli değerlendirmeler şu anda yapılabi
liyor, meseleye öğrencinin bir kısmı başka türlü 
bakabiliyor, Öğretim üyeleri başka türlü bakabi
liyor, öğrenci ebeveyni başka türlü bakabiliyor, 
hukukçular, politikacılar ve nihayet yurdun her 
köşesindeki vatandaş çeşitli açılardan meseleyi 
mütalâa ediyor. Bütün bunların doğru bir 
muhassalasını almak, zannımca , pek kolay bir 
iş değildir, ama bununla beraber biz, yine bir 
muhassala bulmaya çalışacağız. 

Muhterem milletvekilleri; hâdiseleri mütalâa 
ederken Türkiye'nin siyasi ve sosyal ortamını, 
bu ortamda cereyan eden münakaşaları, bu 
münakaşaların çeşitli şekillerde genç dimağla
ra intikalini, bunların tesirlerini bir kenara 
bırakamayız. Hâdiseleri mütalâa ederken 
dünyanın siyasi konjonktürünü ve bugün dün
yada olup bitenleri yine bir kenara bırakama
yız. Hiç kimse bizim çocuklarımız bu işlere da
ha erken başlamıştı, bu itibarla bizim meselele
rimizin dünya meseleleri ile ilişkisi yoktur, di
yemez. Çünkü bu gerçek değildir. Dünya, kü
çülmüş bir dünyadır,, modern münakale ve mu
habere imkânları, dünyadaki her çeşit hare
keti, bu harekete arzulu olanları çok çabuk bir 
dayanışma içine sokabiliyor. Bu itibarla, genç
lerimizi, bu işlere iştirak eden çocuklarımızı vi
kaye etmek maksadiyle, «Bu işleri bizimkiler 
bulmuşlardır, başkalarının tesiri olmamıştır» 
gibi bir beyan, gerçekle ilgili olamaz. 

Dünyanın sosyal ve siyasi konjonktürünün 
ve memleketimizde cereyan eden münakaşala
rın, dünyanın diğer memleketlerinde, bilhassa 
Batı ülkelerinde cereyan eden münakaşaların, 
meydana gelen hareketlerin gayet tabiîdir ki, 
memleketimizde meydana gelen hareketlere 
bir tesiri olacaktır ve vardır. Bununla, hangi za-
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viyeden bakarsanız bakın, ne hâdiseleri küçült
meye, ne hâdiseleri gayrimillî yapmaya çalıştı
ğımı çıkaramazsınız. Onu söylemek istemiyo
rum çünkü. Hâdiseye doğru teşhis koyabilme
miz için, hâdiseleri doğru mütalâa edebilmemiz 
için bütün faktörleri nazarı dikkate almanın, 
objektif bir metot seçmiş olmanın zarureti ola
rak nazarı dikkate alıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'deki tale
be hareketlerinin, bu zamana kadar cereyan et
miş bulunan hareketlerin ve yine bugün cere
yan etmekte olan hâdiseler üzerinde tesirleri 
vardır. Vatandaş zihninde yarattığı intiba ba
kımından vardır, sebep ve neticeleri aynı bile ol
masa, Türk vatandaşının kafasına yerleştirdiği 
tedirginlikler bakımından vardır. Bu itibarla 
meselenin bir ucunu da, o istikâmetten tutmak 
gerekiyor. Türk efkârı umumiyesi talebe hare
ketlerine karşı gayet hassastır. Çünkü, tarihi
mizde, geçen yüz seneye yakın zaman içerisin
de çeşitli talebe hareketlerini ve bunların ne
ticelerini görmüştür. Talebe hareketlerini yağ
mur getiren bulutlar gibi görür; «Altından ne 
çıkacak bakalım» diye görür. Bunda da haklı
dır. 

1876 Talebe-i ulûm hareketi ile başlıyan ve 
neticede Abdülaziz'in halline varan hareketler 
tarih kitaplarında yazılı. Zihinlere de hakkedil
miş. 1912 Balkan Harbine tekaddüm eden gün
lerde «Harb isteriz» nidaları içerisinde Babı
âli bahçesine sadrazamı çıkaran, hattâ Yıldız'-
da Padişahı pencereden talebeyi selâmlatan, 
Dolmabahçede aynı hareketleri yapan, yine ta
lebe ile bu hareketlerden medet umanların ka
rışmış şeklidir. Netice ne olmuştur? Netice 1876 
Talebei Ulûm hareketiyle Abdülaziz tahttan in
dirilmiş, tarih kitapları, inandığımız, daha 
doğrusu, bugün elimizde bulunan kaynaklar, bu 
hareketi tanzim edenlerin, bu hareket için mas
raflarını sonradan padişah olan Beşinci Mu
rat'tan aldıklarını yazıyor., 

Geliyoruz Balkan Harbi öncesine, «Harb is
teriz» diyen talebe, ittihat ve Terakki'nin teşvi
ki ile, sokağa dökülmüştür. Kaynaklar bunu 
gösteriyor. Biz o günleri yaşamadık, bilmiyo
ruz. Yani, o günlerin içinde yaşamadık, ama bu
gün orta yerde mevcut kaynaklar ittihat ve Te
rakki Fırkasının o günkü iktidarı sıkışık va
ziyete düşürmek için «Harb isteriz» diye soka

ğa talebeyi döktkğünü gösteriyor. Netice ne ol
muştur? Harb olmuştur. Sonra ne olmuştur? 
Dört gün zarfında Adriyatik'ten Midye - Enes 
hattına gelmişizdir. Beşyüz sene oturduğumuz 
Rumeli'yi dört günde terk edip çıkmışızdır. 
Harb olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyetten 
sonra da talebe hareketleri olmuştur. Bu hare
ketlerin içerisinde Razgrat mezarlığı hâdisesi, 
Vagon-li hâdisesi, Tan matbaası hâdisesi var,, 
Kıbrıs hâdiseleri var. Ama bunlar, devlete yö
nelmiş hâdiseler değildi, bilâkis millî heyecan
ları galeyana getiren hâdiselerdi ve Türk 
gençliğinin asî! duygularının bir neticesi idi. 
Daha sonra hepinizin bildiği gibi, 1960 hâdi
selerine de talebe -karışmıştır. 1960 hâdiseleri
nin burada bir tahlilini yapmak istemiyorum. 
Bugünkü ortam içinde ne kadar polemiğe mü-
saidolduğunu, bugünkü ortam içinde, birtakım 
kulplar takılarak, tahrik vasıtası yapılacağını 
biliyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bir füturum yoktur bunun tahlilini yapmaktan, 
fakat fayda görmüyorum. Neticede, 1960 da da 
kurulu düzenin yıkılmasiyle hâdiseler bir sonu
ca erişmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, onun içindir ki, 
Türkiyo'de, Türk efkârı umumiyesi talebe ha
reketlerine karşı fevkalâde hassastır. Görünen 
kısmını aramaz, görünmiyen kısmı nedir, altın
da ne var, bunu arar. Bu itibarladır ki, hâdise
lere sadece bizim nasıl baktığımız mühim de
ğil, bir de zihinleri endişeli, zihinleri tereddüt
lü Türk vatandaşının nasıl baktığını, hangi göz
le baktığım ortaya koymaya mecburuz. 

Ben bu hareketlerin enine boyuna münaka
şasını yapmıyacağım, Ama işaret etmek istedi
ğim nokta da bugünkü üniversite meseleleri 
adı. altında mevcut bulunan hadiselerin, haki
katen muhtar üniversitenin iç bünyesine taallûk 
eden eğitim sistemimize taallûk eden veya mem
leketin imkânlarının el vermediği sebepler do-
îayısiyle tedbirini, çaresini bulamadığımız hu
suslara taallûk eden veya dünkü icranın, bu
günkü icranın kusurlarına taallûk eden, her 
neyse, sebeplerinin yarattığı bir ortam vardır. 
Yani talebe ebeveynini, hiçbir işle meşgul ol
mayan, dersi ile uğraşan talebeyi, talebe psiko
lojisinin verdiği birtakım tesirlerin dışında hak
lı bir ortamın mevcudiyetine inandıran sebep-
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ler vardır. Bunları küçümsemiyorum, bunların 
tahlinini biraz sonra yapacağım. Ama ağırlık
ları çeşitli olan bütün bu faktörler tam ve doğ
ru olarak mütalâa edilmediği takdirde mesele
lere, nüksetmiyecek şekilde deva bulmanın im
kânı olduğuna kaani değilim. Hedef; mesele
lere nüksetmiyecek şekilde bir deva, bir çare 
bulmaktır. 

Muhterem milletvekilleri, dünyada neler ce
reyan ediyor Dünyada neler cereyan ettiğini 
tafsilâtiyle bilmeden yine bu hâdiseleri, hiç ol
mazsa atmosferi yaratan, ortamı yaratan se
bepleri tam olarak ortaya koymuş bir vaziyette 
mütalâa etmek mümkün değildir. Görüyoruz M, 
çeşitli faktörler var. Ağırlıkları çeşitli, ama 
hepsinin hâdise üzerine tesiri var. üniversite
nin iç problemleri var, dış dünyanın problem
leri var, dış dünyada gençlik problemleri var. 
İkiye ayırıyorum meseleyi, dış dünya zaten iki
ye bölünmüş, her ikisinin içinde ayrı ayrı prob
lemleri var, bunlara ilâveten her ikisinin içinde 
de sebepleri değişik, fakat birleşik noktalan 
olan gençlik meseleleri var. Bizim memleketi
mizde de, sosyal ve iktisadi seviyemizin, geniş 
hürriyetlerimizin sağladığı birtakım imkânla
rın ve bütün bunların üstüne oturan üniversite 
problemlerinin yarattığı bir manzara var. Bu 
itibarla, sabrınızı tüketmezsem, konuyu şu şe
kilde incelemeye devam edeceğim :. 

Dış dünyada neler oluyor? Türkiye'de ne
ler olmuştur? Bunları vakıalar olarak ortaya 
koyacağım. Bunları bilmeden veyahut da fi
kirlerinizi, daha doğrusu intihalarınızı, zihin
lerinizi, hafızalarınızı tazelemeden yapacağım 
tahlili, gerçeklere uygun bir şekilde ortaya koy
maktan mahrum olurum. Onun içindir ki, vak
tinizi alma pahasına bu yolu takibedeceğim, da
ha sonra da muhterem muhalefet sözcülerinin 
ortaya koydukları bâzı hususlara kısaca deği
neceğim. 

Huzurunuzda hemen şunu beyan edeyim; bu 
mesele ile ilgili olarak muhalefet sözcülerinin, 
katıldığımız ve katılmadığımız, fikirleri var
dır. Ben meseleyi, şöyle dediniz, şöyle dedik 
şekline getirmekten de imtina edeceğim. De
ğerli muhalefete mensup grup sözcüleri, ken
di gördükleri gibi, hakikaten ciddî ve bu ka
dar nâzik olan bu meselede değerli fikirler or
taya koymuşlardır. Bunlardan istifade edile

cektir. Ama katılmadığımız hususlara da, grup 
sözcüsü arkadaşımın temas ettiklerinin dışın
da, kısaca temas edeceğim. Sonra da düşünce
lerimizi arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, son 6 - 7 ay zar
fında dünyanın çeşitli 20 ülkesinde talebe ha
reketleri meydana gelmiştir. Bunların içerisin
de Batı Bloku'na dâhil, daha doğrusu Batı dün
yasına dâhil memleketler de Doğu dünyasına 
^»,hil memleketler de vardır, dâhil olmıyan mem
leketler de vardır. Bunların içerisinde gelişmiş 
memleketler de vardır, gelişmemiş memleketler 
de vardır, işin tuhaf tarafı her iki tarafta da 
bu hâdiseleri hiç görmemiş, böyle hâdiselerle 
hiç karşılaşmamış memleketler de vardır. Hâ
diselerin hepsi aynı model değil, aynı elbiseyi de 
taşımıyor, aynı elbiseyi de giymiyor, ama, neti
ce itibariyle gençlik hareketi olarak birçok 
benzerlikleri bulunuyor. 

Batı Berlin'de Duçge isminde bir talebe li
derinin, yüz bin üniversite talebesinin bulun
duğu Batı Berlin'deı 3 000 talebe ile başlattığı 
bir hareket var. Bu hareketin gayesi üniversi
te reformu ve saire değildir. Daha çok bu ha
reketin gayesi parlâmentonun işlemediği ve 
parlâmento dışında bir muhalefet grupuna ih
tiyaç bulunduğu fikri ve kendisinin de böyle 
bir muhalefetin liderliğini yapma hevesidir. 
Duçge, daha sonra bütün tesiri Almanya'ya ya-
vılmıştır. Batı Berlin'de başladığı bu hareket 
parlâmento dışı bir muhalefet grupu olmak . 
hevesiyle girmiştir. Batı Almanya'da cereyan 
eden hâdiseleri enine boyuna sayacak deği
lim. Çok sert, Almanya'nın son zamanlarda 
alışkın olmadığı, hareketler cereyan etmiştir. 

Fransa'da, yine Alman asıllı, Kızıl Deniş nâ-
miyle mâruf bir talebe liderinin Şubat ayın
da başlatmaya çalıştığı, fakat Mayısa kadar 
geniş çapta başlatamadığı hareketler Mayısta 
r>atlak vermiştir. Bildiğiniz gibi, Sorbon Üniver
sitesine polis girmiştir. Sorbon Üniversitesine 
polisin nasıl girdiğini sonra gazetecilere Fran
sa MilH Eğitim Bakanının verdiği cevap şaya
nı dikkattir. 

Soru «Sorbon Üniversitesine bu zamana ka
dar polis girmemişti, şimdi girmiştir» 

Cevap : «Doğrudur, bu zamana kadar polis 
oirmemişti, şimdi girdi. Ama bir doğru daha 
var, Sorbon üniversitesine şimdiye kadar anar-
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şi girmemişti de polis onun için girmemişti. Bi
naenaleyh anarşinin girdiği her yere polis gire
cektir.» 

Fransa 'daki hâdiseleri enine, boyuna tafsil 
etmiyeceğim. Çok sert tedbirler aldılar. Sonra 
tâviz verme cihetine gittiler «Madem ki, sor kul
lanmak suretiyle hak istihsal mümkündür» diyen 
10 milyon Fransız işçisi de bu defa grevlere git
ti. Biliyorsunuz ki, Fransa'da talebe hareketi 
olarak başlıyan bu hâdiseler bir buhrana mün
cer oldu. Ama Fransa'da buhranı çözmen!ıı yol
ları şiddette aranmadı. Fransa genel seçimlere 
gitti ve genel seçimleri yapıyor. Binaenaleyh, 
talebe hareketlerinin şiddeti meşru ikti-Jann ala
bora edilmesi, alaşağı edilmesi için kullanma gi
bi bir yol seçilmedi. 

İngiltere'de de talebe hareketleri oldu ve in
giliz gazeteleri, çok iyi hatırlıyorum, yazılar yaz
dılar, manşetler koydular. Bu yazılar devam edi
yor. Bu manşetlerde İngiltere'nin Nazi Alman
ya'sında, nazi öncesi manzaraya benzediğini, ken
di memleketlerinin, yani İngiltere'nin Nazi ön
cesi Almanya'ya benzediğini yazdılar. 

İtalya'da da oldu bu hareketler, italya'da 
polisle, emniyet kuvvetleriyle üniversite talebesi 
aylarca muharebe halinde oldu. Ama, bu mem
leketlerin hiçbirisinde bu hâdiseler, meşru ikti
darların geldikleri yolların dışında gitmesi şek
linde bir netice vermedi. 

Mısır'da oldu, 15 sene geçti, ordu yine mağ
lûp, halk yine açık, halk yine aç, halk yine çıp
lak, bunu koydu ortaya sosyalist Mısır, üniver
siteleri kapattılar, polis tedbirleri aldılar, hare
keti ezdiler. 

İspanya'da oldu, ispanya aynı şeyi yaptı. 
Habeşistan'da üniversite kadınlar kolunun 

tertibettiği bir defilede mini etek gösterilmiş ol
masından dolayı boykot çıktı, Habeşistan kuv
vetle meseleyi bastırdı. 

Doğu blokuna geliyoruz: Çekoslovakya'da ol
du bu hâdiseler. Bulgaristan'da, Yugoslavya'da 
ve Polonya'da oldu. Polonya'da olan hadisele
ri kuvvetle bastırdılar. Hakikaten kanh hâdise
ler oldu ve kuvvetin en sertini, en şiddetlisini 
kullandılar ve meseleyi bastırdılar. 

Çekoslovakya'da oldu. Çekoslovakya'da ta
lebe hareketi baştakilerin gitmesi için tertiplen
mişti. Baştakilerin devrilmesiyle neticelendi. 
Çünkü komünist memleketlerde talebe, partinin 

bir parçasıdır, bir cüz'iidür. Parti idarecileri, 
eğer parti içerisindeki birtakım klikleri değiştir
meyi sessiz yollarla, sessiz yol dediğimiz kapı ar
kalarında beceremezlerse o zaman talebeyi hare
kete getirirler. Aslında Çekoslovakya'nın ikti-
sali birtakım problemleri var. Çekoslovakya'nın 
bugünkü nesli hürriyetin ne olduğunu bilmiyor, 
ama tatmak istediği de bir gerçektir. Beğene
cek midir, beğenmiyecek midir, o ayrı bir me
sele. Hürriyet insanın doğuşunda hava gibi, 
ÜU. gibi en tabi ihtiyaçlarından olduğu için, bil
mediği şeyi arıyor, bir şey arıyor. Hâdise sa
dece bundan ibaret değildir, bir parti iç çekil
mesi meselesidir, o şekilde neticelendi. 

Yugoslavya'da oldu, Mareşal Tito, talebele
re : «Evet sizi ihmal etmişiz, başka işlerle meş
gul olacağız diye üniversite yönetimini, üniver
site gençliğini ihmal etmişiz, bundan sonra ted
birler alacağız. Dönün okullarınıza, girin ders
lerinize, disiplin avdet etsin, ondan sonra ge
rekli tedbirleri alacağız» dedi ve hareket bastı
rıldı. 

Bulgaristan, çok daha kolaylıkla meselelere 
hâkim olmuştur, sisteminin icabı. 

Muhterem milletvekilleri, Almanya'da, İtal
ya'da, Fransa'da cereyan eden hâdiselerin uç
larının bize kadar gelmediğini iddia etmek yan
lıştır. Esasen Almanya'da bulunan Türk Talebe
ler Derneği, Türk öğrencileri Federasyonu iki 
sayfalık bir bildiri yazıp Türkiye'ye de gönder
miş bulunmaktadır. Zannediyorum ki bir çok
larınızın eline geçmiştir. Benim elime de geldi, 
resmî kaynakların dışında. Binaenaleyh, bil
hassa Batı Dünyası bir üniversite meselesiyle 
karşı karşıyadır. Amerika'da da bu hareketler 
var ama başka istikametlerde. Hattâ Amerikan 
basını, Times mecmuası, bundan iki nüsha evve
linde «1968 sınıfı» diye bir yazı neşretti. «Ne 
istediklerini bilmiyen idealistler» yazının baş
lığı. Burada, 1968 sınıfının kendi kudretinin 
farkına varıp bir kudret denemesi yapmakta ol
duğu, uzunboylu anlatılmaktadır. Yani, Dünya 
gençlik meselesi, çok derin kökleri olan ve bi
zim dünyanın dışında yaşamadığımıza göre, bi
zi de tesiri altında tutan bir problem olarak 
karşımızda bulunmaktadır. 

Meselenin ideolojik safhaları da vardır, ama 
bunların ayrıntılariyle münakaşasına burada 
girecek değilim, fakat üzerine basarak işaret 
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etmek istiyorum ki, meselenin ideolojik safha
ları da vardır. Ben, hâdiseleri tek faktöre bağ
lamak istemiyorum «ideolojik safhaları vardır» 
deyip diğer faktörleri itiyor değilim, ama var
dır. Var olan bir şeye «yoktur» demekle ne ka
zanacağız? 

Muhterem milletvekilleri; Avrupada cere
yan eden bu talebe hareketleriyle ilgili bâzı ma
ruzatta daha bulunacağım : 

Raymond Aron'un, (Figaro) gazetesinin 15 
Haziran tarihli nüshasında şayanı dikkat bir 
makalesi var. Bu makaleden çok kısa birkaç 
pasajı huzurunuzda okuyacağım. Raymond 
Aron diyor ki : «Fransız üniversitesi herşeye 
rağmen italyan üniversitesine kıyasla büyük 
ilerlemeler kaydetmiştir. Genel bir formül iste
niyorsa aynı aşırı hürriyet ihtilâli ve modern
lik kombinezonunun millî bunalım ve üniversite 
bunalımından sorumlu olduğunu söylemek ge
rekir. Gazeteciler bize, kâh diplomanın kendi
lerine bir iş sağlamadığından, kâh babalarının 
parasını ödediği otomobille tüketim toplumuna 
karşı kinini bağıran politik bilimler enstitüsü 
Öğrencilerinden söz ediyorlar. Bu gürültücü ka
rışım üniversitede olağanüstü patlayıcı bir 
kudret haline gelmiştir. Hiçbir yerde ihtilâlci 
azınlığın aktivizmi ile öğrenci ve eğitimcilerin 
büyük sayısının pasifliği arasındaki tezat bu 
derece belirli olmamıştır. Hiçbir yerde asayiş 
kuvvetleri bu kadar zayıf değildir, hiçbir yerde 
belirli bir amacı olmıyan toplumsal mekanizma
lardan bilinçsiz, emosyonel solculuk bu derece
de mukavemeti felce uğratamamıştır. Hiçbir 
yerde politik bilinçsizlik, bu kadar saflıkla ken-
lini belirtmemiştir. Hiçbir yerde kişisel meziyet
ler bu kadar rahatlıkla bozularak vatandaşlık 
görevlerinden ayrılma haline gelmemiştir. Hiç
bir yerde küçük grupçuklar taassupları ve tek
nikleriyle imha kabiliyetlerini icra etsin, böy
le bir şahsa sahip değildirler» 

Raymond Aron yazmaya devam ediyor : 
«tahrik, baskı - ayaklanma - baskı mekanizması 
kamu oyunu ve eğitim üyelerini, anne ve baba
ları çocuklarının işçi grevleriyle münavebe ha
linde sağladıkları fütuhatın, onların kendileri
ni ve menfaatlerini ve cemiyeti tehlikeye dü
şürdüğünü hissettikleri güne kadar öğrenciler 
lehine seferber etti. işçilerden çoğu hiç değilse 
geçici olarak işbaşı yaptı, öğrenciler ise söylev

ler vermekte devam ediyorlar. Hayatlarını da 
çq,Jışarak kazanıyorlar. Şimdi ne istiyorlar? Her-
goy ve hiçbir şey!»... 

Raymond Aron'un bu makalesinden müsaa
denizle iki, üç pasajı daha okuyacağım. Çok şa
yanı dikkattir. Fransa hâdiseleri için; onları 
izaha çalışıyorum. 

«Her şeye rağmen karışıklıktan daha can
lı, daha iyi adepte olmuş bir üniversite çıkaca
ğını kendim de ummamazlık edemiyorum. Yarın
dan sonrası için bir restorasyondan korkulma
sını kabul ediyorum. Fakat yarın için edebiyat 
fakültelerinde korkulması gereken şey; ya ne
ticede cehalet ve tedhişin ortak zaferi ile, yetiş
kinlerin istifası veya düpedüz bir hercümerçtir. 
Anne ve babalardan, meslektaşlarımdan bu ma
kalenin kendilerini benimle birlikte düşünmeye 
sevk etmesini istiyorum. Üniversitelerin teme
li, varlıklarının şartı öğrencilerinin gönüllü di
siplinidir. Eğer 30 - 40 öğrenci karışıldığı de
vam ettirmek azminde iseler, profesörler, üni
versite otoriteleri nizamı sağlamak için hiçbir 
imkâna sahip değillerdir. Şüphesiz ki, tanklar 
işçileri üretime zorlıyamazlar, fakat işçiler ha
yatlarını kazanmak zorunluluğundadırlar, öğren
ciler değil.» 

Yine Raymond Aron'un makalesi şöyle biti
yor : «Bu haftalar içinde âcil ve özellikle ede
biyat fakültelerinde yakın bir gelecek için dra
matik olan sorun üzerinde düşünüldü mü? 1968 
yılı lise mezunlarının çoğu Ekimde üniversiteye 
girecek. Paris'te izdiham Sorbon ve Nantes'e 
açılmasını hemen maddeten imkânsız kılacaktır. 
Kendilerini ihtilâlci gençliğin ve eski solculu
ğun tutkusuna adamış gazeteler sütunları dema
goji, münekkit üniversite ve kendini tanıtıp sev
dirmekte güçlük çeken aydınların diğer heze
yanları ile dolup taşmakta devam edecektir. Bel
ki de, içinde genç Fransızların hep birlikte Mao'-
nun küçük kitabını, Çeguavera'nın yazılarını ve 
işin esasına vâkıf olanlara mahsus dergilerin 
ezoterik neslini yorumlayacakları bir münekkit 
üniversite olacaktır. Üniversite ile, henüz bilmi-
yenlerin, kendilerinden biraz daha fazla bilenler
den bir şeyler öğrenmek için geldikleri bir ca
mia kastediliyorsa artık hiç üniversite olmıya-
caktır. Barikatlar ve ihtilâlci savaş konusunda 
muhakkak ki, azgınlar profesörlerinden çok 
daha fazla biliyorlar, Eğer bundan böyle mü-
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nekkit üniversitenin amacı bu ise, artık Sorbon'-
da ilâh Marks'a ve onun peygamberlerine tak
maya razi olmadıkça profesörlere yer yoktur. 
Geriye, burjuva devletin bir ihtilâlciler okulunu 
idame ettirip ettirmiyeceğini ve daimî itiraz için 
yetiştirilmiş öğrencilerin gerillâcılık dışında na
sıl bir iş bulacaklarını ögrmek kalıyor.» 

Raymond Aron, Fransız hâdiselerine kendi 
açısından böyle enteresan bir teşhis koyuyor. Bu 
hâdiselere konan birçok teşhisler daha vardır. 
Keza meşhur Fransız düşünürlerin bu hâdiseler
le ilgili gayet derin yazıları, konuşmaları mev
cuttur. 

Şimdi dış memleketlerde olan hâdiseler dola-
yısiyle sözümü şöyle bağlamak istiyorum. Muh
terem milletvekilleri; bugün dünyada, geçen 20 
sene zarfında, İkinci Dünya Harbini müteakip 
giriştiği gayretlerin, ilmin, fennin, tekniğin neti
cesinde çok değerli sonuçlar elde etmiştir. Bu 
sonuçlarla, bu neticelerle iktifa edilmiyor. Her 
kes bundan 10 sene sonrasını, bundan 20 sene 
sonrasını düşünüyor. Bugün şahıs başına gayri-
sâfi millî hâsılanın 3 500 dolar olduğu memle
ketler var, 300 dolardan aşağı olduğu memle
ketler var, arasında da memleketler var. Şahıs 
başına gayrisâfi millî hâsılanın 3 500 doları geç
tiği memleketlerde toplumun ihtiyaçları, diğer 
toplumların ihtiyaçlarından farklı. Daha doğ
rusu, her katagorideki toplumun ihtiyacı, her 
gelir seviyesindeki tekabül eden toplumların ih
tiyacı değişik. 

Batı - Avrupa 1 500 - 2 000 dolar gelir sevi
yesinin içinde dolaşıyor. Birleşik Amerika, is
veç ve Japonya 3 500 dolar millî gelir seviye
sinde dolaşıyor. Endüstri ötesi toplum tâbir edi
len 3 500 dolar seviyesinin üstündeki toplum
larda da çeşitli problemler var. Ama mühim 
olan mesele, bugün Avrupa'daki huzursuzluğun 
başlıca derin sebeplerinden birisi; acaba Batı -
Avrupa teknolojik ilerlemede, sanayileşmenin 
meydana getirdiği hamlelerde ve sanayileşmenin 
ortaya çıkardığı neticelerde Birleşik Amerika'
nın seviyesine ulaşabilecek mi, ulaşamıyacak mı, 
bu açıklık daha mı büyüyecek endişesidir. 

Fransız düşünürleri bu açıklığın daha da bü
yüyeceği kanaatindedirler. Bu itibarla Fransız 
toplumunu, Batı - Avrupa toplumunu rahatsız 
eden sebepler, derin sebepler var. Ayrıca nük
leer enerjinin gerek endüstriye tatbiki, gerekse 
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harb silâh ve vasıtalarına tatbiki dünyayı bir 
yol kavşağına getirmiştir. Fennin, ilmin, tek
nolojinin açtığı geniş refah ufuklarından mı 
faydalanılacaktır, o ufuklara doğru mu gidile
cektir, yoksa insanlık kendi kendisini yok etmek 
yoluna mı gidecektir. Kavşak bu... Bu yollar
dan hangisi tercih edilecektir? Binaenaleyh bü
tün bunların Batı toplumu üzerinde gayet ağır 
birtakım tesirleri var. Henüz Batı toplumu 
içindeki öğrenci hareketleri, işçi hareketleri bir 
neticeye bağlanmış, durulmuş değildir. Bunların 
ne neticeye geleceğini önümüzdeki günler gös
terecektir. Ama gerçek şudur ki, Batı toplumun
da muhtar üniversite uzun seneler içinde bir
takım problemleri kendi bünyesinde geliştirmiş
tir. 

Sosyolojik, politik ortama ilâveten muhtar 
üniversitelerin birtakım problemleri meydana 
çıkmıştır. Bununla hiç kimsenin muhtar üniver
site meselesinde, üniversite muhtariyetini ren
cide edelim gibi bir mâna çıkarmamasını rica 
ediyorum. Gerçekler var orta yerde. Muhtar 
üniversite kendi kendini ıslahta - Batı'dan bah
sediyorum - kendi kendini ıslahta ileri gideme
miştir. Onun içindir ki, birçok meseleler yanya-
na gelmiştir. Ayrıca iktisadi refahın artması 
üniversite tahsili arzusu içinde bulunan kimse
lerin sayısını çoğaltmıştır. Yine bu memleketle
rin kendi tâbirleri ile bir aydınlar işsizliği de 
meselenin içinde mevcuttur. 

Hâdise şunu gösteriyor; bu talebe hareket
lerine Batıda liderlik edenler talebenin yüzde 
5 ilâ 10 unu ancak etraflarında toplıyabiliyor-
lar. Ve bu organize kuvvetle de iş görüyorlar, 
ortalığı karma karışık ediyorlar. Talebenin bü
yük bir lasını kendi işinde gücünde, dersinde, 
mevcut imkânlardan âzami faydaları sağlama
ya çalışıyor. Tatbik edilen teknikler Amerika'
dan, Nijerya'ya kadar aynı : Boykot, işgal, otur
ma, yürüyüş. Teknikler aynı. Hattâ bir de bro
şür bütün dünya üniversitelerine dağıtılmıştır : 
«Direkt Aksiyon için Elkitabı» diye. 

Bulabildikleri her şeyi istismar etmek müm
kündür, ırk ayırımı olan yerde ırk ayırımı, se
falet olan yerde sefalet, hürriyetsizlik olan 
yerde hürriyet; bunların hepsini ele almak 
mümkündür. Aktivizm hareketi denilen bu ha
reketin daha çok sosyal ilimler branşlarında 
meydana geldiği görülüyor Batıda. Aslında Batı 
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toplumunda öğrenci ile ebeveyn arasında mev
cut bu uzaklaşma vardır; Batı toplumunun ya
şayışı icabı. Aynı uzaklaşma Batı toplumunda 
öğrenci ile profesör arasında da mevcuttur. Da
ha doğrusu ebeveyn ile ilişiği kesik, geniş çap
ta ilişiği kesik, hoca ile ilişiği kesik, profesör ile 
ilişiği kesik. 

Bütün bunların neticesi şu oluyor : Bir hu
zursuzluk, bir hayal sukutu, bir gayesizlik, bir 
yalnızlık meydana geliyor ve bunun yarattığı 
haleti ruhiyeden aktivizm kuvvetini alıyor. 
Gençliğin verdiği heyecanla, şu sebeple veya bu 
sebeple mevcut sistemler suçlandırılıyor. Anaya
sa sadece sistemi devam ettirici bir vasıta olarak 
görülüyor. Siyaset ve bütün siyasi ideolojiler, 
sistemi idame etmeye ve göz boyamıya matuf 
bir oyun addediliyor. Gayrimeşru, eksantrik, ce
miyet dışı hareketlere temayül artıyor. Bütün 
değerlerden uzaklaşılıyor Her şey sahte, herkes 
sahtekâr zannediliyor. Ve sistemden kurtulmak 
için de anarşi yegâne cazip çare telâkki olunu
yor. Batıdaki gençlik hareketlerinin tahlilinin 
geldiği netice budur. Neticede de birçok öğrenci 
için meselelerden ziyade bizatihi harekete geç
me önemlidir, öyle oluyor, öğrenci hareketleri 
âdeta devrin bir icabı haline gelmiştir. Binaen
aleyh hal böyle iken kendimizi bunların dışında 
addetmemiz mümkün değildir. 

Aktivistlerin liderliğini eline geçirenlerin 
müzakere ve tavizle iktifa etmedikleri ve otori
teyi yıkma hedefleri güttükleri de bir gerçek 
Batı'da. Karşılıklı konuşmalar yeni talepleri da
vet ediyor. Müzakere ve tâviz bitmez tükenmez 
bir hal alıyor. Aslında öğrencilerin pek neyi is
tediklerini bildikleri de sarih değil ve birbirin
den çok farklı şeyler istedikleri de bir gerçek. 
Batı'da cereyan eden hâdiselerin özeti bu. Buna 
karşı ne yapıyor hükümetler? Buna karşı hü
kümetlerin yaptığı şey şu : - Hükümetlerde de
diğim zaman bütün yöneticiler, üniversite ida
releri - Bir diyalog kurmaya çalışıyorlar, mâ
kûl, masum arzulan kabul etmeye çalışıyorlar. 
Fakat demokratik vetirenin bozulmasına kati
yen müsamaha göstermiyorlar. Demokratik ve
tirenin suiistimal edilip anarşiye gitmesine kati
yen müsaade etmiyorlar. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi bizde cere
yan eden hâdiseler hakkında kısaca bilgi arz 
edeceğim. 

Avrupa'da bu hareketleri cereyan etmeye 
başladıktan sonra, itiraf etmek lâzım ki, Türki
ye'de birtakım basın ve yayın organları, bizim 
çocuklar hâlâ neye duruyor, ne zaman bizim ço
cuklar bu işin içine girecek diye şok yırtındılar. 
Nihayet bizim çocuklar da bu işin içine girdi, 
bunlar gerçektir. Anarşiye bu kadar tâlibolun-
duğu bir memleket bulmak fevkalâde zordur. 
Nizamdan şikâyet nedir? Nizamın ne kuşum 
var, nizam size ne kötülük ediyor? Anarşiden ne 
elde edeceksiniz? Ama zannediyorum ki, bu yer
leştirmeye çalıştığımız demokratik düzenin me
suliyetler zincirinin teessüsü ile kendiliğinden 
hallolacaktır. Başka bir hal yolu bilmiyoruz. 

Bir kısım basının şayet bu hâdiseler Türki
ye'de patlak vermese çok canı sıkılacaktı. Ve 
bunu şunun için söylüyorum; bu hâdiseler şim
di olmasa idi kendi kendilerine bir teselli bul
muşlardı, çünkü gecikti hâdiseler, imtihanların 
ortasına gelindi, eh bu yönetmelik sıkıntıları im
tihanlardan evvel de vardı. Üniversitenin re
form ihtiyacı varsa bu imtihanlardan evvel de 
vardı. Bunlar bugün ortaya çıkmış şeyler de
ğildi. Ama her ne sebeple ise bu hâdiseler Tür
kiye'de gecikince aleni veya gizli dışarda birta
kım sözler yayılmaya başlandı; hâdiseler ekim
de, Kasımda olacak, hiç merak etmeyin, hem 
büyüğü olacak. Bu hususta mütalâama ilerde 
devam edeceğim. 

Bakıyoruz, Haziran içerisinde bir günlük gar 
zetemiz bir yazı serisi neşrediyor : öğrenci yö
netime fiilen katılmalıdır. Seri böyle gidiyor. 

Diplomalı işsizler, öğretim üyesi kifayetsiz
liği. 

Üniversite öğretim üyelerinin özel okullarda 
ders vererek kendi öğrencilerini ihmal etmeleri 
meselesi. 

Yüksek okullarda kitap buhranı. 
Kitapların pahalılığı. 
Hacmi her sene değiştirilerek yeniden kitap 

satılışının sağlanması. 
Kitapların ve teksirlerin zamanında öğrenci

ye intikal ettirilmemesi. 
Üniversite lâğvedilip yeniden kurulmalıdır. 
Üniversitenin çatısı altında bugün tam bir 

saltanat yaratılmaktadır. 
Biz içerisinde nizam ve disiplin bulunmıyan 

bir müessesenin varlığını, bu şekilde devam et
tirmesini Türk Milletine ihanet olacağına inanı
yoruz. 
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Yurt sorunu, yemek, burs, iş sorunu sağlık 
ve cinsel sorunlar. 

Gençlik ve politika. 
Üniversite gençliği yönetimi zorluyor. 
Devlet ve üniversite yöneticileri gençliğin 

reaksiyonu karşısında onların sorunlarına eğil
mek lüzumunu göstermişlerdir. 

Yüksek öğrenimde başarısızdık oranı... diye 
giden bir yazı serisi çıkıyor. 

Yine bakıyoruz, bâzı yazarlarımız yazı yazı
yorlar; Türk gençliği de dar kapıların önünde
dir. Bu «Nerdesiniz?» denen günlerde, «hadi ar
tık çocuklar çıkın» denilen günlerde, biz bugün 
Türk gençliğinin sorununun üstüne eğilmek is
tiyoruz, diyerek gençlikten ne anlaşılması lâzım-
geldiğini bir yazarımız şöyle yazıyor : «Devrim
cilik tohumları bütün dünyada üniversitelerde 
serpiliyor artık.» Bu yazının başka bir yerinde 
de şöyle deniyor : «Tarihî koşullar bakımından 
dünya gençilği içinde Türk gençliğinin özel bir 
yeri vardır. Bu özel yeri değerlendirmesini bil-
miyen Türk gencinin her halde vebali büyük 
olur.» diyor ve devam ediyor : «Böyle tehlike
li, boşluklu, kaypak bir ortamda Türk gençiliği 
halkı örgütlemek eğiliminin güçlü teminatıdır. 
Sömürücü güçlerin karşısına dikilmiş baskı gru-
pudur, 27 Mayıs Anayasasının bilinçli neferidir. 
Zulme karşı direnme hakkının militanıdır. Üni
versite çatısı altındaki onbinlerce gencin kesin 
bir somut ilkeler çevresinde örgütlenmesi, güç
lerini birleştirmesi ve Türkiye'nin geleceğinde 
en olumlu tarihî rolünü oynaması için bütün ka
pılar açıktır, yeter ki, Türk gençliği tarihî gö
revini iyice anlasın, sosyal bilim açısından Gazi 
Mustafa Kemal'in hareketini iyice değerlendir
sin.» 

Biliyorsunuz ki, bunlar en sonunda Gazi Mus
tafa Kemal'i önlerine korlar, onu bir zırh ola
rak kullanırlar. 

Başka bir yazar: «Pek yakında Ça Ça Ça
ların, Şevklerin yerini devrim türküleri ala
cak ve gazeteleri, dünya gençliğinin kızlı erkek
li direniş menkıbeleri doldurmağa bağlıyacak
tır. »Bunlar Nisan ayı içinde yazılmış yazılar. 
«Bunun etkileri Türkiye'de de görülecektir.» 

Yine başka bir yazarımız, «Sağ mı, sol mu» 
başlığı altında yazdığı bir yazıda: «Oysa herkes 
bilmelidir ki, üniversitedeki hareket soldur.» 
diyor. 
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Bunları yazarlar diyor. Ben bu fikirlere ka
tılmıyorum, benim mütalâalarım biraz sonra hu
zurunuzda arz edilecektir. 

Hâdiseler nasıl oluyor. Evvelâ Ziraat Fa
kültesi talebeleri Ziraat mühendislerine tatbik 
edilmekte olan yevmiyelerin, 10195 sayılı karar
namede, Ziraat Vekâleti yatırımcı daire dışına 
çıkarıldığı için, daha az olduğu gerekçesiyle 
30 Mayıs günü boykot kararı veriyorlar. 

Halbuki bu mesele, 10195 sayılı kararna
menin yeniden revizyonu sırasında gözden kaç 
mış ve derhal ilgili heyetler - ki komisyonlar 
marifetiyle yapılmaktadır, kararname taslağı
dır, komisyon marifetiyle yapılmaktadır - top
lanmış, müzakerelerini yapmış, neticede karar 
vermiş tashihi için ve Devletin bürokratik me
kanizmasının icabı kararnamenin tashihi yolu
na gidilmiştir. 

Şimdi, boykotçu öğrencilerin başlangıçta
ki iddiaları, kararnamenin tashih edilmesidir. 
Aslında kararname öğrencileri değil, bizatihi 
Ziraat Bakanlığı bünyesinde çalışan veya Dev
letin bünyesinde çalışan ziraat mühendislerini 
ilgilendirir. Ama, meslek irtibatıdır, hassasi
yetlerine kimsenin birşey diyeceği yoktur. 

öğrenciler, ücret eşitsizliği bulunduğu, boy
kotun asıl amacının bu olduğu, kararnamenin, 
Türkiye Mühendisler, Mimarlar odalarına bağ
lı Yüksek mühendisler arasında ayırımlar ya
rattığı, Tarım Bakanlığının yatırımcı bakan
lıklar meyanmdan neden çıkarıldığı, tarımda 
da sosyal adaletin gerçekleşmesi ve Tarım Ba
kanının istifası ve alın terinin karşılığı, diye al
tı maddelik bir talep ortaya koyuyorlar. Bu 
hadiseler devam ediyor, daha sonra okulun dışı
na çıkıyor, yürüyüş halini alıyor, Tarım Ba
kanlığının kapısı önünde oturma halini alıyor, 
hattâ Başbakanlığın kapısı önünde kısa bir 
müddet oturma halini alıyor ve marş bestele
niyor. Burada nakaratlı bir marş var. Marşın 
sonu şöyle bitiyor: 

«Dert üstüne dert alırız. 
«Sanmayın böyle kalırız. 
«Uyanarak hak alırız. 
«Siz o zaman görün bizi: 

Bu nakarat böyle bitiyor. Keza Âşık ihsanî'-
nin «Yakındır» adlı şiirini okuyorlar: 

«Aç ölürüz; tok yaşarlar bu neden? 
Yıkılsın bu hale Hükümet eden. 
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Dört senelik, beş senelik demeden, 
Güvercinler salacağız, yakındır.» 
Diyorlar. 
Tabiî ki, sebep, netice illetine atıfta bulun

mak istemiyorum. Ben, sadece hâdiseleri anla
tıyorum. 

Daha sonra, esasen kararnamenin düzeltil
diği, kendi talepleri olmadan evvel kararname
nin ele alındığı defaatle beyan edilmiş olması
na rağmen, bu hâdiseler bir müddet sürmüş 
ve şimdi yatışmıştır. Ümidediyoruz ki, çocuk
larımız, gençlerimiz okullarına ve imtihanları
na yenibaştan başlıyacaklardır. 

Ondan sonra, geliyoruz Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesine. Boykota 10 Haziranda baş
lıyor. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi. 

Burada bir hususu arz etmek istiyorum, 
meseleye girmeden evvel. Dil ve Tarih Coğraf
ya Fakültesi hareketinin lideri 1936 doğumlu 
bir gencimiz, yani bugün 32 yaşında ve bir si
yasi teşekkülümüzden de milletvekilliği için zan
nediyorum adaylığını koymuş daha evvel. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin birinci 
bildirisinde 13 tane talepleri var; bunların bü
yük bir kısmı tamamen fakültenin iç bünyesine 
ait, daha çok yönetmeliklere ait. Bunları oku
muyorum. Yalnız; ne tedbir düşünüyorsunuz, 
tedbirler ne olacaktır, hususunu açıklığa ka
vuşturmak için birkaç maddesini zikredeyim : 

«Fakülte mezunları lâyık oldukları görev
lere lâyık oldukları ücretle tâyin olunmalı. 

Filolojilerde Lâtince kaldırılmalı. Lisan 
barajı kaldırılmalı. 

Şubat hakkı tanınmalı. Belgeler kaldırıl
malı. Harçlar dondurulmalı. 

Birinci sınıfta imtihanlar kaldırılmalı. Filo
lojilerde üçüncü sınıfta imtihanlar kaldırılmalı. 

Yönetmelik tamamen öğrenci lehine değiş
tirilmeli. Fakülte yönetimine talebelerin iş
tiraki sağlanmalı. 

Fakülteye girecekler belli oranda alınmalı. 
Bir günde birden fazla imtihan yapılmamalı.» 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Başka 
maddeler yok mu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Var, var... 

«Fakülte Dekanı, ya Atatürk ilkelerine say
gılı olmalı, ya da derhal görevini terketmeli» 

13 tane madde, hepsini okudum. (C. H. P. 
sıralarından müdahaleler) 

Muhterem beyefendiler, ben size olanları 
anlatmaya çalışıyorum. Bunları ben yapma
dım, olanları anlatmaya çalışıyorum. Maksadım 
burada siyasi polemik yapmak değildir. Siyasi 
polemik yapmak icabederse yaparız; Celâl 
Kârgırılı'yı niye üstünüze alıyorsunuz? (A.P. 
sıralarından gülüşmeler) Niye alıyorsunuz üs
tünüze? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

HÜDAÎ ORAL (Denizli).— Celâl Kargıh 
Cemiyet Başkanıdır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Dediğim şudur; zannediyoruz ki, 
bir siyasi teşekkülden de.. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Niye üstünüze alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim yerinizden müdahale 
etmeyin, lütfen. Böyle karşılıklı müzakere usu
lü yok, lütfen dinleyiniz. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Sayın Baş
bakan, lütfen îlâhiyet Fakültesindeki boykot
tan da bahseder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — İlahiyat Fakültesi boykotçularını 
müdafaa edeceğimizi mi zannediyorsunuz? 20 
nci asrın 1968 Türkiye'sinde, başörtüsü Türki
ye'nin hangi problemini halledecek? Müdafaa 
edeceğimizi mi zannediyorsunuz? («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Biz, şiddetin, zorbalığın her şeklinin karşı
sındayız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Daha sonra başka bildiriler var ve nihayet 
25 maddelik bil bildiri var 16 Haziran ta
rihli. Bunların çoğu yönetim kurulu tara
fından mütalâa edilmiş, büyük bir kısmı ka
bule şayan bulunmuş ve Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesindeki boykot, daha doğrusu fiilî 
işgal sona ermiş ve çocuklarımız, yine zanne
diyorum bir şubesi müstesna, fakültelerine 
dönmüşlerdir. 

Şöyle pankartlar var : «Sus payı istemiyo
ruz.» «Diplomalı işsizliğe paydos.» «Bizi uyu-
tamıyacaklar.» «Köhne eğitim sistemine pay-
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dos.» «Hakkımızı alanadek direneceğiz.» «ön
deriniz Anayasa.» «Eskimiş düzen değişmeli.» 
«Haklarımızı almak için kararlıyız.» «Bu ilk ge
lişimiz...» Böyle pankartlar var. 

Yine marşlar var : 
«Davullar çifte vurula»; 
«Fakülte baştan kurula; 
«Dekan terleyip yorula, 
«Şen ola boykot şen ola.» diye devam 

edip giden marşlar var. 

Şunu huzurunuzda ifade etmek istiyeyim; 
bu hareketin her iki halde de, bütün bu hal
lerde hareketin sokağa taşırma çabalan ol
muştur. Fakat, hakikaten şuurlu, vatanperver 
öğrencilerimiz bu çabalara iltifat etmemişler
dir. İşgal hareketinin dışında - işgal hareketiyle 
ilgili mütalâalarımı biraz sonra arz edece
ğim - gençliğimize yaraşır vekar içinde boykot
larını yapmışlardır. Boykot, aslında boykot, 
kanunlarımıza göre ne suçtur, ne suç değil
dir. Sadece, boykot fiiline göre düzenlenmiş 
bir kanun maddemiz yoktur. Sadece boykot 
ne zaman âmme hizmetlerinin görülmesini ön
ler hale gelirse, o zaman gayet tabiîdir ki, 
Türk Ceza Kanununda gerekli hükümleri var
dır. Ama boykot, Ama boykot, ölçü içerisin
de medeni usullerle kullanıldığı takdirde, bir 
baskı yolu olarak Batı üniversitelerinde de
nenen bir yoldur. Buna da zaten kimsenin 
çok fazla bir şey dediği yok. Tabiî M, me
sele boykot çerçevesini taşar, âmme hizmeti
nin görülmesini önler, tahrip halini alır, se
nelerce kendilerinden feyz aldıkları hocalarını 
tahkir halini alır, şiddet olursa bu pek tabiî
dir ki, bunun boykot masumiyeti içerisinde 
mütalâasını renk değiştirir; buna imkân yoktur. 

Şimdi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
de aynı şekilde boykota gidiyor, Dil ve Tarih 
- Coğrafya Fakültesinden sonra, 11 de gidiyor ve 
öğrencilerimizin istedikleri: «Eleme ve baraj usu
lü kayıtsız şartsız kaldırılmalıdır. Tek dersten 
Şubat hakkı verilmelidir. Harçlar 200 lirada 
dondurulmalıdır. Kitap meselesinin halli, öğ
retim üyelerinin yalnız ilmî araştırma yap
ması. Fakülteye öğrenci alımının 400 de don
durulması» 

Muhterem milletvekilleri; burada şunu arz 
edeyim, hakikaten memleketimizin iktisadi ve 
soyal kalkınmasının bir neticesi olarak bir za

manlar üniversitelerine öğrenci bulamıyan Tür
kiye'de, ki, bu durum 1930 larda böyle idi, öğ -
renci bulamıyan, ortaokul mezunlarını üniver
sitelere alan, yüksek tahsil veren okullara 
alan Türkiye'de bugün yüzbine yakın öğrenci
miz ve yine bir zamanlar tedris yapacak pro
fesörü bulunmıyan Türkiye'de 4 bine yakın öğ
retim kadormuz vardır. Binaenaleyh bu bir mer
haledir. Üniversitenin ilk açıldığı zamanlara 
bakıyoruz, 1870 lere. Ne talebe bulunabilmiş; 
tabiî M, o zaman Darülfünun veya ismi başka, 
ama Batılı mânada, bir medreseden üniver
site anlayışına gidiş. Ne talebe bulunabiliyor, 
ne hoca bulunabiliyor. Birkaç sene sonra üni
versite kapatılıyor. 1908 lere geliyoruz; üniver
site yeniden açılıyor, Darülfünun olarak. 1917 
de ilmî muhtariyet alıyor, daha sonra, 1933 te 
Darülfünun Üniversiteye kalboluyor 1946 da 
özerklik kazanıyor. 1960 da da Üniversiteler 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılıyor. 

Bu gelişme içerisinde öyle noktalar var ki, 
bundan 20 sene evvel bütün mevcudu, bütün 
sınıflariyle bütün mevcudu 500 öğrenci olan 
okullarımız veya fakültelerimiz bugün 4 - 5 
bin öğrenci okutuyor. Bu 500 öğrenciden 5 
bin öğrenciye çıkış 20 sene içerisinde küçüm-
senmiyecek bir şeydir. Ama istiyoruz ki, daha 
çok çocuğumuz üniversitelerimizde okusun. 

Muhterem milletvekilleri; 
Üniversite kurmak kolay bir iş değil. Mil

yonlar verebilirsiniz, ama bir öniversite öğre
tim üyesinin yetişmesi 20 sene alıyor, kolay 
bir iş değil bu. Onun içindir ki. üniversite 
problemine bakarken bunun imkânlarla âlâ
sını, alâkasızlığını gayet iyi ayrıntıya tâbi 
tutmak lâzım. 

Yine Hukuk Fakültesi talebelerimizin, öğ
rencilerimizin talepleri arasında; «...Talebelerin 
fakülte yönetimine geniş ölçüde katılmaları, 
fiilî imkânsızlık halinde imtihana alınma, imti
hanların talebelerin bilgi derecesini ortaya ko
yacak şekilde yapılması, Hukuk Fakültesi tale
belerinin sosyal durumlarının dikkate alınması, 
adlî mevzuatın ıslâhı, toplum mahkemelerinin 
kurulması, Kadro kanununun çıkarılarak adli
yenin yargıç ihtiyacının kaşılanması.» 

Yine bu talepler de karşılıklı olarak müna
kaşa konusu oluyor ve Hukuk Fakültesi Yönetim 
Kurulu aynı Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültsei 

— 338 — 



M. Meclisi B : 80 

gibi büyük bir anlayışla gençlerimizi şefkatle 
anlamıya çalışıyor ve bir uzlaşma yolu buluna
rak Hukuk Fakültesindeki işgal ve boykot sona 
eriyor. 

Ankara Fen Fakültesi 12 Haziran günü boy
kota karar veriyor; komiteler kuruluyor. «Ama
cımız, üniversiteye reform istiyoruz, üniversi
tenin halka dönük Olmasını istiyoruz, hareke
timiz haklarımızı alana kadar sürecektir.» de
niliyor. 

«Bugüne kadar kasten ele alınnuyan, köh-
nelenmiş üniversite düzenine dur demek, kendi 
sorunlarımızı kendi ilgililerimizce kabul ettir
mek için haklı direnişimize başladık.» deniliyor. 

Üniversite halkındır, halka hizmet yönün
de yetişeceğiz», deniliyor. 

«Fakültemizde uygulanan eğitim bizden yana 
mı? Geleceğine güvenle bakabiliyor musun? 
Fakülte eğilimini hangi koşullarda yapıyor
sun? Aldığın fen kültürü seni halkına hangi 
oranda yakınlaştırıyor, senin çağdaş bilim an
layışındaki yerin nedir? Bütün bunlara çözüm 
bulmak senin tarihî görevindir, öğretim üye
lerine karşı değiliz, eğiticilerimizi kısır ortama 
atan çelişkilere karşıyız. Seni hiçbir politik 
güc istismar edemiyecektir, kendi politikamızı 
kendimiz yapıyoruz.» deniliyor. Ve yine kendi 
okullariyle ilgili 16 maddelik bir bildiriyle du
rumlarını ortaya koyuyorlar. 

Zannediyorum ki, bu fakültede de mesele 
bir durulma yoluna gitmiş bulunmaktadır. 

Tabu ki, fakülteler, muhtar üniversiteler 
boykot yapar da, diğer okullar yapmaz, olmaz. 
Bu talebelik şeyine ağır gelir, hakikaten öyle
dir, gayet ciddî söylüyorum. 

Gazi Eğitim Enstitümüz de boykot yapıyor, 
fakat kendilerine üniversite özerkliğinin mev-
zuubahsolmadığı, okullarına dönmeleri gayet 
lisanı münasiple anlatılıyor. Zaten meseleleri
miz diye ortaya koydukları şeyler elimizde olan 
şeylerdir, binaenaleyh, gençlerimiz okullarına 
dönüyorlar. 

Sağlık İdaresi Yüksek Okulu 14 Haziranda 
aynı şeye gidiyor, kendilerine aynı şeyler söy
leniyor ve okullarına dönüyorlar. 

özel okullar da boykot içine giriyorlar, yi
ne daha çok kendi problemleriyle ilgili ola
rak. 
Ankara'yı konuşuyorum; Ankara iktisadi ve 

Ticari İlimler Akademisi şöyle bir bildiriyle 

24 . 0 . 1968 O : 1 

boykota giriyor: «Arkadaş sana aileden, arka
daşlarından biri ne olacaksın dediği an ne ce
vap veriyorsun?...» 

Bunları şunun için arz ediyorum, muhte
rem milletvekilleri; gençlerimizin kafalarını ne
ler meşgul ediyor, bunları iyi bilmeye mecbu
ruz. Bunlara sırt dönemeyiz. Gençlerimizin ka
falarını neler meşgul ediyor?.. 

«Akademili kardeşlerimiz, hepimizin bildiği 
gibi bütün fakülte ve yüksek okullarda öğren
ciler altında bulundukları zor şartlara baş kal
dırmış ve senelerce kendilerine tanınmak isten-
miyen hakları almak için Türk öğrencisine ya
kışır ve vakarla haklarını almak için diren
mektedir. Türk eğitim sistemi ve iş hayatı için
de en ezilen gruplardan biri olan Ankara İk
tisadi ve Ticari ilimler Akademisi öğrencileri 
olarak, öğrenci hareketlerini bugüne kadar dik
katle izledik, bugün biz en tabiî haklarımızı 
almak için direniyoruz. Türkiye'nin genç nesli, 
yarının temel unsurlarından biri olan iktisatçı
lar olarak daha iyi yetişmek ve bize normal bir 
hayat sağhyacak haklarımızı almak için diren
mek en kutsal bir görevdir.» 

istedikleri: «Millî eğitime bağlı bir lise ha
vasından kurtarıp okulumuzun özerkliği, Malî 
Müşavirlik Kanununun çıkması, Yeminli Muha
siplik Kanununun tanınması, kitap ve teksir fi
yatlarının ucuzlaştırılması. İmtihan neticeleri
nin en fazla onbeş gün içinde ilânı. Talebe sa
yısının dondurulması. Akademiye ait yurt ve 
kütüphanenin yapılması için gerekli tedbirlerin 
alınması. Boykotumuz hiçbir siyasi amaç taşı
mamaktadır, sadece defalardır istenip de ve-
rilmiyen haklarımız içindir.» deniliyor. 

Üç - dört fakülteyi incelediğimiz zaman gö
rüyoruz ki, «Talebe daha fazla alınmasın.» 
Ama biz, bu boykotlara iştirak eden, belki bu 
bildirileri yazan talebelerimize sokakta kalma
sın diye onları oralara koyduk. Yani bir eleştirme 
yapıldığı zaman görülecektir ki, aynı kaide bu 
değerli öğrencilerimize tatbik edilse kendileri 
üniversite öğrencisi olamazdı. E... Bunları bü
tün dünya halledememiş ki, üniversite prob
lemlerini.. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda bir 
şey söylüyeyim; Türkiye'de üniversite prob
lemi vardır; Türk üniversite gençliğinin ciddî 
meseleleri vardır, küçümsenmiyecek, üzerinde 
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hassasiyetle durulacak problemleri vardır, çe- | 
şitli ihtiyaçları vardır, çok haklı ihtiyaçları var
dır... Bunların hiçbirisine kimse hayır demiyor. 
Hükümet olarak biz bunlara yıllarca evvel eğil
mişiz. Peki eğilmişsiniz de ne olmuş?... 

Muhterem milletvekilleri, bir memleket dü
şününüz ki, şu anda 500 000 çocuğu ilkokula 
gidemiyor. 5 000 000 çocuğumuz 4 500 000 ni 
okula gidiyor, 500 000 çocuğumuz ilkokula gi
demiyor. istemediklerinden dolayı değil. Bir 
zamanlar muhtar baskısı ile, jandarma, polis 
baskısı ile okula çocuk gönderin dendiği hal
de, aile, 8 yaşındaki çocuktan medet umardı, 
onun bileğinden belki bir şey istifade edebili
rim, derdi, onu okula göndermezdi. Bugün yı
ğın yığın, çığ gibi, çocuklarımız mektebe gidi
yor. Kulu'nun Zincirlikuyu köyünde - ki 2 500 nü
fusu olan bir kasabamızdır - bugün 11 öğret
menimiz var. Cumhuriyet Kulu'nun Zincirliku
yu köyüne 11 öğretmen götürmüş. 

Muhterem milletvekilleri; mecburi olan ilk 
tahsili, yani vatandaşın üzerine mecburi ola-

" rak koyduğunuz ilk tahsili yerine getirmiş mi
yiz? 500 000 çocuk okulsuz, öğretmensiz. Pe
ki, evvelâ meseleye buradan başlasak ya... Yani 
bir memleket düşününüz ki, 500 000 çocuğu 
ilkokula gidemez, bu memlekette üniversitele
rin en mükemmel üniversite olduğunu, üniver
sitelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını 
iddia edebilir miyiz? Alfabeyi öğretmemişsi
niz henüz. Alfabeyi mi öğreteceksiniz, yoksa 
bir taraftan alfabe öğretmeyi unutun üniver
site çağına şu veya bu şekilde gelmiş çocuğa 
daha çok imkânlar sağlayıp üniversitede oku
masını mı temin edeceksiniz? Her ikisini bir
den yapmaya mecburuz. Ama bütün bunları 
bir kenara itersek, üniversite şöyle bozuk, üni
versite şöyle kötü... 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de her 
şey çok mu iyi? Biz 2,5 senedir iktidardayız, 
sayenizde ise sizin sayenizde kötü. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Ne bizim 
sayemizde? 30 senedir halledemediğiniz ilkokul 
meselesini biz hallediyoruz. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başbakan, bu 30 seneye Atatürk devri de 
dâhil mi?.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun, yeriniz
den müdahale etmeyin efendim. | 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Meseleyi o mecraya dökerseniz söy
lenecek çok şey var, ama faydası yok. Bıra
kın rahat rahat anlatalım. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 30 
seneye sizin yetişmeniz de dâhil mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Hasan Tah
sin Uzun, ikinci defa söylüyorum size. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Benim yetişmem dâhil. Ben İspar
ta'nın İslâmköyünden geliyorum. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Ben de Çiftlik köyünden geliyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Altında ahır olan kerpiç binada ilk
okulu okudum. Bugün hâlâ ellerini öptüğüm 
üç tane öğretmenimden beş sınıflı, 2 500 nü
fuslu köyün çocukları okudu. Ortaokulun bu
lunduğu kasaba 20 kilometredir, dört saat yaya 
gittim, Öyle okudum geliyorum. 

Türkiye'de hiçbir şey kolay değil, ama bu
gün, Türkiye Cumhuriyeti bugün her köyde 
150 000 lira para sarf etmek suretiyle okul ya
pıyor. Kerpiç binadan 150 000 liralık okula 
gelmişsiniz. Üç öğretmenden 11 öğretmene gel
mişsiniz. Alfabe öğreteceksiniz Türk çocuğuna 
ve bu alfabeyi öğrenmeyi kanunla zaruri kıl
mışsınız, mecburi kılmışsınız. Türk vatan
daşına askerlik gibi, vergi gibi mecburi 
kılmışsınız. Henüz bunu veremiyorsunuz. Ni
ye boykot yapmıyor bu ahali, «niye ver
miyorsunuz» diye?.. Niye işgal yapmıyor?... 
Türkiye'nin meseleleri işgalle hallolacak mı? 
Eğer ona bakarsanız herkes eline bir sopa 
alır, gelir bir yeri işgal eder. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'de nesil
ler - hep söylüyorum yine de söylemeye devam 
edeceğim - Türkiye'de nesiller daha uzun müd
det bâzı sıkıntılara katlanacaklardır, bunun yo
lu yoktur. Türkiye, hiçbir meselede rahatlığı 
kısa zaman içerisinde temin edebilecek bir mem
leket değildir. Bir tarafta köylerin % 99,5 i elek
triksiz, 22 000 000 insanın, 21 500 000 i karan
lıkta oturuyor. Boykot mu yapsın, işgal mi yap
sın? Öbür tarafta bir yudum temiz içme suyun
dan mahrum milyonlarca insan var; bir yudum 
temiz içme suyundan mahrum... 

«Aziz vatandaşım diyoruz, Türkiye'nin der
di bir mi? Niçin yapmışız plânı? Türkiye'nin 
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imkânlarını Türkiye'nin ihtiyaçlarına verilecek 
tercih haklan içerisinde dağıtmak, ihtiyaçların 
birini mükemmelen görüp diğerlerini uzun boy
lu ihmal etmemek için yapmışız. Onun için yap
mışız. Onun içindir ki. meselelere bakarken Tür
kiye'nin tüm meselelerine beraberce bakmaya 
mecburuz. 

Efendim, ödenek fazla verelim. Verelim. 
Ben karşı değilim vermeye. Ama kaynağını da 
gösterin, kaynağını da gösterin. Başka hizmet
lerden keselim derseniz, hangi hizmetlerden, ke
seceğinizi söyleyiniz. Onun içindir ki, mesele
leri bir denge içerisinde, bir ölçü içerisinde, 
Türkye'nin hukuk düzeni içerisinde, Türkiye'
nin hukuk düzeninin gösterdiği hal yolu şekli 
içerisinde mütalâa etmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinin Boykot Komite
sinin yayınladığı bir bildiri var; «Üç arkadaşı
mız kurşunla vurulmuştur.» diye. Böyle bir şey 
olmamıştır. 

Gayet tabiî ki, kan meselesi üzerinde bizim 
gençliğimiz ve halkımız fevkalâde hassastır. Ni
hayet 1960 hâdiseleri orta yerdedir. Onun için
dir M, meseleyi sansasyona götürmek gibi bir 
tutumu kimsenin tasvibedeceğini zannetmiyo
rum. Nitekim bu akademinin gençleri de böyle 
bir hâdisenin olmadığını - gözlerinin önünde 
olmamış bir hâdisedir, hiçbir şekilde olmamış
tır, resmen tekzibedilmiştir. - olmadığını beyan 
etmişlerdir. 

İstanbul Orman Fakültesi aynı sebeple boy
kota girmiş, yani ziraatçi, ormancı ve saire ayı
rım yapıldığı için... Fakat Haziranın 14 ünden 
itibaren derslerine dönmüşlerdir. 

İstanbul Hukuk Fakültesi boykota girmiş
tir. Yine isteklerinin çok büyük bir kısmı iç me
selelerine mütaalliktir; bunları tekrarlamıyo
rum. Edebiyat Fakültesi aynı şekilde boykota 
girmiş. Eczacılık Fakültesi keza. İktisat Fakül
tesi aynı şekilde boykota girmiş. Fen Fakültesi 
girmiş, Tıp Fakültesi girmiştir. İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi girmiştir. Gazetecilik 
Ensttüsü girmiştir, Kimya Fakültesi girmiştir 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi en son 17 Hazi
ran günü boykota katılmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi İşgal Konseyi
nin neşrettiği bildiri gayet kısadır; çok vakti
nizi almıyacağım : 

«Üniversitelerin idari özerklik yanında onun 
ayrılmaz parçası olan malî özerkliğe kavuştu
rulmasını istiyoruz. Özel vüksek okullar 
soygun mekanizmalarıdır, bu kere daha 
güçlüce özel yüksek okulların devletleşti
rilmesini istiyoruz. Eğitimine emperyalist 
Amerikan yönetmenlerinin sokulduğu bir ülke
de güllük gülistanlık üniversiteler olabileceğini 
düşünmek olanaksızdır. Onun için biz öğretim 
sisteminin halka dönük biçime sokulmasını 
istiyoruz.» diyor. «Türk yüksek öğrenim genç
liğini kendi içinde ve halk ordusunda örgütlen
mesini kimse önlemeye kalkmamalıdır.» diyor. 
İstanbul Teknik üniversitesine bağlı Teknik 
Okul, yani üniversitenin okulu boykota giri
yor. Maçka Teknik Okulu giriyor. 16 Hazi
randa Florance Nightingale Yüksek Hemşire 
Okulu giriyor. Tatbiki Süzel Sanatlar Okulla
rı giriyor 17 Haziranda. Çapa Eğitim Enstitüsü 
giriyor. Yüksek Denizcilik Okulu 19 Haziran
da giriyor, özel okullar giriyor. İzmir'de Ziraat 
Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi boykota giriyor, Olgunlaşma 
Enstitüsü boykota giriyor. 

Muhterem milletvekilleri, son durum şudur: 
İstanbul ve İzmir'deki boykot ve işgal hare 

ketleri geniş çapta yatışmış görülüyor. Par
don, Ankara ve İzmir'deki.. İstanbul ttaki hare
ketler henüz durulmuş değildir. 

Huzurunuzda şunu ifade etmek bir kadir
şinaslık olacaktır; İstanbul, Erzurum, İzmir, 
Ankara'da fakülte yönetim kurulları, dekan
lar, üniversite senatoları ve üniversite rektör
leri çok büyük bir anlayışla bu meselenin üs
tüne eğilmişlerdir, şefkatle eğilmişlerdir, sev
giyle eğilmişlerdir, gençlerimizi anlamaya çalış
mışlardır, şayanı kabul olan meseleleri kabul 
etmek cihetine gitmişlerdir, bunu bir nevi iti
bar zedelemesi, prestij zedelemesi şeklinde mü
talâa etmemişler ve bu dalgalanmayı yençleri-
mizin arzularının haklı olanları istikametinde 
bir sükûna kavuşturmaya çalışmışlardır. Bütün 
bu gayretleri gösterenlere huzurunuzda teşek
kürlerimi arz ediyorum. 

Şimdi Grup Sözcüsü. Sayın Aydın Yalçın 
bütün bu taleplerin bir tahlilini yaptı, tasnifi
ni yaptı. Ben bu tasnifi tekrar yapmıyacağım. 
Yalnız bâzı şeyleri arz edeceğim. Siyasal Bil
giler Fakültesi boykota girmemiştir. Zannedi
yorum 150 - 200 öğrencimiz bir yürüyüş yapa-
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rak boykotu desteklediklerini ilân etmişlerdir. 
Pankartları şunlardır: 

«Eğitim düzenden ayrılmaz.» «Eğitimde fır
sat eşitliği.» «Köhne düzen sarsılıyor.» «Halkın 
kurtuluşu eşittir üniversite kurtuluşu.» «Kül
tür emperyalizmine paydos.» «İşçi ve köylü ço
cukları üniversiteye.» «Halk için eğitim.» «Boy
kota neden, bozuk düzen.» «Tefeciye değil, öğ
renciye kredi.» «Boğaz köprüsü değil üniver
site sitesi istiyoruz.» «Tüccar profesörlere pay
dos.» «Eğitim düzeni boykot.» «özel okullar 
devletleştirilslin.» «Fakirler de okusun.» «Kötü 
yöneticiler istifa.» 

Bunun dışında şu bildiriyi okumakta fayda 
görüyorum. Yine Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğrenci Derneği Başkanlığının bildirisi: 

«Devrimci Türk gençliğine ve emekçi Türk 
halkına sesleniyoruz. Bizler Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğrencileri olark üniversiteki yolsuz
luklara, kötü yönetmeliklere, yarı aç yan tok 
yapılan öğrenim uğraşına ve bütün bunların 
temelinde yatan talan düzenine karşı çıkan 
genç arkadaşlarımızı yürekten destekliyoruz. 
Kavgaları hepimizin kavgasıdır. Sömürücüler 
bizleri sıkılmış tek bir yumruk gibi görmeli
dirler karşılarında. Halka karşı çevreler ta
rafından şımarıkça birer çıkış gibi gösterilmeye 
çalışılan öğrenci hareketlerinin nedenlerini 
özetlemekte yarar görüyoruz. Halkımız, öğre
nim yapan gençliğin yüzde 90 mm neden başa
rısız olduğunu, bu kavganın emekçi halktan 
yana bir kavga olduğunu bilmelidir. 

«Başarısızlığın nedenleri: Gençliğin büyük 
bir çoğunluğu 50 - 250 lira arasında aylık ge
lirle geçinmek zorundadır. Yan aç, yan tok 
öğrenim savaşı yapan gençlerin karşısına, dün-
yanın hemen hemen hiçbir yerinde uygulanmı-
yan kötü yönetmelikler çıkanlmaktadır. Bir
çok genç, sözde bilim adamı olan birtakım hal
ka karşı para düşkünü, gerici profesörlerin ki
şisel kaprislerine kurban olmaktadır, thıiver-
siteyi bitiren bir sürü insanın işsiz kalması, tat
minkâr işler bulamamaları, çalıştıkları yerlerde 
maddi, mânevi çeşitli baskılarla karşılaşmaları 
gençleri psikolojik bakımdan etkilemekte ve 
verimsiz kılmaktadır. Dersler pratikten yok
sun olduğu için öğrenimi verimsiz kılmaktadır. 
Genellikle sosyal bilimler alanında okutulan 
'derslerin hiçbirinin bilimsel niteliği yoktur. 

Bu, talan düzeninin propagandasını yapmak
tan öteye geçmemekte ve öğrencileri tembelliğe 
itmektedir. 

«isteklerimiz : öğrenimde herkese eşit şans 
tanınmalı, aramızda hemen hemen hiç gözük-
miyen işçi ve köylü çocuklan da üniversiteye 
gelme şansına sahibolmalıdır. Halka dönük, 
yaşadığımız hayatla ilişkisi olan bilimsel bir 
eğitim sistemi uygulanmalı ve kültür emperya
lizminin bir aracı haline gelen bozuk eğitim 
düzeni değiştirilmelidir. 

Birer tüccardan farkı olmıyan, sözde bilim 
adamı gerici profesörler üniversitelerden uzak-
laştınlmalı ve özel yüksek okullar devletleşti-
rilmelidir. 

Bütün öğrenciler normal, gıda almalarına 
yetecek kadar bursa sahibolmalı ve yatacak 
yerler düzeltilmelidir. Kitap ücretleri öğrenci 
yararlanna düzenlenmeli, bütün harçlar kal 
dınlmabdır. 

Bütün bu istenilenlerin insanın insanı sö-
mürmediği, halktan yana bir düzen kuruldu
ğu zaman gerçekleşeceği inancındayız. O za
man, çalışan insanların ürettikleri değerler be
lirli ellerde birikmiyecek, emekleri kendi ya
rarlanna dönük olarak işliyecektir. Buna bağ
lı olarak rahat öğrenim şansına parası olan 
ufak bir azınlık değil, herkes sahibolacaktır. 
Üniversiteyi bitiren herkes emeğinin halk yara
rına işlediğini görecek, şevkle çalışacaktır. Biz 
gençler, düzenin halktan yana değişmesi, halk
tan yana hayatımızla ilişkili bir eğitim sistemi
nin kurulması için emekçi Türk halkı ile omuz 
omuza, sonuna dek döğüşeceğiz. Kahrolsun 
bozuk eğitim düzeni, kahrolsun kültür emper-
palizmi, kahrolsun Amerikan sömürgeciliği kah
rolsun onların içimizdeki ortaklan! Yaşasın 
devrimci Türk gençliği, yaşasın emekçi Türk 
halkı!» 

Şimdi bir şey daha okuyacağım: 
«Yoksul halktan yana bir eğitim düzeni öz-

liyen bizler bu bildiriyi yayınlıyoruz.» Bu İs
tanbul Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü bildirisi 
devam ediyor.. 

«Uyguladığı eğitim sistemi ile asla halktan 
yana olmadığını her vesileyle ortaya koyan Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı olan okulumuz zen
gin çevrelerin dikiş yeri çevreleri haline gelmiş
tir. Yöneticiler kişisel çıkarlarına hizmet etmek-
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tedir. Yönetmeliğe göre kazancın yüzde 60 ı 
Devlete, 10 u öğrenciye... 30 u ne oluyor? Lüks 
bir ticarethane yöneticilerin ucuz işçisi, emeğin 
bu derece hiçe sayıldığı okulumuzda okumak
tan utanç duymaktayız. Haklarımızı istiyoruz; 
belge yerine diploma, yönetimine karışmamamı
zın hesabını istemekteyiz, sömürülen, ezilen in
sanlar olmaktan kurtulmak istemekteyiz.» 

Şimdi bir belgeyi daha okuyacağım : 
(Fikir Kulüpleri Federasyonu. Ankara 

6 Haziran 1968) Henüz Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde boykot yok, sadece Ziraat Fakülte
sinde var. 

«Halkımızın bağımsız mücadelesine katılan 
gençlik kuruluşları 6 Haziran 1968 Perşembe gü
nü toplandı.» Tarih «Tarih 6 Haziran 1968» 
Türk halkım geriliğe mahkûm eden gücün, em
peryalizmi ve onun yurdumuzdaki işbirlikçileri 
olan komprador, burjuva ve trador kalıntıları ol
duğu üzerinde görüş birliğine varıldı. Emperya
lizmle mücadelenin Türk gençliğinin ödevi oldu
ğu yargısında birleşildi. önümüzdeki günlerde 
yapılacak emperyalizmle savaş eyleminin somut 
olarak belirlenmesi için 12 Haziran 1968 Çar
şamba günü saat 17,00 de Fikir Kulüpleri Fede
rasyonunda bütün devrimci gençlik örgütlerinin 
yeniden toplanması kararlaştırıldı. 

örgütünüzün bu toplantıya katılmasını diler, 
saygılarımızı sunarız. Yaşasm emperyalizme 
karşı halkımızın zaferi için savaşanlar.» 

Burada, Berlin'den gelen 13 tarihli, «Kamu 
Oyuna» ismini taşıyan Almanya Türk öğrenci 
Federasyonunun da bir bildirisi var. Uzak 
diyarlardaki gençlirimiz de bu meselede bir mik
tar hisseleri bulunsu diye bu bildiriyi gönder
mişler. Bu bildirinin içerisinde bulunan husus
lar da umumiyet itibariyle birtakım bildirilere 
yaklaşıyor. 

Bir de bu hareketleri destekliyen kuruluşlar 
var. Cemiyetler Kanununa göre dernek olarak 
kurulmuş veya özel kanunlarına göre kendi men
suplarının haklarının dayanışması için kurul
muş bu derneklerden birisinin bildirisini okuya
cağım : 

«Ülkemizde öteden beri mevcudolan deneresiz 
sosyal ve ekonomik bunalımlar son günlerde 
üniversite çevrelerinde ballıca sorun olarak or
taya çıkmıştır, özenir düzünce, ekonomik ha-
ğrarashftn sonucudur. İlkokuldan üniversiteye 
dek Türk eğitim kurumları Orta çağ karanlı

ğından, çökmüş ve çürümüş burjuva töre ve ge
leneklerinden kurtarılmalıdır.» Bu hepinizin 
okuduğu mektepler muhterem milletvekilleri.. 
«...Eğitim; çağımızın ve ülkemizin koşullarına 
göre ilerici, devrimci ve özgür bir anlayışla ye
ni baştan düzenlenmelidir. Eğitim devrimi iç ve 
dış sömürünün ülkemizde yarattığı yoksulluk 
ve bilgisizliğin önüne geçecektir. Bu amaca 
ulaşmak için gelişmeler hızlı, ekonomik ve sos
yal dönüşümler köklü olmak zorundadır. Genç
liğin bu hareketi gerçek kurtuluşumuzu getire
cek, yeni ve halktan yana bir düzenin ancak 
halkın öncülüğünde kurulabileceği bilincine 
varmış olduğuna işaretidir. Zira büyük toprak 
mülkiyetinin ve millî gelirin 3/4 ünü tek elin
de bulunduran güçlerin aynı zamanda siyasi ik
tidarı da ellerinde tuttukları sürece gençliğin 
ve ülkemizin temel sorunlarının çözülemiyeceği 
artık bilinmektedir. Türk Gençliğinin bu ger
çekleri görmüş olduklarından dolayı biz öğret
menler kıvanç duymaktayız. Bu yolda eyleme . 
giren ve girecek olan gençleri öğretmenler yal
nız bırakmayacaklardır. TÖS İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu.» (Malatya Milletvekili Şaban 
Erik'ten alkışlar) 

Hiç fail aramayın, «Ben buradayım» diyor... 
(A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Evet beyler, konuşmamın başında, memleke
timizde yapılmakta olan siyasi münakaşaların 
bu ortam üzerindeki tesirine işaret ettim. Şu
rada yapılan konuşmaları Meclis zabıtlarından 
da biraz sonra size okuyabilirim. Yani şu bildi-
rilerdeki tâbirleri, ifadeleri Meclis zabıtların
dan da okuyabilirim. Ben meseleyi sadece bir 
gençlik meselesi olarak almıyorum ki... Mesele
nin çeşitli taraflarını anlatmaya çalışıyorum 
ve burada memleketin Anayasasını, memleketin 
Anayasasını evvelâ, sonra asayişini, emniyetini, 
itibarını korumakla mükellef olan Yüce Mecli
sinize bütün bunları arz etmekteki sebebim; 
mesele nerelerden bozuluyor, bunları bilesiniz 
diyedir. 

Şimdi, İstanbul üniversitesi İşgal Komitesi, 
Boykot Komitesi, «Ne istiyorsunuz?» dendiği 
zaman, birtakım şeyleri veriyor, sonra da arka
dan bu kitap çıkıyor; reform kitabı. Arkadaş
lar bu işi içeriden de karıştıran var, dışarıdan 
da karıştıran var. Üniversitenin içinden de var, 
üniversitenin dışından da var. Ondan sonra ar-
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kadaki heyetler oturuyor, bu kitabı yazıyor. 
Alelacele basılıyor, hattâ bir kısmı biraz evvel 
basılıyor, bir kısmı biraz sonra basılıyor, iki ay
rı fasikül halinde veriliyor. Bu hareketlerin bi
raz sonra tahlilini yapacağım. 

Muhterem milletvekilleri; üniversite olay
ları karşısında Hükümetimizin takındığı tavır, 
bu olayların çıkmasından iki gün sonra vermiş 
bulunduğum şu beyanda sarahaten belirtilmiş
tir : 

«Dünya bir garip dünya oldu. Belki garip 
dünya oldu demek de doğru değil, dünya yeni 
ufuklara doğru giden bir dünya oldu. Bu dün
yanın yeni ufuklara doğru ne kadar gittiğini, 
nereye varacağını, bunların nelere malolacağı-
nı kestirmek güç. Ama gerçek şu ki, dünyada 
yeni görüşler, yeni fikirler, derinliğine bakıl
ması lâzımgelen birtakım hâdiseler cereyan 
ediyor.» 

«Mısır'da, İspanya'da, Çekoslovakya ve Po
lonya'da dört beş aydan beri talebe hareketle
ri oluyor. Mısır ve İspanya üniversitelerini ka
pattı. Çekoslovakya ve Polonya 'daki hâdiseler 
gayet enteresandır.» 

«Buralardaki gençlik hürriyeti bilmiyor. 
Ama kendi ifadelerine göre bilmediği şeyi tat
mak istiyor. Belki yetiştiği sistem icabı hürri
yete de inanmıyor. Fakat muhakkak olan cihet 
şudur ki, Demirperde gerisi gençliği hürriyeti 
bilmiyor ama tatmak istiyor. Bugün 30 yaşma 
girmiş kimseler bir harbin, bir bozgunun ıstı
raplarını bilmiyor. 

Türkiye için de aynı şeyleri söylüyorum; 
20 küsur sene geçmiş, mücadele görmemiş, sı
kıntı görmemiş. Ama bunun yanında köklü me
seleler de var. Gayet köklü meseleler var. Bun
ların hepsini topladığımız zaman ortaya çıkan 
şu : Batı memleketleri dâhil, dünyada birtakım 
hâdiseler cereyan ediyor. Biz dünyanın dışında 
•değiliz. Bunların Türkiye'ye sirayet edeceğini 
ve birtakım hâdiselere sebebolacağını söylemek 
için çok dirayetli olmaya lüzum yok. Bunlar 
tahmin edilmiştir. 

özerk üniversite; üniversitenin kendi içinde 
birtakım problemleri var, Türkiye'de de var. 
Bu problemlerin teşkil ettiği vasat üzerinde 
masum arzularla tahrikin karışmaması ümidi 
içindeyim. Hâdiseleri gayet dikkat ve itina ile 
takibediyoruz. Yine ümidediyorum ki, gençli-
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ğimizüı asaleti, meseleyi tahribe, hocalarını, de
kanlarını, rektörlerini tartaklamaya, sonradan 
hepimizin içimizde acı olarak birtakım hâdisele
re kadar götürmiyecektir. Masum arzular dik
kat ve itina ile üniversite idaresi tarafından, 
icraya taallûk edenler varsa icra tarafından ga
yet tabiî ki, nazarı itibara alınacaktır. 

Bu hareketleri çığırından çıkartmak ve 
şümulünü genişletmek arzusunda olanlar ola
caktır. Hâdiseler karşısında sükûnetimizi, so
ğukkanlılığımızı ve Devlet itibarına olan itina
mızı, .gençlik meselelerimize olan anlayışımızı 
hâkim kılacağız. Ümidediyorum ki, şümul ve 
vüsati ne kadar genişlerse genişlesin, memle
kete, millî güvenliğimize, kamu düzenine za
rar verecek bir şekle gelmeden bu hâdiselere 
bir hal şekli bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin ciddiye
tini küçümsemiyoruz, mesele ciddîdir. Bütün 
memleketlerde de ciddî mahiyet almıştır ve 
ciddî şekilde seyretmiştir. Sizlerden ricam şu
dur : Hâdiselere soğukkanlılık ve sükûnetle 
bakmaya devam edelim. Hükümetiniz lüzum
lu olan her türlü tedbirin içinde olacaktır. 
özerk üniversite idaresi de ümidediyorum ki, 
sükûnetlerini muhafaza ederek, anlayışlarım 
muhafaza ederek meseleleri bir yatıştırmaya 
götürmek için gerekli gayretin içinde olacak
lardır. 

Bu mevzuu şöyle sağlamak istiyorum : 
Bugün dünyanın birçok memleketlerinde 

eskiden isyan addedilebilen hâdiseler, artık 
toplum hâdisesi addediliyor. Toplum hâdisesi 
olarak dünya yeni anlayışlar içine girmiştir. 
Yine ümidediyoruz ki, bu hâdiseler tahribe ve 
anarşi mahiyetini alabilecek yollara dökülmez. 
Üniversite hâdiseleri nev'i şahsına münhasır bir 
olaydır. Kendi şartları içinde mütalâa edilmek 
gerekir ve bu şartların içinde mütalâa edildiği 
takdirde aklıselimin galip gelmesini ümidet-
mek zannediyorum hakkımızdır.» 

Muhterem milletvekilleri, hâdiselere başın
da böyle baktık, böyle bakmaya da devam 
ediyoruz. 

Şimdi, Türkiye'de cereyan eden bu olayla
rın sebepleri içinde görünen ve boykot komi
tesi, işgal komitesi veya öğrenci temsilcisi 
hüviyetiyle basma deklâre ©dilen üniversite 
yönetim kurullarına ulaştırılan bildirilerin, 
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tebliğlerin, taleplerin çoğunu, daha doğrusu 
üzerinde düşünmeye, tahlil yapmaya yetecek 
kadar olanını Yüksek Huzurlarınızda arz et
miş bulunuyorum. Meselenin tarafımızdan na
sıl göründüğünü ifade etmeden önce değerli 
muhalefet sözcülerinin meseleye nasıl baktık
larına da temas .etmek istiyorum : 

Üniversitenin iç meselesi, hakikaten üni
versitenin problemi, üniversite öğrencisinin 
problemi olarak görünen masum arzular var, 
mâkul talepler var. Bu taleplerin dışında, de
min okuduğum bildirilerde adı geçen, düzen 
değişikliği, bozuk düzen, köhnemiş düzen gibi 
sözler her halde talebelerimizin, öğrencileri
mizin icadettiği sözler değildir. Bunlar, Muh
terem Heyetiniz tarafından çok iyi bilinmekte
dir. 

Bakıyoruz; 6 Mart 1968 tarihli Ulus gazete
sinde : «Bu seçim sistemiyle meseleler yine 
sokağa dökülecektir. Rejim cephesinde ve sos
yal cephede olmak üzere iM cephede savaşaca
ğız.» beyan. 17 Mart 1968 Ulus: «Hile, desise, da-
lâvera düzeninin koruyucusu Demirel'in ta ken
disidir.» 18 Mart 1968 : «Şimdi de iç ve dış 
sömürüye karşı yeni bir savaşın içindeyiz.» 21 
Mayıs 1968, hep Ulus gazetesinden : «Böyle 
bir düzende demokrasi yaşayamaz.» 16 Mayıs 
1968 Ulus gazetesinden : «Köylü veya yoksul 
aileler için çocuklarına ilkokul ötesinde öğre
nim yaptırma gitgide güçleşmektedir. Tekni
ker okulları kapanmakta, sanat okulları ve 
enstitüleri ise lise durumuna gelmektedir. Köy 
çocuklan ancak imam - hatip olabilirler. Köy 
çocuklarına ve genellikle yoksul aile çocukları
na karşı âdeta kasıtlı bir plân yürütülmekte
dir.» 16 Mart 1968 : «Çok görmeyin üniversite 
gençlirimizin bu şekilde sokağa çıkmasını.» 

18 Haziran 1968, Ulus : 
«Gençliğin hareketi anlayışla değerlendiril

meli ve bozuk eğitim düzeni değişmeli. Boy
kotlar hem toplum, hem de eğitimdeki düzen 
bozukluğuna karşı tepki ve protesto niteliğin
dedir.» 

Yine 18 Haziran 1968, Ulus : 
«Yetkililerin kayıtsızlığı karşısında gençli

ğin kendi kendini kurtarmaya uğraşması, çı
kış yollarım kendi başına aramaya başlaması 
anlayışla hattâ saygı ile karşılanmalıdır.» 

«Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizm 
tahakküm ve zulmüne tutsak yapmaktır.» 

«İmam - hatip okullarında, Devlet yöneti
minin temelleri ilâhî kaynaktan alınmalıdır gibi 
telkinler yapılmaktadır.» 

«Bugün tek tek görülen saldın olaylarının 
kısa bir süre sonra daima organize bir hale 
getirileceğinden, doğruca rejimi hedef alan 
bir ayaklanma hazırlığına girişileceğinden kim
senin kuşkusu olmamalıdır.» 

15 Haziran 1968 Ulus. 3 Mart 1968 Ulus, bi
rincisi : 

«Tüm eğitim kurumları ortaçağ karanlığın
dan çökmüş ve çürümüş burjuva töre ve gele
neklerinden kurtarılmalıdır. Eğitim devrimi, 
iç ve dış sürümünün ülkemizde yarattığı yok
sulluk ve bilgisizliğin önüne geçecektir.» 17 
Haziran 1968 TÖS bildirisi. 

Anayasa mitinginden : 
«Zulüm bir gün duracaktır, halk zinciri kı

racaktır.» 
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de zu

lüm varsa, eğer bu zulmü halletmeye Muhte
rem Meclisiniz muktedir değilse, o zaman va
zifemizi yapmıyoruz demektir. Türkiye'de zu
lümden şikâyeti olan kimsenin olduğunu gör
medik. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Ben vanm, 
zulmü teşvik eden de sizsiniz. 

BAŞKAN — Yerinizden böyle müdahaleler 
yapmayınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Bu kürsü hürdür. Herkesi davet edi
yorum, gelirsiniz bu kürsüden, Türkiye'de 
zulüm vardır, çünkü şu şu olmuştur, dersiniz. 
Gensoru getirmek hakkınızdır, yüzlerce genso
ruyu getirdiniz, zulüm için niçin getirmediniz 
gensoru? (A. P. sıralarşndan «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Biraz sonra ben ineceğim buradan, siz ge
lir konuşursunuz, zulüm vardır dersiniz ve ce
vabını da alırsınız. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Siz de cevabı
nı alırsınız. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayınız efen
dim, yerinizden konuşmayınız. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan 
bana hitabederek söylüyor. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şöyle gidiyor.. 

Anayasa mitingi 22 4 . 1968: 
«Nice nice alayları bozmusam, bin kelleyi 

bir cidaya dizmişem.» 
«işçi, köylü fakir balkın düzenini kura

caktır.» 
«Uyanmıyan fakir halkım, su Meclisin işi

ne bak.» 
«Faşizmi yenmek için mitinglerden daha 

büyük kavgalara gideceğiz.» 
«Kaldı ki, henüz sınıf bilincine tamamen 

varmamış milyonlarca para harcıyarak, alda
tarak iktidara gelen bu adamlar, onlara ihanet 
etmekte devam etmektedir.» 

Herkese tahkir var. Türk halkına da var, 
yani kim kendisine tahkir arıyorsa içinde 
var. 

Şimdi geliyorum deminden beri arz ettiğim 
şu ifadelerle, boykot işgal komitesi ve sair 
imzalı bildirilerdeki beyanlara. 

«Boykota neden : Bozuk düzen» 
«işçi ve köylü çocukları üniversiteye kül

tür emperyalizmine paydos, eğitim düzeninden 
ayrılmaz.» Siyasal Bilgiler Fakültesi dövizle
rinden, biraz evvel okudum; başka bir kaynak
tan, Ulus Gazetesinden, TÖS bildirisinden oku
dum. 

«Türk öğrencileri bozuk düzene karşı dire
niyor» Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin 18 
maddelik muhtırasından 

«Türkiye'de eğitim başlı başına devrime 
muhtaçtır. Yüksek okulların öğrencileri eği
tim sorununun arkasında bozuk düzenin oldu
ğunu bilmektedir. «Ankara Yüksek Okullar 
Talebe Birliği bildirisinden. 

«Açlık, susuzluk, parasızlık ve başarısızlık, 
genel huzursuzluk ve hoşnutsuzluk» İstanbul 
Edebiyat Fakültesi (4) numaralı bildirisinden. 

«Öğrenciler burjuva eğitim düzeni için ro
bot bir öğretim aracı olarak yetiştirilmektedir. 
Eğitimimiz halka dönük bir öğretim felsefesi 
içine sokulmalıdır.» İstanbul Teknik Üniversi
tesi işgal Komitesi bildirisinden. 

«Üniversiteler, hâkim sınıfın çıkarlarına uy
gun belli ideolojilere hizmet eden organlar ola
rak çalıştırlmak istenmektedir.» Almanya Türk 
öğrencileri Federasyonu bildirisinden. 
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«Halka dönük, halk için öğrenime girme
diğimiz için geleceğimize güvenle bakmıyoruz.» 
Fen Fakültesi bildirisinden. 

«Yan aç yarı tok yapılan öğrenim uğraşı
na ve bütün bunlara temelinde yatan talan dü
zenine karşı çıkan arkadaşları destekliyoruz.» 

Burada bunlan daha çoğaltmak mümkün. 
Ama bu paralelliği burada keselim. 

Demek istiyoruz ki, Türkiye'de huzur isti
yorsak, evvelâ oyunu kaidelerine göre oyna
mayı öğreneceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; üniversiteyi bir 
siyaset minderi yapmıyalım. Siyasetin minder
leri var; bu Büyük Meclis var, Senato var, hür 
kürsüler var, meydanlar var, kahveler var.. Bu
ralarda politikayı rahatça yaparız, ama masum 
gençlerimizi, masum talepleri ile, yöneticileri 
ile bir ahenk içinde kendi meseleleri ile baş 
başa bırakalım. 

Şimdi burada bir basın bildirisi var; Cum
huriyet Halk Partisi sayın grup sözcüsünün 
methü sena ile bahsettiği bir gazetedeki imzası 
bulunan bir öğrenci teşekkülü liderinin imzası 
var altında. Bakınız nasıl gidiyor; ki o yazıyı da 
tavsiye etmişlerdir, akudum, biraz sonra biraz 
üzerinde duracağım, Sayın Erimin bahis bu
yurduğu yazıyı.. 

«İnkılâpların ve rejimin sahibi ve bekçisiyiz. 
Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok 
inanıyoruz. Rejimi ve inkılâpları benimsiyoruz. 
Bunlan zayıf düşürecek en küçük ve en büyük 
bir kıpırtı ve bir hareket duyduk mu, bu mem
leketin polisi vardır, jandarması vardır, adliye
si vardır, ordusu vardır, demiyeceğiz (Orta 
sıralardan «bravo» sesleri») «Hemen müdahale 
edeceğiz..» 

Muhterem milletvekilleri, Türk Anayasa
nın 4 ncü maddesi var. Eğer kimse, buna bra
vo diyorsa, Türk Anayasasının 4 ncü madde
sinde; gücünü Anayasadan almıyan hiç bir 
kuvvet meşru değildir, diyor. O zaman gelin 
Anayasayı tadil edelim.. 

«Kendi eserimizi koruyacağız. Polis gele
cektir, asıl auçlulan bırakıp suçlu diye bizi 
yakalıyacaktır. Gene polis henüz inkılâp ve 
Cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek, 
fakat asla yalvarmıyacağız. Mahkeme bizi mah
kûm edecektir. Yine düşüneceğiz, demek adliye
yi de ıslah etmek, rejime göre düzeltmek lâzım-
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dır, diyeceğiz. Bizi hapse atacaklar, kanun yo
lundan itirazlarımızı yapmakla beraber, Meclise 
telgraflar yağdırıp haklı ve suçsuz olduğumuz 
için tahliyemize çalışılmasını, kayrılmamızı iste-
miyeceğiz. Diyeceğiz ki, biz; iman ve kanaatimi
zin icabını yaptık, müdahale ve hareketimizde 
haklıyız, eğer buraya haksız olarak gelmiş isek 
bu haksızlığı meydana getiren sebep ve âmilleri 
düzeltmek de bizim vazifemizdir.» 

işte bugün görev bilincindeki Türk genci ve 
Türk gençliği. Polis tanımıyacak, kanun tanı-
mıyacak, mahkeme tanımıyacak, nizam tanımı
yacak, irade tanımıyacak, hiçbir şey tanımıya
cak. Bunu tasvibedebilir misiniz? Bu bir eza
dır. E o zaman bu Yüksek Meclisin hilmıeti cü-
cudu ne? 

Gelin hâdiseleri rayına oturtalım. Anayasa 
yapmışız. Anayasanın dördüncü maddesinde de
mişiz ki; «Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin
dir.» Bunun dışında bir kuvvet tanıyor musu
nuz? Her zaman dönüp dönüp gösteririm, bura-
raya yazmışız. Bunu korumakla mükellefiz. Ege
menlik kayıtsız, şartsız milletindir. Eğer biz 
koruyamıyacaksak millet kendisi korumaya 
azimlidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar.) 

Anayasanın 8 nci maddesini yapmışız. Ana
yasanın üstünlüğü prensibini kabul etmişiz. Ana
yasada, kanunlar Türkiye'de herkesi bağlar, de
mişiz. İmtiyaz sahibi zümreler yaratmamışız. 
Hukuk da bu, hukuk da bu! 

Şimdi Sayın Erim geliyor, bir hukuk profe
sörü olarak bu kürsüde, «öğrencilerimizin hare
ketlerini kınamıyoruz.» diyor. Müsaade buyurun 
da yanlış söylemiyeyim, zapta aynen geçsin. Za
bıttan: «Hemen şunu söyliyeyim ki, gençlerimi
zin bu davranışında biz takbih edecek, ayıpla
nacak hiçbir şey, hiçbir nokta görmemekteyiz 
Bundan dolayı gençlerimizi kınamak değil, teb
rik etmek lâzımdır.» (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri). Sayın Erim'e soruyorum, «Bravo» 
diyenlere de soruyorum; işgalin hukukiliği ne
rededir? İşgalin hukuk neresindedir? Yani bun
ların hepsini bir kenara atıp, sadece talebenin, 
öğrencinin hoşuna gitmek için gayrikanuni mua
meleleri tasvibedecek misiniz, etmiyecek misiniz? 
(A. P. sıralarında «Bravo» sesleri). Neresinde 
işgalin hukuk? 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — öyle ise ni
çin müdahale etmediniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Onu niçin sormuyorsunuz, onu niçin 
sormuyorsunuz? Hem iktidar, hem muhalefet biz 
mi olacağız? Niçin sormuyorsunuz, niye müda
hale etmiyorsunuz diye. Yok ama işte burada 
soranınız. Niçin sor muyorsunuz? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Ben 
sordum, ben sordum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Günlerdir bekliyorum bu soru için. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Erim'i din
ledik, Sayın Feyzioğlu, Sayın Küfrevi, Sayın 
Yalçın, Sayın işgüzar, Sayın Boran - bildiğim ka-
dariyle sadece Sayın İşgüzar üniversite mensubu 
değil, yani üniversite öğretim üyesi değildir -
ve hakikaten Sayın Erim'in bir hukuk profesö
rü olarak işgali kınamasını bu kürsüde bekler
dim. Beklerdik. Nasıl koruyacağız Türkiye'nin 
emniyet ve asayişini, aferin çocuklar işgal edin 
de diğiniz müddetçe... 

Söylüyoruz; gençlerimizin birçok problemle
ri var, tamam. Bunların hepsine canı gönül
den eğildik. Şimdi de eğilmiş değiliz. Daha ne 
varsa eğilelim. Daha ilk beyanımızı da vermi
şiz. Ama, boykot, evet. Boykotun sınırlarını ta
şıp tahrip.. Nasıl koruyacağız âmme hukukunu? 
Âmme menfaatini nasıl koruyacağız? 

Bir soru daha soruyorum Sayın Erim'e; aca
ba üniversite icradan müdahale gördüğü zaman 
muhtariyet ihlâl ediliyor da, öğrencisinden ve 
içinden müdahale gördüğü zaman muhtariyet ne 
oluyor? (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) . 

Münakaşayı daha ileriye götürmeden evvel, 
"nerge sahibi sayın milletvekili arkadaşımızın, 
önergelerden birisinin sahibi, önergelerden bi
rinde ortak imzası bulunan - daha doğrusu - bir 
sayın milletvekili arkadaşımız bu kürsüden bâ
zı şeyler söyledi, bunları cevapsız geçiştiremem. 
Bunların üniversite probleminin halliyle hiçbir 
alâkası yok. Bunlar; «Bu hareketler başladı,» 
tamam. «Bunun arkasından bir şey gelir. Bir şey 
gelirse o zaman biz de şeyimizi yapalım» gibi 
bir nevi kurtuluş için hazırlanmış bir dilekçe
dir. 

Muhterem milletvekilleri, ne zamana kadar 
Devlet, bu memlekette milletin parasiyle ayak
ta duran müesseselerinin korkusu altında bulu
nacak? kendi çocuklarımızdan tiril tiril titriyecek 
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miyiz Bakınız bu değerli arkadaşımız neler di
yor. Aslında çok şey diyor ama, bir kısmı ga
yet enteresan: «6 milyona yaklaşan gizli işsiz
liğin odlduğu bir ülkede» Türkiye'de 6 milyon 
gizli işsizlik yoktur. Tarım mevsiminde de, iş 
zamanında da işçi bulmak bir meseledir. Ama 
kışın tarım işçisine ne yaptıracaksınız? 

Ne ise, biz devam edelim: «Kalkınma Plânı
nın öngördüğü eğitim sorunları bugünkü eğitim 
politikamızı halledeceğe benzememektedir. - izah 
ediyor - Bunun gibi diğer sosyal sorunların da 
bir gün su yüzüne çıkacağı ve gerek siyasi ikti
darları, gerekse muhafazasına arz ettiğimiz de
mokratik sosyal düzeni ciddî bir şekilde sarsa
cağına emin olmamız gerekir.» 

Evvelâ muhterem. Heyetiniz Türkiye'deki de
mokratik düzenin sarsılmıyacağına emin olacak. 
Bunun mücadelesine hazır olacak. Her vesile ile 
Türkiye'deki demokratik düzene şüphe ifade 
ederseniz dışarıdaki vatandaştan ne bekliyoruz? 

Devam ediyor, «Siyasi iktidar mevkiinde bu
lunanlar - yine muhterem arkadaşımızın beyanı -
eğitim sorunlariyle hiç ilgilennıiyeceğiz..» de
miş.. Veya işine geldiği istikamette ilgilenece
ğimiz anlamında değerlendirmek ancak bugün 
bir buluş olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Yani biz demişiz ki, «Yönetmelikler ve saire üni
versitenin iç bünyesini alâkalandırır». Bu bir 
buluşmuş. Bu Anayasa emri. Eğer bunları biz 
yapmaya kalkarsak; Anayasaya müdahale. Yap
mazsak, bigâne kaldın, bunu bağdaştırmaya im
kân yok. 

Siyasi iktidarı devam ettirmede birinci şart, 
demokratik hukuk devleti içinde ve seçim meka-
nizmasiyle oy üstünlüğünü sağlamakla mümkün
dür. Birinci şart... Başka şartlar da var; Ana
yasa koymamış başka şartlar, muhterem arka
daşımız koyuyor, bakın şimdi şartlara : 

«Ne var ki, tutucu bir iktidarın bu başarısı
nı devam ettirebilmesi için, Anayasanın emretti
ği eğitim görevlerini Hükümet olarak yerine ge
tirmeden kaçınmak, belki siyasi iktidarlarını da
ha bir süre mevkilerinde muhafaza ettirebilir. 
Ancak, memleketin eğitim sorunlarına bigâne 
kalabilen bir iktidarın. «Şimdi göstereceğim, 
memleketin eğitim sorunlarına bigâne mi kalmı
şız, kalmamış mıyız?»... bu süreyi ne kadar kı
saltacağını ve bunun neticelerinin memlekete ne
lere malolacağını, bir hesap adamı olduğunu söy-

liyen Sayın Başvekilimizin hesaplaması, âdeta 
kaçınılmaz bir zaruret olarak ortada durmakta
dır.» 

Yine geldi bir tehdit... «Hesapla» diyor; «öm
rünüz kısalıyor», diyor. Duramazsınız ayakta», 
diyor. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Bizi buraya getiren bu muhterem arkadaşı
mız değil. Bizi buraya getiren sebepler var or
ta yerde. Bizi buraya getiren millet var. Bu ifa
de meşru değil... Meşru değil bu ifade... (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Geliniz, bunun meş
ruiyetini ispat ediniz bu kürsüden. Hem Anaya
sa üstünlüğü prensibini kabul edeceksiniz, hem 
iktidarların nasıl geleceğini tâyin edeceksiniz. 
Anayasanızla nasıl gideceğini Anayasanızla tâ
yin edeceksiniz; sonra çıkacaksınız, iktidarların 
nasıl gideceğini buradan fetva halinde okuya
caksınız. Ondan sonra da geleceksiniz, itibarını 
sarsmaya hergün devam ettiğiniz iktidardan; 
şunu niye yapmıyorsun, bunu neye yapmıyorsun, 
diyeceksiniz. Bunları bağdaştıranlayız. 

Şimdi devam edelim, biraz sonra anlataca
ğım, eğitimde ne yapmışız? Ne yapılabilinirmiş 
de ne yapmışız? 

Kendisi, «Kendimi politik polemiklerin dışı
na iterek...» Ne güzel ibare... Hem bunların hep
sini söyliyeceksiniz, hem kendinizi, kendiniz itti
ğiniz, kendiniz kendinizi politik polemiklerin dı
şına çıkarsınız. Acaba çıkabilir misiniz? Çık
tım deseniz, çıkar mısınız? Tutarlar, yakalarlar... 

Şimdi devam, ediyor: «Şimdi bekliyorum; 
bugünkü siyasi iktidarın başta gelen ödevleri 
nelerdir?» Bunların, siyasi iktidarın ödevlerini, 
vazifelerini ve sairesini siyasi iktidar, seçim be
yannamesine koymuş, Hükümet beyannamesine 
koymuş. Şimdi bir de muhterem arkadaşımız 
bize bir şey veriyor: Ültimatom. (A. P. sırala
rından, «Başkası yazdı onu.» sesi) Şimdi, «ne
lerdir?» diyor, devam ediyor : 

«İstanbul'a asma köprü yapmak. Tarım po
litikasını ve bunun içinde toprak reformunu 
gerçekleştirmemek ve polemikler yapmak. Bun
ların daha birçok şekillerini saymak mümkün
dür.» Buyurun... Devam ediyor: «Anayasaya 
bakıyorum; İstanbul'a asma köprü yapılacağına 
dair bir hüküm bulamıyorum.» diyor. (A P. sı
ralarından gülüşmeler) Yanlış yere bakmışsınız, 
Anayasaya bakacağınıza Plâna bakın, yeri o, 
yanlış kitaba bakmışsınız. (A. P. sıralarından 
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«Bravo» sesleri, alkışlar) Evvelâ şunda mutabık 
kalalıim. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET 
VEKİLİ — Anayasada yeri var, Plân Anayasa
dadır. 

BAŞBAKAN (SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evvelâ şunda mutabık kalalım : Bir 
memleketin sosyal ve iktisadi kalkınmasının 
nasıl yapılacağı Anayasanın 41 ve 129 ncu mad
delerinde yazılı: «Sosyal, iktisadi ve kültürel 
kalkınma plâna bağlanır.» deniyor. Plân da, 
«Anayasaya baktığınız saman plânı bulacaksı
nız.» diyor. Plâna baktığınız zaman da asma 
köprüyü bulacaksınız. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri) Bunu doğrulttuk. Zannediyorum 
ki, bu ifade bir daha gelmez. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Muhterem milletvekilleri, bunlar ucuz pole
mik, ucuz... istanbul Köprüsü... Ben size bir şey 
söyliyeyim mi, niçin istanbul Köprüsünü yapı
yoruz? Süs için değil. Bir gün gelecek - o bir 
gün uzak değil - 4 sene sonra o istanbul Boğa
zının bir sahilinden öbür sahiline geçemiyecek-
siniz. Boykot çıkacak, grev çıkacak. İşte o çık
masın diye yapıyoruz. (A. P. ve C. H. P. sıra
larından alkışlar, C. H. P. sıralarından gülüş
meler) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Belki işgal de 
çıkacak... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
(Vamla) — Şimdi muhterem milletvekilleri, ben 
burada istanbul Köprüsü münakaşasını yapmı-
yacağım, ama öyle birbiriyle ilişkisi olmıyan 
şeyler birbirine bağlanıyor ki... 

Yapılan hesaplar şunu gösteriyor: 1970 de 
Boğazın bir tarafından öbür tarafına 5 milyon 
vasıta geçecek. Feri yanaşabilecek bütün vapur
larla, feri yanaşabilecek bütün iskeleleri bu işe 
tahsis etseniz, Boğaz'da sadece bir taraftan 
öbür tarafa akan bir feri akımı olacak, Kara
deniz'den Marmara'ya geçme imkânı olmıyacak. 
Yazın bir kenara, lâzım olur bu. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) Onun için yapacağız Boğaz 
Köprüsünü... 

5 milyar lira millî eğitime para veriyoruz, 
5 milyar lira. Her sene bu artarak gidiyor, bi
raz sonra anlatacağım rakamlarla. 5 milyar lira, 
evet. Savunmamızdan daha fazla para vüriyo-
ruz. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Çok değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Beyefendi, keşke daha çok paramız 
olsa, daha çok versek, istanbul Köprüsüne 4 se
nede 1 milyar vereceksiniz, senede 250 milyon 
lira. Vermezseniz, istanbul'un bir tarafından 
öbür tarafına geçemiyeceksiniz. istanbul bu 
memleketin şehri değil mi? Yalnız istanbul 
ahalisi geçecek değil ki, üzerinden. Bugün her-
birinizin mensubolduğu seçim dairesinin kam
yonları 10 saat bekliyor orada. 

Şimdi bunu buraya arkadaşımız sıkıştırmış, 
çünkü dövizlerde de var bu, biraz evvel oku
dum. Şuradaki dövizlerden birinde var. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Belge, belge göster. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bulur, gösteririm şimdi. 

«Grene» diyor muhterem arkadaşımız; «Ana
yasaya bakıyorum, bölgeler arası dengesizliği 
giderecek tedbirlerin alınmasına ait hükmü bu
lamıyorum.» E... Anayasada plân demiş, plâna 
bakarsanız var. Bölgeler arası dengesizliği kal
dıracak tedbirler var. Ama diyorsanız ki, «Yarın 
sabah kaldır bunları» buna imkân yok. 

Şimdi esas üzerinde durmak istediğim nok
ta şu: 

«Anayasa var, sadece onları zor kuvvetiyle 
işlemez hale getirmekle ihlâl edilmez, aynı za
manda Anayasanın emretmiş olduğu görevleri 
yerine getirmekten özel bir dikkatle kaçman po
litikacıları takibeden siyasi iktidarlar tarafın
dan ihlâl veya hiç değilse ihmal edilirler. Bu
nun neticesinden çok geniş sosyal sorunlar ya
ratılacağı da muhakkaktır.» 

Şu memleketi bir ihtilâl fobisinden kurtara
lım. Biz bu fobinin içinde değiliz. Ama, her de
fasında bunları söyledikçe, vatandaş dışarıda 
fevkalâde tedirgin oluyor. Her defasında bun
ları söyledikçe neyi kasdediyorsunuz bundan? 
«Daha kötü ölür. Daha fena olur. Altından bir 
şey çıkar.» E, bırakın bunu. Bundan daha iyi 
söyliyebileceğiniz hususlar var; neyini beğen
miyorsunuz eğitim sisteminin, gelin onu söyle
yin, neden az para verildiğini söyleyin. Daha 
çok para nasıl verilebilir, bunu s'öyleyin. Ner-
den alınıp, nasıl verilir, bunu söyleyin. Sağlık 
hizmetinden mi kesilir, savunma hizmetinden mi 

— 349 — 



M. Meclisi B : 80 

kesilir, yatırımlardan mı kesilir, sosyal hizmet
lerden mi kesilir? Gelin bunu söyleyin. Hayır, 
yok... «İktidar sırtını dönmüştür eğitime...» 

Şimdi, «Aziz vatandaşım» diye başlıyoruz, 
bütün bunları vatandaşa söylüyoruz. Vatandaş 
dinliyor bunlan ve vatandaş Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin âzası değil ki; bütçesi nedir, 
nasıl taksim edilir, bunları bilmiyor. «Bizim kö
ye mektep yapılabilirmiş de bunlar yapmıyor» 
diyor. Bunu vermeyin aziz halkımıza. Bir plân 
devrine girmişiz, Muhterem Heyetiniz taksim 
ediyor memleketin gelirlerini, Anayasanın em
ri, nereye ve verileceğini Muhterem Heyetiniz 
tâyin ediyor. Derseniz ki, «her şeyi durdurun, 
üniversite meselesini halledin»; mümkün, ama 
bu defa üniversiteye getirecek talebe bulamazsı
nız aşağıdan, ilk öğretiminiz kalır. Bu defa 
sokaklar hasta ile dolar, bu defa sokaklar işsiz
le dolar, bu defa memleketin müdafaasını yap
mak imkânını bulamayız. Devletin işinde bir 
denge mefhumu var. Memleketin kıt kanaat 
artırlığı kaynaklarım, memleketin ihtiyaçları 
arasında taksim ediyorsunuz. Nesini beğenmi
yorsunuz Taksim şeklini beğenmiyorsanız ge
lin söyleyin, eğitime iki milyar daha verin deyin, 
Ama vergi getireceğimiz zaman verginin karşı
sına çıkarsınız, propagandasını yaparsınız, on
dan sonra masraf dendiği zaman koşarsınız; bu 
şekilde Devlet idaresi mümkün değil. 

Şimdi muhterem arkadaşım «Anayasanın 
50 nci maddesi» diyor. Bunu tetkikte fayda 
var. «Anayasanın 50 nci maddesine göre» diyor, 
«eğitim ve öğretim sağlamak Devletin vazifesi 
vatandaşa» diyor. Doğru, bu doğru. Neden 
sağlamıyor acaba Devlet eğitim ve öğretimi ve 
bu zamana kadar neden sağlamamış acaba? iste
mediğinden mi? Neden elli sene içinde ilk öğ
retim dâvasını ancak halledebilmiş, istemediğin
den mi 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bakınız 
50 nci madde ne diyor: «Halkın öğrenim ve 
eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta ge
len ödevlerindendir.» Yani Devletin daha bir
çok ödevleri var da eğitim ve öğretim sağlama 
bunlardan biri. Nerden başlamışız? Plân ilke
lerine yazmışız, her yere yazmışız. Alfebeyi 
öğretmeden üniversiteye gönderebilir miyiz? 
Nerden başlamışız; ilkokuldan. Türkiye daha 
bugün yarım milyon çocuğunu okutamıyor. 

24 . 6 . 1968 O : 1 

1972 de bir buçuk milyon çocuk daha okul ister 
bugünküne göre. Yani şimdiki 4,5 milyona, bir 
buçuk milyon daha ilâve olunacak 1972 de. Ne 
istiyor bu? Her sene dört yüz milyon; onbin 
öğretmen her sene. 103 bin öğretmenimiz var, 
146 bin öğretmene ihtiyaç var. Neye yapma
mışız? 83 tane öğretmen okulu işliyor. Bizim 
iktidarımız on tane öğretmen koulu açmış iki 
sene içerisinde. 83 tane öğretmen koulu çalışı
yor, öğretmen yetiştiriyor. 1972 de 146 000 öğ
retmen, yani bugünküne 43 000 öğretmen ilâve 
edilecek ve her yerde okul imkânı olacak. Niçin? 
«ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
mecburidir ve Devlet okullarında parasızdır.» 
Devletin vazifelerinin başında eğitim ve öğretim 
geliyor, ama hemen onun arkasında ilköğreti
mi mecburi ve parasız koymuş Anayasa, öyle 
koymuş. Takatiniz varsa okuma durumunda 
olan bütün Türk çocuklarını okutalım. Yalnız 
para meselesi değil, öğretmenimiz yok. Senede 
on bin öğretmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Orta
okullara geliyorsunuz öğretmenimiz yok. 

Muhterem milletvekilleri, 1972 den itibaren 
orta tahsil bir problem haline geliyor. Bugün 
ilkokullardan çıkan çocuklarımıza orta tahsil 
yaptırma imkânından mahrumuz, yalnız üniver
site tahsili değil. Bizim bunu bir ayıp olarak 
saklamaya hakkımız var mı? Plânda yazılı or
ta tahsil yaptırmak için kapasitemiz ne?. Niçin 
muaheze etmiyorsunuz iktidarı, niçin «bütün 
ilkokulu bitiren çocuklara ortaokul imkânı sağ
lamıyorsunuz» diye muaheze etmiyorsunuz, ne
den etmiyorsunuz? 

Olmaz, bu mantıkla bu meselenin içinden çı
kamayız. Evet 50 nci madde bu. 

Bir de 53 ncü madde var, hiç 53 ncü maddeye 
gitmiyorsunuz. 53 ncü maddede de bütün bun
ların memleketin imkânları nisbetinde olacağı 
yazılı. Başka türlüsünü tasavvur etmeye imkân 
var mı? 

Muhterem milletvekilleri, kim istemez Türk 
çocuklarının hepsinin hem ilkokulu okumasını, 
hem ortaokulu okumasını, hem lise okumasını, 
hem üniversite okumasını? Neden bu olmuyor? 
Mümkün değil de ondan. Bugün üniversite ça
kına gelmiş çocukların İtalya'da % 9 u üniversi
te okuyor, italya bize göre ekonomi bakımından 
elli sene ileride.. Orada da % 9 u ancak okuyor. 
Bizde de % 3 ü okuyor. Devlet haklı olarak 
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Anayasasında da, plân ilkelerinde de ilköğretim 
dâvasını halle birinci ağırlığı vermiş. Fedakâr
lık yapalım. Nereden fedakârlık yapalım? 
Hangisinden fedakârlık yapalım ve nereye ko
yalım? E, Anayasa emri bu. Bunu hallettiğimiz 
zaman ortaokul problemi, lise problemi, sanat 
okulu problemi, başka problemler çıkıyor. 

Şimdi sözümün burasında muhterem arkada
şımın fevkalâde ağır, «Hükümet eğitim işlerine 
sırt çevirmiştir» gibi bir ithamına cevap verece
ğim. 

İktidarımız bir seçim beyannamesi koymuş 
ve halka bâzı taahhütlerde bulunmuştur. Bu be
yannamede millî eğitim politikamız, üniversite 
ve yüksek öğretim diye pasajlar var. Aynen şu
nu diyoruz : «Üniversite ve yüksek tahsil genç
liğini hayat sıkıntısından kurtarmak...» Bu 1965 
tarihli beyanname. «... Sıhhi, rahat ve ucuz öğ
renci yurtlarına kavuşturmak, yetişmekte olan 
gençliğin boş zamanlarını değerlendirmek, kü
tüphane ve kitap meselelerini halletmek, muh
taç durumda olanlara burs imkânlarını artır
mak, Türk gençliğinin memlekete yararlı, gele
ceğe güvenle bakan birer vatandaş olarak ye
tişmesini sağlamak en halisane arzumuzdur. Da
ha beş yerde üniversite ve yüksek öğretim mü
essesesi kurmak için derhal hazırlıklara başlı-
yacağız.» Hemen huzurunuzda ifade edeyim ki 
Türkiye'nin on yerinde daha üniversite ve yük
sek okullar açılması için bütün hazırlıklarımız 
yapılmıştır, plânlarımız yapılmıştır. Ama bu 
plânla bitmiyor ki, mesele, öğretim üyesi nere
den bulacaksınız? 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda bir 
hususu tekrarlamak istiyorum. Bugün dört bin 
öğretim üyemiz var. Bu öğretim üyelerimiz se
nelerce kahrı ve cefayı çekerek yetişmiş insan
lardır. Asistanlık şartı mı, en kötüsünün için
den geçip gelmişlerdir ve çok değerli büyük 
kıymetler var. Bu kadro ile iftihar etmemiz lâ
zım. İçerisinden üç Mşi, beş kişi, sekiz kişi, bir 
avuç, dört bin kişilik kadronun içinde bir avuç 
üniversite mensubuna bakıp da onları dört bin 
kişi yerine koymamızın imkânı yok. Yirmi sene 
ister yeniden bir kadroyu yetiştirmek için. Eğer 
bu kadroyu topyekûn kötülersek veya kötüli-
yenlerin yaptığı fiili tasvibedersek o zaman kim 
okutacak bizim çocuklarımızı? Buna imkân yok, 
haksızlık yapıyoruz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Şimdi Sayın Erim, gönül ister ki, bir şeye 
daha temas etsin. Dün, tâbir yine zabıtta var, 
kendisinin tâbiridir, «Üniversite profesörü cüb-
besini sallıyarak mahkeme koridorlarında do
laşmamak...» buna benzer bir beyan.. Yani eğer 
tam söylemiyorsam, beyan bunun gibidir. 

Muhterem milletvekilleri, hakikaten üniver
siteyi şahsi işlerine feda eden üniversite men
subuna hiçbirimiz cevaz vermeyiz, tasvibetme-
yiz, bu gibi hareketleri tasvibetmeyiz. Ama bir 
kanun çıkarmışsınız; «Üniversite öğretim üyesi 
dışarda da iş görebilir.» Bu hakkını istimal edi
yorsa ve yine de mektebini, okulunu, fakültesi
ni ihmal etmiyorsa?... Bunun tabiî hakkını kul
lanmaktan dolayı töhmet altında kalması ne
den? Neden?... O zaman, bu kanunu çıkardığı
nız zaman öğretim üyesine bu hakkı vermesey
diniz. Tenkidedilecek olan şey topyekûn öğretim 
üyeleri değildir, tenkidedilecek olan şey kanun
dur. öğretim üyesi bundan dolayı fakültesini 
okulunu ihmal mi ediyor? İşte Millet Meclisi, 
derhal kanun teklifiyle gelirsiniz, Muhterem 
Heyetiniz kabul eder, Senatomuz kabul eder, 
Cumhurbaşkanımız veto etmezse oradan geçer, 
veto ederse tekrar burada konuşulur, kanun 
olur. Anayasa Mahkemesine itiraz vâki olursa; 
Anayasa Mahkemesi itirazı reddederse kanun 
olur. Kanunun da şartlan var, 4 tane şartı var : 
Hem hak vereceksiniz, hem de şahıs zikretme
den, vaka zikretmeden topyekûn bu hak sahip
lerini kötüliyeceksiniz. Bu zihniyetin de hu
kukla bağdaştığına kaani değilim. 

Şimdi, gönül isterdi ki, burada Sayın Erim 
bir şey daha söylesin. Peki, tazminat hakkından 
vazgeçip kendisi özel işlerle meşgul olan pro
fesörlerin içinde bu işi dolayısiyle fakültesini 
ihmal edenler varsa bunu tasvibetmiyoruz, ama 
partilerin genel yönetim kurullarında görev ala
rak fakültesini ihmal eden varsa ne yapacağız? 
(A. P. sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Yani partilerin genel yönetim kurullannda va
zife alan üniversite öğretim üyesi, oraya harca
dığı zamanlan acaba nereden bulup harcıyor? 
Eh, o suiistimal etmiyor fakültesini demek na
sıl mümkün değilse, tazminat hakkından vaz
geçip dışanda işgören üniversite öğretim üye
si de mutlaka bu hakkı suiistimal ediyor demek 
o kadar imkânsızdır; 

Şimdi, muhterem milletvekilleri; evet be
ğenmediğimiz çok şey var, ama bunlan sami-
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mî olarak ortaya koyup ıslah edelim. Yani 
muhterem Meclisiniz hoşa gitme problemini bi
raz ötelesin. G-erçi hoşa gitme problemi siyasi 
kurullar için ortadan kaldırılabilecek bir iş de
ğildir, ama hep hoşa gitme problemiyle, hep 
hoşa gitmeyi nazarı dikkate alarak gidersek o 
zaman fevkalâde büyük sıkıntılar içine gireriz. 

Şimdi, yine bunu da soruyorum, Sayın Yal
çın arkadaşım gayet güzel işaret buyurdu: Bir 
ülkenin üniversite profesöründen dışarıda fay-
dalanmıyacaksınız, üniversite profesörü dışarı
da ne cereyan ediyor bilmiyecek, bir usul hu
kuku profesörü dilekçe nasıl yazılır, murafaa 
nasıl yapılır bunu hiç görmemiş olacak, bir mü
hendis profesör fiilen ayakta duran bir binanın 
hesaplarını yapmıyacak, hepsi kitapların üze
rinde kalacak, yani hesabı yapıp da «işte yapın 
şuna göre» deyip ayakta durduğunu görmiye-
cek. E, ilim nasıl yapılacak? O zaman, çok 
uzun zaman değil, 10 sene zarfında Türk üni
versiteleriyle - zaten bugün halka dönük olma
sını istiyorsunuz - halkın irtibatı tamamen ko
par. Yani söylediklerimizi biraz dengeliydim. 
Üniversite profesörünün fakültesini ihmalini 
tecviz etmiyoruz. Ama buna ilâveten birtakım 
yan meseleler vardır işin içerisinde. Müstağni 
kalabilir misiniz üniversite profesöründen fay
dalanmaktan? Devlet olarak kalamazsınız, dev
let faydalanacak. Çünkü 20 senede yetiştiriyor
sunuz, onun istişaresinden faydalanacaksınız 
yer yer, zaman zaman. Kalamazsınız müstağni. 
Peki, memleketin endüstrisi kalabilir mi? Mem
leketin diğer hizmet sahaları müstağni kalabi
lir mi? O zaman büyük emeklerle başka ikinci 
bir grup insan yetiştirmeniz lâzım. Yani profe
sör derecesinde memlekete millete hitabeden, 
onun hizmetinde bulunan kimseler.. Profesörler 
sadece üniversitelerin hizmetinde bulunursa, 
işte o zaman üniversiteler 10 sene sonra fildi
şi kule olur. Arkadaşımın tâbirini aynen kulla
nıyorum, o olur. 

Şimdi, bir ekstremden bir ekstreme giderek 
meseleleri halledemeyiz. Şikâyet ettiğimiz üni
versite profesörünün fakültesini ihtimali mi? 
Gelin bunun çaresini bulalım. Ama bunun çare
si olarak derseniz ki, bütün vaktini üniversite
ye versin, bütün vaktini fakülteye versin, o za
man o kanunu çıkarabilirsiniz. Ama böyle dedi
ğiniz takdirde bunun mahzurlarını düşünecek

siniz. Yetişmiş insanları zaten az olan bir mem
leket bu hizmetlerden nasıl müstağni kala
cak? Yetişmiş insanların hizmetlerinden nasıl 
müstağni kalacak ve üniversitede ilimle gerçek 
nasıl bağdaştırılacaktır? Memleket şartlariyle 
ilim nasıl beraber yürüyecek? Buna imkân yok. 

Şimdi, bakınız yine muhterem arkadaşıma 
cevap vermeye devam ediyorum. Bütün köyle
rin birer ilkokula kavuşturulması... Seçim be
yannamesi hedefi: «ilköğretim kadrosuna yeter 
sayıda öğretmen yetiştirilmesi.» Her sene 10 
bin kişi yetiştirmekle meşgulüz, 83 bin kişi al
dık, bugün 103 bin kişi var, yakında kanun 
önünüze gelecek 10 bin kadro için daha, 113 
bin kişi, 125 bin kişi, 146 bin kişi 1972 de. Cum
huriyetin 50 nci yılı 146 bin öğretmen ve okula 
giden 6 milyon çocuk. Hepsi okula gidecek. 
Bunları yazmışız, yazdığımızı da yapmakla 
meşgulüz. 

Şimdi bakalım ne yapmakla meşgulüz. Bi
rinci Beş Yıllık Plâna 3 610 000 000 lira kon
muş eğitim için. ikinci Beş Yıllık Plâna 7 500 
milyon lira konmuş, iki misli. Bilmiyorum 
önerge sahibi arkadaşım bizi suçlarken bu ra
kamlara hiç bakmadı mı? Eğitim hizmetlerine 
gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 4 ünü veriyoruz. 
Amerika Birleşik Devletleri 6 sini, Sovyet Rus
ya 6 sini, Japonya 7 sini, Yunanistan 2 sini ve
riyor. Türkiye 4 ünü veriyor. 

Ortaöğretimde 13 - 15 yaş grupunun yüzde 
26 sı okullara devam edebiliyor. Geri kalanla
rının hakkını niçin aramıyorsunuz? ikinci Beş 
Yıllık dönem sonunda bu iki katma çıkacaktır, 
yani yüzde 52 ye çıkacaktır. 

Ortaöğretimde ikinci devrede 15 - 18 yaş 
grupunun yüzde 13 ü okula devam edebiliyor. 
ikinci Beş Yıllık Plânda bu da iki misline çıka
caktır. 

Yine plânın içerisinde gayet geniş fasıllar 
halinde eğitim meseleleri yazılmış ve Sayın 
Erim takdirini esirgemediler. 

Şimdi geliyoruz 1964 - 1965 senesinde 6 468 
müracaat olmuş burs için, daha doğrusu kredi 
için. 1 650 kişi ancak karşılanmış. 1967 - 1968 
de 7 414 olmuş, 2 173 ü ancak karşılanmış. Burs 
ödeneklerinin yekûnu 70 milyon lirayı buluyor. 
Bunların 38 milyon lirası dış ülkelerde okuyan 
çocuklarımız için. 1967 senesinde 36,5 milyon li
ra Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü-
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ne para vermişiz. Bunun 23 milyonu yurt yapı
mı için, 13,5 milyonu kredi için. 

Şimdi deniliyor ki, her sene 40 milyon lira 
vermeniz lâzım. 

Muhterem milletvekilleri, Millet Meclisimiz, 
uzun senelerden beri çeşitli kanunlar çıkarmış
tır. Her kanunla «şu maksada bu kadar para 
verilsin denmiştir. Bu kanunları alıp eleştirdiği
niz takdirde ve bunları alt alta topladığınız tak
dirde plân yapmaya falan lüzum yok. Zaten 
kaynaklarınızı taksim etmiş oluyorsunuz. Bina
enaleyh, devlet mevcut imkânları içinde ne ve
rebilecekse bir dengeli plânın içinde onu veri
yor. 

Bağımsız üniversitelere 1964 te 74 milyon 
eğitim yatırımı vermişiz. 1968 de 191 milyon ver
mişiz. 2,5 misli. 1964 te toplam eğitim yatırımla
rı 708 milyon, 1968 de 1 164 000 000 % 50 faz
la. Toplam eğitim bütçesi; 1961, 1 513 000 000 
1968, 3 924 000 000 2,5 misline yakın, altı yedi 
sene içerisinde. 1965 te yurtlarımızda yatak sa
yısı 8 000. 1968 de 10 429. 20 000 e çıkarmak 
için program yapmışız. 

Muhterem milletvekilleri, üniversitelerde ka
pasite yaratmak kolay bir iş değil. Sadece fizikî 
yatırımları tamamlamak, lâboratuvarları tamam
lamak, araç bulmak, vasıta bulmak, teçhizat 
bulmak, bunlar meseleyi bitirmiyor. öğretim 
üyesi nereden bulacağız? işte Trabzon Teknik 
Üniversitesi işte Elâzığ Teknik Okulu, işte İz
mir Teknik Okulu... Çocuklarımız, bunlara ka
dar gelip hoca aramışlar. 

Hükümet programımız, eğitim ve öğretim 
meselesinde bugün münakaşası edilen her şeyi 
ihtiva ediyor. İkinci Beş Yıllık Plânın strateji 
dokümanı aynen şöyle diyor: «Eğitimin gaye
si, fertler, çevrelerini tanımak, şuurlu davran
mak, toplum yapısı değişmelerine uyabilmek, 
refah ve mutluluklarını artırmak kabiliyetini 
veren sosyal bir hizmet sağlamaktır. Eğitim yo
lu ile fertler toplum içinde ve çalışma sahaların
da gerekli bilgi, alışkanlık ve kabiliyetlerle 
teçhiz edilecektir. Eğitimin ekonomi ile müna
sebetleri göz önünde tutularak öğretim üretim
le, beden çalışması fikrî çalışmayla ahenkli kı
lınacaktır. Fertlerin devamlı değişen bir dün
ya için hazırlanması gerçekleştirilecektir. Fert
lerin temel eğitimi üstünde devletçe sağlanan 
çeşitli eğitim imkânlarından istifadeleri fırsat 

eşitliği ilkesine göre düzenlenecektir.» Nitekim, 
4 000 olan parasız yatılı okuyan öğrencimizi elli 
bine çıkarmayı plâna koyduk. Bu sene dört bi
ne on bin ilâve ediyoruz yeni baştan. 

«Kaynakların sınırlılığına göre eğitim im
kânları bakımından çeşitli eğitim kademelerin
de seçimler yapılacaktır. İlköğretimden sonra
ki kademelerde verilecek eğitim kalkınma ham
lelerinin gerektirdiği insangücünün nicelik ve 
nitelik bakımından yetiştirilmesi hedefine yö
neltilecektir.» 

Bir sayın parti sözcüsü, «Eğitim kendi ba
şına olmaz, iktisadi kalkınma ile bağdaştırılma-
lıdır» dedi. 

işte plân stratejisi, işte plân... Ondan sonra; 
«Bir memleketin kalkınması için sanayileşme 
şarttır...» E, bizim plânımız da sanayileşmeyi 
itici kuvvet olarak almış. Birinci Plânda 12 
milyar para ayrılmış sanayileşmeye, ikinci 
Plânda yirmibeş milyar para ayrılmış. 

Bunları bilmeden burada gelip mütalâalar
da bulunmak mümkün, ama serdedilen müta
lâalar doğru olmaz. 

Sayın önerge sahibi arkadaşımız konuşması
nı bitirirken boykot ve fakülte işgalleri sıra
sında toplum polisinin davranış ve tutumların
dan dolayı teşekkür ediyor. Bu tutum ve dav
ranışın Türk demokrasisine güç kazandırdığı
nı da söylüyor, yalnız işgal fiili hakkında hiç
bir kelime yok. Genel görüşme açıyorsunuz, 
bir murakabe yolu. Ümidediyorum ki, bundan 
işgalleri tasvibettiğiniz mânası çıkmasın. 

Sayın Erim, konuşmasının bir yerinde «ho
cayı suçluyorum» diyorlar, «düzeni suçluyo
rum» diyorlar. Ama mahkeme koridorlarında 
dolaşan hoca, düzen değil ki... (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) Söylediğiniz hoca... Şu düzen
den neyi kastediyorsanız açıkça söyleyiniz lüt
fen, herkes bunu bir panzehir gibi... 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Söyliyeceğim 
ama bir daha sormayın. On defa söylüyoruz, 
mütemadiyen soruyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hatırınız için «anladık, kabul ettik» 
diyecek insanlar değiliz. Anlayıncaya kadar 
«anlamadık» diyeceğiz. Ama evvelâ sizin ken
dinizin anlaması lâzım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Şimdi Sayın Erimin §u ifadelerine nazarı 
dikkatinizi çekiyorum, diyor ki: «Ben de vak
tiyle üniversite hocalığı yapmış bir insan ola
rak iftihar duydum» diyor ve devam ediyor, 
dikkatinizi çekerim. «Bu yazıyı okumanızı ri
ca ederim. Bu genç o kadar güzel üniversitenin 
dertlerini, öğrencilerin dertlerini, isteklerini o 
kadar güzel ifade etmiş, o kadar vakarlı, ağır
başlı bir tarzda ortaya koymuş ki, bunun üze
rindeki imzayı kaldırıp ordinaryüs profesör 
falanca da deseniz o yazıyı okusanız hiç ya
dırgamazsınız. Ve onların Ankara üniversitesi 
Talebe Birliği Başkam olmuş bu genç. Ankara 
Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı bu olgunlu
ğa geldikten sonra korkmıyalım arkadaşlar, 
üniversite yönetimine gençlerimizi iştirak etti
relim.» 

Şimdi soruyoruz Sayın Erim'e, Anayasanın 
120 nci maddesi burada. «Üniversiteler kendileri 
tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden 
kurulu organları eli ile yönetilir ve denetlenir.» 
Nasıl talebeyi iştirak ettireceksiniz, Anayasayı 
tadil etmek suretiyle mi?... 

Gönül isterdi ki, bu bir cümle daha devam 
etsin, desin ki, muhterem arkadaşlarım, «Ana
yasanın 120 nci maddesini gelin elbirliği ile 
tadil edelim ve öğrencilerimizi öğretime işti
rak ettirelim» Nasıl iştirak ettireceksiniz ?.. Ya
ni Anayasanın bu hükmü dururken buyurun 
öğrenciler yönetime diyebilecek misiniz?... 

Muhterem milletvekilleri; öğrencilerimizin 
yönetime iştirakine, çünkü münakaşa edilebi
lir, ilmî muhtariyeti haleldar etmemek şartı 
ile biz itiraz etmeyiz, ama evvelâ ilim adamla
rımız bunun ilmî muhtariyeti haleldar edip 
etmiyeceğini bir münakaşa etsinler. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — İdari muhta
riyeti haleldar ederse razı mısınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Beyefendi, evvalâ ilmî muhtariyeti 
haleldar etmemesi lâzım. Öğrencinin yönetime 
iştiraki nasıl haleldar eder idari muhtariyeti?.. 
Etmez. Ederse onu da münakaşa edin. Eğer, 
diyorsanız ki, «biz iştirak edeceğiz yönetime» 
Hükümet olarak biz böyle bir iddia da deği
liz; böyle bir iddiamız yok, ama üniversite yö
netiminin müessir olması lâzımgeldiği üzerin
de musırrız. O husustaki fikirlerimizi de söy-

liyeceğiz. Anayasayı tadil edelim diyorsanız, 
teklif getirin. Bizden destek göreceksiniz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Ama, söylüyo
rum, İlmî muhtariyeti zedelememek kayıt ve 
şartı ile. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; muhtar 
üniversitenin birçok problemleri var. Üniver
sitenin kendi içinden seçilmiş organlar va-
sıtasiyle yönetilmesi ve denetlenmesi diye iki 
mesele var. Yönetlmesi ve denetlenmesi. Ne 
aksıyor burada?... Denetleme aksıyor. Üniver
siteler kendi içinden seçtikleri organlarla mü
essir bir denetlemeyi yapabildiklerini iddia 
etmyorlar. Başka ne aksıyor?.. Yönetimde her 
iki senede bir değişen dekanlar, rektörler va
sıtasıyla yönetimde müessiriyet olmuyor. Bun
lar gerçek. 

Anayasanın müzakeresi sırasında fikir ve 
mütalâalar beyan edilmiş. Deniyor ki, müzake
reler esnasında : «Arkadaşlar, şunu arz ede
yim ki, üniversitede iç denet, istendiği gibi 
ilmî, entellektüel seviyede daima kalmıyor. 
Şimdi tasvip buyuracağınız maddedeki im
kânlarla da bu kontrolü, bu deneti yine de 
yapamazsa ilerde ne olacaktır? Bunun tefer
ruatlı izahını bir kenara bırakarak şunu diyo
rum ki, bu haşin bir levha olacaktır. Ama şunu 
da ifade edeyim ki, bu hazin levhayı tamir et
menin, telâfi etmenin yolu dışardan bir müda
hale değildir. Bunun tedbiri ancak ve ancak biz
zat yine üniversitenin kendi iç çalışması, yani 
muhtariyetinden kanunun verdiği hudutlar için
de son derecede istifade etmesi ile mümkün ola
caktır. Muhtariyet ile teçhiz edilmiş olan üni
versitede, kendi iç denetimini, kendi ilmi, moral 
ve entellektüel seviyesine ve umumi içtimai va
satın şartlarına ve muayyeniyetine göre yapa
caktır. Bu memleketin bir müessesesi olarak, ne 
bu seviyenin üstüne çıkabilir, ne de alltına düşe
bilir. Bu memleketin şartlarına uygun bir şekil
de yükseltici hedeflere doğru ilmin ışığı altında 
ilerler. Üniversitenin muvaffak olması bu sevi
yenin kemale ermesine bağlıdır. Sistem ve mâna 
unsurlarının zenginleşmesine bağlıdır. Bu, Sa
yın Bahri Savcı'nm ifadesidir. 

Şimdi Kurucu Mecdiste başka bir sayın üye 
şunları söylüyor : «Kapatılamıyan bu hakikat
ler nelerdir? Biz burada realist bir düşünce ile 
Muammer Beyin savunduğu fikirleri ele aldık. 
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Üniversite hocaları partilere kaydolunabilir, fi
kirleriyle partileri irşadedebilir dedik, ama illâ
ki biraz daha ileri giderek hem kendi üniversi-
teki öğretim ve araştırma işlerini sevk ve idare 
etsin, hem de bâzı hallerde parti kademelerinde 
vazife alarak politikanın ezici, yıpratıcı yüküne 
omuz versin demedik.» diyor, İsmail Ulutaş. 
«Bunun sonu ne olur biliyor musunuz?.. Her za
man olmamakla beraber, kendi üniversite hocası 
seviyesi ile mütenasip olmıyacak umulmadık 
şeylere sebebiyet verebilir. Bunun akıbetini göz 
önüne alalım. Burada üzerinde ısrarla duraca
ğımız bir taraf vardır. O da ordunun siyasetle 
uğraşmamasına ne kadar ehemmiyet veriyorsak, 
talebe kütlesine de bugünden ehemmiyet verme
liyiz. Arkadaşlar, bendeniz şimdiye kadar üç 
üniversitede bulundum : İstanbul Üniversitesin
de altı sene, Ankara Üniversitesinde on sene, 
Ege Üniversitesinde altı sene. 

Rahmetli Kâzım Karabekir Paşanın bir kita
bı neşrolunmuştu. O zaman bu kitap üzerine ta
lebeler birbirleriyle mücadele haline gelmişlerdi. 
Bunu hatırlıyan arkadaşlar iyi bilirler. İhtilâl
den evvel talebeler arasında da da gruplaşmalar 
olmuştu. Şimdi dahi üniversitelerde bâzı gruplar 
vardır. «Bu 1961 de söyleniyor.» Meselâ; öncü
ler, idealistler, bozkurtlar v. s. gibi. Bundan 
sonra bu grupların başında hocalar bulunacak, 
o hoca veya profesör bu grupu, öteki hoca ve 
talebe diğer grupu benimsiyecek, daha ileri gi
derek bâzı talebeler bazan da hocalarının poli
tik fikirlerini benimsiyecek, belki de bu talebe
ler bâzı zaman aralarında birleşerek grev yapa
cak, Hükümetin icraatına karşı gelmeye çalışa
caktır. Fakat çok eskiden olduğu gibi sık sık 
çizmeden yukarıya çıkıldığı olacaktır. O zaman 
hocalardan bir kısmı bir tarafla, diğer bir kısmı 
diğer tarafla bir olmak ihtiyacını duyacak, 
memleketimiz de bu yolda sıkıntıya düşecektir. 
Bu gibi ahvalde hiçbir partiye mensübolmıyan 
bir profesörün oynıyacağı rol aşikâr şekilde 
müspettir. Halbuki şimdi biz üniversite öğretim 
üyelerini partilerde siyasetin içine atıyoruz. Arz 
ettiğim ahvalde durum ne olacaktır? Diğer ta
raftan bir öğretim üyesi kendisi için bir mevki 
elde etmek gibi bir za'fa kapılabilir. O mevkii 
elde ettikten sonra daha ilerlere geçmek arzusu
na kapılabilir. Sonra hâdiseler genişler, onları 
bâzı istikametlere sürükliyebilir. Bunun çok 
mahzuru vardır. Bu hal talebeye de sirayet eder-
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se durum ne olacaktır?. Bugün olmaz ve olma
mıştır, ama tarihte misalleri vardır. Sultan Ah
met Meydanında anarşiye sebebolan medrese 
mollalarının durumuna düşebiliriz. Buna çok 
dikkat etmeliyiz. 

Bundan sonra söylemek istediğim bir cihet 
de, sizler biz üniversite hocalanndan ne arzu 
ediyor ve ne bekliyorsanız, biz size onu verme
liyiz. Lâboratuvar ve ilmî çalışmalarla başbaşa 
bırakılmalıyız. Hocaya, sen siyaset işi ile uğraş-
mıyacaksm, demeliyiz. Siyaset işi ile uğraşan 
bir kimse derslerini ihmal eder, talebesini ihmal 
eder, bu yüzden üniversitelerimizin kalitesi dü
şer. Madem ki, biz burada bir tahdidata gitmek 
arzusundayız; sayın arkadaşımız Muammer Ak-
soy'un söylediği gibi neden bunu Anayasada be-
lirtmiyelim?» Neticede İsmail Ulutaş'm beyan
ları budur ve Anayasamızda da üniversite profe
sörlerinin siyasi partilerin genel yönetim kurul
larında vazife alabileceği kayıtlıdır. 

Köylü çocuklarının tahsil yapabilmesi Ada
let Partisi olarak bizim en çok hassasiyetle üze
rinde durduğumuz bir konudur. Bir taraftan 
4 000 parasız yatılı talebeyi 50 000 e çıkarırken, 
diğer taraftan Türkiye'mizin 700 küsur yerinde 
mevcut ortaokulları 355 tane artırmak suretiy
le 1 000 küsura çıkardık. Yani ortaokul sayısını 
geçen iki sene zarfında % 50 artırdık. Bu or
taokullar, çokları nüfusu iki bin civarında 
olan, 15 - 20 köyün ortasında ve tamamen köy
lüye hitabeden ortaokullardır. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) Bu, Türk çocuklarının kolayca 
okuması için tedbir değil mi?. Ve şunu ifade 
edelim, öğretmen durumumuz müsaidoldukça, 
bu sene yine yüze yakın çeşitli yerlerimizde or
taokul açacağız. Daha çok belediye teşkilâtı 
bulunan yerlerde açıyoruz, çoklarında da ilk
okulları kullanıyoruz. Daha sonra okul yap
ma imkânları milletimizin eline geçtikçe onları 
bir nizama koymak imkânlarını bulacağız. Böy
lece memleketin en ücra köşelerindeki kabili
yetlere el uzatıyoruz. Hakkâri'nin dört kaza
sında ortaokulu biz açtık, muhterem milletve
killeri biz açıtık dördünü birden. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ondan sonra 
muhterem arkadaşım soruyor: «Doğu'nun den-
gesi.» E, bunu on defa anlattık. Keşke daha 
çok imkânlarımız olsa, keşke hepimiz için bir 
füsun kaynağı, bir sevgi kaynağı olan Doğu'ya 
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daha çok hizmetler götürelim. Her türlü teş
vik tedbirlerini aldık. Türkiye'nin millî geliri 
arttıkça, bu millî gelirden memleketimizin çe
şitli köşelerinde götürebileceğimiz hizmet im
kânları da artacaktır, başka bir yol yok. 

Sayın Erim, yine konuşmasının bir yerinde 
«Keşke köy enstitülerine kıyılmasaydı» diyor. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Tetkik ediyo
ruz, köy enstitülerinin müfredat programları 
1947 senesinde değiştirilmiş. Yani öğretmen oku
lu şekline çevrilmesi 1947 de ve köy öğretmen
lerinin kendi çıkardığı istihsal ile yaşaması ye
rine maaşa bağlanması keyfiyeti de yine 1947 
de yapılmış. Kıyan kim? «Kıymasaydık» diye 
hayıflandığına göre Sayın Erimin, başka biri 
si intibaını veriyor. 

Simidi şunu anlamıyoruz, kendileri kıyıyor
lar, kıydık diye hayıflanıyorlar, bunu söyleyin
ce alkışlıyorlar, bunu anlamıyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 83 aded öğret
men okulumuz var. Eskiden köy enstitüsü şek
linde kurulup da sonradan öğretmen okulu şek
line çevrilen -ki esası da 1947 dedir- bu okul 
ların % 80 i köy çocuklarını alır. Yani aldık
ları talebenin % 80 i köy çocuğudur. % 75 di, 
biz bu sene % 80 e çıkardık. % 20 si köy di 
şından gelen çocuklardır. 

Bununla da bitmiyor, % 70 i tarımla uğra
şan Türkiye'de, toprak verip toprağa bağlama
yı hedef aldığınız Türkiye'de topraktan ne ala
caksınız? Mahsûl.. Neyle alacaksınız? Bilgi ile. 
Kaç tane ziraat okulunuz var? Lise seviyesin
de altı tane. Altı tane ziraat okulu, bu sene 
32, önümüzdeki sene 43. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bilmiyorum muhterem arkadaşım hâlâ Ada
let Partisinden davacı olmaya berdevam mı? 
Tabiî ki, Sayın Erim ve Türkiye işçi Partisi 
nin sayın sözcüsü bütün bu işleri getirip bozuk 
düzene bağlıyorlar, öğrencilerimizin bir kısmı
nın yaptığı gibi. Üniversitede eğer talimatna
meleri, yönetmelikleri düzeltmekle mesele hal-
loluyorsa, buna ilâveten öğrencinin sağlık hiz
metlerine eğilmekle, yurt hizmetlerine eğilmek
le, kitabına eğilmekle, üniversitede izdihamı 
önleyici tedbirler almakla mesele halloluyorsa, 
bunu panzehir haline getirdiğiniz düzen deği
şikliği içinde mütalâa etmeye lüzum yok. Şun-
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lan yaparsak mesele hallolmuş sayılır demek 
daha kolay. 

Muhterem milletvekilleri, «Beş on yıldır ço
cuklar Başkentin sokaklarını dolduruyor» şek
linde bir ifade öldü. Hakikaten beş on yıldır 
çocuklarımız Başkentin sokaklarını dolduru
yor. Bunun yanında güçleri yetip sokakları 
doldurmıyan 500 bin çocuğumuz da ilkokula 
gidemiyor. Ankara'da 25 bin ilkokul çocuğu 
var okula gidemiyen. Ankara'da 25 bin. Kıv
ranıyoruz bu çocuklarımıza okul yapalım, okul 
götürelim diye.. Bu okullar vardı da biz kapat
madık, yanlış bir şey anlamayın. 

Bir beyana da katılmaya imkân yok: Dün
yada iktisaden geri kalmış memleket yok, eği
timde geri kalmış memleket var. Bu, hangisi 
hangisinden çıkar meselesidir. Aslında iktisa
di gücünüz yoksa, eğitim vermenize imkân 
yok. Eğitim verdikçe de iktisadi gücünüz ar
tar. Bu vetireyi, bu vakıayı kabul etmemeye 
imkân yok. Ama, böyle diyenler bulunabilir, 
bunun karşılığı şöyle diyenler de var: Cahil ve 
fukara bir milleti okutursanız, başka da, bir 
şey yapmazsanız, okumuş fukara bir millet el
de edersiniz, diyenler de var. Neden aydın 
işsizliğinden bahsediyorsunuz? Görülüyor ki, 
topyekûn kalkınma sadece bir mesnedin üs
tünde durmuyor, birçok mesnedim üstünde du
ruyor. ilkokulu bitirince ortaokulda yer yok, 
ortaokulu bitirince lisede yer yok, liseyi biti
rince üniversitede yer yok. Türkiye'nin eğitim 
problemi bu. 

Muhterem milletvekilleri, seneler alacaktır 
bu meselenin içinden çıkmak. 

ilkokulun, ilk tahsilin sekiz seneye çıkarıl- • 
ması fikrini Saym Erim savundular(. Beş se
neyi bir halletmeden mi çıkaralım acaba? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Hazırlığına baş
layın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yani beş seneyi vermeden mi çıka
ralım? Hazırlığını yapıyoruz işte, her sene on 
bin öğretmen çıkarıyoruz. On tane eğitim ens
titümüz var. Bugün dört bin öğretmen çıka
caktır eğitim enstitülerimizden, ortaokul sevi
yesinde öğretim yapabilmek için. Biz ortaokul
larımızı Türkiye sathında çoğaltmakla zaten o 
istikamete gidiyoruz. Ama bir tarafta ilkokula 
gidemiyen Türk çocuğu dururken, öbür taraf-
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takini ta yukarıya çıkardığınız zaman adalet 
bunun neresinde? 

Fransa 'daki hareketler, Sorbon'un işgali 
6 Mayısta başlamış, aslında Şubatta başlar. Şu
batta Nantesta üniversitenin yüzme havuzunu 
açan Fransız Kültür Bakanına Kızıl Deniz na-
miyle mâruf bu hareketlerin lideri olan zatın 
bir sualiyle başladı. «Bizim seks meselemiz ne 
olacaktır?» şeklindeki sualle başlar Fransız 
ilk hareketi. 

Şimdi Sayın Erim'in bahsettiği makaleye ge
liyorum, gayet kısaca bunun üzerinde duraca
ğım. Çünkü birbirimizi anlıyabilmemiz lâzım, 
hiç olmazsa esaslarını bulabilirsek anlamamız 
için, çeşitli meselelere belki aynı şekilde baka
biliriz. Bugün her zamankinden çok, Türkiye'
de siyasi teşekküllerin, partilerin bâzı temel 
meselelere hep bir arada bakabilmesi lâzım. 
Bunların için de, hep beraber anarşiye karşı 
olmamız gelir, hep beraber kanun Devletinin 
savunucusu olmamız gelir. Hem demokratik ni
zamı kabul edeceksiniz, hem demokratik hukuk 
Devletini Anayasamızın esas maddesi olarak ko
yacaksınız, hem de bunun dışında hareketlerden 
çıkan neticeleri öveceksiniz, bu olmaz. 

Şimdi ne diyor ?Bu makaleyi baştan aşağıya 
okumıyacağım, bâzı paragraflar okuyacağım. 

Diyor ki makalede: «Düşünmelidir ki, geri 
kalmış bir ülke olan 1968 Türkiye'sinde en üst 
bilim kuruluşu olan üniversitelerimiz toplum
sal gelişimde baş görevleri olduğu mecburiye
tini duymalıdırlar. Görev sorumluluğunu du
yan üniversiteli gençler, bugünkü bozuk düzen 
içinde halka dönük eğitim reformu istemekte
dirler.» birinci madde. 

istediği şey; bozuk düzen ve halka dönük 
eğitim. E, bu bir politik sorundur, politik sorun
dur bu. 

Devam ediyor: «Yıllardır beklemesine...» 
Esasen münakaşasını aylardır yapıp bitireme
diğimiz meseledir. «Yıllardır, beklemesine rağ
men çözümlenmiyen sorunlarını kendi çözme
ye ve verilmiyen haklarını kendisi almıya ka
rar vermiştir.» Diyor. E, bu, bizzat ihkakı olur. 
Acaba Sayın Erim konuşmasının bir eki olarak 
bunu zikrettiğine göre, bundan takdirle bah
settiğine göre, bizzat ihkakı hakkı tasvip mi 
ediyor? Aynen böyle işte. 

Devam ediyor: Köy enstitüleri örneğinde ol
duğu gibi, halka dönük ve öğrenciye millî kül
türünü kaybettirmiyen sistemler aranmalıdır.» 

Aradan 20 sene geçti, acaba hiç fikrimiz in
kişaf etmedi mi? 20 sene evvel bulduğumuz ted
birlerle uğraşıyoruz hâlâ? Yeni fikirler bula
lım, diyoruz, 20 sene evvelinden kurtulamıyo-
ruz. 

Devam ediyor: «Gençliğin kanı bahasına al
dığı üniversite özerkliği bâzı kişilerin art ni
yetleriyle öğrenciyi ezme ve şahsiyetini eritme 
noktasına vardırılmıştır.» Kim vardırmış? 
Özerkliği kim ihlâl etmiş? özerkliği, öğren
ci kendisi çıkıp işgal etmek suretiyle ihlâl edi
yor. 

Devam ediyorum: «öğrencileri, bilim anla
yışı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınlar ve 
yüksek öğrenime dayanan mesleklerle, türlü 
bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış, 
bilgi ve deney sahibi elemanlar, Türk devri
minin ülkelerine bağlı ve millî karakter sahibi 
vatandaşlar olarak yetiştirmek...» devrim prob
lemi bu. Buna kimse itiraz etmez, modern ça
ğın problemi. 

Ondan sonra geliyoruz: «Yüksek öğrenim 
gençliğinin karşı koyduğu ve temel bozukluğa 
dayanan eğitim çıkmazının en iyi şekle kavuş
turulması ülkemiz geleceğinin garantisi olacak-
tir. Gençlik bilmektedir ki, Türkiye'nin mutlu
luğu, bütün halkın insanca yaşama olanaklığı-
na kavuşması ile mümkündür.» 

Bu kimin problemi? Türkiye'yi mutlu insan
lar diyarı yapmak kimin problemi? Politikacı
sı ile, Meclisiyle, Hükümetiyle topyekûn Tür
kiye'nin her türlü mekanizmasının problemi. 
Sonra bu, muallakta kalmış bir şey değil ki, 
bunun yolu çizilmiş, bunun yolu tarif edilmiş, 
plân olacak, denmiş, plân da yapılmış. Plânın 
hiçbir şeyini itiraz etmiyorsunuz. Budur işte 
çağm diğer bir probleri. Bunu da Türk hukuk 
sistemi bir şeye bağlamış. Bir za,manlar, «plânı 
bozuyorsunuz, plâna ehemmiyet vermiyorsu
nuz, plân tanımıyorsunuz» diye bize diyordu
nuz. Şimdi bu plânı tanımıyor. Metot ne ola
cak, metot? Metodu Anayasa tarif etmiş. Bü
tün bunları söyledikten sonra, Anayasanın için
de kaldık derseniz herkes inanır mı buna? 

Devam ediyoruz son paragrafa bakınız; 
«Yetkililer gerçekçi açıdan çözüm yolu aramak 
yerine, bol vaidlerle öğrencinin direnme gücünü 
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zayıflatmayı, oyalamayı ve öğrenciler arasında 
anlaşmazlıklar yaratarak bugünkü yolda tırman
mayı düşünürlerse, bu, kendilerini güç şartlara 
iter.» 

Yetkililerin içinde Muhterem Heyetiniz de 
var, Muhterem Heyetiniz de var, bâzı kanunlar 
icabedecek. «Aslı Türk gençliğini tanımamak
tan dolayı başvurulacak bu tip davranışlar, 
gençliği sokaktan kurtaramaz.» 

Bu, Devleti tehdit değil de ne? Acaba Ana 
Muhalefet Partisinin Sayın Sözcüsü, Sayın Erim 
buna iştirak ediyor mu? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sizin gibi anla
mıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Makaleyi ya
zanın hocası o. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tabiî ben soruyorum, bunları aydın
latırsanız memnun oluruz Beyefendi. Yalnız bir 
politikacı olarak değil, bir hukuk profesörü ola
rak da aydınlatırsanız memnun oluruz. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Neresine sı
ğıyor hukukun, Anayasanın, bunları söylerse
niz tenvir edilmiş oluruz. 

Millet Partisinin Sayın Sözcüsü de, buraya 
gelip, «gençleri dâvalarında haklı buluyoruz», 
dediler. Müzayedeye çıktı bu iş. Gençlerin hak
lı dâvaları olabilir, ama her yaptıklarını haklı 
buluyor musunuz? Her yaptıklarını haklı bula
mazsınız. işgali, tahribi, okuduğu üniversiteyi, 
hocasını tahkiri; bunları haklı bulabilir misi
niz? Bulamazsınız. 

Burada Sayın Yalçın arkadaşım, diploma ve 
diplomanın verdiği imtiyazlardan bahsetti. 

Muhterem milletvekilleri, Türk üniveersite-
lerinin yetiştirdiği, Türk okullarının yetiştirdiği, 
diploma verdiği herkese Devlet iş vermek duru
munda ve bu mümkün mü? Bütçe getiririz, ca
ri masraflar yüksek, gayet tabiî. 

Şimdi burada bir nazik noktaya temas etmek 
istiyorum, bilmiyorum benim fikrime iştirak 
eder misiniz, etmez misiniz? Osmanlı eğitim sis
temi Devlete memur yetiştirmek için kurulmuş 
bir sistemdi. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sis
temi; Türkiye'ye iyi vatandaş, aydm kafalı va
tandaş meseleleri doğru düşünebilen, doğru 
hükme varabilen vatandaş yetiştirmek için ku
rulmuştur. Binaenaleyh «diploması olan her
kese Devlet mutlaka i§ verecektir» dediğiniz an

da, o zaman Devletin bütün imkânlarını aktar
mak mecburiyetinde kalırız ve gerçek biraz da 
bu istikamettedir. 400 bin, 500 bin memurla 
idare edilebilecek Devleti 700 küsur bin memur
la idare etmekteyiz. Onun yerine memlekette 
yeni yeni iş imkânları açmak, bu iş imkânların
dan herkesin kendi hayatını kendisi kazanma 
gücüyle kendi hayatmı kendisi kazanabilmelidir. 
Yani eğitim sistemimiz, «diplomayı alnıca Dev
lete gidip memur olacaksın»; bunu değil, eğitim 
sistemimiz her türlü engeli aşmayı, hayat mü
cadelesini kendisi yapmayı ve kendi hayatını 
kendisi kazanabilmeyi Türk çocuğuna vermeli
dir. Eğitimi eğer maişet meselesi haline getirir
seniz 10 sene sonra Türkiye'de ne kadro bulabi
lirsiniz, ne sandalye bulabilirsiniz, ne masa bula
bilirsiniz, ne iş bulabilirsiniz; hiçbirisini bula
mazsınız ve Türkiye'de kalkınma hızı filân da 
da bulamazsanız. 

Türkiye İşçi Partisinin Sayın Sözcüsü her de-
f aki beyanlarını tekrarladı, dediler ki; «Mesele 
dönüp dolaşıp düzene geliyor.» Ne yaparsak 
düzen düzelmiş olur diye soruyoruz. Bunun ce
vabı yok. «Türkiye hızlı bir kalkınma yoluna 
gitmedikçe bu işler hallolmaz» diyor, «iktidar 
Partisinin felsefesiyle de sanayileşmenin ger
çekleşmesine imkân yok.» diyor rakamlar orta 
yerde. 1965 te ne devraldıysay 1969 da is
tihsal unsurları olarak mislini devredeceğiz; 
yani Cumhuriyet 1965 e kadar ne getirdiyse 
1969 da mislini vereceğiz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar). Ne istiyorsa
nız; Çimento mu, gübre mi, elektrik mi, motor 
mu, vasıta mı, yol mu, liman mı; ne istiyorsa
nız 1969 da mislini vereceğiz, 1972 ye kadar ha
zırladığımız plân tatbik edilirse Türkiye sa
nayileşmenin birinci kademisini aşmış olacak
tır. Bunlar yazılı, çizili; 29,5 saat bu Mecliste 
Plânın tanıtılması için ben konuştum, vekil ar
kadaşlarım konuştu, komisyon sözcülerimiz ko
nuştu; grup sözcülerimiz konuştu; «Bu plânın 
muharriki sanayileşmelidir» dedik ve 119 mil
yar yatırımın 25 milyarını sanayileşmeye ayır
mışız dedik, ondan sonra «Bu iktidar sanayi
leşmeyi beceremez..» Bu, çok fikri sabit, bunun 
başka bir izahı yok. 

Sayın Küfrevi, «Hâdiseleri ideolojiye bağ-
lamıyalım» dediler bağlanmıyan kısmını bağ
lamayacaksınız, bağlanan kısmı varsa da «illâki -
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bağlamıyalım» derseniz o zaman hakşinas ol
mazsınız. Bağlanan kısmını bağlıyacaksınız, 
bağlanmıyan kısmını bağlamıyacaksınız. Bağ
lanan kısmı da var, bağlanmıyan kısmı da var, 
okudum her şeyi. 

Muhterem milletvekilleri; İkinci Beş Yıllık 
Plâna teknolojik gelişmeleri takibetmek için 
400 milyon lira para konmuştur. Yani biz ken
di ölçülerimiz içinde 400 milyon lira koyduk. 
Eğer az diyorsanız o kadar koyabildik. Birle
şik Amerika 29 milyar dolar araştırma para 
sarfediyor. Bütün Avrupa memleketleri de 
cem'an 6 milyar dolar para sarfediyor. Biz on
ların kat kat aşağısında sarfediyoruz, neden? 
Paramız yok da ondan. Yani okul yapmayı dur
duracağız, sağlık tesislerini yapmayı durdura
cağız, yol yapmayı durducağız, araştırmaya 
para sarfedecegiz. O zaman istikrarı muhafaza 
edemeyiz, işte denge meselesi buradan çıkıyor. 
Kendi imkânlarımız ntebctinde... 

Bir şeyi huzurunuzda ifade edeyim: Bizim 
plânımızda 3 000 aded doktora taMrisi yetişti
rilmesi var, yani beş senede 3 000 aded dış üni
versitelerde, dış memlektlerde doktora yapmış 
gence ihtiyacımız var. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Birinci Beş 
Yıllık Plânda var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Birincisinde de var, ikincisinde de 
var, beyefendi. «Bizim plânımızda» diyorum, 
yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin plâ
nında. ikinci Plân Adalet Partisinin plânı de
ğil ki, o da gene Meclislerden geçti, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin plânı. 

3 000 aded doktora talebesi bulamıyoruz; 
yani yüksek eğitim gücü, yüksek insan gücü de
diğimiz şey o kadar zor bir iş ki, 6 - 7 yüz tane 
ancak bulabildik, heves etmiyor üniversiteyi bi
tirmiş gencimiz doktoraya, meşakkatli is. 

Eğitim ve kültürün önemini isbata çalışmak, 
bence aşikâr olan şeyi isbat etmekten başka bir 
şey değildir. Mesele; eğitim ve kültüre ne kay
nakla erebileceksiniz, ne kadar ileri fikirleri 
gerçekleştirebileceksiniz, ne kadar memleket 
gerçeklerine uygun fikirleri gerçekleştirebile
ceksiniz? Bu, siyasi kadroların rehberliği ka
dar, bütün administratif kadronun, yani idari 
kadronun vazifesidir. Bugün Türkiye'de eğitim 
meselesi dediğimiz zaman, 140 bini bulan perso-

I neliyle Millî Eğitim Bakanlığımız bulunduğu 
bir gerçek ve 4 bin üniversite öğretim üyesiyle 
bir üniversite camiamızın bulunduğu bir ger
çek. Bütün bu kadroların aynı hevesle ortaya 
konan fikirleri benimsemesi ve yürütmesi ge
rekir. Siyasi kadro bu anfuziyazmı vermeye, bu 
şevki vermeye çalışır. Biz de bunu yapıyoruz. 

«Eğitim kalkınmasından fedakârlığı esirge-
miyelim» diyor Sayın Feyzioğlu. Hakikaten hiç 
kimsenin bir fedakârlık esirgediği yok. Ama 
söylediğim gibi bir gelir gider dengesi içerisin
de nereden ne kesip daha ne verebiliriz? Bu da 
bitmiyor. Verdiğimizin en iyi şekilde hizmete 
inkılâbetmesi lâzım. Eğer hizmete inkılâbettire-
cek yetişmiş ve kâfi sayıda personeliniz yoksa 
gene müşkülât içerisindesiniz. Fizikî tesisler 
yapmak kolaydır. Ama insan zihnini imar ede
cek zihinleri hazırlamak zordur. 

Sayın Feyzioğlu gene «Sıçrama» dan bah
settiler. «Sıçrama» iktisadi vetirede mevzuu-
ba-hsolmaz. Sıçrayamayız, yani ancak kademe 
kademe çıkarız. Kademe kademeyi yavaş yavaş 
çıkarız veya hızlı hızlı çıkarız. Biz diyoruz ki, 
kademe kademe çıkarken hızlı hızlı çıkalım. 
Beşer basamak, onar basamak sıçrıyarak çık
mak imkânı yok. Hiç kimse yapamamış, hiçbir 
memleket yapamamış. Tarihî oluşumu, tarihî te
kâmülü takibetmeye mecburuz. Bunda ümidi
mizi kaybetmiyelim, birçok güzel şeyler oluyor, 
birçok başarılar sağlıyoruz, netice alıyoruz, 
ama sıçramanın yolunu bilen varsa söylesin, sıç
rayalım. (Gülüşmeler) 

Kanun tekliflerinden bahsettiler Sayın Fey
zioğlu; tabiî ki böyle bir desteğe ancak müte-
şeklrir oluruz. Yalnız aynı zamanda kanun tek
lif edilmiş olması ile, kanun kabul edilmiş olma
sı ile para da beraber çıkmıyor. Bugün bütün 
sıkıntımız kaynak meselesidir. Yani kanun şu 
kapıdan çıktığı zaman para da bu kapıdan çık
sa mesele yok. Onun içindir ki, biraz sonra arz 
edeceğim, hakikaten keşke daha çok imkânımız 
olsa, keşke memleketimizin çeşitli dertlerine 
daha çok imkân ayırmak mümkün olsa... 

Muhterem milletvekilleri, bir miktar da özel 
okullar meselesine temas edeceğim. Özel okul
lar Anayasamızın 21 nci maddesine dayanıla
rak çıkarılmış bulunan bir kanuna göre kurul
muştur. Burada da evvelâ bir hukuk meselesini 

I halledelim. Türk vatandaşına bir hakkı vere-
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çeksiniz, bu hakkı istimalinden dolayı doğacak 
neticeler de, iyiyi kötüden ayırdetmeksizin, her
kesi birden kötüliyeceksiniz.. Bu olmaz. O za
man bu hakkı vermeyin. Onun içindir ki, bakı
nız bu madde ne diyor : «Herkes bilim ve sa
natı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 
yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hak
kına sahiptir.» Türk vatandaşının hakkı bu. Bi
lim ve sanatı açıkça öğrenme ve öğretme hak
kını veriyorsunuz. Şimdi burada şunu kaydet
mek istiyorum. Aslında bu hakkı verirken de 
Anayasanın gerekçesine bakıyoruz; «Özel okul
lar hemen her memlekette öğretim dâvasının 
önemli konularından biri haline geldiğinden 
anayasalar bu alanda da bâzı prensipler koyma
yı ihmal etmemektedirler.» diyor. Yani Anayasa 
gerekçesi ide, metni ile öğrenimi ve öğretimi ser
best bırakmış. Buna göre bir kanun çıkarmışız, 
kanun 1965 senesinde çıkmış. Ama kanunu ha
zırlayıp sevk eden bizden evvelki, yani koalis
yondan evvelki Hükümettir. Millet Meclisinden 
geçmiş, ondan sonra 4 ncü Koalisyon gelmiş, Se
natodan 4 ncü Koalisyon zamanında geçmiş 
kanun. Biz demiyoruz, «kanunu biz hazırlama
dık, biz çıkarmadık.» Biz böyle mesuliyetsiz de
ğiliz. 

Biz diyoruz ki, T. B. M. M. nin çıkardığı bir 
kanun var orta yerde, bu kanuna göre de icrayı 
sanat ediyor, neyi tenkid edebiliriz? Yerden gö
ğe kadar tenkid edebiliriz. Eğer bu işler iyi işle
miyorsa, eğer mesele bir diploma ticareti haline 
gidiyorsa... Nerede gidiyorsa, kim getiriyorsa 
onu bulup, onun yakasına yapışmak bizim vazi
femizdir. Yine hulûsu kalble ve samimiyetle 
söylüyorum, meselenin üzerinde fevkalâde titi
ziz. Millî Eğitim Bakanlığı belge verirken, bun
dan kontrol ederken fevkalâde titiz. 

Yine çok rica ediyorum sayın milletvekille
rinden, bu hususta suiistimal edilmiş haklar var
sa, icra olarak yanlış yaptığımız işler varsa, icra 
olarak murakabesini yapmadığımız işler varsa, 
bu kürsüden bu mesele dillendirilebilir. Mura
kabe bu şekilde işler, biz de bundan faydalanı
rız. Crözümüzden kaçmış bir şey varsa düzeltiriz. 

Özel Okullar Kanununun gerekçesine bakı
yoruz : «Anayasanın 21 nci maddesi özel okul
ların bağlı olduğu esasların Devlet okulları ile 
ulaşılmak istenen seviyeye uygun olarak bir ka
nunda düzenlenmesi görevini vermiş bulunmak
tadır» diyor, 
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«Memleketin ekonomik alanda olduğu gibi 
eğitim ve kültür bakımından kalkınma hamlele
rine de özel sektörün geniş ölçüde katılmasını 
sağlamak zaruretinde olduğumuz Kalkınma Plâ
nında açık ifadesini bulmuştur» diyor. Bu ge
rekçeyi biz yazmadık : 

«Özel öğretim kurumları bugünkü imkân ve 
şartlar altında dahi, resmî öğretim kurumlarımı
zın yanında yurt hizmetinde çok büyük sorum
luluklar ve hizmetler yüklenmiş bulunuyorlar.» 
Bu da gerekçede var. 

«Mevcutları halen 800 ü bulan özel öğretim 
kurumlarında sadece muhtelif dereceli okullar
da 60 000 öğrenci okumakta, 4 000 e yakın öğ
retmen hizmet görmektedir.» Nasıl devletleştire-
ceksiniz özel okulları? Anayasanın 21 nci mad
desi dururken özel okulları nasıl devletleştire-
ceksiniz? (A. P. sıralarından «Anayasayı değiş
tirmekle» sesleri) Efendim? O teklifle de gelin
miyor, onun için soruyorum. Anayasayı değişti
receğiz derseniz o ayrı meseledir. Ve şu esbabı 
mucibe üç sene, dört sene içinde nasıl eskidi? 

Bakıyoruz, 11 . 11 . 1965 ten 1967 sonuna 
sonuna kadar da 7 tane özel okulun açılmasına 
biz ruhsat vermişiz. 27 . 8 .1962 den 9 .10 .1964 
e gelinceye kadar da o günkü hükümetler 12 
okulun açılmasına ruhsat vermişler. Yani, be
ğenmediğiniz her şey bizim sırtımızda, beğendi
ğiniz her şey hiç bizimle ilgili değil. Bu mantığı 
anlamaya imkân yok. Ama huzurunuzda ifade 
edeyim muhterem milletvekilleri, yanlış anla
mayınız ; özel okullar meselesi gayet dikkatle ve 
itina ile Anayasanın 50 nci maddesinin koyduğu 
21 nci maddesinin koyduğu ve Özel Okullar Ka
nunun koyduğu esaslar dâhilinde murakabe 
edilmelidir ve etmeye de devam edeceğiz. 

LEBÎT YURDOĞLU (izmir) — Daha yeni 
başlıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yüzlerce rapor gösterebiliriz beye
fendi. Bize söyliyeceğiniz şeyler neyse ne, ama 
bu işleri gören memurları vazifelerini yapmıyor-
larmış gibi töhmet altında tutmaya hakkınız 
yok. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi şöylece 
toparlamak istiyorum. Ortaya çıkan hâdiseler 
bir problemin ciddî işaretleridir. Bu problemi 
bugünün şartları içinde düşünmek kâfi değildir. 
Geçiştirmek gibi bir tavır takınmak da doğru 
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değildir. Alınabilecek tedbirler vardır, bu ted
birleri çeşitli ölçüler içinde mütalâa etmek lâ
zımdır. Bu ölçülerden birisi; bizatihi üniversite
lerin kendi iç bünyelerinde alacağı tedbirlerdir. 
Üniversite yönetim kurulları ve senatoları bun
ların üzerine anlayış ile eğilmişlerdir. 

İkincisi; icraya taallûk eden tedbirlerdir, bu 
tedbirleri almaya biz hahişkârız. 

Üçüncüsü de; teşriî organı ilgilendiren ted
birlerdir. Bunları da üniversitelerle gerekli te
maslarımızı yaptıktan sonra derhal teşriî orga
na getireceğiz. 

Bunu böylece bitirmiyorum. Bunlar nelerdir? 
Bugünkü hali ile şöyle görülüyor. Evvelâ inanç
larımızı söyliyelim. Üniversiteler her memleke
tin millî ümitlerinin mihrakını teşkil eder. 
Gençliğin yetiştirilmesi, memleketin bekası 
için, kalkınması için, büyük ve müreffeh bir 
toplumun gerçekleştirilmesi için yüksek sevi
yede insan gücü ihtiyacının tam olarak karşı
lanması en büyük zarurettir. 

Ayrıca gençlerin teknik bilgi bakımından 
olduğu kadar mânevi ve millî haslet ve mezi
yetler itibariyle de memleket vo milletin par
lak istikbâline lâyık sorumluluklar alabilecek 
şahsiyetler olarak yetiştirilmeleri her memle
kette eğitim dâvasının ağırlık merkezini vücu
da getirmiştir. Dünyanın ileri memleketlerinin 
eriştiği merhale ve yeni keşiflerin meydana 
getirdiği müthiş imkânlar bir taraftan bütün 
insanlığa yeni refah ufukları açarken diğer 
taraftan bütün insanlığı yok edici tehditleri 
de meydana çıkarmakla dünyayı tarihî bir 
yol kavşağına getirmiştir. 

İlim ve teknoloji her memlekette devletle
rin emniyet, refah, iktisadi kalkınma, sosyal 
ilerleme alanında vazgeçilmez kuvvet kaynağı 
olarak büyük rağbet ve itibar bulmuştur. 
Gençliğin iyi yetişmesi, eğitimi her milletin 
insanlığa karşı sorumluluğunu karşılıyan en 
hayati bir dâvası haline gelmiştir. İnançları
mız bu. Bugün Türkiye'miz en geri milletle
rin bile ilmî, fikrî, teknik ve dolayısiyle si
yasi alanlarda başarı ile katıldığı bir yarışın 
baskısını hissetmekte, varlığını, refahını, hürri
yetini, yarınki nesillere karşı bugünkü neslin 
şeref borcunu ilim ve fikir alanında hudutsuz 
gayretlerin neticesine bağlamış bulunmaktadır. 

Bu hummalı milletlerarası yarış içinde Türk 
millttinin kendisine yakışan yeri ve mevkii 
almasından ehemmiyeti müdrikiz. Dünya ve ta
rih önünde milletimizin beka ve terakkisini 
teminat altına almak sorumluluğumuz vardır. 
Bu sorumluluğa bütün millî müesseselerimizle 
birlikte öğretim kadroları ile, öğrencisi ile, 
yönetim kadorları ile üniversitelerimizin bü
yük vazifelerle iştirak etmesi kaçınılmaz bir 
zarurettir. 

Memleketimiz dert ve meseleleri çok olan 
bir ülkedir. Sınırsız imkânlara sahip değiliz. 
Bu sebeple Anayasamız iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı bir plâna bağlamıştır. 

^ Plân, kaynaklarımızın ihtiyaçlar arasında tak
siminde bir öncelik tanzim etmitşir. İhtiyaçla
rımızın hiçbirisi diğerinden çok daha az önemli 
değildir. Her ihtiyaca ayrılan kaynakların eniyi 
şekilde kullanılması mutlak zarurettir. İkinci 
Beş Yıllık Kanlkınma Plânında eğitim öğretim 
ve gençlik meselelerine büyük bir önem atfedil-
miştir. İhtiyaçlarımızdan birisini mükemmel şe
kilde karşılamak, diğerlerini ihmal etmek, ihmal 
edilen sahalarda büyük hoşnutsuzluklar, dola
yısiyle istikrarsızlık doğurur, Böyle olmasın diye 
plân yapılmıtşır. Plânın esbabı mucibesi budur. 
Plânın tanzimi için iki seneden fazla çalışılmış
tır. Bütün ilgililerin mütalâaları alınmıtşır. 

üniversitelerimizin ilmî ve idari muhtariyeti 
gereklidir. Muhtariyetin hiçbir şekilde mües-
siriyeti elgellememesi lâzımdır. Muhtariyet 
şart ama müessiriyet de şart. Bütün 
üniversitelerimizin topyekûn meselelerini dü
şünen, koordinasyonu sağlayıcı, aksak
lıkları giderici tedbirlerin alınmasında ve 
kaynakların en iyi şekilde kullanılmasında 
ileride doğabilecek meselelerin şimdiden ça
relerini aramakta ve devamlı şekilde çalışan 
bir beyin organa ihtiyaç vardır. Muhtariyeti 
zedelemeden böyle bir organ meydana getiri
lebilir. 

Muhterem milletvekilleri; üniversite mese
lelerini bilhassa bugünkü çağın hareketi içe
risinde biliyoruz demek kâfi değil doğru da 
değil. Binaenaleyh Plânlama dairesinde ve
yahut da Millî Eğitim Bakanlığında bir heye
tin bu meseleleri biliyoruz demesi kâfi değil. 
Meselelere daha yakından eğilen, bütün üni-
vrsitelerini topyekûn düşünen, değişik statü
lerin meydana getirdiği sıkıntıları ortaya k<h 
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yan ve Meclislere, Teşrii Organa, icraca tavsi
yelerde bulunabilecek bir beyin organa ihtiyaç 
olduğu kanaatindeyiz. 

Üniversitelerimizin yönetiminde istikrar ve 
müessiriyeti sağlıyacak yeni tedbirler ihtiva 
edecek şekilde Üniversiteler Kanununun ısla
hına ihtiyaç vardır. Üniversite öğrencilerinin 
hakikaten öğrencilerinin ve üniversitenin do-
layısiyle topyekûn memleketin menfaatine 
uygun şekilde teşkilâtlanmasını sağlıyacak 
yeni mevzuata ihtiyaç vardır. Kredi ve burs
ların adedlerinin artırılması ve aylık 250 lira 
miktarı bugünkü imkân ve umumi ihtiyaç
lar düşünülerek 350 liraya çıkarılması cihetine 
gidilecektir. (Bravo sesleri) 10 bin yataktan 
ibaret olan yurt kapasitesinin en kısa zamanda 
20 bin yatağa çıkarılması derpiş olunmuştur. 
Orta öğretimde parasız yatılı olarak okutulacak 
öğrenci sayısı 4 binden 50 bine çıkarılmakta
dır. Unutmamak lâzımdır ki, Türkiye mecburi 
olan ilk öğretimi bütün Türk çocuklarına sağ 
lamayı ancak Cumhuriyetin 50 nci yılında ba
şarabilmektedir. Yurtlar ve Krediler Genel Mü
dürlüğü statüsünün bürokrasiye boğulmuş 
olmaktan kurtarılması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Üniversite öğretim kadrolarının 
devamlı şekilde dolmasını ve artmasını sağlıya
cak tek kaynak olan asistanlık müessesesinin 
daha cazip hale getirilmesine çalışılacaktır. 
Bu hususlardaki tetkikler yapılmıştır muhte
rem milletvekilleri; bunlar önümüzdeki gün
lerde huzurunuza getirilecektir. Esasen bu 
mesele bizim seçim beyannamemizin meselesi 
dir. 

öğrencilerin sağlık hizmetlerinden kolay
ca ve âzami şekilde faydalanabilmesi için her 
türlü tedbir alınacaktır. Fikrî mesaiyi değer
siz hale getirmemek şartı ile ucuz kitap me
selesine bir hal şekli bulunacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, topyekûn pro
fesörleri kitap tüccarı ilân etmek haksızlık 
olur. Mevcut üniversitelerimizin vasıta ve 
imkânlarının ıslahı, yeni kültür merkezleri 
meydana getirmesi için yine memleketimizin 
imkânları ile mütenasibolarak ciddî gayretler 
sarfına devam olunacaktır. Geçen iki sene 
zarfında milyonlarca lira verilmiştir yarım 
kalan tesislerinin tamamlanması için üniversi
telere öğretim üyelerinin bütün zamanlarını 

üniversiteye hasretmeleri üniversitenin memle
ketimizin gerçeklerinden uzaklaşması neticesi
ni doğurur. Kalkınma halinde olan memleketi
min yetişmiş elemana olan ihtiyacı karşısında 
üniversite öğretim kadrolarından üniversite dı
şında faydalanmaması memleket menfaatleri 
ile telif olunamaz. Tabiî ki, bu faaliyetlerin 
üniversitenin öğretim faaliyetlerini aksatmama
sı şarttır. 

öğrencilerin üniversite yönetimine iştiraki 
Anayasamızın 120 nci maddesine aykırıdır. Bu 
madde tadil edilmedikçe bunu gerçekleştirmeye 
imkân yoktur. Ayrıca üniversitelerin muhtari-

^ yeti zedelenmemek şartı ile öğrencilerin yönetime 
iştirakinin mümkün olup olmıyacağı tartışmaya 
değer. Anayasanın 127 ve 128 nci madeleri 
muvacehesinde üniversitelerin malî muhtariyeti 
mümkün değil. Yani siyasi mesuliyeti taşımı-
yan müesseselere siyasi mesuliyet taşıyan or
ganların hesabını verdiği paraları verirseniz, 
hiçbir denetime de tabi tutmazsanız, o zaman 
Devlet mefhumundan uzaklaşırız. 

Muhterem milletvekilleri; Türk vatandaşı 
her şeyin hesabını bir yerden sormak istiyor. 
«Bize ait değildir» diyoruz. «Kime ait?» diye 
soruyor. Bunun cevabını veremediğimiz takdir
de Devlet filerini öldürürüz Türkiye'de, vatan
daşı inançsızlığa götürürüz. Ama biz yine di
yoruz ki, Hükümetimiz formalitelerin asgariye 
indirilmesine taraftardır. Ama şu kadar para 
verin, hiçbir şeyimize karışmayın, ne yaparsak 
yapalım... Buna imkân yok. Ama bugünkü ol
duğu gibi, hakikaten bugün üniversitelerimizin 
şikâyeti iki - üç yerde toplanıyor. Birincisi, 
verdiğimiz paraları, bütçe hazırlığımızın se
nelerden beri devam eden bir neticesidir, çok 
ufak kalemlere ayırıyoruz, ikincisi, üniversi
telerin yine şikâyeti; zaman zaman nakit sıkın
tısı oluyor, kendilerine ayrılmış tahsisatları ala
mamak gibi birtakım sıkıntıları oluyor. Yani, 
konmuş bir tahsisatın emniyeti içinde olama
mak gibi, senelerdir devam eden bir sıkıntıla
rı var. Bunların tashihine âzami gayreti gös
tereceğiz. Ama, siyasi mesuliyet taşımıyan or
ganlara, vergi paralarını toplayıp vermek gibi, 
alın ne yaparsanız yapın... Neticesinden millet, 
memnun olmadığı zaman hesap soracak yer 
bulamadığı takdirde, o zaman vergi toplamak
ta güçlüğe uğrarsınız. Bunun felsefesi bu. 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakika
nızı rica ediyorum. Konuşmanızın daha uzaması 
mümkün, her halde. Bir arkadaşımız bugünkü 
birleşimin Sayın Başbakanın konuşmasının bit
mesine kadar devamı hususunu arz ve teklif 
ederim» diyor, Sayın Cengiz Ekinci. 

Bu takriri tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — özel okulların Anayasamızın 21 nci 
maddesi ve 50 nci madesi muvacehesinde, Ana
yasanın bu maddeleri değiştirilmedikçe devlet
leştirilmesi mümkün değildir. Ancak, Hüküme
timiz, özel okulların, Anayasamızın 50 nci mad
desi ve özel okullar kanunundaki şartları ye
rine getirecek şekilde gayet sıkı bir muraka
beye tabi tutulmasına devam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, şu hususları ayrı
ca belirtmek istiyorum: Üniversite öğretim kad
rolarının yetiştirilmesi yıllar almaktadır. Hali
hazırdaki kadrolarımız çok değerli elemanlarla 
doludur. Uzun, meşakkatli, çileli yıllar sonu 
yetişmiş öğretim kadrolarımızı, her toplulukta 
görülebilecek bâzı hoş olmıyan misalleri ele 
alıp topyekûn kötülemeye katiyen taraftar de
ğiliz. Bu, haksızlık ve insafsızlık olur. 
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bütün organları ve kişileri bağladığını âmirdir. 
Bu durum karşısında Anayasa dışı kuvvetler ta-
tasarrufları mevzuubahsolamaz. Talebe hare
ketleri de dâhil hiçbir hareketin Devleti, Meclis
leri, Anayasa müesseselerini ve meşru organları 
savvur olunamaz. Dolayısiyle bu gibi kuvvetlerin 
tehdit ve baskı altına alması düşünülemez. Bu 
gibi tehdit ve baskılara karşı Devlet mücehhez
dir, mücehhez değilse, zaten Devlet değildir. 
(A. P. sşralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siyasi mücadelenin minderi üniversiteler de
ğildir. Siyasi teşekküller, Cemiyetler Kanunu
na göre siyasi faaliyette bulunmaması lâzımgel-
diği halde bir müddetten beri, 6 - 7 seneden beri 
âdet haline getirmişlerdir, birtakım dernekleri 
üniversitede bir mücadele vasatı olarak kullan
maya yeltenmekten vazgeçmelidirler. 

Yirmi memlekette talebe hareketleri olmuş
tur. Hiçbirisi bir ihtilâlin başlangıcı olmamış
tır. Türkiye hareketli bir memleket haline gel
mektedir. Şu veya bu sebeple talebe hareket
leri yine olabilir. Bunların arkasında meşru 
Meclislerin, meşru iktidarların tahdidedildiğini 
aramak Devleti itibarsız, vatandaşı inançsız ve 
ümitsiz kılmaktadır, iktidarı ile muhalefet ile 
Meclislere düşen en birinci vazife; kendi mev
cudiyetlerini ve itibarlarını alâkadar eden bu 
meselede tek bir cephe olarak hareket etmeleri 
ve vatandaşın zihnindeki tereddütleri silmeleri, 
Devleti, milletin gözbebeği olan gençliğimizin 
tehdidi altındaymış gibi göstermeye asla razı 
olmamalarıdır. Bu hususta bütün siyasi parti
lerin kesin bir tavır takınması bir zarurettir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1960 ihtilâlinden bu yana alenî veya gizli 
olarak, milletin, Silâhlı Kuvvetleriyle arasını aç
maya, meşru iktidarla Silâhlı Kuvvetleri karşı 
karşıya göstermeye çalışan bâzı mehafil bugün 
bundan bir netice çıkmıyacağını görünce, el al
tından ve zaman zaman, alenen, talebenin sokağa 
döküleceğini yaymaktadırlar. Devletin büyük 
fedakârlıklara katlanarak varettiği, geliştirme
ye çalıştığı müesseseleri olan üniversitelerinde 
ve yüksek okullarında memleketin istikbali için 
hazırlanan öğrencilerini kendisine yönelmiş bir 
tehdidolarak almasına imkân yoktur. Böyle bir 
yol açılırsa, yarının yöneticileri olan bugünkü 
gençlik işbaşına geldiği zaman, aynı tehditle 
kendisi karşı karşıya kalır. Kaldı ki, gelebilir 

Boykot hareketlerini işgale, tahribe kadar 
götürmek, bunlara tevessül edenleri âmme vic
danında haksız duruma düşürür. Hukuk düze
ni ile kabili tecviz olmıyan bu gibi hareketlerin 
suç olduğu bir gerçektir, işgal kayfiyetinin 
derhal son bulması lâzımdır. Şu ana kadar an
layışla karşılanmış olan işgal fiillerinin üniver
site muhtariyetini ihlâl edici ve Devletin iti
barını sarsıcı bir mahiyet alması fevkalâde üzü
cüdür. işgalin meşruiyeti mevzuubahis değil
dir. Muhalefet partilerinin, bu genel görüşmede 
işgal fiili hakkında bir kınamada bulunmayış
larını teessürle karşıladığımızı ifade etmeliyim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 4 ncü mad
desi egemenliğin kayıtsız şartsız millete aidol-
duğunu, hiçbir kimse veya organın, kaynağını 
Anayasadan almıyan bir yetkiyi kullanamıya-
cağını âmirdir. Bu yetki geniş çapı ile size tev
di edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 8 nci maddesi ise, Anayasa hükümlerinin > 
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mi, gelemez mi, o ayrı meseledir. Bu, hukuk 
Devletinin de ve neticede Devletin de sonu olur. 
Türkiye Cumhuriyetinin bir Anayasası vardır. 
Bu Anayasanın ve buna aykırı olmıyan kanun
ların kurduğu bir sistem vardır. Türk Devle
tinin bu sistemi muhafaza edecek gücü vardır. 
Bir haklar dengesi teessüs etmiştir. Bu denge
yi, milletin rızası olmadan değiştirmek bahis ko
nusu değildir. Hukuk dışı davranışlar hiçbir 
zaman tecviz olunamaz. 

iktidar olarak; öğretim üyeleri ve öğrenci
siyle Türk umumi efkârından saygı gören bir 
üniversite müessesesi meydana getirmek en sa
mimî arzumuzdur. Üniversite; hukuk ve hak 
fikrinin teessüsüne ve genç dimağların ufukla
rını enginleştirmeye hizmet etmekte büyük bir 
sorumluluk yüklenmiştir. Hükümetimiz, daha 
bu hâdiseler başlamadan meselenin üstüne eğil
miştir. Muhtar üniversitenin yönetmeliklerini 
tanzim etmek veya onlarda ıslâhat yapmak Hü
kümetin yetkisi dâhilinde değildir. Üniversite
lerin yetkili yönetim kurullarını yok farz ede
rek veya atlıyarak, Hükümetin, muhtar üniver
siteye ait üniversite meselelerini halletmesi ne 
mümkün, ne de doğru olur. Bunları şunun için 
söylüyorum : Birtakım lâflar yayılıyor; Hükü
met üniversiteleri kendi başına bıraktı.» Soru
yoruz, ne yapmamız lâzımdı? Üniversite yöne
tim kurullarını aşarak üniversitelerin iç mesele
lerine ait birtakım şeyleri halletmemiz mi lâzım
dı? O zaman bizim hallettiğimiz meseleleri yö
netim kurulları kabul etmezse biz ne duruma 
düşerdik? Ayrıca muhtariyet ne olurdu? Ama, 
muhterem arkadaşlarım, muhterem milletvekil
leri, öyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki, ze
kânın bulabileceği her türlü propaganda işliyor. 
Biz üniversiteleri yalnız başına bırakmadık. 
Daima temas halinde olduk. Üniversite yönetim 
kurullarının, senatolarının, rektörlerinin de
kanlarının bu gibi meselelerde meseleyi uzlaş
tırma bakımından büyük f onksiyonları var. Bun
ların hepsini bir kenara itip, biz meselenin için-
ne girseydik, bu meseleler hallolur mu? Buna 
imkân yok. Talebe meselelerini anlamakta, ta
lebe meselelerine hal şekli bulmakta bizatihi 
Türk öğretim üyesi bizden çok daha bilgilidir 
ve çok daha müessirdir. Ama, biz diyoruz, Hü
kümet olarak ne yapabileceksek, yapalım. 

İşte söylüyoruz: Burs sayısını artıralım. Bi
raz evvel arz ettim; bursu 250 liradan 350 liraya 

çıkaralım, kitap meselesinin üstüne eğilelim spor 
tesisleri meselesinin üstüne eğilelim, üniversite
lerin noksan tesislerinin üstüne eğilelim, yurtlar 
meselesine gayet âcil tedbirler anyalmı. Bütün 
yürürlükte olan bu işlerimizi çabuklaştıralım, 
daha iyi ve tesirli hak getirelim, bunların hep
sini söylüyoruz. Üniversiteler Kanununda bü
tün üniversitelerin mutabık kalacağı bir ısla
hat teklifini huzurunuza getirelim. 

Üniversitelerde boykot sınırı aşan hukuk dı
şı davranışlara kuvvetle müdahale etmenin bir 
yolu olduğuna inanmadık. Bu, hiçbir zaman bu 
gibi davranışları hoş karşıladığımız veya bun
lara lakayt kaldığımız mânasını taşımaz. 

Yine birtakım lâflar yayıyorlar : iktidar, 
«oh olsun fetvacılara» demiş veya böyle düşü
nülmüş. Biz ciddî bir iktidarız, sorumluluğu
muzu biliriz. Biz Türk üniversitelerine, Türk 
gençliğine bağlı bir iktidarız. Ne onun hoşu
na gitmek için birtakım tavırların içine gire
riz, ne de doğru bildiğimiz şeyleri söylemek
ten bir baskı hissedip çekiniriz. Her şeyi söy
ledik. Ama ne yapalım ki, bir husumet at
mosferini silip bitiremedik. Bunlar hep de
vam ediyor. 

Üniversitelerin rektörleri, senatoları, de
kanları, yönetim kurulları büyük bir şefkatle, 
anlayışla, ciddiyetle kendine has şartları olan 
bu meselenin üstüne eşilmişlerdir. Hüküme
tin zamansız ve direkt olarak meselelere müda
halesi bir fayda sağlamazdı. Hükümetin ka
nunları tatbik etmekten sarfınazar etmek gibi 
bir yetkisi yok. Ama kanunları tatbik ederken 
de hâdiseleri büyültme istikametine de götüre
bilirsiniz, küçültme istikametine de götürebi
lirsiniz. Hükümetlerin bugünkü dünya şart
ları içerisinde üniversite meselelerine eğilirken, 
toplum meselelerine eğilirken ve suçluyu, suç
suzu tesbit etmekte büyük güçlükleri olan me
selelere eğilirken öyle rastgele, basit hâdisele
re eğilir gibi eğilmesi mevzuubahsolamaz. Hâ
diseleri büyültmekte Hükümetin kusuru aranır 
o zaman. «Niçin büyülttünüz?» denir. 

Huzurunuzda açıkça söyliyeyim, gayet 
açıklıkla söyliyeyim. Bir Yassıada fobisinin 
içinde değiliz. Bununla şunu kasdediyorum; 
elimde karar var burada. Üniversitenin bahçe
sine giren polisi hususi maksatla girdi diye 
Yassıada Mahkemesi hapse mahkûm etmiştir. 
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Bunun fobisi içinde de değiliz. Ama meselele
rin üzerinde eğilirken meseleleri büyültücü is
tikamette değil, meseleleri küçültücü istikamet
te eğilmeyi istiyoruz. Hiçbir zaman gayrimeş-
ruyu tiasvibetmediğimizi belirtiyor ve kanunla
rımızı gayrimeşruluğun karşısında hiçbir za
man güçsüz bulmuyoruz. Yani gayrimeşruluğu 
tasvibetmiyoruz, kanunlarımızı güçlü bulduğu
muzu ifade etmek istiyoruz. 

Kanun tatbikçisi olan İcra, toplu hareket
lerde sadece hâdiseleri bastırmak değil, yay
mamak, genişletmemek sorumluluğunu da ta
şır. Şiddet yoluyla sindirmenin âmme vicda
nında tasvip göreceğine ihtimal vermiyoruz. 
Bütün bunlar kanun tatbikçisi olarak en doğru
yu yapmıya çalıştığımızın ifadesidir, öğrenci
nin asayiş kuvvetleriyle, öğrenicinin öğreniciyle 
karşı karşıya kalmaması için âzami dikkat sarf 
olunmuştur. Cereyan etmiş olan hâdiselerin bir 
yol olmıyacağmı, itibarları zedeleme ve tahribet-
me metodu haline getirilmiyeceğini ümit ediyo
rum. Zira böyle bir davranış üniversitenin anar
şi maksadı için kullanılması olur ki, buna ne üni
versite öğrenicisi, ne üniversite öğretim üyesi, ne 
de üniversite yöneticileri rıza göstermez. Ayrıca 
topyekûn millî vicdanın tepkisi, hukuk Devleti
nin bütün imkân ve vasıtaları, Türk Üniversite
lerinin vatanperver öğrencileri, öğretim üyeleri 
ve yöneticileri tek bir cephe halinde anarşinin 
karşısında olurlar. 

Muhterem milletvekilleri, üniversite hâdise
lerinin çok derin, köklü meseleler olduğunu arz 
ettim. Huzurunuzu terk etmeden evvel bir kısa 
mâruzâtta daha bulunacağım: Hukuk Fakülte
si Dekanlığı yapmış bir profesörümüzün günlük 
gazetelerimizden birinde çıkmış bir yazısı var. 
Bu yazıyı görmüşsünüzdm\ Bu yazının bâzı pa
sajları var ki, bunu okuduktan sonra elem duy
mamak mümkün değildir. Zabıtlara geçmesi ve 
malûmatınız için okuyacağım : 

«Son günlerde Türk üniversitelerini saran 
boykot hareketi karşısında hiçbir öğretim üyesi
nin sesinin duyulmamış olması dikkati çekmek
tedir.» diyor, Prof. Dr. Kudret Ayiter, Hukuk 
Fakültesi Eski Dekanı ve Hukuk Fakültesi pro
fesörlerinden. 

«Halk efkârında yanlış yorumlanabilecek bu 
durum, öğretim üyelerinin kırılmalarından, üzün
tülerinden ileri gelmektedir. Kendi hesabına 
günlerce bu hislerin etkisi altında kaldım. Öğ

reniri hareketlerinin, hele son günlerdeki inki
şafına baktığım vakit bu hareketlerin haklı oldu
ğuna kanaat getirmeye başladım. Haklı, çünkü 
biz hocalığımızı yapamamışa benziyoruz. Belki 
boykotçuların dediği kadar değersiz hocalarmı-
şız. Çünkü biz bu öğrencilere, bilhassa Hukuk 
Fakültesi öğrencilerine fakülte binalarının işgal 
edilmesinin bir suç olduğunu öğretememişiz. Biz 
bunlara hukuk, hak fikrini verememişiz. Bir ta
lebin hukuka uygun yapılışı veya suç oluşu tef
rikini anlatamamışız...» 

Devam ediyor : «Hareketlerin büyük bir kıs
mı kanunlar bakımından suçtur. Taleplerin ara
sında haklı olanların bulunması bu suçluluk du
rumunu değiştirmez.» Yine devam ediyor. «Biz 
bu öğrencilere gerekli ahlâk ölçülerini, hocaya 
saygıyı, dürüstlük kaidelerini de öğretememişiz. 
Fakültemizden (dışarı dışarı) diye bağıran yüz
lerce öğrenici arasından kendimize güçlükle yol 
açarak tecavüz ve hakaret sesleri arasında ko
vulduk. Bugün öğrencilerimizin durumunu an
lamak ve belki onlara nasihat etmek için fakülte 
bahçesine bir öğretim üyesinin girmesi halinde 
hoparlörlerle (Dikkat, dikkat Fakülteye bir öğ
retim üyesi yaklaşmaktadır, yanına yaklaşma
yın, kendisine yakınlık göstermeyin) diye tebli
gat yapılmakta, öğrenciler hocalarından bulaşı
cı bir hastalığı bulunan bir mikroptan uzaklaşır 
gibi kaçmaktadırlar. 

Bugün boykot komiteleri tarafından ileri sü
rülen taleplerin çoğu fakülteye iletilmiş istekler 
değildir. Bâzı iletilmişler ise kurullarda müza
kere edilmiş, geniş gerekçeleri ve öğrenci yara
rına olmadıkları vakit benimsenmemiştir.» öğ
renci yararını da düşünmeye mecbur. «Haklı ta
leplerin yapılması türlü yollarla olabilir, fakat 
hiçbir yolun suç olmaması gerekir. Yolu haksız 
olan bir talebin kendi de dinlenmez hale gelir. 
Fakültelerin boykot komiteleri bundan böyle 
üniversitelere alınması gereken öğrenci sayının 
dörtte bire yakın rakamlara indirilmesini iste
mektedirler. Daha geçen sene sokaklarda nü
mayiş yapan ve üniversiteye girmek için çok 
defa ek kontenjanlardan istifade eden öğrenici-
ler bir defa üniversiteli olunca geriden gelen ya
şıtlarına kapılarını kapamaktadır. Eski yılların 
giriş imtihanları tetkik edilirse katiyetle eminim 
M, bugün, bu talebi yapan bütün öğrencilerin 
ileri sürdükleri kontenjan rakamı altında kalan 
yerlerde oldukları görülür ve arzu ettikleri sis-
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temin o yıllarda uygulanması halinde fakülte
lere giremiyecekleri anlaşılır. Bu öğrencilerin 
kaçar yılık öğrenci olduklarının tesbiti de çok 
ilgi çekici olur. Arkadan gelen öğrencilere yer 
açılması için belli bir yıldan sonra fakülteleriyle 
ilgilerinin kesilmesi prensibi yürütülse; ki, fa
kültemizde yalnız 1 nci sınıfında üç sene ile 
sınırlı olarak mevcuttur; bugün bir çoğunun 
yüksek öğretimden uzaklaştırılması gerekir. 
Asansörle çık, arkadan başkasının çıkmaması 
için, hattâ asansörün tekrar aşağıya inmemesi 
için kapısını açık bırak.. Bu hareketin ahlâki 
değerini kamu efkârına bırakmak gerekir. Hiç 
bir zaman bir fakülteye o meslek sahasının açık 
bulunan yerleri kadar öğrenici alınamaz. Hu
kuk mezunlarının yalnız hâkim, avukat, hu
kuk müşaviri olarak değil, her türlü işlerde, 
ticaret sahasında, büro memurları sınıfında, 
seyahat acentalarında, bankalarda bulunduk
ları zaman memleketin hak ve hukuk anlayışı 
arzu edilen bir seviyeye ulaşır, tyi hukukçunun 
daha az iyisinin yerine geçebilmesi ölçüsüne 
göre, mezun sayısının fazlaca olması gerekebi
lir..» 

Sayın Profesör Ayiter'in hicranına iştirak 
etmemeye imkân yok. Gönül ister ki, bu hic-
racana Parlâmentomuzun bütün değerli üyeleri 
iştirak etsinler. Mühim olan mesele Türkiye'
de hak ve hukuk fikrini yerleştirmektir. Kal
kınmayı yaparız, Türkiye'yi imar ederiz, bunlar 
zor olmakla beraber hak ve hukuk fikrini yer
leştirmek kadar zor değildir, işinize geldiği 
zaman haklı, işinize gelmediği zaman haksız.. 
ölçü bu olmaz, ölçü, müceret hak mefhumu ol
malıdır. İster seviniz, ister sevmeyiniz; ister 
memnun olunuz, ister memnun olmayınız, hak
kı teslim etmek gerektir. 

Üniversitelerimizn problemleri vardır, her 
sahamızda problemler var; sağlık sahamızda da 
var, münakale sahamızda da var ve sadece bi
zim değil, kalkınmış memlektlerin de devası 
problemleri var. Her memleketin var, ama bu 
problemleri çözmenin yolunu şiddette aramak 
yarm memlekti içimden çıkılmaz badirelere gö
türür. Çünkü, herkes problemini çözmek için şid
dete müracaat eder, reaksiyon görmez alkışla
nırsa o zaman nizamı tutmanın imkânı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'yi bir 
anarşik ortama sürüklemek istiyenler vardır. 
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Şimdi değil, senelerden beri var; şartlara va
sata göre, dünya konjonktürüne göre bu anar
şi heveslileri başlarını çıkarır, başlarını indi
rirler. Üniversite olayları masum taleplerin, 
haklı taleplerin, birtakım yığılmaların meydana 
getirdiği bir ortam üzerinde bir anarşi yolu
nu bulmamalıdır, ümidediyorum ki, muhale
fetiyle, iktidarı ile muhterem Heyetiniz Tür
kiye de içinde her Türk vatandaşının menfaati 
bulnan ve Devletin, İcranın, bütün organların 
en başta gelen vazifesi olan, Türkiye'nin emni
yetini, asayişini korumakta Hükümetinizin ar
kasında olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 1839 Tanzimat Fer
manına bakıyoruz, ne diyor Tanzimat Ferma
nında? Tanzimat Fermanının birinci maddesi: 
«Herkes malından, canından, ırzından emin ola
cak.» Eğer yüz küsur sene sonra hâlâ Türki-
ye^e emniyet ve asayişi konuşursak, hâlâ Tür
kiye'de devleti şu tahdidin, bu tahdidin altın
da görürsek, o zaman hiç şaşmayın ne üniver
site meselesini halledebiliriz, ne ilkokul mese
lesini halledebiliriz, ne eğitim meselesini, ne 
sağlık meselesini.. Hiç birisini halledemeyiz. 
Hiç kusurlu, veballi falan aramayınız; geliniz 
elele verelim, memleketi anarşik ortamlara sü
rüklemek istiyenlerin karşısına çıkalım. Siyaset 
minderi olarak da, sadece meşru olan yerleri, 
açık olan yerleri kullanalım ve orada birbiri
mize ne söyliyeceksek söyliyelim. Ama masum 
kafalara kendi inançlarımızı endoktrine etmek 
gibi bir yola gitmiyelim. Çünkü, kendi inançları
mızı değil, masum kafalar çeşitli alternatifleri 
öğrenmelidirler. Eğer bir siyasi ideolojiye sahip 
kılarsak masum kafaları, o zaman eğitimin ga
yesi olan doğru düşünme, doğru karar verme, sa
lim neticeye ulaşma imkânların bu kafalar eğitim 
müesseselerinden alamaz. Büyük Milletimiz bü
yük fedakârlıklar yapıyor; 600 milyon liranın 
üzerindedir üniversitelerimize verdiğimiz pa
ra. Bütün köy hizmetlerine, 22,5 milyon insana 
da ancak bu kadar para veriyoruz. Bu parala
rın her kuruşunun mahalline masruf olması ve 
âzami istifadenin sağlanması lâzımdır. 

Ben sözlerimi bu meselenin bugün, yarın, 
öbürgün, ondan sonraki aylarda, yıllarda mey
dana gelecek reperküsyonlarmı daima aklıse
lim ortamı içerisinde halledebilecek unsurlara 
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saJhibolması temennisiyle bitiriyorum. Hepini
zi bu kadar uzun saatler beni dinlediğiniz için 
muhabbetle, saygiyle selâmlıyorum. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — 26 Haziran Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 20,25 

•>m<< 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Aydıın MiillleibveıkiiM Reşat Ozanda ile 
Çainlkırı MallılefevelkiıM M>eh,mıeit Ali Ansam'ım, yıiik-
sek öğrenim gençliğinin bıaşlıarttı'Mıaırı boykot 
vıe nışıgaıl hıaırekeblaninıiın neıdıanıleırıiınıi tabit leıdeıbil-
melk aımıacliylıe Ajnaıyıaısıaının 88 mıeii maddesi gıeıre-
ğiınoe bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/29) 

2. — Malatya Milletvekili İsmet inönü ve 10 
arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önegosi. (8/30) 

3. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, son 
günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik 
ve üniversite öğrenimi.meseleleri hakkında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/31) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyes 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/1401 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari 
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12. 1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı r 174 e 1 nci ek) 
[Pağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özrnorîanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı :. 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968]' 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ıın, Millet Meclisi içtüzüğünün 157 nci 
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maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi '5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 922) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilHet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dileikçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1908] 

12. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda göırüşülme-
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı :N772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 19'65 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme

sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğam'm, yasama dokunul mazlığınm 
kaldırılması (hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karıma Komisyon rapora. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğaın'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması (hakkında Baş/bakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/7.1) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dakunulmıazlığının kaldırılması 
hakkımda Başıbıalkanıhk tezikeresi ve Anayasa ve 
Adalet ıkomisyomkırımjdaın mürekkep Karama Ko-
'mıisyom raporu. (3/7-6) (S. Sayısı : 488) [Da
ğıtıma itarıihi : 8 . 2 . 1968] 

21. -,- Gıiresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkımda (Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu ('3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
G-üler'&n yasama dokunulmazlığının kaldurılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komıisyoınlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi #e Ana
yasa ve Adalet koımisyoınlarımdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat ÂJıi 'Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanbk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968J 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının (kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Kaırma Ko
misyon raporu. (3/262) (ıS. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan DiUigil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (ıS. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 

. [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi re Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı ; 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve -Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletveküi Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saFın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayıısı : 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması Lak-
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'min, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu ( 3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Eıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altari'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hafakın-
ı'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Bağama ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon papara (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Kanya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karıma Komisyon napora (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
lihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapo.ru. (3/593) (,S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak/kın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

' 75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
fi 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (iS. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Ariayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (ıS. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkır 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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lot komisyonlarından mürekkep Karma Komis- ı 
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının Çaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis- I 
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Araş'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 .2 .1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nuı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasamıa dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2.1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 



komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19681 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'iin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının -kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa re 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-* 
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orbon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonla nndan mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile benizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis

yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet kamisyon'lanndan müreikkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlara dan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi •. 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haık-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının kail dirili masa 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adallet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul (Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Rıza Kuaıs'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Femdoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — 'Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayışa : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Diüigil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilrigil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 

tarihi : 8 . 2 . 1968] 
139. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
oun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyedem kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinbesabıma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 
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146. — Nevşehir Milletvekili -Salâhattin Hakkı I 

Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağıuma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147, — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi - .6.3.1968] 

148— Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkereai ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko- -
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Turpn'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak- L 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Cogkuır-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahnıı'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

i 154. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3 .1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet üz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilkoğrct-
men okullarının birleştirilmesi hakkımdaki Ka
nunun 2 inci maddesinin değiştirilmesine dair 
kamun tasarısı hakkımda Cumhuriyet Senatosu. 
Başkanlığı tezkeresi ve lOumhmriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet 
Meclisi S. 'Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
Gumhıuriyet Senatosu S. Sayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine i»;.rne, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkımda Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Millet Meclisli S. Sa-

L yısK : 209 .a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3 . 1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
num birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda kamum teklifine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec-
lisd 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

159. — Kayseri Milletvekili Atıf Haeıpaşaoğ-
I lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben-
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zeri oyun alet ve makinalan hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine hir fıkra ekleonmıesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

161. — izmir Milletvekili Ali Abdiilsettar 
Iksel'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
mıaısı hakıkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

162. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 688) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

163. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

168. — İstanbul Millet vekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . Ü968] 

169. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/605) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — Hakkâri Milletvekili Alii Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada-
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İlet komisyonlarından mürekkep Karma Komis- I 
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — İstanbul Milletvekili Çetin' Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi :11 . 4 . 1968] 

173. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/757) (S. Sayısı : 699) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

X 174. — Ege Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1963 hütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarım ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/173, 
1/43) (S. Sayısı : 707) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1968] 

X 175. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1965 hütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 708) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 176. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabmıa 'ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1968] 

X 177. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 

X 178. — istanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uykunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa- | 

I yıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) (S. 
Sayısı : 710) [Dağıtma ttarihi : 14 . 6 . 1968] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunuı teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Koiı-
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967"J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

X 4. •— Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
| Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 



Senatosu Memur ve Içhizmetlcr Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

7. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı madde]eri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 10. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
mumun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kaıpıttn teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(iS. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

11. — Emekli sandıklariylc maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
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cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

15. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve «Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu halkkımda kamum tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Saogöllü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanuni teklifi ve Malîye, 
ibişleri, Millî Eğtitdım ve Plân komisyonüarıaa-
dan seçilen 5 <er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 ryci <ek) [Dağıtana tarfJM : 16.1.1968]. 

X 17. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968] 
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19. —• Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 , 1 . 1968] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) (S. 
Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 

21. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cıım-
huriıyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çjiıne, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ifLe Oumhuıriyet Senatosu Zonjfuldak 
Üyesi Tevfilk Inci'niın, Su ürünflıeri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 <er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 mel elk) [Dağıtma *arühi: 26 . 1 . 1968] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden ikururu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 

(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi ; 
7 . 2 . 1968] 

30. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçüerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, îmar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andl aşmaya 
(CIV) ek Andlaşmamn, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmamn onaylanmasının uygun bulun-



duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 .1968] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 '. 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, gece 
«iğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - 'Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kamum teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679; 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demir köprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik( edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1968] 
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40. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nam, Kozan'm tmamoğlıı nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar. Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (2/4.13) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya Sağhk Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve '25 nci maddelerini değiştiren metin
lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. -—• Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 686) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli ©ski Üyesa M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sayıştay, Ticaret, 
içişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 46. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek ka
nun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy İş-
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leri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (l/3'94) (S. Sayı
sı : 700) [Dağıtma tarihi : '10 . 4 . 19<68] 

X 47. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/203) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 10 .5 .19'68] 

48. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun-
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrasın ve geçici 

maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı: 704) 
[Dağıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

49. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk iSilâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
si ve ıgeçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu '(2/631) (S. Sayısı: 705) [Da
ğıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

80 nci Birleşim. 




