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?UTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN T 

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

Malatya Milletvekili ismet İnönü ve 10 ar
kadaşının, millî eğitim sorunlarını belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere ve, 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Artvin 
Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son günler
de cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve 
üniversite öğrenimi meseleleri hakkında genel 

Tasan 
1. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka

demileri kanunu tasarısı. (1/533) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/714) (Çalışma Komisyo
nuna) 

3. — İstanbul Milletvekili Osman Özer ve 
Nurettin Bulak'm, 648 sayılı Siyasi Partiler 

görüşme açılmasına dair önergeleri üzerindeki 
görüşmelere bir süre devam olundu. 

26 . 6 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,25 te son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Tunceli 

Ferruh Bozbeyli Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi. (2/715) (içişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonlarına) 

Rapor) 
4. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve kad

roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/520) 

?U1 

tf K 2. — GELEN KAĞITLAR 

— 371 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birleşimini açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Muhterem üyelerin beyaz düğmele
re basmalarını istirham edeceğim. Yeni gelen 
sayın üyelerin düğmelere basmalarını istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo
ruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ilinin bâzı köylerinde meydana gelen su bas
kınına ve alınması gereken tedbirlere dair deme
ci. 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Ruhi 
Soyer, Niğde'nin bâzı köylerinin mezru arazisi
nin sular altında kaldığına dair bir gündem dı
şı konuşma istemişsiniz. Beş dakikayı geçme
mek şartiyle buyurun. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, seçim bölgeme ait mevzii bir ko
nuyu yüksek huzurlarınıza getirmiş olduğum
dan dolayı özür dilerim. 

Konu 10 - 15 köyümüzü alâkadar eden bir 
su baskını mevzuudur. Murtaza Köyü baraj ye
ri, bir taraftan 14 köyün büyük miktardaki 
arazisini sulamak ve diğer taraftan da 8 - 10 
köyün her sene tekerrür eden arazisinin su bas
kınına uğramasını önlemek bakımlarından ba
raj yeri olarak tesbit edilmişti ve rantabilitesi 
de tâyin edilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının; kurak
lık bölgesinin sulanması konularına öncelik ver
me, âmir hükmüne rağmen üzüntü ile arz edi
yorum ki, Adalet Partisi iktidarı devrinde, da
ha evvelce tesbit edilmiş olan 8 - 10 baraj ye
rinden (Bunlar küçük barajlar) hiçbirisine el 
sürülmemiş ve taş taş üstüne konulmamıştır. 
Hükümetin bu beyan dâhilinde hareket etme
sini bilhassa rica ediyoruz. Mevcut milletvekil

lerinden üçü Adalet Partisi saflarındadır. De
mek istiyorum ki, Niğde kuraklığı en yüksek 
olan bir bölge olmakla beraber, hiç el sürülme-
meye lâyık bir yer değildir. Bu nasıl plândır 
ki, meteoroloji istasyonunun her gün en çok 
kurak yer olduğunu söylemiş bulunduğu bölge
ye henüz sulama konusunda bir tek taş dahi 
konulmamıştır. 

Dengeli kalkınma, kuraklık bölgelerinin su
lama işlerine öncelik verme gibi basmakalıp 
olmaktan ziyade memleketin hakiki ihtiyaçları
nı ifade eden cümleler plânda yer almış bulun
masına rağmen, bugün Murtaza köyü, Çomak
lar, öztepe, Halaç, Ortaköy veya Altmhisar, 
Yuvaköy, ve Ortaköy kazasında diğer bir ba
raj olmak üzere 6 - 7 küçük barajdan hiçbirisi 
vapılmamıştır. DSİ Sayın Genel Müdürüne söy
lediğimiz zaman, Niğde'nin su işlerinden en çok 
hissesini alan bölge olduğunu ifade etmiş, bu
nu Adalet Partili bir milletvekili hemşehrime 
söylemiş. 

Sevgili arkadaşlarım, kuraklıkta en ön saf
ta bulunan bir bölgenin, erozyon bölgesinin ve 
erozyon dolayısiyle bâzı mevsimler Hükümetin 
büyük telâşa düştüğü bu bölgenin sulanması 
konusunda en önde olması icabeden bir memle
ketin onbinlerce dönüm ekili arazisi su altında 
kalmış, sırf bu barajın yapılmaması yüzünden. 
(Ki, yapılacak iş, bu Meclisin eninden daha 
dar bir duvar yapılmasından ibarettir.) Buna 
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rağmen onbinleree dönümün sadece bu sene 
çürümüş olan mahsulâtının değeri yapılacak 
duvarın masrafından kat kat fazla olduğu ka
naatindeyim. Haziran ayı sonlarına kadar, ya
ni bu mevsime kadar sular arazi üzerinde kal
mak suretiyle mahsulâtı tamamen çürütmüştür. 

Binaenaleyh, yüksek huzurlarınızda Hükü
mete hatırlatıyor ve rica «diyorum. Hakikaten 
kuraklık ve erozyon bölgesi olan benim bölge
min binlerce insanı her senenin 8 - 10 ayında 
İstanbul'da hamallık yapmak suretiyle gelir 
köylerinde yaşarlar. Bu halkın bu sefaletten 
kurtarılması ve arazinin verimli hale konulabil
mesi, ekilmiş olan tarlaların da su baskının
dan kurtarılması ancak bu barajların yapılma
sına bağlıdır. 

Devlet Su İşleri gibi memleketin kan dama
rını teşkil eden bir mevkiden Başbakanlığa ka
dar yükselebilmiş olan çok kıymetli Başbakanı
mızın devrinde hiç olmazsa memleketin irigas-
yon mevzuunun bitmiş olması lâzımolduğu ka
naatindeyim. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Yüce-
ler'in işçilerimiz tarafından getirildiği halde 
yurda sokudmıyan traktörlerle alâkalı ve Sa
yın Süleyman Onan'm tohumluk politikası hak
kında gündem dışı söz istemlerini, üç oturum
dur devam eden mühim bir meseleyi bitirmek 
mecburiyetinde olduğumuz için bugün karşılı-
yamıyacağım ve kendilerine söz veremiyeceğim, 
ancak Cuma günü bu arkadaşlarımı konuştur
mak fırsatı bulacağımı ümidediyorum. 

SADRETTİN ÇANĞA (Bursa) — Bir hafta 
evvelinden benim de talebim vardı. 

BAŞKAN — Bendenize intikal etmedi Sa
yın Çanga. 

2. — Müşterek Başkanlık Divanının; birer 
Türk Parlâmento heyetinin Lübnan'ı ve Pakis
tan'ı ziyaretleri, Japon Parlâmento heyetinin 
memleketimize daveti ve Türk - Romanya ve 
Türk - Afganistan Parlâmentolararası dostluk 
gruplarının kurulması hususlarındaki kararları. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Müşterek 
Başkanlık Divanının 24 Haziran 1968 günü al
mış oldnğu bâzı kararlar vardır. Bunları oku
tup tasvibinize sunacağım. 

«A) Lübnan Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Sait Hamadde'nin, Millet Meclisi Başkanımızın 
riyasetinde bir Türk Parlâmento heyetinin Lüb
nan'ı ziyaretiyle ilgili davetinin kabul olundu
ğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı mütalâa
sının Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine 
sunulmasına.» 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, okut
tuğumuz şu hususu tasvibinize sunuyoruz. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«B) Pakistan Hükümetinin, bir Parlâmen
to heyetimizin Pakistan'ı ziyaretiyle ilgili dave
tinin kabul olunduğuna dair Müşterek Başkan
lık Divanı mütalâsının Meclislerin Genel Ku
rullarının tasvibine sunulmasına.» 

BAŞKAN — Bu karan da tasvibinize sunu
yoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«C) Japon Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimize davet edilmesinin uygun olaca
ğı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı müta
lâasının Meclislerin Genel Kurullarının tasvibi
ne sunulmasına.» 

BAŞKAN — Bunu da tasvibinize sunuyo
ruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«D) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - Romanya Parlâmentolararası dostluk 
grupu kurulması hakkındaki Müşterek Başkan
lık Divanının muvafık mütalâasının Meclislerin 
Genel Kurullarının tasvibine sunulmasına.» 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyoruz. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«5) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - Afganistan Parlâmentolararası dostluk 
grupu kurulması hakkındaki Müşterek Başkan
lık Divanının muvafık mütalâsının Meclislerin 
Genel Kurullarının tasvibine sunulmasına.» 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Macaristan'ı ziyaret edecek olan Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin isimleri. 

BAŞKAN — Efendim, Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanının vâki 
daveti münasebetiyle Macaristan'ı ziyaret ede
cek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rini gösterir listeyi okutuyorum. 
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Liste 

Kevni Nedimoğlu (A.P.) Elâzığ 
Abdüllâtif Ensarioğlu (A.P.) Diyarbakır 
Fevzi Fırat (A.P.) Zonguldak 
Mustafa Kaptan (A.P.) Sinop 
Celâl Kılıç (A.P.) îçel 
Ahmet Dallı (A.P.) Ankara 
Mahmut Bozdoğan (C.H.P.) Adana 
Orhan Erkanlı (C.H.P.) İstanbul 
Dr. Mazhar Basa (G.P.) Rize 
Ali Karcı (T.l.P.) Adana 
Âdil Aydın (M.P.) Kastamonu 

Yedekler 
Nahit Menteşe (A.P.) Aydın 
A. Nihat Akay (A.P.) Çanakkale 
Muzaffer Akdoğanlı (A.P.) Kastamonu 
İlhan Tekinalp (A.P.) Muğla 
Şevket Adalan (C.H.P.) İzmir 
Reşit Ülker (C.H.P.) İstanbul 
Süreyya Koç (G.P.) Balıkesir 
Yusuf Azizoğlu (Y.T.P.) Diyarbakır 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Arnavutluk'u ziyaret edecek olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeelrinin isimleri 

BAŞKAN — Arnavutluk Halk Cumhuriyeti 
Halk Meclisi Başkanının vâki daveti münasebe
tiyle Arnavutluk'u ziyaret edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerini gösterir listeyi 
okutuyorum. 

Liste 
İsmail Hakkı Yıldırım (A.P.) Kütahya 
Tahsin Türkay (A.P.) Sivas 
Adnan Akarca (A.P.) Muğla 
Ali Rıza Uzuner (C.H.P.) Trabzon 
Hayrettin Uysal (C.H.P.) Sakarya 
Himmet Erdoğmuş (G.P.) Kütahya 
Ali Karahan (Y.T.P.) Hakkâri 

Yedekler 
Ahmet Şevket Bohça (A.P.) Kastamonu 
Halil Başol (A.P.) Tekirdağ 
Şevket Asbuzoğlu (C.H.P.) Eskişehir 
llyas Seçkin (C.H.P.) Ankara 
Ş. Raşit Hatipoğlu (G.P.) Manisa 
Süleyman Arif Emre (Y.T.P.) Adıyaman 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

GENEL GÖRÜŞME 

1. — Ay dm Milletvekili Reşat Özarda ile Çan
kırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, yüksek 
öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot ve iş
gal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/29) 

2. — Malatya Milletvekili tsmet İnönü ve 10 
arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (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 Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/31) 

BAŞKAN — Üniversite olayları ve Millî Eği
tim sorunları üzerinde evvelce verilmiş olup 
tevhiden görüşülmesine karar verilen önergeler 
üzerindeki genel görüşmeye devam ediyoruz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
müzakerelerin usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne yönden usul hakkında efen
dim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Yanlış usul 
tatbik edildiğini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Daha başlamadık. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Başlamıştır, 

bugün 3 ncü günü. 
BAŞKAN — Daha evvel yanlış usul tatbik 

edildiği hakkında mı? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Daha evvel 

yapıldı, şimdi de yapılıyor. 
BAŞKAN — Efendim, eğer kendinize önerge 

sahibi olarak söz verilmediği hakkında bir usul 
hususunu ileri sürecekseniz, tesbit edilmiş Baş
kanlıkça, size gruplardan sonra söz verilecek. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası T.l.P. Gru-
pu adına Sayın Ziya Bahadmlı'nın, buyurun. , 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — Be
nice Boran konuşacak. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Benice Boran. 
T.I.P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 

(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; üniversitelerimizdeki son olaylar be
lirdikten sonra Sayın Başbakan gazetelere ver
diği beyanatında - ki o beyanatı geçen gün bu
rada yaptığı dört küsur saatlik konuşmasında 
da tekrarlıyarak zabıtlara geçirtmiştir. - şöyle 
beyanlarda bulunmuştu : «Dünya yeni ufukla
ra doğru gidiyor, dünyada yeni fikirler, yeni gö
rüşler, üzerinde derinlemesine düşünülmesi ge
reken yeni olaylar beliriyor») demişti. 

Yine Sayın Başbakan bu genel görüşme ko
nusunda verilen önergenin gündeme alınıp alın
maması konusunda bu kürsüden konuşurken 
şöyle demişti : «Mesele bir polis meselesi değil
dir. Mesele bir toplum hadisesidir, bir sosyal 
meseledir. >» 

Sayın Başbakanın bu beyanlarına bakarak 
ümidetmiştik ki, olayları belki iktidara geldik
lerinden beri ilk defa olarak, az - çok sosyoloijk 
bir açıdan, geniş bir açıdan ele alacak, bu olay
ların altında yatan temel sosyal sebeplere, 
şartlara inecek. Bunu ümidetmiştik veya da
ha doğrusu ümidetmek istemiştik. Gerçi kendi
sinin formasyonu, partisinin dayandığı egemen 
sınıflar, partisinin programı ve izlediği politika 
böyle bir ümide pek yer vermek imkânını bı
rakmıyordu, ama yine de insanlar değişir, 
belki bâzı sosyal gerçekleri kendileri görmeye 
başlamışlardır diye yine de ümidetmek istemiş
tik. Geçen gün o uzun konuşmasına da dün
yadaki olayları özetlemekle, gerçi birtakım gaze
te kupürlerine atıf yaparak çok yüzeyde bir tah
lil olmakla beraber, bu şekilde başlayınca, eh 
ümidimiz biraz daha kuvvetlenir gibi olmuştu. 
Osya sonunda Sayın Başbakan döndü dolaştı, yi
ne her zamanki zihniyeti ile bir fail, bir tahrikçi 
aramak neticesinde dayandı kaldı. Oysa, «bir hâ
dise polis meselesi değildir, toplum hadisesidir, 
toplum meselesidir»! demek şu demektir : Yani o 
olayların altında yine birtakım objektif sosyal 
olaylar, şartlar, sebepler yatıyor demektir. 
Bunun başka mânası yok. Yoksa bu kadar yay
gın bir gençlik hareketini izah için yine birkaç 
tahrikçi, fail aramak yoluna gidilecekse o za
man hâdise bir toplum hâdisesi, bir toplum me
selesidir denilmez. Sosyolojinin, bundan önce 
de bu kürsüde birkaç defa tekrar etmişimdir, en 
temel metodolojik kuralı sosyal olayların, ol

guların yine sosyal olgular ve olaylarla izah 
edileceğidir. Anlaşılıyor ki, Başbakan böyle 
«Sosyal mesele, toplum olayı, dünya yeni ufuk
lara gidiyor», filân gibi sözleri, bu sözlerin ger
çek anlamını pek de farketmeden, pek de anla
madan işte öyle belki de etkin, büyük lâflar ol
sun diye söylemiştir. (A.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Hele, «Fail ne arıyorsu
nuz buradadır>x gibi bir cümle, böyle sorumsuz 
olarak bir partiyi bu kürsüden suçlamak teşeb
büsü bir Hükümet Başkanının sahibolması gere
ken ciddiyetle hiç de telif edilemiyecek gayri-
ciddî bir beyan ve davranıştır. 

Sonra bu fail ve tahrikçi arama çabası ne
reye dayandırılıyor? Başbakan bu kürsüden 
uzun uzun öğrenci derneklerinin yayınladıkları 
bildirilerden, pankartlarına yazdıkları beyan
lardan ibareler okudu ve arkasından da, bu ay
nı şeyleri biraz sonra Meclis tutanaklarından 
da okurum, dedi. (Soldan, «doğru söylemiş, 
bravo» sesleri) 

Bu zihniyete göre aynı mantıkla muhakeme 
yürütecek olursak şöyle diyebiliriz: Eğer biz 
bu kürsüden iki kere iki dört eder dersek, dı
şarıda birtakım dernekler, kişiler, çevreler de 
iki kere iki dört eder derse, o zaman arada 
mutlaka bir bağ vardır, bir taraf diğer tarafı 
tahrik etmiş demektir. Nasıl riyaziyede objek
tif hakikatler varsa, nasıl müspet ilimlerde İn
silerin hükümleri dışında objektif hakikatler 
varsa sosyal ilimlerde de, sosyal olaylar ala
nında da kişilerin ve örgütlerin verdikleri hü
kümler dışında objektif olaylar, bu olaylar ara
sında objektif zorunlu bağıntılar, bağlar var
dır. Aklın yolu bir olduğuna göre elbette ki 
hâdiselere bilim açısından, mantık açısından 
bakmasını bilenler aynı neticelere, aynı hüküm
lere varacaklardır. 

Kaldı ki, suçlanmak istenen öğrenci istek
leri nelerdir? Ne demiş öğrenciler? Eğitim 
sistemimiz halktan alman vergilerle finanse 
edildiğine göre, masrafları karşılandığına gö
re halkın hizmetinde, halka dönük bir eğitim 
sistemi isteriz demiş... Kabahat mi etmişler? 
Sayın Başbakanın kavlince halkın vergileri ile 
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masraf lan karşılanan eğitim sistemimiz halka 
'dönük, halkın hizmetinde olmamalı mıdır? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— tiyte bir şey söyliyen yok. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Ne demiş öğrencileri
miz? Köylü çocuklarifnıza, yoksul halkımızın 
çocuklarına da eğitim imkânı verilsin denmiş.. 
Başbakan aksi kanaatte midirler? 

Ne demiş öğrencilerimiz? İç ve ıdış sömürü
ye paydos demiş, emperyalizme karşı çıkmış. 
Bunun karşısında mıdır Sayın Başbakan? İç ve 
dış sömürü ıdüzeni devam mı etsin, emperyaliz 
min 'baskısı, nüfuzu Türkiye üzerinde devam 
mı etsin Bağımsız bir Türkiye'yi istemesin mi 
gençliğimiz? Bunun mu karşısındaJdırlar?... 
(A. P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— 'Sayın Başkan, niçin müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, rica ede 
rim efendim... Oturun efendim... 

Sayın Behice Boran, lütfen efendini... (Gü
rültüler) 

Muhterem milletvekilleri, müsaade edin 
efendim, bir hatip konuşuyor, lütfen müsaade 
edin, eğer hakikaten izahını istediğiniz bir hu
sus varsa sarahata kavuşturmak mümkün. Bir 
arkadaşımız kalkar, lütfen, sual (halimde so
rar, rica ederim, müdahale etmeyin efendim, 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, müsaade buyurulur mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Türkiye'nin bağımsız olmadığını hat in ifa
de ettiğine göre zatıâliniz Millet Meclisi Başka
nı olarak, vicdan sahibi bir Türk olarak buna 
müdahale etmiyecek misiniz? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, milletvekilinin milletvekiline sual 
sormaya hakkı yoktur.. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, ben 
lüzum görürsem sordururum, bırakın efendim, 
oturun. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) -
Milletvekili kürsüde iken bir başka milletveki
linin konuşmaya hakkı yoktur, bu yolu açma
yın.. 

BAŞKAN — Efendim, 'devam edin. Gürül
tüyü de bırakalım lütfen efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Gençlerimiz eğitimde 
reform ve devrim istiyorlar, buna mı karşıdır
lar Sayın Başbakan? (Sayın Başlbakan kendisi 
belirtti ki, eğitim meseleleri yalnız üniversite 
düzeyinde değildir, yalnız ortaöğretim düze 
yinde değildir, ilk eğitimde meseleler henüz 
halledilmemiştir. E, aynı kapı... Madem M da
ha ilk eğitimde bile meseleler halledilmemiştir, 
ortaeğitimde halledilmemiştir, demek ki genç
lerin istedikleri ve bizim de bu kürsüden belirt
tiğimiz gibi eğitim meselesi tümü ile, dayandı
ğı ilkeler, politik prensipler ve uygulama sis
temi ile ele alınıp incelenmesi gerekir. Bina 
enaleyh gençlerimizin ileri sürdükleri isteklere, 
ki bunlar hem «istanbul üniversitesi Genel re
form tasarısı ve fakültelere özgü. istekler» adı 
altında bir broşür şeklinde yayınlanmıştır. 
Ayrıca bugün elime geçen «Üniversite Asistan
ları Sendikasının Üniversite Reformu Hakkın
da Görüşleri» adlı bir broşür vardır. Buralar
daki isteklere baktığımız zaman gençlerimizin 
gayet haklı isteklerde bulunduklarını görüyo
ruz. Esas itibariyle üç nokta etrafında topla
nıyor. 

Bir tanesi üniversitenin gerçekten bir üni-
versiter seviyede eğitim düzenine kavuşmasını 
istiyorlar. Yani öyle kolay imtihanla geçip, 
kolay diploma almak değil, gerçek üniversite 
niteliğinde bir öğrenim istiyorlar. 

ikincisi, üniversitede profesörler saltanatına 
son verilmesini, üniversitenin özerkliğine ya
kışır ve Anayasanın >da ruhuna uygun bir şe
kilde demokratik bir düzene kavuşturulmasını 
istiyorlar ve bunun bir parçası olarak da öğren
cilerin ve öğretim yardımcısı olan asistanların 
üniversitenin yönetimine iştirakini istiyorlar. 

Bunun yanında profesörlerin ve diğer öğ
retim üyelerinin tam çalışmasa ve yönetmelikler
le ilgili bâzı hususların düzeltilmesi, yurt nıe-
seleleririin, talebelerin yaşama şartları mese
lelerinin düzeltilmesini istiyorlar. Bütün bun
lar ciddî ve haklı isteklerdir. 

Sayın 'Başbakan diyor ki, «işgal kanunî mi
dir?» Bir kere Anayasamızın 28 nci madifei 
der ki; silâhsız ve saldırısız olmak şartiyle 
Türk vatandaşları toplanma ve yürüyüş yapma 
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hakkına sahiptirler. Bir toplanma yaptığınız 
zaman mutlaka bir yeri işgal ediyorsunuzdur. 
(A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler) 
Bir yürüyüş yaptığınız zaman mutlaka bir yeri 
işgal ediyorsunuzdur, meydanları işgal edi
yorsunuzdur, sokakları işgal ediyorsunuzdur, 
toplanma sürdüğü sürece orada trafiği engelle
miş, temizlik işleri gibi birtakım kamu hiz 
metlerini engellemiş oluyorsunuz. Elbette M, 
üniversitelerin işgali de bir toplanmadır ve 
muvakkat bâzı isteklerin yerine getirilmesi için 
yapılmış bir toplanma hadisesidir. Nitekim 
bugün öğreniyoruz ki öğrencilerimizle Senato 
yetkilileri bir anlaşma zemini üzerindedirler ve 
işgal keyfiyeti sona ermek üzeredir. 

Kamu (hizmetlerinin aksaması meselesine ge
lince ; dediğim gibi bütün toplantılar, bütün yü
rüyüşler sürdüğü müddetçe bâzı kamu hizmet
lerinin yapılmasını engeller. Kaldı ki, üniver
sitenin yaptığı esas kamu hizmeti kime müte
veccih, hangi kütleye müteveccih bir hizmet
tir? Hiç şüphe yok ki, öğrencilere müteveccih 
bir hizmettir. Yani üniversitenin yaptığı kamu 
hizmetinden faydalanan, o kamu hizmetinin 
teveccüh ettiği kütle üniversite talebesidir. Bi
naenaleyh, kamu hizmetinin teveccüh ettiği 
kütle, o kamu hizmetinin daha iyi görülmesini 
sağlamak uğruna Anayasanın bu maddesinden 
faydalanarak bir toplantı yapmış oluyorlar üni
versite binaları içinde. Bâzı maaş bordroları 
ve saire gibi hususlar aksayabilir. Ama esas 
kamu hizmeti öğrencilere müteveccih olduğuna 
göre, o hizmete mâruz kalan kütle kendisi o 
hizmetin daha iyi yapılması yolunda birtakım 
demokratik haklarla eylemlerde bulunuyor. 

Kaldı ki, kanaatimizce kanunlara ve Anaya
saya saygıdan bahsedecek en son kimse Başba
kanın kendisidir. Hangi hususlarda Başbakan 
ve Hükümeti Anayasaya ve kanunlara yüzde 
yüz saygılı oldu? Daha ilk Hükümet programı
nı getirdikleri zaman partimiz bu kürsüden 
memlekette bir rejim, bir düzen meselesi oldu
ğunu: Çünkü fiilen uygulana gelmekte olan dü 
zenle Anayasanın getirmek istediği ve öngör
düğü düzenin birbirine uygun olmadığı, Ana 
yasanın fiiliyata getirilmediği üzerinde dur
muştuk. Ondan sonra çeşitli vesilelerle, çeşit
li önergelerle bu kürsüden gerek bizim parti
mizin sözcüleri, gerekse diğer muhalefet par-

I tilerinin sayın sözcüleri defaatle Hükümete 
Anayasa çizgisi dışına çıktığını, ona aykırı 
davranışta bulunduğunu ihtar ettiler. 

Danıştay kararlarına uymama meselesi bu
rada uzun uzun tartışıldı. İktidar partisinin 
ve Hükümetin Yargıtaya karşı, Anayasa Mah
kemesinin aldığı kararlara karşı tutumu ve 
davranışları meydanda. Son seçimler gerçekten 
Anayasaya ve kanunlara riayet edilmiş bir şe
kilde cereyan etti diye iddia edilebilir mi bu 
kürsüden? Partimize can emniyetine kasdeder-
cesine yapılan saldırılara karşı emniyet tedbir
leri aldı mı iktidar? Nerede hâdise çıktı ise, 
o saldırıların oradaki mahallî A. P. yöneticile-
ri tarafından tertiplendiğini, kışkırtıldığını ba
sın yazmadı mı? Bu vaziyette Sayın Başbakan 
Anayasaya ve kanunlara riayetten nasıl bah
sedebiliyor? 

Şimdi, biraz daha teferruata inersek biz bu
rada çok somut teklifler üzerinde durduk ve 
Başbakan bu genel görüşmenin gündeme alı
nıp alınmaması konusunda ısrarla polemik ya
pılmaması üzerinde durduğu için hiç polemik 
yapmıyan bir konuşma yaptık. Ama ne yazık 
ki polemik yapılmaması hususunda ısrar eden 
Başbakanın kendi partisinin sayın sözcüsü ve 
Sayın Başbakanın kendisi bu kürsüden en bü
yük ve en delilsiz ve mesnetsiz iddia ve suçla
malarla en şiddetli polemiği yaptılar. 

Biz yine teklif ediyoruz, üniversite yetkili 
organları öğrencilerin yetkili temsilcileriyle te
masta bulunarak meselenin çözümüne doğru 
gitmelidirler, öğrencilerin üniversitenin yöne
timine katılmaları Anayasaya aykırı olamaz, 
Sayın Başbakan buyurdular M, Anayasanın 
120 nci maddesi buna mânidir. Bir kere hu
kukta bir maddenin mânası değerlendirilirken 
o madde hangi maksatla konmuş, ona bakılır. 
120 nci madde niçin konulmuştur? 120 nci 
madde üniversiteleri icra organının müdahalele
rinden, baskısından korumak üzere konmuş
tur. Binaenaleyh, dışa karşı üniversiteyi ko
rumak maksadını güden bir maddedir. (A. P. 
sıralarından «Anayasayı tefsir ediyor» sesleri) 
Edilir, bütün kanunlar, bu arada Anayasa da 
tefsir edilir. Tefsirsiz hukuk olur mu, nerede 

I görülmüş? 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — 130 nci maddenin fık
rası üniversite öğretim üyeleri arasında seçi
len temsilciler, organlar vasıtasiyle yönetilir 
diyor. Biz buna karşı değiliz ki. Elbette ki 
üniversite dışarıdan, icranın emirlerine, direk
tiflerine göre değil, kendi içinden, üniversite 
öğretim üyeleri içinden yapılan seçimlerle mey
dana gelen organlar tarafından yönetilmelidir. 

Biz bunun aksine bir şey söylemiyoruz. Biz 
Ihattâ bunu genişletiyoruz, diyoruz ki; asistan
lar da öğretim unsuru olduklarına göre, asis
tanlar da bu organların seçimine hem katılma 
lı ve temsilcilerini bu organda bulundurmalı
dırlar. Buna ilâveten öğrenciler de iştirak et
melidir, diyoruz. 

Anayasada mâni hüküm yok. Biz eğer ge
tirdiğimiz teklifte öğretim üyelerinin seçimini, 
öğretim üyeleri tarafından seçilen organların 
teşekkülünü engelliyen bir teklif getirseydik 
Anayasaya aykırı olurdu, Bizim ona bir itira
zımız yok. Ama öğrenciler iştirak edemez di
ye mâni bir hüküm olmadığına göre, buna ilâ
veten öğrencilerin de katılması gerektiğini ileri 
sürüyoruz. 

Anayasanın bu maddeyi getirmekteki mak
sadı, dediğim gibi, üniversitenin özerkliğini 
dışa doğru korumak olduğuna göre ve Anaya
sanın bütün ruhu demokratik prensipleri temel 
aldığına göre, mutlak surette üniversitenin için
de de Anayasanın temel prensiplerine ve ruhu
na uygun olarak demokratik bir nizamın sağ
lanması gerekir. 

Tam çalışma meselesine gelince: Doğrusu 
bu konuda Başbakanın söylediklerine biraz hay
ret etmemek elden gelmiyor. «Eğer öğretim 
üyelerinin dışarıda çalışmalarına engel olunur
sa memlekette yetişmiş teknik, mütehassıs ele
manlara ihtiyacolduğundan, memleket hizmet
leri aksarmış.» Çok rica ederim. Bir hukuk pro
fesörünün, bir büyük şirketin ücreti çok yüksek 
bir dâvasını alması memlekete hizmet midir 
veya çok yüksek viziteli muayenehaneler açmak 
memlekete hizmet midir? Eğer hakikaten mem
lekete hizmet düşünülüyorsa, öğrenciler çok ol
duğuna, üniversitelerimizde de yer bulunma

dığına göre, o öğretim üyelerinden muayeneha
nelerine veya yüksek ücretli dâvalarına hasret
tikleri zamanını, üniversite öğretimine hasret-
lemelerini istiyebilir. Üniversitelerde gerekirse 
çifte tedrisata doğru gidilebilir. Gece kursları
na, gece üniversitelerine doğru gidilebilir ve bu 
suretle de o elemanlardan gerçekten memle
ket yararına faydalanmış olabilir. 

Hele, «Bu hizmetler dışarıda yapılmazca, 
üniversite fildişi bir kule haline gelmiş olur, 
içine kapanmış olur.» demek, büsbütün savu
nulamaz. Neyse, bir tâbir kullanmıyayım, savu
nulamaz bir iddiadır. Çünkü, her halde üniver
sitenin memleketin gerçekleriyle temasa gel
mesi, hukuk profesörlerinin çok ücretli dâva
lar alması, bilmem mühendislerin yüksek üc
retli projeler yapması veya doktorların yüksek 
viziteli muayenehaneler açması ile olmıyacaktır. 
Üniversiteler memleket gerçeklerini bilimsel 
açıdan araştırmak ve onlara çözüm bulmak su
retiyle memlekete hizmet edecek, memleket ger
çekleriyle karşı karşıya gelmiş olacaktır. 

Son olarak, Sayın Başbakanın söyldikleri 
arasında bir konu dikkatimi çekti, onun üzerin
de durmak istiyorum. 

«Üniversite öğrencilerinin, hakikaten öğren
cinin ve üniversitenin dolayısiyle topyekûn 
memleketin menfaatine uygun şekilde teşki
lâtlanmasını sağlıyacak yeni mevzuata ihtiyaç 
vardır» buyurdular. Bu çok yuvarlak ve biraz 
müphem bir beyanat. Eğer bundan, öğrenci
lerin yeniden teşkilâtlandırılmak gayesiyle yeni 
kanunlar getirilip, öğrenci teşekküllerinin tek
rar Hükümetin kontrolü ve direktifleri altına 
sokulması kasdediliyorsa, hemen beyan ©deyim 
ki, bunun kesinlikle ve açıklıkla karşısındayız. 
Artık eski devre dönülemez, öğrenci dernek
lerinin Hükümetten direktif aldığı, onun kont
rolü altında hareket ettiği bir devre dönüle
mez. Buna maddeten imkân yoktur. Hem bu, 
Anayasaya aykırıdır, hem de toplumumuz öyle 
bir gelişme safhasına gelmiştir ki, bütün dün
yada olduğu gibi, memlekette de gençlik, hiç 
değilse muhtar, bilinçli bir demokratik kuvvet 
olarak belirmektedir. Bunu, suni tedbirlerle, 
kanuni tedbirlerle önlemeye kalkmak, ileride 
daha büyük patlaklara, patlamalara sebebola-
caktır. 
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Şunu da belirteyim ki, biz böyle ileride da
ha kötü patlamalar olabilir, gibi beyanlarda 
bulunduğumuz zaman, «Hep tehdidediyorsunuz. 
Nedir bu tehdit?» diyor. Tehdidetmiyoruz Sa
yın Başbakan. Birkaç defa kürsüden beyan et
tim, hep de tekrarlıyacagım, belki bir gün anla
şılır, diye. Toplumların tıpkı fizik âlemde ol
duğu gibi, kendilerine mahsus gelişme kanunla
rı vardır. Fizik âlemi, tabiat âleminin nasıl ka
nunları varsa orada olaylar nasıl tabiat ka
nunlarına göre cereyan ediyorsa, toplumlarda
ki hâdiseler de, toplumların gelişmeleri de sos
yal kanunlara göre olur. Bir iktidar dirayetli 
ise, çıkaracağı teşrü kanunları ve yapacağı ta
sarrufları, toplumun bu objektif tarihsel geliş
me doğrultusunda olmasına dikkat eder. Top
lumun objektif, zorunlu gelişme kanunlarına 
ters kanunlar çıkarmaz, ters tasarruflarda bu
lunmaktan kaçınır. Bunu yapmazsa, ister sizin 
iktidarınız, ister her hangi bir başka iktidar 
gerek bizim memleketimizde, gerek başka mem
leketlerde bunu yapmazsa, yani toplumun ta
rihsel doğrultusuna ters, toplumun kendi zorun
lu tabiî gelişme kanunlarına ters teşriî kanunlar 
çıkarır, tasarruflarda bulunursa, bu, toplum
ların gelişmesinin normal seyrini öniiyeceğin-
den tıkanıklıklara sebebolur. Bu tıkanıklıklar 
da bir zaman, bir yerde patlaklar verir. Bunu 
anlatmaya çalışıyoruz, tehdit veya şu bu değil. 
Sosyolojik bir olaydan, bir zorunluktan bah
setmeye çalışıyoruz, bunu anlatmaya çalışıyo
ruz. Ama, şim'diye kadar bunu anlatamadık. 
Bundan sonra doğrusu anlıyacağınızdan pek 
ümit var değiliz. 

Saygılarımla. (T. i. P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gülüşmeler). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; şayet, biraz evvel görüşen hatip fahiş 
hatalar yapmasa idi, tahrikçilik yamasa idi, 
kanunları hiçe saymasa idi ve Türkiye'ye haka
ret etmese idi (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) huzurunuza gelmek için sabırsızlık gös-
termiyecektim. 

Bunların hepsini yapmıştır: Tahrikçilik yap
mıştır, Türkiye'ye hakaret etmiştir, kanunları 
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hiçe saymıştır, Anayasayı da hiç anlaşılması 
mümkün olmıyan şekilde tefsire tabi tutmuş
tur ve böyle tefsire tabi tutmadan kendisini 
haklı bulmuştur. Bu sorumsuzluk içimde bu 
kürsünün suiistimalini yapmıştır. 

Bunları birer birer sıralıyacağım. 
Anayasanın 28 nci maddesine göre, toplantı 

ve gösteri yapmak hürriyeti vatandaşın hak
kı. Üniversite işgalini, Anayasanın 28 nci mad
desine göre, şayet bir toplantı ve gösteri yürü
yüşü mahiyetinde addederseniz bunun arkasın
dan yarın, bu sınırın içine girmiyecek hiçbir 
yer kalmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi dâ
hil. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Ama, Anayasanın 28 nci maddesine istina
den çıkarılmış bir de 171 sayılı Kanun var. 
171 sayılı Kanun, gösteriyi de, yürüyüşü de, 
hepsini tarif etmiş. Anayasanın 28 nci madde
sini var, farz edin buna, her yeri herkesin işgal 
edebilme hakkının bulunduğu, şeklinde bir tef
sir verip, 171 sayılı Kanunu bir kenara itip, bu 
kürsüden gelip, «Böyle işlere devam edin» 
demek, doğrudan doğruya tahrikçiliktir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın hatip yakayı ele vermiştir. Tahrik
çilerin sahipliğini bu kürsüden zabıtlara geçir
miştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

171 sayılı Kanuna bakalım, ne diyor? «Her
kes önceden izin almaksızın, bu kanun hüküm
leri dairesinde, silâhsız ve saldırısız olarak belli 
maksatlarla toplantılar veya gösteri yürüyüşleri 
yapmak hakkına sahiptir.» Bu hak. Burda bit
miyor, «Toplantı yeri: Toplantının yapıldığı 
yer toplantının devamı süresince umuma açık 
sayılır.» Açık mı işgal edilen yer umuma? (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Bitmedi, 
«Toplantı ve yürüyüş süresi: Toplanmalara 
ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz.» 
işgal buna dâhil mi? (Gürültüler, «kapalı yer 
toplantısı» sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — «Açık yerlerdeki toplantılar ile yü
rüyüşler güneş batıncaya kadar, kapalı yerler
deki toplantılar saat 24 e kadar devam edebi
lir». İşgal saat 24 e kadar mı devam ediyor? 
Söyleyip kaçmak kolay. Türkiye Cumhuriyeti
nin kanunlarını tanımıyacaksanız bu kürsüyü 

379 — 
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suistimal etme hakkını elinizden alırlar. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Henüz bitmedi, 4 ncü madde: «Şehir ve ka
sabalarda hangi meydan ve açık yerlerde veya 
yollarda, toplantılar veya yürüyüşler yapılabile
ceği vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak 
mûtat vasıtalarla ilân edilir.» Edilmiş mi ner-
de toplantı yapılacağı? Bir zihniyeti teşhir et
meye çalışıyorum. Sizin burada hukuku filân ta
nıdığınız yok, anarşinin müdafaasını yapıyor
sunuz. 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Komüniz
min müdafaasını yapıyorlar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Devam ediyor: «Bu yerler hakkında 
sonradan yapılacak değişiklikler ilânından on-
beş gün sonra muteberdir. Toplantı yerlerinin 
kararlaştırılmasında gidiş gelişi, güvenliği boz-
mıyacak ve pazarların kurulmasına engel olmı-
yacak surette toplantıların genel olarak yapıl
dığı, varsa elektrik tesisatı olan yerler ter
cih edilir. «Gidiş geliş bozulmıyacak, pazar 
varsa pazar da bozulmıyacak. Üniversite pro
fesörünün, rektörünün, dekanının odası işgal 
edilecek, bu âmme hizmetinin görülmesine mâni 
addedilmiyecek «ne var canım bunda işte Ana
yasanın 28 nci maddesine göre çocuklar top
lantı yapıyor» denilecek... Bu ne biçim kanun 
anlayışı? 

Devam edelim; madde 7 «Toplantının yapıl
masından en az 48 saat önce toplantının yapı
lacağı yerin en büyük mülkî amirliğine, çalış
ma saatleri içinde, medeni haklarını kullan
ma yetkisini haiz olan tertip heyetinden en 
az üç kişi tarafından imzalı bir beyanname ve
rilir.» Var mı böyle bir beyanname, var mı? 
Uyanış Mitingi yaptınız, Anayasa mitingi yaptı
nız, kimse bir şey dedi mi? Diyemez diyecek
siniz, kimse ne diyecek, kimse bir şey diyemez 
diyeceksiniz. Ama bu kanunlara uymıyan bir 
şey yaptığınız zaman da herkes bir şey der. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Bu beyannamede toplantının yapılacağı 
yer, gün ve saat, toplantının yapılmasındaki 
maksat, bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti 
üyelerinin hüviyetleri ve ikâmetgâhları göste
rilir» diyor. 

Devam ediyor; madde 11: «Yürüyüş usul 
ve şartları, 

Genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 
4, 7, 10 uncu maddeler hükümlerine tâbidir. 
Yürüyüşe ait beyannamelerde ayrıca yürüyüşe 
geçmek için seçilecek toplanma yeri ile takip 
olunacak yol ve dağılma yeri gösterilmek şart
tır .Mahallin en büyük mülki âmiri lüzum ve 
zaruret gördüğü takdirde yürüyüşün yapılacağı 
yolları ve istikameti tesbit ve keyfiyeti gerek
çeli ve yazılı olarak ilgililere tebliğ eder.» 

Madde 12. — «Yasalı yerler. 
Genel yollar ile parklarda, mabetlerde ka

mu, hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bun
ların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet 

I Meclisinin bir kilometre mesafesi dâhilinde 
toplantı yapılamaz.» Tanımıyor musunuz siz bu 
kanunları? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Bi
razdan cevabını vereceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
| vamla) — Acaba ne cevap vereceksin, verece

ğin ne cevap var? 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Gö

rürsünüz oraya geldiğimiz zaman ne cevap ve
receğimizi. 

j BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Vereceğin cevabı ben size söyliye-
yim; her şeyi inkâr edeceksiniz. Türkiyenin 
kanunlarını, Türkiyenin nizamını, Türkiyenin 
düzenini, hayat hakkı tanımıyacaksınız, hayat 

I hakkı bulamıyacaksmız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Bizi 
dinle, ondan sonra ne söyliyeceksen söyle. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — üniversite binaları acaba kamu 
hizmeti görülen binalar değil mi? işgal edile
cek; ondan sonra bir siyasi partinin yasama 
orgamndaki âzası buraya gelecek, diyecek ki, 
«ne var bunda canım, işte toplantı hakkı var, 
28 nci maddeye göre toplanabilir.» Ama nerede 
toplanabilir, nasıl toplanabilir? Bir kanun da
ha var, yasama organının geçirdiği bir kanun: 
171 sayılı Kanun bunların hepsini tarif etmiş. 
Bunları var saymıyacaksınız ve anarşiye meş
ruiyet vereceksiniz. 

«Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler: 
7 nci madde hükümlerine uygun şekilde beyan
name vermeksizin veya toplantının geri bıra
kıldığı gün, onuncu maddeye göre merciine 

I bildirilmeksizin veyahut toplantı veya yürü-
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yüş için tesbit edilen gün ve saat beklenmeksi
zin yapılan toplantılar kanuna aykırıdır.» 

Bizi aşikâr olan bir şeyi isbat ettirmek gibi 
bir duruma sokuyorsunuz. Kendiniz gülünç va
ziyete düşüyorsunuz. Söylediğiniz zabıtta kal
masın diye bu cevabı veriyorum. Yoksa doğru 
bir şey söylediniz de bunu tefsire çalışmıyo
rum. Yahutta cevaba değer bir şey söylediniz 
de buna cevap vermeye de çalışmıyorum. Anar
şi anlayışınızı anlatmaya çalışıyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

îşte kanun, 171 sayıh Kanuna göre, üniver
site binasını işgal ederek hiç kimseyi oraya sok
madan yapılan işgal muamelesine nasıl top
lantı diyöbildiğinizi, 171 sayılı Kanunun ne
resine bu işin girdiğini, Türk Ceza Kanunu
nun 254 ncü ve 255 nci maddelerinin neresine 
sığdığını gelin izah edin. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Edemezler ki. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — İşte bunun için söyledik dört buçuk 
saat burada. Eğer sizler çıkıp kanunsuzluğu 
tahrik ederseniz, o zaman memlekette emni
yet ve nizamı tesis etmekte bizim sorumluluğu
muzu ortadan kaldırırsınız. Yaptığınız kanun
ları tatbik edemez hale gelirsek kimseye diye
cek bir şeyiniz kalmaz. Sizin arzunuz budur. 
Ama bu arzunuza nail olmıyacaksmız. Türkiye 
Cumhuriyetinin yasama organlarının çıkardı
ğı kanunlar var olmaya devam edecek, tat
bik edilmeye devam edecek. 

BEHÎCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Bize 
yapılan saldırılara hangi kanun cevaz veriyor? 
(A. P. sıralarından «sus be» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ÇETİN ALTAN (istanbul) — Bana saldır

dınız, Mecliste bana saldırdınız, müşahhas mi
sal var, verin bunun esvabını. O zaman bir şey 
yapmadınız. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, lütfen, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Siz Üniversite işgalinin 171 sayıh 
Kanuna göre nasıl toplantı içine sığacağını ge
lin söyleyin. Gelin söyleyin buradan. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Bizim soru
muza cevap verin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
rica ederim. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Siz 
bizim sorularımıza cevap verin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sizin sorulara cevap verdik. On 
defa verdik, yüz defa verdik. Bin defa versek 
aynı şeyleri tekrar sorarsınız. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Ve
remiyorsunuz ki, 

ALİ KARCI (Adana) — Meclisteki saldırı
lara hangi kanun cevaz veriyor? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, her Par
lâmentoda, bugün burada benden evvel konu
şan hatibin temsil ettiği partinin gürültücü ol
duğu malûmdur. Her parlâmentoda gürültücü
dürler. Evvelâ Parlâmentoyu karma karışık et
mek isterler, sonra da memleketi karma karı
şık etmek isterler. Maksatları budur. Bu oyun
lara bu memleket gelmiyecektir. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sizin 
oyunlarınıza da gelmiyecektir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Biz, sizden endişe ettiğimiz için, si
zin tahrikçiliğinizden endişe ettiğimiz için, si
zin anarj i teşvikçiliğinizden endişe ettiğimiz 
için bu kürsüye gelip size cevap veriyor deği
liz. Biz, kanunları çıkaran bir organın önünde 
onun çıkardığı kanunları yok farz eden, bu 
kürsüde-n o organın bir üyesinin konuşması 
karşısındaki hassasiyetimizi ifade etmek için 
bu huzura geldik. 

Şimdi, hiç bir zaman kabul etmiyeceğimizi, 
hiç bir zaman hassasiyetimizi esirgemiyeceği-
miz diğer bir konuya geliyorum; bu zihniyet, 
bu kürsüye kadar gelebiliyor, bu kürsüden et
tiği yemini unutuyor, Türk Anayasasının ve 
Türk Kanunlarının, Türk Adliyesinin, Türk 
Parlâmentosunun, Türk Mahkemelerinin hepsi
ni yok farz ediyor ve bu vatan uğruna dökülen 
kanları yok farz ediyor ve burada sorumsuz
ca konuştuğu zaman şehitlerin sızlıyan kemik
lerini yok farz ediyor^ bu vatanı bedava bul
muşuz gibi bu kürsüye geliyor, karşılıklı. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Bayrağını 
daha yeni indirdiniz. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Bu memleketi biz savunuyoruz sizlere karşı. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, size bir 
ihtar veriyorum, tekerrür ederse içtüzüğü tat
bike mecbur edeceksiniz. (A. P. sıralarından 
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(gürültüler, T. i. P. sıralarından A. P. sırala
rına hitaJben bağırmalar) oturun efendim, rica 
ederim müdahale etmeyin konuşana. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Saym Başkan, eğer lâf atanı sus-
turmazsanız şunu açıkça teklif edeceğim; ken
disi gibi bin kişi ıdaha toplasın gelsin, müna
zara yapalım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, buyurun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunları yazıyor, çiziyor, her gün ya
zıyor, her gün Türkiyeye hakaretler yağdırı
yor. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Namussuz
lar. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Nâmusisuz sizsiniz, 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 
bakın neler söylüyor. 

BAŞKAN — Oturun arkadaşlar, Sayın ida
re âmirleri. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Münazara 
böyle mi olur? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bir 
daha müdahale edersen gelip seni döveceğim, 
eşek herif. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Sayın öna
dım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunların hepsini yok farz ediyor ve 
bu kürsüye gelip Türkiyenin bağımlı olduğu
nu, yani bağımsız olmadığını iddia edebiliyor. 

Şimdi, bu siyasi heyetin içerisindeki bütün 
muhterem siyasi partilere sesleniyorum; bunu 
kabul edip etmediklerini buradan tekrarlama
larında fayda var. Evvelâ Türkiyenin, bu zih
niyetin sakız gibi çiğnediği şekü'de, bağımlı 
mı bağımsız mı olduğunu tesbit edelim ve ma
sum zihinlere bu zihniyetin zehir akıtmasına, 
yalanları tezvirleri üst üste koyup Türkiye'ye 
hakaret etmesine daha ne kadar müsaade edi
leceğini bir tesbit edelim. 

Siyasi münakaşa yapıyormuşuz. Ne siyasi 
münakaşası yapıyoruz? Türkiye'nin bağımlı mı 
bağımsız mı olduğunu şayet tesbit etmediysek, 
Türkiye bağımlı bir Türkiye ise neyin müna
kaşasını yapıyoruz? Evvelâ gelin Türkiye'yi 
bağımsız yapalım. 

Her vesileyle her fırsatı Türkiye'ye haka
ret için kullanan bu zihniyeti, bize ne söyler
lerse söylesinler biz onların cevabını lâzımgel-
diği şekilde, lüzum gördüğümüz zaman ve şe
kilde veririz. Ama hepimizin üstünde titrediği
mize, Türkiy'emize dünya Türklüğünün 
yanan maşalesi olan Türkiye'mize (A. 
P. sıralarından sürekli ve şiddetli al
kışlar, «Bravo» sesleri) Bir imparatorlu
ğun bakiyesi olan Türkiye'mize, uğrunda 
yüz binlerce isimsiz kahramanın can vererek 
büyük Atatürk'ün büyük milletimizle elele ve
rerek kurduğu Türkiye'mize îma şekliyle dahi 
olsa bağımlı denmesine hiçbir vicdanın, şayet 
o vicdanlar satılmış değilse (A. P. sıraların
dan şiddetli, «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 
rıza göstermemesi, gösterememesi lâzımdır. 
Eğer şayet Türkiye NATO âzası da ondan do
layı bunu söylüyorsanız, Türkiye, Türk Mil
leti komünizmin pençesine düşmesin diye NATO 
âzası olmuştur. Eğer arzunuz Türkiye'nin, ko
münizmin pençesine düşmesi ise, bu arzunuz 
ebediyete kadar kursağınızda kalacaktır. Say
gılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, grupumuza sataşma vardır. İçtü
züğün 95 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ben bir sataşma oldu
ğu kanısında değilim. Grupunuz adına söz is
tendi, sıranız gelince, eğer bu mevzuu da, sa
taşma telâkki ediyorsanız konuşursunuz, dire-
niyorsanız oylarım. 

Söz C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim'-
indir. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; iki birleşim önce başlamış olan Türkiye'
deki üniversite bunalımı ve genellikle Türkiye'
nin eğitim meseleleri üzerindeki genel görüş
memize devam ediyoruz. 

Sayın Başbakan, ilk konuşmalardan sonra 
bu kürsüde dört buçuk saat süren uzun izah
larla meseleyi inceledi. Ben de C. H, P. Grupu 
adına bugün bu ikinci konuşmamda Sayın Baş
bakanın temas ettiği belli başlı konuları, bize 
yöneltmiş olduğu sorlara da cevap vermeye ça
lışarak ele alacağım. 

Sayın Başbakan geçen günkü konuşmala
rında Türkiye'mizdeki, tarihimizdeki öğrenci 
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hareketlerine işaret etme lüzumunu duydular. 
Abdülâziz'in Hall'i Beşinci Murat'ın teşviki ile 
öğrenciler tarafından sağlandı. Balkan Harbi, 
öğrencilerin sokaklara dökülerek «Harb isteriz» 
diye bağırmaları üzerine çıktı ve büyük felâ
kete uğradık, Rumeli'yi kaybettik. Ve nihayet 
27 Mayıs 1960 ihtilâli öğrencilerin hareketleriyle 
oldu. Bunu da incelemekten Sayın Başbakan, 
lüzum görmediği için, kaçındı. Ve ilâve buyur
dular ki, Sayın Başbakan, «öğrenci hareketleri 
karşısında kamu oyu bunun için hassastır.» 

Gerçekten kamu oyu gençlik hareketleri 
karşısında, yalnız bizim ülkemizde değil dün
yanın her yerinde, duyguludur ve duygulu ol
makta da haklıdır. Çünkü her şeyden onca 
gençlik bir memleketin geleceği demektir, ya
rını demektir, yaşaması, yükselmesi demektir. 
Biz C. H. P. olarak şu anda yurdumuzda ce
reyan etmekte olan gençlik olayları ile çok ya
kından ilgileniyoruz. 

Bundan yurdumuza bir zarar gelir, bir 
felâket gelir diye değil. Milletimizin yarınının 
sahipleri olan gençlerimizin yurt sorunları, 
dünya sorunları karşısında neler düşündükle
rini öğrenmek, onlrın hangi seviyelerden bu me
selelere eğildiklerini yakından anlamak için. 

Sayın Başbakan izahlarında, bir nevi açık 
söylemediler, ama tam bir saat yabancı memle
ketlerde de buna benzer hareketler üzerinde 
durdular, paralellikten bahsettiler, Nijerya'dan 
Amerika'ya kadar taktiklerin aynı olduğundan 
bahsettiler. Bir şeyler ima etmek istediler, he
pimiz anladık ne ima etmek istediklerini. 

Kendileri adını koymadılar, ben de koymıya-
cağım. Yalnız bir şeyi hatırlatmak isterim: 
Gençlik hareketleri eğer bir toplumun içinde 
bulunduğu ortamda, gerçek bir derdin ifade
si olarak ortaya çıkmamışsa başarısız kalır, 
kamu oyu onu takibetmezı kamu oyu onunla be
raber olmaz, söner gider. Gençlik hareketleri 
basan kazandığa zaman bilmek lâzımdır ki, 
yurdun tümü, milletin büyük çokluğu, kamu 
oyu gençlerle beraberdir de onun için basan 
kazanmaktadır. ( O. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Gençlerin ne kadar haklı olduklarını kısa 
bir zamanda isteklerinin üniversiteler öğretim 
üyelerince kabul edilmiş olması gösterdi. Çok 
şayanı dikkattir; Hukuk Fakültesinde ve Dil 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde öğrencilerle 
profesörlerin, öğretim üyelerinin uzlaştıktan 
sonra normal hayata dönüşü kutlamalarını rad
yoda takibettim, nasıl birbirleriyle sanlışlar 
ve nasıl birbirlerini kutlıyan nutuklar,, sözler 
söylediler. Demek ki, öğrencilerimiz her hangi 
bir gayrimeşru emelin, her hangi bir tahrikin, 
her hangi bir hevesin neticesinde ayağa kalk-
mamışlai'. itilmiş olduklan, çeşitli sebeplerle 
gelmiş olduklan bunalım dolayısiyle palta-
mışlar. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Başbakan dün
yada şu anda ve aylardır devam etmekte olan 
gençlik hareketlerinin geniş bir tablosunu bu 
kürsüde çizdiler. Ama netice çıkarmadılar. De
min de söylediğim gibi,, bir netice çıkaralım. 

Şu muhakkak ki, bugün dünya bir çağ deği
şimini yaşamaktadır. Dünya bir çağ değişimi 
içinde bulunmaktadır, ve rejimleri ne olursa 
olsun, her rejimde memleketlerde gençlik ha
reketleri görülmektedir. Rejimleri ne olursa ol
sun, bütün dünya gençleri, bütün milletlerin 
gençleri şu anda bir hareket, bir dinamizm ha
linde, kurulu düzeni ıslah etmek, değiştirmek, 
reforma götürmek için bir harekete geçmişler-
se bunun derin mânalannı araştırmak lâzım
dır. Son gelen gazetelerde okudum, Newyork'-
ta Colombia Üniversitesinde de gençler ayaklan
mışlar. 

Buyurunuz, dünyanın en ileri refah seviye
sinde olan ve komünizmin asla barınamadııgı 
bir memlekete Newyork'ta Colombia Üniversi
tesindeki, öğrenciler zannediyorum üniversite 
binasının bir kısmını da işgal etmişler veya et
meyi karar altına almışlar. Demek ki, bu dün
yada cereyan etmekte bulunan olaylar üzerin
de durduktan sonra bundan bir netice çıkar
malıyız. O netice de şu: 

Dünyada bir çağ değişimi olmaktadır. Yeni 
nesiller, milletlerin yannı olacak olan nesiller 
değişiklik istemektedirler. Kurulu düzenin bo
zukluklarından, bunalmış haldedirler. Dünya
nın en müreffeh memleketleri bu halde olursa 
bizim gibi kalkınma halinde olan fakir bir mem
leket gençlerinin çeşitli bunalımlarını şu veya bu 
teşvikin, şu veya bu hevesin, tarihte görülmüş 
olan öğrenci hareketlerinin paralelinde mü
talâa ederek işin içinden çıkmaya çahşmama-
lıyız, meselenin üzerinde önemle durmalıyız. 
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Bugün üniversitelerimizde, yüksek okulları
mızda hattâ bâzı lise seviyesindeki meslek okul
larımızda, okula taallûk eden noktalarda birta
kım istekler oluyor, kabul ediliyor, halledili
yor geçiyor gidiyor. Bunlar geçip gittiği za
man da ben Hükümetten rica edeceğim, mese
le üzerine önemle eğilmeye devam edelim ve bu 
çağ değişimine ayak uydurmaya çalışalım. 

Şimdi, bizim gençlerimizin içinde bulunduk
ları hareketlerin elbette, ilk konuşmamda söy
lediğim gibi, bugün dünyadaki haberleşme, ha
ber alma imkânlarının kesafeti karşısında, bi
zim yurdumuzun dışında olan hareketlerden, 
düşüncelerden, cereyanlardan büsbütün tec-
ridedilmiş hareketler olduğunu söylemek man
tıksızlık olur. Ama bakın işin garibine ki, bizim 
gençlerimiz kıpırdanmaya ve bugün kesif bir şe
kilde su yüzüne çıkmış olan isteklerini öne sür
meye, meselâ Fransa'daki hareketler başlama
dan önce başlamışlardır. 

Elimde birtakım gençlik bildirileri var. 
Geçen günkü konuşmamdan sonra, Sayın Baş
bakanı da dinledikten sonra alâkalandım, ara
dım; meselâ bir tanesi 13 Mart 1968 tarihli. 13 
Martta Fransa'da henüz öğrenci hareketleri 
bu şekilde patlak vermiş değildi. 5 Mart ta
rihli bir öğrenci bildirisi teksir edilmiş dağı
tılmış, Hükümete aksettirilmiş. 24 Nisan tarihli 
öğrenci bildirisi. Demek ki, gençlerimiz başka 
memleketlerde ve dünyada bu cereyanlar, bu 
gençlik patlamaları bu kesafeti kazanmadan 
evvel birtakım bunalımlar, sıkıntılar içinde kıv
ranıyorlar ve bundan hallettirmek için yetkili 
mercilere, sorumlu organlara başvurmaya giri
şiyorlar. Ama, netice alamıyorlar. 

Sayın Başbakan bizdeki hareketi, «Ziarat 
Fakültesinde başladı çabuk bitti, ama asıl 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde başladı» 
buyurdular. Nasıl başladığını tabiî Hükümet 
yakından tesbit etmiştir. Benim hatırımda kal
dığına göre, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sinden evvel de ilahiyat Fakültesinde böyle 
bir «fiilî» dedikleri hareket olmuştu ve ilahi
yat Fakültesinde hem boykot, hem işgal, hem 
de dekanın tartaklanması gibi bir ileri şekle 
de götürülmüştü. Şimdi ilahiyat Fakültesin
deki bu hareketi nereye bağlıyacağız? Bunu 
kim teşvik etti? tlâhiyet Fakültesindeki hareket 
için Sayın Başbakan «Bugünün meseleleri bir 
başörtüsü ile halledilir mi, zannediyorsunuz, 

bunu kabul edermiyim zannediyorsunuz» şek
lindeki bir beyanla bir kenara itti. Zanne
diyorum ki, ilahiyat Fakültesindeki hareket 
bir başörtüsü hareketi değildir, Büyük Meclisin 
önemle üzerinde duracağı bir başka olayı haber 
vermekte olan bir davranıştır. Bugün Türkiye'
nin eğitim probleminin bir önemli noktası da 
dur. inşallah fırsat bulur, onun üzerinde de 
ayrıca bir görüşme yaparız. 

Bizim gençlerimizin hareketlerinde işi üni
versite toplumu dışına çikarmayışlarım, sokak
lara dökülmeyişlerini ve sokaklarda birtakım 
fiilî hareketlere, ötekinin berikinin malına, 
mülküne, otomobiline susuna busuna saldırı 
şeklini almayışını Sayın Başbakan da tak
dirle karşıladılar. Yerinde bir takdirdir ve 
bundan dolayı bilmiyorum Sayın Başbakanın 
sözlerinde gençlerin başında bulunanları, on
ların liderliğini yapanları kınamak varmıydı. 
Kınamamak lâzım, işi üniversite toplumu için
de, üniversitenin problemlerine hasreden ve üni
versitede kendi istekleri kabul edilince normal 
hayata dönmeyi kabul eden bu gençleri sadece 
takdir etmek lâzımdır. Bunların üzerine git
memek, bunları, okşamak, bunları anlamak lâ
zımdır. Bugün en sonraya kalan istanbul Üni
versitesinin de gençlerin isteklerini kabul et
tiğini gazetelerde okuduk. 

Şu halde bundan şu meydana çıkıyor : De
mek ki, gençlerimizde art fikirler yoktur, sa
mimidirler. Kendi bunalımlarının sebeplerini 
ortadan kaldırmak istemektedirler ve bu ara
da yurt sorunlarına da dokunan düşüncele
rini zaman zaman ortaya koymaktadırlar. 

Gençlerimizin, öğrencilerimizin dolaşık yol
lardan birtakım art fikirlerle hareket ettik
lerini ispata kalkışmak bu gençlerimizin va
tanseverlikleri karşısında insafsızlık olur. 

Değerli arkadaşlarım, ben C. H. P. Grupu 
adına sözlerimin daha başlarında bu konu
nun yurdumuz ve milletimiz için arz ettiği ha
yati önem dolayısiyle bunu bir partilerarası çe
kişme, bir sen ben kavgası hal*ne, bir polemik 
haline getirmekten kaçınacağımı söyledim. 

Arkadaşlar, bir muhalefet partisi sözcüsü 
daha ziyade her fırsatta Hükümetin kusurunu 
bulup onu teşrih etmeye çalışır, bu onun vazife
sidir. Ama, bu meseleyi o kadar önemli saydık 
ki, parti çıkarı üstünde kalıp, bir «Consensus» 
bir müşterek zeminde anlaşma yaratabilir mi-
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yiz diye, Hükümete yöneltilmiş en küçük bir 
eleştirme, bir tenkid ucu sözlerimin arasına ka
rışmasın diye ihtimam ettim. Buna cevabola-
rak, buna mukabele olarak Sayın Başbakan ne 
yaptı? ilk konuşmasında, çıktı bu kürsüden. 
«sen yapmadın ben yaptım» melesi haline ge
tirdi işi. Bizim grupumuza hitabederek doğru
dan doğruya siz otuz senede ne yaptınız, biz 
iki buçuk senede şunu yaptık meselesi haline 
getirdi,. 

Aynen şöyle buyurdu Sayın Başbakan: Si
zin otuz yılda halledemediğiniz ilkokul mesele
sini biz hallediyoruz» Sayın Başbakanın insaf
ları olduğunu kabul ediyorum, insaflarına mü
racaat ederim. Kendi verdikleri rakam, bugün 
buyurdular 4 milyon 500 bin çocuk ilkokullarda 
okuyor. E, bu 4 milyon 500 bin çocuk ilkokul
lara iki buçuk senede götürülmedi her halde. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) Biraz insaf et
sinler. Sayın Başbakan, hakikaten takdirle an
mayı vazife bilirim, 1961 yılında Millî Birlik 
Hükümeti zamanında kabul edilmiş olan İlko
kul Seferberliği Kanununu gereği gibi uygulı-
yarak... Bir - iki senedir kendi vilâyetimde gö
rüyorum, çok okul yapılıyor gereği gibi uygu-
lıyarak, inanıyorum ki, 1972 yılında okul sahi
bi olmıyan Türk topluluğu, köyü bırakmıya-
caktır, bırakılmıyacaktır. Bakın ben bunu ra
hatça söylüyorum, bundan hiçbir eziklik duy
muyorum ve istiyorum ki, Sayın Başbakan 
daha da muvaffak olsun, şu Türkiye'nin bütün 
Cumhuriyet yıllarında, daha geriye gidelim, 
III ncü Selim'den beri çırpma çırpına hallede
mediğimiz, belki anahtarını doğru bulamadığı
mız için halledemeğimiz eğitim dâvasını hallet
sin de avuçlarımız patlayıncaya kadar kendi
sini alkışlıyalım. Çünkü başarı onun olmıyacak-
tır, milletimizin olacaktır. 

Sayın Başbakan, ben yanlış anlamadımsa 
özür dilerim, bana öyle geldi ki, uzun, dolaşık, 
suçlıyacağı yerde sulandırılmış konuşmaları 
arasında şöyle bir manzara yarattı, veyahut ba
na öyle geldi: Yani biz buraya gelmişiz, hep 
yüksek tahsil seviyesine gelmiş zümrenin sa
vunuculuğunu yapıyoruz, geride henüz ilkoku
la kavuşmamış 500 bin Türk çocuğu var, ya 
bunlar ne olacak; bunlar için bir şey söylemi
yorum. öyle mi Sayın Başbakan?... Ben konuş
mamda üniversite problemine yer verdiğimden 
çok genel eğitim problemine yer verdim ve 
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«bugünkü eğitim sistemimiz içinde köy çocuk
larının ilerlemesi, okuması imkânı kıttır, çok 
'attır, sistemi değiştirmeden bunu halledeme-
7İz» dedim. Sayın Başbakan cevap verdi buna, 
yerimden de seslendim bunun için: «Canım işte 
750 ortaokul var, bu sene 1 000 e çıkarıyoruz, 
250 tane daha açıyoruz, ilkokulu bitirmiş ço
cuklardan parasız yatılı okullara girenlerin sa
yısını, bursun sayısını 50 000 e çıkaraşacığ. Bu 
löy için değil mi?...» Arkadaşlar, 40 000 yahut 
10 000 e yakın köyümüz var ve köy okulumuz 
olacak. 50 000 parasız yatık, her sene her köy-
len bir kişi alacağız demektir, ortaokul sevi
yesine. Bununla Türkiye'nin kalkınma dâvası, 
eğitim dâvası halledilir mi bu ölçü ile?... De
mek ki, bugünkü ilkokul, ortaokul, lise siste-
temimisde köy çocuklarını okutma dâvası hal
ledilemez. Sayın Ecevit arkadaşımın bu kürsü
den de söylediği gibi, bugünkü sistem ile köy ço
cukları yalnız imam - hatip okullarına gitmek 
imkânına sahiptir. Çünkü, meslek ve sanat okul
larını da ortaokula dayadınız, ilkokulu biti
renlerin sivil ve askerî meslek ve sanat okul
larına gitme imkânı da ortadan kaltktı şimdi. 
Sanat ve meslek okullarına gitmek için de or
taokulu bitirmek lâzım. Kim ortaokulu bitire
biliyor?... 1 000 ortaokul olduğu zaman orta
okula kaç çocuk devam edebilecek? Dâvamız 
milyonlar dâvası. Demek ki, eğitim sistemini 
memleketimizin ihtiyaçlarını göz önünde tuta
rak bir reforma tabi tutmazsak, esasında değiş
tirmezsek mesele halledilmiyecek;. 

Sordu Sayın Başbakan: «Canım ilkokul işi
ni bitirelim de ondan sonra, onu bitirdik mi? 
ilkokul işini 1972 de programa göre ve tatbi
kata göre bitirmiş olacağız.» 1972 göz açıp ka
panmadan gelir. Şimdiden başlamazsak, şimdi
den programlamazsak, şimdiden plânı ona göre 
gözden geçirmezsek 1972 gelir, *yine hiçbir şey 
yapmamış olarak kalırız. Endişemiz budur ve 
onun için her fırsatta Sayın Başbakanın, Hü
kümetin ve Türk kamu oyunun dikkatini bu 
noktaya çekmeye çalışıyoruz. 

Sayın Başbakan, «Fakir bir milleti zorla
yıp okutursak aydın işsizliği olur...» Yani bu
nu ben dedim ya kendi sözüm değil, bir tanın
mış insanın sözüdür: «Dünyada iktisaden geri 
kalmış memleket yoktur, dünyada eğitimden 
geri kalmış memleketler vardır.» Yani nerede 
eğitim geri ise orada iktisat ilerlemiyor, nere-
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de eğitim ilerlemiş ise orada iktisat da ilerlemi
yor ve bunun misallerini de verdim. Amerika'
da kızılderililer asırlarca oturdu, isviçre'nin ne 
yeraltı, ne yerüstü serveti var, ama eğitimde 
ileri, teknikte, sanatta ileri oklukları için o 
tabiî servetleri kullandılar, istismar ettiler di
yelim. Asıl burada durmak istediğim, aydın iş
sizliğine meydan vermemek çok kolaydır; hele 
bizim gibi memleketler için. Kalkınma halinde 
olan, her sahada yetişmiş eleman noksanlığı 
çeken, sıkıntısı çeken Türkiye'de siz aydınları 
meslek ve sanat okullarına., üniversitelerin çe
şitli dallarına bir plân dairesinde, bir istihdam 
politikası esaslarını tesbit edip sıkı uygulamak 
suretiyle yetiştirirseniz, okullara gençleri bu 
plâna göre sevk ederseniz; Sinoloji şubesinde, 
Sümeroloji şubesinde ihtiyaçtan yüz rnisii fazla 
talebeyi okutursanız, ertesi gün de diplomasını 
alır gelirse, elbette ona iş bulamazsınız, aydın 
işsizliği olur. Şimdi bu sene Sonbaharda yine 
aynı şey olacak. Lise mezunları gelecekler, ih-
tiyacolan yerlerde fakültelerin kapasitesi yok, 
alamaz; Sinoloji şubesine, Sümeroloji şubesine, 
arkeoloji şubesine çocuklar yığılacak. Bu su
retle elbette aydın işsizliği olur, elbette genç
lerimiz işsizlik bunalımı ininde olur, 
elbette daha üniversite sıralarında iken 
ben burayı bir sene sonra, iki sene 
sonra bitirdiğimde halim ne olacak, nerede iş 
bulacağım?» diye soran olur. 

Sayın Başbakan yine uzun konuşmalarında 
gençlerin bu son zamanlarda gerek beyanname, 
gerek ferdî yazı, gerek yaptıkları gösterilerde 
afiş, pankart şeklinde ifade ettikleri arsaları, 
yahut düşünceleri, temennileri bu kürsüden bi
rer birer bizlere saydılar vs gençlerin, bu istek
leri arasında üniversite öğrenciliği, öğrencilik 
meselelerini aşan diğer yurt sorunlarına deği
nen hususlar olmasını yadırgadılar. Biz yadır
gamıyoruz arkadaşlar. 'Gençlerimiz, üniversite 
öğrencileri, 18 yaşından 25 yaşına normal ola
rak, belki daha yukarlara kadar genç deli
kanlı, olgunluğa doğru kendilerini hazırlıyan 
çocuklar. Eğer, o yaştaki çocuklarımız tıpkı 
bizim gibi düşünür olursa, o zaman bu millet 
ilerlemez arkadaşlar. Elbette, o yaştaki çocuk
larımız, bizden 20 sene sonrasını, 25 sene son
rasını temsil eden bu gençlerimiz bizden daha 
İleri düşüncelere sahibollacaklardır. Bizim ya-
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di ılıyacağımız düşünceleri ortaya koyacaklar
dır. Bunda şaşacak, kınanacak bir nokta olma
mak lâzım. 

Fakültelerde, bu bir gerçek, her düşünce
den insan var. öğretim üyeleri arasında var, 
öğrenciler arasında var. Her partiden insan 
var, öğrencileri arasında, öğretim üyeleri ara
sında. Hattâ bizim kanunlarımızın yazılması
nı, söylenmesini, propagandasının yapılmasını 
yasak ettiği faşizm ve komünizm gibi düşün
celere meyleden çocuklar da, gençler de, öğre
tim üyeleri de olabilir. Bunlar vardır, yani ne 
yapacağız? ilimden vaz mı geçeceğiz, araştır
madan vaz mı geçeceğiz, düşünce serbestliğin
den vaz mı geçeceğiz?... Elbette vazgeçmiyece-
ğiz. Bunlar olur, ama geçer gider. Çoğunluk 
nerededir, çoğunluk ne yapıyor, ona bakacağız 
ve şu son haftalarda cereyan eden üniversite 
olayları göstermiştir ki, gençlerimizin çoğunlu
ğu gayet ölçülü, vatansever ve yurt sorunla
rının gerçeğini kavramış insanlardır. Hiçbir 
aşırı taşkınlık yapmadılar. Yaşlılarının ieabı-
n?.n ötesine gitmelidir. Onun için gençler arasın
da bazan ileri düşüncelerin, bugünkü anlayış 
içinde kabul cdilemiyecek düşüncelerin bulun
masını fazla büyütmemek ve bundan fazla kuş
ku duymamak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu bütün dünyan"n içinde bu-
!u?id.uğu çağ değişimi denebilecek dönemde Hü
kümet olarak, Meclis olarak, politikacılar ola
rak ihtimamla kaçınmamız lâzımgelen husus genç
leri birbirine düşürmemek, kamu oyunu genç
lerin aleyhine kışkırtmamak, tahammülün son 
haddine kadar, sabrın son haddine kadar genç
leri anlamaya çalışmak; tutulacak en akıllı yol 
budur arkadaşlar. 

Hükümet bugüne kadar öğrencilere karşı 
şiddet, kullanmamakla isabet etmiştir, ümidediyo-
ruz ki, bundan sonraki tutumu da yine böyle 
akıllı, sabırlı, temkinli olacaktır. 

Şimdi bugün elime gelen yeni bir vesika ve 
gençlerimizin toplanarak bir arada tesbit ettik
leri ve Türkiye'nin üniversite ve genel eğitim 
sistemine ait düşüncelerini ihtiva eden bir bil
diri var. Bunu Üniversite asistanları Sendikası 
«Üniversite reformu hakkındaki görüşleri» adı 
altında yayınlamışlar. Sayın Başbakana müsa
maha ettiniz, Roymond Aron'nun makalesini 
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uzun uuzn burada okudular, benimki onun üçte 
biri, o kadar zamanınızı alacağım, müsaade eder
seniz. Bu, Raymond Aron'nun değil, ama üni
versite Asistanları Sendikası olduğuna göre 
çok önemle üzerine eğilmeye değer bir vesikadır. 
Çünkü öğrenciliği bitirmişler, üniversiteyi bitir
mişler ve parlak bitirmişler ki, üniversite öğre
tim üyeliğine aday olarak asistanlığa alınmışlar; 
yani öğrencilikten çıkmışlar, öğretim üyeliği
nin eşiğinden atlamışlar. Bakalım onlar ne dü
şünüyorlar üniversite sorunları ve eğitim dâvası 
için. Okuyorum : 

« — Son zamanlarda yaygınlaştığı görülen 
bugünkü üniversite düzenine yönelmiş öğrenci 
hareketleriyle kamu oyunun dikkati üniversite
nin çeşitli problemlerine çekilmiş bulunmakta
dır. Buna karşılık üniversitelerin yetkili ku
rullarının bu konuda belirli köklü bir davranış 
olmaksızın beklemeyi, ya da çeşitli fakülteler 
yönetmeliklerinin bâzı maddelerini alelacele de
ğiştirmek gibi pek sınırlı tedbirlerle yetinmeyi 
tercih ettikleri görülmektedir. Buna ek olarak 
konu ile ilgileri pek açık olan kamu otoritele
rinin de bu ilgiyi ve meselenin önemini yok et
me gayreti içinde problemi yalnız bir öğrenci -
hoca ihtilâfı gibi göstermiye çalıştıkları göze 
çarpmaktadır. 

Her şeyden önce, bugün üniversitelerin kar
şılaştığı meselelerin yönetmelik değişmelerinin 
çok ötesinde, yıllardır uygulanan millî eğitim 
politikasının yarattığı büyük sorunun bir parça
sı olarak ele alınması gerektiği kanısındayız. Bu 
sorun, ilkokuldan üniversite sonrası eğitimine 
kadar millî eğitimimizin bütün kademelerinin 
hızlı kalkınma zorundaki bir ülkenin ihtiyaçla
rına cevap verecek ve vatandaşlar arasında fır
sat ve imkân eşitliğini sağlıyacak biçimde düzen
lenmemiş olmasından doğmaktadır. 

Bu yüzden bir yandan yeterli malî yetenek
lerden yoksun büyük bir vatandaş kütlesi ço
cuklarının ilkokul sonrası için faydalı bir eği
timden mahrum kalmak zorunda olduğunu gö
rürken, diğer yandan da eğitime devam imkâ
nını bulabilen gençler yanlış düzenlenmiş bir 
eğitim çarkı içerisinde ülkenin ihtiyaçlarına ce
vap veremez vatandaşlar olarak yetiştirilmekte
dirler. 

Bu durum karşısında ilgililerce su ana kadar 
alınması düşünülen tek tedbir, her yıl on bin-
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lerce genci arzu ve kabiliyetlerini ya da ülkenin 
ihtiyaçlarını dikkate almaksızın kapasitesi çok 
sayıda öğrenci almıya müsaade eden yüksek 
okul ve fakültelere, bu kapasiteyi de alabildiği
ne zorlıyarak yerleştirmeye çalışmaktan ibaret
tir. Bu gayrete rağmen her yıl artan sayıda öğ
rencinin, her hangi bir yüksek öğrenim kurumu
na devam etmiyerek, bugünkü eğitim sistemi
nin mantığı icabı, yüksek öğrenime götürmesi 
gerekli bir yolun yarısında öğrenimini bırakmak 
zorunda kaldığı görülmektedir. Her ne kadar 
üniversitenin kendisinden beklenen görevleri ye
rine getirmesi amacını güden aşağıdaki tedbir
ler ancak millî eğitimin diğer kademelerinde 
aynı anlayışla yapılacak reformlarla birlikte ele 
alınırsa olumlu sonuçlar verebilirse de, üniver
site camiasının üyeleri olan bizler üniversite ile 
doğrudan doğruya ilgili bu tedbirlerin biran 
önce gerçekleştirilmesinde kesin bir zorunluk 
görüyoruz....» 

Okumayı burada bırakacağım. 
Şu bir sayfa içinde üniversite asistanları, 

bugün içinde bulunduğumuz bunalımın çözüm 
yolunun anahtarını ortaya koymuşlardır. Üni
versitenin bunalımı yalnız üniversite içinde hal
ledilemez, üniversite yönetmeliğinde yapılacak 
değişikliklerle halledilemez, genel eğitim sis
temimizle birlikte mütalâa edilmek, birlikte re
forma tabi tutulmak suretiyle halledilebilir. 

Şimdi, bunun gibi, bütün bu buhran, bu bu
nalım başladığı, günden beri yayınlanan bildiri
ler, yazılar, söylenen sözler; hepsi üniversiteye, 
eğitim sistemimize taallûk ettikleri nisbette 
olumlu ve kabul edilmesi kolay, arzu edildiği 
takdirde, zaruret kabul edildiği takdirde ba
şarılması çok güç olmayan isteklerdir. Elverir 
ki, biz yurdun kaderine Parlâmento olarak sa-
hibolan insanlar bu zarureti kabul edelim, İkti
dar partisi bu zarureti kabul etsin. İktidar par
tisi bu zarureti kabul ettiği takdirde çare bulu
nul1. Malî imkânsızlık, problemin anameselesi-
ni halletmek için. yoktur. Bugünkü kaynak
larla, yaratılması mümkün olan yeni kaynak
larla Türkiye'nin eğitim, probleminin anamese-
leleri halledilebilir, planlanabilir, programlana
bilin. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan söz
lerinin bir yerinde benim «Üniversite öğretim 
üyelerine de suç bulmuyorum, kabahat bulmu-
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yorum, mesele bozuk olan düzendedir.» deyişi
me değindi ve bilmem kaçıncı defa «Canım bu 
düzen devişiklivi nedir? Bir türlü bunu anlat
mıyorsunuz, şunu bir anlatsanız da, bir anla
sak..» dediler. 

Yine bu düzen devişikliğini 1968 bütçe ko
nuşmalarında değerli arkadaşım Ecevit bura
dan tafsilâtiyle Sayın Başbakana izah etmeye 
çalışmışlardı. Sayın Başbakana kötü niyet at-
fedemiyeceğim için Ecevit'in başarısızlığına 
hükmettim. Demek ki, anlatamamış Sayın Baş
bakana, düzen değişikliğinden ne isteniyor. Ece
vit, evet kitap ta yayınladı bu konuda, merak 
etse insan, yani öğrenmeye niyet etse öğrenir, 
kolayım bulur, yolunu bulur. Ama, burada mil
let kürsüsünde konuşuyoruz, memleketin Baş
bakanı da böyle bir arzu izhar ettiler, onun bu 
arzusuna cevap vermek lâzım. 

Arkadaşlar biz, «Düzen bozuktur» dediği
miz aman, her gün her vatandaşın, hepimizin 
günlük hayatımızda karşılaştığı düzen bozuklu
ğunu anlatmak istiyoruz. (Soldan gülüşmeler; 
«Meselâ?» sesleri) 

Sabırlı olursanız, meselâsı gelecek. 
Biz, Anayasanın emrettiği düzen henüz ku

rulamamıştır, Anayasanın emrettiği düzen ku
rulmalıdır, diyiruz. «E, neresinde kurulmamış
tır?».. Soracak, soruyor. Ecevit dedi konuşma
sında, kitapta da var; Anayasanın 37 nci mad
desi, 4- ncı maddesi, 41 nci maddesi, 48 nci 
maddesi hep düzene taallûk eden öngörüler, 
emirlerle doludur; bunlar yerine henüz geti
rilmemiştir. Bizim çabamız; bunların vakit kay
bettirilmeden yerine getirilmesini sağlamak
tır. 

Şimdi, Claude Bernard demiştir ki, «ilim 
iyi yapılmış bir dildir». Termonoloji de anlaşıl
mazsa hiçbir şey de anlaşılmaz. 

Düzeni değiştirmek başka, yıkmak başka, 
yapmak başka falan. Arkadaşlar, sizin kastet
mek istediğinizi kamu oyuna ne anlatmak iste
diğinizi biz gayet iyi anlıyoruz. Siz demek is
tiyorsunuz ki, ama içinizden inanmadan; «Bun
lara bu düzeni yıkacaklar ya komünist düzeni 
Türkiye'ye getirmek istiyorlar» asla, iftira edi
yorsunuz, îma ediyorsanız iftiralı îma yapıyor
sunuz. Bizim ne dediğimizi pekâlâ anlıyorsu
nuz- Anayasanın emrettiği düzenin kurulma

sını istiyoruz. Komünistliğin bu memlekete gir
memesi için bunların yapılmasına istiyoruz. 
Bunları yapmazsak, bunları yapamazsanız o 
zaman Türkiye komünizm tehlikesi karşısın
da kalır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) biz mülkiyete düşman değiliz, özel 
teşebbüse düşman değiliz, aileye düşman de
ğiliz, alın teriyle yapılan kazanca düşman de
ğiliz; ama alavereye, dalavereye düşmanız. 
Evet, Elmalı'da yapılan rezalete düşmanız. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri,, alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Elmalı cevap 
verdi onlara. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ata-
öv, rica ederim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir tek örnek vereyim: Köylü mah
mulünü, çeşitli sahalarda, değeriyle satamıyor. 
Birtakım alavereciler, dalavereciler, fırsatçılar 
köylünün mahsulünün büyük balım emiyorlar. 
Alın tefeciliği.. (A. P. sıralarından «Ne zaman
dan beri» sesleri) bizim zamanımızdan beri, ne 
olacak, onun da cevabını vereyim: Bizim zama
nımızdan beri. 

Beyefendiler, şu noktayı da açıklamama fır
sat veren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şu
nun da altını bir çizelim: Arkadaşlar, Cumhu
riyet Halk Partisi bu memleketi düşman isti
lâsından kurtardığı andan itibaren Atatürk.. 
(A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmayan 
müdahaleler.) Evet, sözümün sonunu dinleme
den acele ettiniz, cümle şudur; zabıt burada 
tekrar bakarsınız: «Cumhuriyet Halk Partisi 
bu memleketi düşman istilâsından kurtardığı 
.«•ünden beri Atatürk» dedim. Zapta öyle geçti, 
birinci cümle. 45 yıldır yalnız... (A. P. sırala
rından gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar, lütfen oturunuz. 

Muhterem arkadaşlar, anlayış ikinci cümlb-
do açıklandığına göre artık müdahaleye mâna 
kalmadı. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Birinci cümle
nin sonunda da Atatürk.. 

BAŞKAN — Hayır duymıyanlara açıklandı 
mânasında konuşuyorum. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Bu mille
ti düşman istilâsından Türk Milleti kurtardı. 
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NİHAT ERİM (Devamla) — Elbette Türk 
Milleti. Ona ne şüphe, o gayet tabiî. Şimdi esa
sa gelelim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
bu ne biçim müzakere şekli?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Yıkılmış, uzun süren harblerden 
çıkmış, taş taş üstünde kalmamış,, milletin kana 
emilmiş, dökülmüş, serveti kalmamış perişan 
bir memleketi ele almış ve onu modern bir dev
let halinde yeniden ayağa kaldırmak, meyda
na getirmek için uğraşmış ve bütün iyi niyetiy
le, vatanperver duygulariyle iyi bildiği, doğru 
bildiği şeyleri getirmeye çalışmış. Yanıldığı ol
muş olabilir, tecrübe ile yanlış olduğu meyda
na çıkabilir. Asıl bunda inadetmek hatadır. Yan
lışı gördüğü zaman düzeltir, hepsini başarama
mış olabilir, ne var bunda? Palan şeyi yapmı
şız. Efendim, biz yaptık, siz yaptınız; bugün bi. 
zimle mutabık mısınız bozuk olduğuna düzenin? 
Meselâ orada, ona bakalım. Biz bu düzenin bo. 
zuk olduğunu söylüyoruz. Biz Türkiye'nin re
formlara ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Re
form taraftarı değilsiniz, siz tutucusunuz, kı
pırdamak istemiyorsunuz, tekâmülle işi hallet
mek istiyorsunuz. Biz reform yapmak istiyo-
rua. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan ko
nuşmasında, anarşiden, huzursuzluktan ve hu
zur ihtiyacından tekrar tekrar bahsettiler. El
bette bir memleket için kötülüklerin en kötü
sü, şüphesiz ki, anarşidir. Elbette ki, bir mem
leket için en güzel şey huzurdur. Ama bugün 
Türkiye bir anarşi tehlikesi karşısında mıdır? 
Türkiye'de böyle bir tehlike var mıdır? Var
sa Sayın Başbakanın daha açık olmasını bek
leriz. Sayın Başbakan biliyor, biz bilmiyoruz, 
birtakım şeyler mi var? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Biraz evvelki konuş
malar vardı,, duymadınız mı? 

NİHAT ERİM (Devamla) — Arkadaşlar, 
«Biraz evvel konuşmalar vardı, duymadınız 
mı?» diyor. Bir taraftan demokrasiye inanaca
ğım» bir taraftan «Anayasa, Anayasa» diye Baş
bakan tarafından dörtbuçuk saatte 45 defa bu
rada tekrar edilecek, sonra Anayasaya göre 
buraya gelmiş oturmuş bir parti var, Anayasa
nın koyduğu usuller var, çıkacak konuşacak. 

Biz ne yapalım yani buna? (A. P. sıralarından 
gürültüler) Siz iktidarsınız, siz Hükümetsiniz; 
kanunlan, Anayasayı uygulamak sizin vazif e-
nizdir. Biz nihayet bir murakabe organıyız. 
Siz Anayasaya aykırı bir davranış karşısında 
iseniz niçin ihmal ediyorsunuz; niçin vazife
nizi yapmıyorsunuz? Yok, Anayasaya aykırı 
bir davranış yoksa niçin böyle davranıyorsu
nuz, niçin böyle hareket ediyorsunuz? 

MUSTAFA KSMAL YILMAZ (Ankara) — 
Kanunları bilmiyorsunuz Sayın Erim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin. Niçin sabırla dinlemeyi tercih etmi
yorsunuz? 

Buyurunuz efendim. 
NİHAT ERİM (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, Saym Başbakan üzerinde birkaç 
defa durarak benden cevap vermemi itsiyerek 
bir soru daha sordular: «İşgal meşru mudur, 
bir hukuk profesörü olarak işgali tasvıbediyor 
musun?» sorusunu bana yönelttiler. Tabiî ce
vap vereceğim. Sayın Başbakan sorunca cevap 
vermemek olmaz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — istersen verme, cevap vermeye mec
bur değilsin. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Sayın Seyfi 
öztürk, «Mecbur değilsin, istersen cevap ver
me» diyor. E, olur mu? Milletin karşısında, 
kamu oyunun karşısında sor, radyolarla neş
rettir, gazetelerinizde yazdır, sonra adı, Nihat 
Erim cevap veremedi olsun, olur mu ya? Ol
maz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanla ba
zan birleşiyoruz, sonra bazan da ayrılır gibi 
oluyoruz, bir türlü ben de onun içinden çıkamı
yorum. Nerede birleşiyoruz, nerede ayrılıyoruz 
anlamıyorum. 

Şimdi, bu üniversite hâdiseleri çıktığında 
verdikleri bir beyan var; 14 tarihli gazetelerde 
çıktı. Ben o tarihte daha gazetede çıkmadan 
akşam radyosunda dinledim - arkadaşlarım da-
nlmasınlar - Demirel akıllı adam, dedim, ken
di kendime. Emin olun dedim. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) Sonunu bekleyin, sonra kızma
yın. Sayın Başbakan bu demecini nasıl bitiriyor? 
Üniversitedeki boykot ve işgal hareketleri kar
şısında bir demeç veriyor. Demeç yukarıdan 
aşağı devam ediyor, hiçbir kınama yok, sonu 
da şöyle bitiyor: 
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«Bu mevzuu şöyle bağlamak istiyorum; bu
gün dünyanın birçok memleketlerinde eskiden 
isyan -addeditebilen hâdiseler artık toplum hâ
disesi addediliyor. Toplum hâdisesi olarak dün
ya yeni anlayışlar içine girmiştir. Yine ümide-
diyoruz ki, bu hâdiseler tahribe ve anarşi ma
hiyetini alabilecek yollara dökülmez.» 

İşgal başlamıştı, Sayın Başbakan bu beya
natı verdiğinde işgal vardı. (A. P. sıralarından 
«yoktu» sesleri) Gazetelere bakın 11 tarihli, 
12 tarihli gazetelerde boykot ve işgal diye gö
receksiniz. Ben kontrol etmeden söylemem, bi
lirsiniz. Devam ediyor: 

«Üniversite hâdiseleri ııev'i şahsına münhasır 
bir olaydır. Kendi şartları içinde mütalâa edil
mek gerekir ve bu şartlar içinde mütalâa edil
diği takdirde de aklı selimin galip gelmesini 
ümidetmek zannediyorum ki, hakkımızdır.» 

Sayın Başbakan müsterih olsunlar, şu söz
lerinde hiçbir ayrılğımız yoktur, aynen kendile
ri gibi düşünmekteyiz. 

Öğrencilerden bir kısmı Sayın Cumhurbaş
kanına gitmiş - tekzip edilmedi - Cumhurbaş
kanının 20 tarihli gazetelerde çıkan cevapları 
da burada var. Her halde meselenin esası için 
olacak, «Gençler haklıdırlar, bu durumdan eza 
duyuyorum, bunun halli için ben de tavassutta 
bulunacağım» diyor. 

Bir de, müsaade ederseniz, bugünkü gazete
lerden birinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi profesörlerinden birinin bir makalesi 
çıktı. «Şimdiye kadar sustum, bu hâdisedeki 
görüşlerimi söyliyeceğim» diyor. Kısa bir kıs
mını okuyacağım: «Hiçbir politik yöne, ya da 
tahrike kapılmadan boykotu ve işgali vakarla 
uygulıyan ve işi sokağa taşırmıyan Türk üni
versite gençliğini önce tebrik ve takdir etmek 
gerekir. Bu, haklı bir medenî mücadeledir. Bu
nun karşısında anlayış göstermek, hoş görürlü 
olmak, gençlik heyecanını anlamak gerekir, 
gençliği suçlu duruma itelememek gerekir. Bu 
ise, başta rektör ve üniversite senatosundaki 
öğretim üyeleri olmak üzere, bütün üniversite 
hocalarına düşen bir iştir.» diyor. 

Hayret ediyorlardı, «Bir hukuk profesörü 
olarak Nihat Erim nasıl söyledi, bu sözü nasıl 
söyler?» diyorlardı. Ben demek ki, yalnız kalan 
bir hukuk profesörü değilim. Evvelâ yüksek 
mühendis olan Sayın Başbakan da ilk günlerde 

benim gibi görmüş, sonra geçen günkü konuş
masında, ben de fark ettim, değişmişti. Onun 
için demin anlaşıyor muyuz, anlaşamıyor mu
yuz içinden çıkamadım dedim. Çok yüklendiler 
işgale geçen gün. Eğer Başbakan ilk günden bu 
fikirde idiyse, işgal suçtur fikri ilk günden 
Başbakanda var idiyse niçin vazifesini yapma
dı? (C. H. P. sıralarından alkışlar) Diyecek ki, 
der mi bilmiyorum, üniversite muhtariyetine 
hürmetkarım, üniversiteden istek olmadığı için 
üniversiteye girmedim. 

Üniversiteden niçin istek gelmedi? Şu halde 
üniversitedekiler Başbakan gibi düşünmüyor
lardı. Yani, onu bir suç, polisin müdahalesini, 
devletin müdahalesini gerektiren bir hâdise 
olarak kabul etmediler, tıpkı Başbakanın ilk 
günkü beyanatında söylediği gibi, bir toplum 
hâdisesi, bir gençlik hâdisesi olarak kabul etti
ler. Şimdi niçin değiştiriyoruz bu fikrimizi? 
Değiştirmiyelim. Sayın Başbakan, sizden de is
tirham ediyorum, değiştirmiyelim, gençlere şef
katle, rahmile, iltifatla muamele edelim, onları 
ikna edelim, çünkü onlar, bizim çok büyük ih-
timamıza muhtaç yaştaki evlâtlarımız, kardeş
lerimizdir. (A. P. sıralarından «işgal suç mu, 
değil mi» sesleri) 

işgal suç mu, değil mi diye sıkıştırıyorlar. 
Sayın arkadaşlarım, ben Hukuk Fakültesinde 
naçizane, bundan çok sene evvel, profesörlük 
ettim. Tek parti devri idi ve o tek parti devrin
de Kamu Hukuku okuturdum ve derste şunu 
söylerdim: «İdare edenler idare edilenlere zul
mederler ve bu zulüm devamlı bir hal olursa 
içtimai mukaveleyi bozmuş olurlar. İçtimai mu
kaveleyi idare edenler bozduğuna göre, idare 
edilenlerin ayağa kalkması bir hak olur.» Ben 
bunu tek parti devrinde Ankara Hukuk Fakül
tesinde söyledim, kitabıma yazdırdım, hiçbir 
takibata uğramadım. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Yalan 
söylüyorsun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aramızda ta
leben var, yalan söylüyorsun, diyor. Yalan söy
lüyorsun hoca. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
rica ederim. Söz alır, gelir konuşur, efendim. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Elbette ge
lip konuşacağım, yalan söylüyor. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM (De

vamla) — Âmme Hukuku dersleri, yay m tarihi 
1942, sayfası ezberimde değil, açarsanız bulur
sunuz. 

KEMAL ÇETÎNSOY (Adana) — Yalan söy
lüyorsun, demedin öyle bir şey. 

C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM (De
vamla) — Kitabı aç oku, bulursun. 

KEMAL ÇETÎNSOY (Adana) — Yalan söy
lüyorsun, demedin. 

C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM (De
vamla) — Unutmuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen susun, ihtar ve
receğim. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Yalan söylü
yorsun, yalan. 

C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM (De
vamla) — Ben yalan söylemem, onu söyliyen 
söyler. 

Sayın Başbakan konuşmalarında, demin de 
söylediğim gibi, Anayasa üzerinde çok durdular, 
Anayasaya saygı istemekte titizlik gösterdiler. 
Bundan dolayı ancak kendilerine takdir ifade 
etmek lâzım, başka bir şey söylenemez. Ancak, 
Sayın Başbakanın bu sözlerini, bundan sonra 
Sayın Başbakanın Hükümetinin Danıştay ka
rarlarına, Yargıtay kararlarına, ve Anayasa 
MaJhkemcsme karşı daha saygılı olacakları mâ
nasında tefsir ederek ümitlendik. 

Elbette üniversiteden bahsederken, topyekûn 
öğretim üyelerini kötülemek doğru değildir. 
öğretim üyeleri içinde vazifelerinin gereğini 
bihakkın yapanlar yalnız bizim değil, bütün 
milletin takdirlerine, şükranlarına lâyıktır. Ama, 
insaf edilsin, öğretim üyelerinin hepsi vazifeleri
ni o-evegi p-jıbi yapmakta mıdır? Eğer hepsi gere
ği gibi vazifelerini yapmış olsaydı bugünkü bu
nalım olur muydu? Neşredilen öğrenci bildirile
rinin hepsinde ders kitaplarından, derslere az 
vakit ayrılmasından, üniversiteye az vakit ayrıl
masından şikâyet edilir miydi? 

Sayın Başbakan buyurdular ki, profesör dı
şarı ile ilgisini keserse ilim ilerler mi?. Profesö
rün dışarı ile ilgisini Sayın Başbakan da benim 
kadar bilir. İlginin yolları vardır. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesini ziyaret ettiğim zaman lâ-
boratuvarlarından birinde, Karadeniz sahillerin
deki bir yerimizin liman maketinin üzerinde 

tecrübeler yapılmakta idi. îşte üniversitenin dı
şarı il* ilgisinin, ameliye ile, tatoikatla ilgisinin 
bir şekli. Bizim üniversitelerde tatbik ediliyor 
mu bilmiyorum, yabancı üniversitelerden biliyo
rum. Meselâ, İngiltere'de bir mühendislik fakül
tesi dışarıdan proje alır, enstitü dışarıdan proje 
alır, projeyi kürsü profesörü yardımcıları, asis
tanları, doçentleri ile birlikte etüt ederler, proje 
ücretlidir, ama o ücret, o enstitünün döner ser
mayesine girer. 

Şimdi, bizde de profesörlerimizin bulunduk
ları dallarda dışarı ile ilgileri bu şekle sokulsa, 
bu şekilde devam etse, hem üniversite o ameli
yeden, o tatbikattan istifade eder, öğrenciler is
tifade eder, doçentler istifade eder, asistanlar 
istifade eder, hem de üniversitenin içinde cere
yan etmiş olur. Niçin Full - time tatbik eden 
Hacettepe'de, Orta - Doğu'da aynı bunalımla 
karşılaşmadık? Hacettepe de üniversite, Orta -
Doğu da ünversite. Niçin aynı şikâyetler oradan 
yükselmiyor? Bu üniversitelerin dışarı ile tema
sı yok mu? Bu üniversiteler bu yüzden ilimde 
güdük mü kalıyorlar? Değil mi. Şu halde dışa
rı ile, hayatla temasın, ilişkinin elbette yolları 
vardır. Ama, herhalde bugünkü bâzı profesör
lerin, bâzı öğretim üyelerinin tatbik ettikleri 
şekilde değil, üniversiteye daha fazla vakit 
ayırmak lâzım. 

Sayın Başbakan buruyorlar, kanunla mü
saade edilmiş, sizin zamanınızda yapılan kanun, 
niye müsaade ettiniz. Biz burada kanun konuş
muyoruz. Demin de söyledim, farz edin ki, 
kaıımla müsaade etmişiz, hatâ etmişiz, tatbi
kat hata olduğunu ortaya koymuş, ne yapacağım 
yani ben? Ben rey verdim o kanuna diye hatada 
İsrar mı edeceğim? 20 seneden sonra tatbikat 
gösteriyor ki, üniversite muhtariyetinin bâzı 
yerleri, Başbakanın da söylediği gibi murakabe, 
denetim aksadığından, beşerdir bu insan, eline 
yetkiyi verdiğiniz zaman karşısında onu durdu
racak ba^ka bir yetki olmadığında bazan bu 
yetkiyi kötüye kullanabilir. Kötü niyeti olma
dan yanılabilir, kendini kaptırabiîir. Şimdi 
biz burada bunları konuşuyoruz, bunları önliye-
lim. Ey Nihat Erim, sen o kanuna rey verdiy
din... Canım verdimse verdim, kabul edin ki, 
hata ettim. Yani ben vazifemi yapmıyacakmı-
yını, Milletvekili olarak söylemiyecek miyim? 
Bunu büyütün, parti olarak söylemiyecek miyiz? 
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Siz de böyle davranın. (A. P. sıralarından, «Tek
lif etseydiniz» sesleri) 

Teklif evvelâ Hükümetten gelir arkadaşlar. 
Hattâ teklif evvelâ bu işte üniversiteden gelmeli. 
Baştan üniversite dersi veremem ki. Elbette 
Anayasada haklar tavsif edilmiştir ama tabiî 
Parlâmento usulleri vardır. Geçen gün toplan
dık, tatile gidelim mi diye sordular. Hükümet 
ne istiyor, hemen tatile gitmek taraftarı mı 
yoksa çalışmak mı istiyor dedim. Çünkü Hü
kümet bilir, belki acele bir kanun var. Bir mü-
câmeledir bu, Parlâmento hayatını işleten yatak
ların yanmaması için yağlardır bunlar. Elbette 
bu işte evvelâ üniversiteden bekliyeceğiz, üni
versiteye muhtariyet vermişiz, onlar işin içinde
dirler, o işin üstadlandırlar, profesörleridirler, 
uzmanlarıdırlar; onlar hazırlasın getirsin diye 
bekliyeceğiz. Hükümet de onu yapıyor. Sonra 
Hükümetten bekliyeceğiz. Olmazsa biz de o za
man milletvekili, partili olarak vazife düşüne
ceğiz. 

Sayın Başbakan bir sual daha sordular, 
«Anayasanın 120 nci maddesi ile üniversite yö
netimine iştiraki nasıl telif ediyorsunuz?» diye. 
Evet Anayasanın 120 nci maddesini ben de bili
yorum ve konuşurken 120 nci maddeyi okumuş
tum. Üniversite yönetimine iştirak dedim, yöne
timi talebelere terk etsinler, yahut yönetimde 
ağırlık talebelere geçsin gibi, bir şey söyledim. 
İştirak, geniş bir anlamdır. Her halde üniver
site hocaları, isterlerse Anayasayı zedelemeden, 
Anayasanın maksadı, ruhu gösterdiği istikamet 
içinde öğrencilerini, asistanlarını yönetimin bir 
köşesine iştirak ettirtmek, neler oluyor bitiyor, 
onların haberdar olmasını, onlar ne türlü buna
lımlar içindedir, o bunalımların ne halde oldu
ğunu vaktinde haber almasını sağlıyacak bir 
mekanizma bulurlar, bulunur. Bunun için Ana
yasayı değiştirmeye zannediyorum ki, ihtiyaç 
yoktur. 

Sayın Başbakan «Keşke köy enstitülerine 
kıymasaydık» sözümün de üzerinde durdular, 
«Kıymasaydık dedi, kendi partisi alkışladı, kı
yan kendileri, alkışlıyan kenlileri» falan gibi 
espri yaptılar. 

Arkadaşlar, demin de söyledim, C. H. P. 45 
yıldır bu memleketin çeşitli sorunlarını hallet
mek için çareler aramıştır. Eğitim sorununun 
üzerine -de, hayatî önemi üzerine de böyle eğil
miş ve başka memleketlerde hayranlıkla tatbik 

edilen köy enstitüleri sistemini bulmuştur. Köy 
enstitüleri sistemini tatbik ettiğimiz zaman bu 
memleketin tutucu kuvvetleri, çok partili ha
yatın ilk günlerinde o günkü hava içinde öyle 
bir hücum yöneltmişlerdi ki, köy enstitülerine, 
C. H. P. de kendisini bu taarruzlar, bu hücum
lar karşısında barındıramamıştır, birtakım feda
kârlıklara, tâvizlere mecbur olmuştur. Bunu 
kimden gizliyeceğiz? Ne var bunda? Ama di
yorum ki, keşke 1947 de o kanunlar çıkmasaydı. 
Biz yine köy enstitülerini yaşattık sonuna ka
dar. 

1950 de iktidarı devrettiğimiz zaman köy 
enstitüleri vardı, hattâ 1948 de Van'da Erciş'te 
yenisi açılmıştı. 1952 de, 1953 te kapatılmış
tır köy enstitüleri. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Adı değiştirilmiş, kapatılmamış. 1952 de 
kapatılmıştır, yani köy enstitüsü sistemi kalk
mıştır. 

Şimdi arkadaşlar; münakaşa mevzuu, bakın 
ben neden bahsediyorum, konuyu nereye ge
tirmek istiyorum, nerede tutmak istiyorum? 
Memleketin Başbakanı buraya çıkıyor, espri ya
pıyor ; «Efendim kendiniz kıydınız.» Ben deme
dim, ki, Süleyman Demirel kıydı köy enstitüsü
ne. Kimin müdafaası için Sayın Demirel bunu 
söylüyor? Seleflerinin müdafaası için. Ne lü
zum var? O değil konumuz bugün. Konumuz, 
nasıl bir sistem buluruz? Köy enstitüsü siste
mini UNESCO beğenmiş, buraya mütehassıs
lar göndermiş, bizden mütehassıs almış baş
ka memleketlere göndermiş; eğilsek ide üzerine 
acaba onu ıslah ederek bugün 20 sene geçmiş 
aradan, belki bugün geri kaldı, yeni bir şekil 
vermek lâzım. Bugüne göre köy çocuğunu 
eğitmek için, köy çocuğunu yetiştirmek için, 
köy çocuğunu üretici olarak yetiştirmek için 
bu mayadan istifade edebilir miyiz, araştırsak 
ne olur? Hani bana dese ki, arkadaşım sen 
onu söylüyorsun ama o geri kaldı, daha güzel 
sistemler bulundu şimdi. Eh bir fikirdir. Bu
nu demiyor. 

Sayın Başbakan, her diplomalıya iş bulmak 
görevi Devlete yüklenemez, buyurdular. Ar
kadaşlar, bu söz üzerinde durmak lâzım. Dev
letin herkese iş bulmak vazifesidir. İstihdam 
programı, iş yaratmak plânı... 5 yıllık plânı 
bunun için yaptık. Herkese iş bulma görevi 
içinde aydına, yetişmişe, meslek sahibine iş 
bulmak üstün önem taşır, priyoritesi var-
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dır. Onun için bu nokta üzerinde vuzuha vara
lım, açık olalım. 

Evvelâ üniversitelerimize, yüksek okulları
mıza liselerden gelen gençleri sevk ederken 
rastgele, sırf üniversiteye, yüksek okula girdi 
densin diye, sevk etmek mecburiyetinden kur
tulmaya çalışalım. Onu istikametlendirelim, 
ondan sonra da meşgul olalım; bir büro kura
lım, bir hizmet kuralım, üniversite gençleri
nin, üniversite mezunlarının mezun oldukları 
zaman nerelere yerleştirilebilecekleri, hangi 
istikametlere sevk edilebilebilecekleri araştırıl
sın, tesbit edilsin. Meslek ve sanat okulla
rından çıkanlar hangileri kendi mesleklerinde, 
kendi sanatlarında çalışıyorlar, hangileri baş
ka yerlere gitmişlerdir, bunlar tetkik edilebi
lir, Var mıdır Hükümetin elinde böyle bir is
tatistik? Yok. Bilmiyorum, belki vardır, bi
zim malûmatımız yok. Bunun tedbirleri araş
tırılmış mıdır, araştırılmakta mıdır? Bu, bir 
meseledir ve bunun üzerine eğilmek lâzım. 

özel okullar meselesine de temas etmek isti 
yorum. Evet, özel okullar Anayasanın hükmü 
gereğince açılmıştır, ama özel okullardan da 
çok şikâyet gelmektedir. Çok şikâyet gelmek
te olduğunu Sayın Başbakan da söyledi, dik
katle eğiliyoruz, taMbediyoruz dedi. Bu gelen 
şikâyetlerin de büsbütün havadan, esassız şi
kâyetler olduğu kabul edilemez. Burada da 
bir bunalım olduğu anlaşılıyor, özel okullarda 
ıders veren hocalar, özel okulların resmî okul
larla üniversite fakülteleriyle ve yüksek okul 
larla münasebetleri... Çünkü ısrarla söylenen 
şu; özel okullarda ders vereceğim diye kendi 
asıl fakültesindeki, yüksek okulundaki dersi 
ni ihmal eden, onlar aleyhine gelişen bir durum 
var mı, yok mu? Bilmiyorum, ama bu söyleni
yor, kulağımıza kadar geliyor. Diyorlar ki 
meselâ; özel okullardaki imtihanlar daha ran
dımanlı oluyor. Niçin? Aynı profesör., iktisat 
Fakültesinde okurken randıman düşük oluyor 
da, özel okullarda niçin yüksek oluyor?.. Böy
le diyorlar, aslı var mı, yok mu bilmiyorum,. 
dikkati çekiyorum, Hükümetin bu noktalar 
üzerine önemle eğilmesini rica ediyorum. Meşe 
lâ boykota katılan özel yüksek okullar oldu. 
Niçin katıldılar boykota? Demek onların da 
birtakım problemleri var. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 

yöneltmiş olduğu suallere cevaplar verdim. 
Ümidederim M, aydınlık getirmiş olayım. 

Sözlerimi bitirirken, meseleyi kendi görüşü
müz açısından toplamak istiyorum. 

Üniversitedeki öğrenci hareketleri, üniver
site öğrencileri oldukları, genç yaşları, bu 
memleketin istikbali oldukları göz önünde tu
tularak, Sayın Başbakanın ilk beyanında ol
duğu gibi, şefkatle, rahm ile gözden geçirilme
lidir. Her halde bir suç ve ceza mevzuu haline, 
bir Anayasa ve kanun ihlâli mevzuu haline so
kulmamalıdır. Bu, bir toplum hareketidir. Bu 
hareket, memleketin özel şartları, dünyanın 
içinde bulunduğu şartlar ve dünyanın bir çağ 
değiştirmekte olduğu göz önünde tutularak mü
talâa edilmelidir. 

Üniversiteli gençlerin yönetmeliklerinde is
tedikleri değişiklikler görülüyor ki, çoğunluk-
la üniversitelerimizce kabul edilmektedir. Ama, 
bununla mesele halledilmiş değildir. Üniver
sitelerimizin derin bir reforma ihtiyacı vardır. 
Bu reformu, gönül ister M, üniversitelerimiz 
kendileri hazırlasınlar, kanun taslağını ken
dileri getirsinler, Hükümete sunsunlar, sonra 
da Hükümet buraya getirsin. Ama, bu yapıl
mazsa ne olacak? 

Parlâmento olarak önümüzde bir problem 
vardır, önümüzdeki sonbahar ve gelecek son
baharlar için tedbir alınmadığı takdirde lise
lerden gelecek olan gençler problemi büyük bir 
problemdir, önemle üzerinde durulması lâzım
dır. Üniversitelerin kapasiteleri dışında öğren
cileri fakültelere gelişigüzel tıkıştırmakla bu 
işi belki günlük olarak halletmiş oluruz ama, 
memleketin uzun vadeli problemi bakımından 
hiçbir şey halletmiş olmayız, bilâkis gelecek 
için büyük problemler yaratmış, oluruz, bü
yük problemlerin tohumunu ekmiş oluruz. Bu
nun da üzerine önemle dikkati çekmekteyiz. 

Türkiye de genel olarak eğitim meselesinin 
halledilmesi, ilkokuldan itibaren eğitim siste
mimizin yeniden gözden geçirilmesi, fakir, im
kânları mahdut, süratle kalkınmaya ihtiyacı 
olan bir memleketin eğitim sistemi ne olması la
zımsa ona göre yeniden ele alınması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
Sayın Hükümetten tekrar bir ricada bulunaca
ğım: Genel görüşme devam ediyor. Genel gö-
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rüşmeyi bir parti polemiği şeklinde yürtmiye-
lim, partiler üstü olan mecrasında götürelim. 
Bütün memleket gözlerini bize dikmiş, bizden 
iyi neticeler, iyi 'haberler beklemektedir. Bu 
ümidi, memleketin bu "bekleyişini boşa çıkaran -
yalım. Biz C. H. P. olarak zannediyoruz ki, 
bu düşünceye uygun hareket ettik ve bundan 
sonra da böyle hareket edeceğiz. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlarım. (O. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri, hepinizi saygiyle selâmlıyorum. 

C. II. P. nin Sözcüsü Sayın Profesör Erim'in 
genel görüşmeyle ilgili, genel görüşmenin ko
nusunu bir bakıma aşan, bir bakıma aynı ko
nunun içinde mütalâası mümkün addedilebile
cek fikirlerine kısaca temasta bulunacağım. 

Evvelâ şurasını konuşmamın başında kayde
deyim: Sayın Erim, kendilerine tevcih ettiği 
miz soruları cevaplandırmış değildir. Sorular 
gayet basitti; işgal, kanunlara uygun mu, de
ğil mi? üniversite profesörlerinin, üniversite se
natolarının yönetim kurullarının Hükümetten 
istiane etmeleri veya etmemeleri ile Türk Ceza 
Kanununu değiştirmek, 171 sayılı Kanunu de
ğiştirmek gibi bir keyfiyet mevzuubahsolmadı. 
Türk Anayasasının saydığı hususları var etmek 
veya yok etmek mevzuubahsolmadı. 

Keza, bir diğer hukuk profesörünün kendi 
si gibi düşünmüş olması da meselenin mutlaka 
kendi söylediği gibi, kendi söylediği şekilde 
ve bu sebeple de doğru olmasını icabettirmez. 
Sarahaten Sayın Erim, -gayet dikkatle dinle
dim- şunları söylemeli idi: işgal keyfiyeti 'suç
tur ama bu, kendi şartlan içerisinde mütalâa 
edilebilir. 

Birleşiyor muyuz, ayrılıyor muyuz, bir tür
lü anlıyamaldim, dediği hususu vuzuha kavuş
turmak için bunu söylüyorum. Yoksa benim, 
kendi partisinin grupu adına konuşan Sayın 
Erim'in sözcülüğünü buradan yapmama imkân 
yok. Neden bunun üzerinde ısrarla duruyo
rum? Yine de ifade ediyorum, şayet Yüoe 
Meclisiniz çıkardığınız kanunların ihlâli halin
de "bunları kanunsuzluk saymazsa, o zaman ka
nunları tatbik etme imkânını kaybederiz, Me-
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seleyi kanunsuzluk addetmek bir merhaledir, 
ondan sonrasını düşünmek diğer merhaledir. 

Sayın Erim, konuşmalarında, mademki ka
nunsuzluktur, niçin Hükümet tedbir almamış
tır, diye soruyor. Gönül isterdi ki, bunu be
nim sözlerime cevap vermek üzere kürsüye çık
tığı zaman değil, genel görüşme açıldığı za
man söylemeliydi. Burası Millet Meclisi kürsü
sü, yasama organının kürsüsü. Mühim olan 
mesele, bir gençlik probleminin yanında, ka
nunların ne derecede ihlâl edilmiş olduğuna, 
edilmemiş olduğuna, anamuhalefet grupu söz
cüsünün ne diyeceği idi. Murakabe fonksiyonu 
nasıl olacak? Olmıyan şeyleri olmuş gibi, ol
muş şeyleri olmamış gibi göstermekle muraka
be yapmanın imkânı yoktur. Bu itibarla ay
rılıyor muyuz, birleşiyor muyuz meselesine 
gelince; orta yerde bir kanunsuzluk olduğunu, 
bu kanunsuzluğun suç olduğunu evvelâ tesibit 
etmemiz gerekir. Ama, bu kadar saraüıatle Sa
yın Erim bunu söylemiyor. İki sebebi olabilir. 
Gençlik meşelerine, kanunlar çiğnense de, o öl
çüde müsamaha ile bakalım, şeklinde düşünebi
lir veyahut kanunların, çiğneyene göre tatbik 
şekli olabileceğini düşünebilir. Bunları da izah 
etse, arkasındaki esbabı mucibeyi gördüğümüz; 
zaman, düşüncelerimizi ifade etmek imkânını 
buluruz. Ama, sarahaten bu kürsüden C. H. P. 
nin Sayın Grup Sözcüsü 171 sayılı Kanunun, 
Türk Ceza Kanununun 254 ve 255 nci maddele
rinin ihlâl edildiğini söylememişlerdir. Söyle
meleri gerekirdi. Kanaatimiz odur. 

Çok görmeyin, ünivers'.te gençlerimizin, bu 
şekilde söylemeleri gerekirdi, kanaatimiz odur 
Bunu, Öğrencinin hoşuna gitmek için söyle
memek gibi bir tutumun içinde olacaklarını 
tahmin etmiyorum. Çünçü, eğer hoşa gitmek 
için kanunları şu veya bu şekilde anlamaya 
ve tatbik etmeye kalkarsak, o zaman kanun 
Devletinin sonunu buluruz. «Acaba bir endişe
leri mi var» diye Sayın Erim bana soruyor. 
Endişem bu, yani kanunları tatbik şeklinde 
anamühalef"?tin anlayış tarzından endişe duy
duğumu ifade ediyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bunun dışında bir endişem 
yok. 

Talebe hareketlerinin altında şu mu var, 
talebe hareket'lernrn altında bu mu var? Ben 
sarahaten ifade ettim. Talebe hareketlerinin 
içerisinde eok falktör var. Bir daha ifade 
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edeyim. Bu faktörlerin bir tanesi, hakikaten 
muhtar üniversitenin kendi yönetimi içinde za
manla birikmiş problemlerinin öğrenci, öğretim 
üyesi ve öğretici müessese arasındaki irtibat
larında meydana getirdiği ihtilâtlardır. Bunun 
meydana getirdiği haklı bir zemin var. Ama, 
bu haklı zeminin üzerinde nereye kadar gidi
lebilir meselesi münakaşa edilen meseledir. Bu 
haklı zemin ilhakı hakkı,, hakkın bizzat alın
masını haklı kılar mı? Yasama organı olarak 
münakaşa edileceik konu budur. Haklı kılarsa 
nereye kadar kılar. Eğer bu işe böyle başlar
sak, mülkiyete dostuz diyorsunuz; yarın mülki
yeti de koruyamayız, öbürgün evi de koru-
yamayız, daha öbürgün şahısları da koru
yamayız, mesele oraya kadar gider. Binaenaleyh, 
bir ülkede kanunlar vardır, kanunlar varsa 
hiç tefrik gözetmeksizin vardır, Türk Anaya
sası da bunu gerektiriyor. 

Evet, üniversite problemi gibi muğlak bir 
meseleyle iç içeyiz. Bunu samimiyetle görü
şelim, herkes fikrini samimiyetle söylesin. Bun
dan alacağımız ilhamla, Yüce Meclisinizin or
taya koyacağı fikirlerin ışığında meselenin 
günlük kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli 
tedbirlerini düşünelim. Biz bunlara açığıa. 
Ama, evvelâ bir anaçerçeveyi çizmemiz lâzım
dır. 

Bunu niçin söylüyorum? Şayet kanunsuz
luk tasvip görürse, teşvik görürse o zaman 
Türkiye'de emniyet ve asayişi - Devletin bir nu
maralı vazifesidir - korumakta büyük sıkıntı
lar çekeriz. O zaman döner geliriz, şu hâ
dise neden oldu dendiği vakit, siz olmasına 
bir şey demediniz, deriz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Erim'in 
bir şeye daha cevap vermesini can ve gönülden 
temenni ederdim. Bir safsatayı, bir saçmala
mayı bitirmemiz lâzım. - Türkiye bağımlı mı, 
bağımsız mı? - safsatasını. Cevap vermediniz, 
tek kelime dokunmadınız. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Benim sözle
rimde «bağımlıdır» diye bir lâf var mı? Bana 
niye soruyorsunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Bağımlıdır diyenler var, buna ne di
yorsunuz, diyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı lütfen ko-
nuşmıyahm. 

(O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

0. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Türkiye bağımlıdır diye bizim 
sözcümüz bir söz söylemedi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi ona da geleceğim. Müsaade bu
yurun söyliyelim. Sayın Erim Anamuhalefe-
tin başkanı olarak, Anamühalefet partisi 
grupunun sözcüsü olarak bu kürsüde «Türki
ye bağımlıdır» denmesini, Anayasanın hima
yesinde gelmiş bir partinin sözcüsünü masun 
mu addediyor? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) Böyle dediler. Masun demedi, ama böyle 
dediler. 

Sizin devrinizde Türkiye bağımsız da bizim 
devrimizde bağımlı mı? Bu memlekette, üstün
de hep beraber titizlikle duracağımız şeyler var. 
Bu bir iktidar - muhalefet meselesi değilki. Bu 
kürsüden ifadesi lâzımdı. 

Anayasa'nm teminatı altında bir parti gel
miş buraya, her halde Anayasa'nın teminatı al
tında gelen partiyi, Türkiye'ye hareket tavrı 
takındığı zaman Anayasa'nm teminatı altında 
masun bir parti addetmek imkânı yoktur. Hak
ka, hukuka saygılıyız, amma takbih etmek za
manı gelince hep beraber takbih etmemiz gere
kir. Adalet Partisine değildir bu söz. Bu söz, 
Türkiye'yedir. Adalet Partisine söylenmiş bir 
söz için ben sizden istiane edecek diğilim, 
onun cevabını biz veririz. (AP sıralarından şid
detli alkışlar ve «Bravo» sesleri) Ama, Tür
kiye'ye söylenmiş bir sözde de anamühalefet 
partisinin reaksiyon göstermesini istemek. Ana
yasanın, «partiler siyasi hayatın aynlmaz bir 
parçasıdır.» âmir hükmü bakımından lâzımdır. 

Demokratik nizamın ayrılmaz bir parçası 
partiler nasıl olaaoktır? İktidar mesul ola
cak da muhalefet mesuliyetsiz mi olacak? O 
zaman nasıl ayrılmaz parçası olacağız? O zaman 
orta yerde demokratik nizam kalmaz ki, de
mokratik nizamın aynlmaz parçası olabilmemiz 
için evvelâ demokratik nizamı hep beraber ko
rumaya, bir arada olmaya mecburuz. Beraber 
olursak o zaman ayrılmaz bir parçası oluruz. 
Onun içindir ki, şunu ifade edeyim geyet açık
lıkla, Türkiye'nin meselelerinde, tüm Türkiye'yi 
alâkadar eden meselelerde hep beraber reaksi
yon göstermeyi beklemek, ümidetmek zannedi
yorum ki, hakkımızdır. 
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Biz siyasi mücadeleyi «her şey mubah» kai
desine istinaden yapmıyoruz. Her şey mubah 
değildir. Hele Türkiye'nin bağımlılığını, ba
ğımsızlığını, münakaşa etmek mubah değildir. 
Anamuhalefet partisinin değerli sözcüsünden 
bir reaksiyonun gelmemesini üzüntü ile karşı
ladığımı huzurunuzda ifade ediyorum. îlk defa 
da değildir bu sözün bu kürsüden söylenmesi, 
bir çok kere söylendi. 

Soruyoruz, Türkiye'nin NATO âzası olması 
Türkiye'nin istiklâli ile bir tezat teşkil ediyor 
mu? Ediyorsa, ediyor deyin, etmiyorsa etmiyor 
deyin? Ortasında olmaya lüzum yok. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etme
yin lütfen. Sualin cevabı, söz alınarak verilir 
efendim. 

Devam ediniz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Siz ne derseniz deyiniz, ben ne söyiiye-
ceksem söyliyeceğim, bu kürsüden, bunun yolu 
yok. Olmadığını da gelir söylersiniz. 

Sayın Erim Üniversiteler Kanunun 120 nci 
maddesini de tefsire tabi tuttular. Tefsire tabi 
tuttular demek, belki meseleyi tam anlatmaz. 
Birgün evvelki konuşmasında, yani evvelki gün
kü konuşmasında, - konuşma buradadır - ay
nen şöyle dediler, «öğrencilerin yönetime işti
rakini istiyoruz.» Bugünkü konuşmasında - ay
nen dediğim zaman belki üslûp farkı olabilir, 
meâlen demek daha doğru olur mea-
len - «Biz Anayasanın 120 nci madde
sine ayları bir şey olsun, gayet ta
biî istetmiyoruz, ama ucundan, köşesinden 
bir yerinden girsinler yönetime. Yani, Anaya
sanın 120 nci maddesini ihlâl etmeden üniver
site heyetleri buna bir çare bulabilir.» Bunu, 
Anayasayı değiştirme yetkisini üniversiteye bı
rakmak şeklinde anlamak lâzımgelir. (C. H. F. 
sıralarından «ne alâkası var?» sesleri) Alâkası 
yok demeyin. Tam alâkası var. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yanlış bir şey 
olursa Anayasa Mahkemesi var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Erim, acaba Anayasa Mahke
mesi üniversitelerin, Anayasanın şu maddesi
ne göre hareket edip etmediklerini tatbikatta 
kontrolla vazifeli mi? 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — İhti
lâf çıkar, mahkemeye gidilir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kiminle kimin arasınua ıntılaf çı
kacak, kim gidecek mahkemeye? Siz diyorsu
nuz ki, hoca razı olsun, talebe de yönetime 
girsin. Bu münakaşanın içinden çıkamazsınız. 

Şimdi gelelim Anayasanın 120 nci maddesi
ne: Yani bu ne mantıkla, ne hukukla kabili 
telif değil. Biz bunun yolunu gösterdik; Ana
yasa tadil edilir, yönetime ancak bu şekilde 
öğrenciler iştirak eder. Biz bunu dedik. Ana
yasanın şu hükmüne bakalım: «Üniversiteler 
kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üye
lerinden kurulu organları eliyle yönetilir ve 
denetlenir.» Tadadî Canım, başkaları da bu
nun içine girse ne olur? Olmaz... Başkaları da 
girecek idiyse burada tadadedilirdi. 

Muhterem milletvekilleri, biz Kurucu Mec
liste ve bu Anayasanın yapılışında burada yok
tuk. Benim söylemek istediğim şey şu; bunların 
ne mânaya geldiğini zabıtları okuyarak çıkarı
yoruz. Zabıtları okuyoruz, bu münakaşalar ya
pılırken meselenin bu kadar teferruata götürül
memesi, yönetim kurullarının dahi Anayasa'da 
tadadedilmemesi fikri telkin edilmiş, hayır 
denmiş; tadadedilecek. Kim olacak bunda? Sa
dece öğretim üyeleri... Şimdi nasıl girer muh
terem arkadaşlarım, Anayasanın şu sarih hük
mü karşısında öğrenciyi nasıl sokarsınız yöne
time? Bu, şu olur; yani C. H. P. olarak biz bu
nu mümkün görüyoruz, ama profesörler gör
müyor, olur. Mesele oraya gelir. Bunu hiçbir 
şekille anlamaya imkân yok. İşin samimisi; 
böyle bir fikriniz varsa, bu Anayasanın 120 nci 
maddesine bir hüküm eklenir, bu gayet kolay
dır, Anayasayı biz değiştirmeye başladık, gibi 
birşeyden de korkmayın... (Gülüşmeler) Gayet 
kolaydır, nasıl değişeceği de burada yazılmış
tır. Zannediyorum ki, muhterem heyetinizde bu 
çoğunluğu bulmak, Senato'da bu çoğunluğu 
bulmak mümkündür. Gayet basitlikle bu iş hal
ledilir. Eğer bu fikre taraftarsanız, samimî ola
rak taraftarsanız meclislerin işi olan bir işi ni
çin üniversite yönetim kurullarına bırakıyor
sunuz? Meclislerin yetkisi olan bir işte başka 
bir heyet kendini yetkili görebilir mi, siz görse
niz?.. Meclislerin yetkisini devretme yetkinim 
acaba elinizde mi? Bunlara imkân yok. Hukukî 
değil bu. 

Şimdi konuşmamın hemen başında şunu söy-
liyeyim; aslında bu konuşmalarda mütalâaları 
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serd ederken gayet tabiîki iktidar olmanın, 
muhalefet olmanın verdiği birtakım du
rumlar ve tutumlar olacaktır. Gayet ta
bu ki üslûp farkları da olacaktır. Bun
lara birşey demiyorum, ama gerçekleri mu
halefet olunca başka, iktidar olunca başka an
lamak imkânı yoktur, kanunları başka tüılü 
anlamak imkânı yoktur. Bu itibarla kanunlara 
ne vuzuh verdiysek; şaşmaz, sapmaz şekilde ne 
açıklık verdiysek hep onu anlamaya mecburuz. 
Onu vermediysek vermeye mecburuz. 

Eğitim meselesini halledin... Muhterem mil
letvekilleri, eğitim meselesini halledin, denilebi
lir. Şunu, zannediyorum ki, hep beraber kabul 
etmeye mecburuz, milletler yaşadığı müddetçe, 
milletler gelişmeye devam ettiği müddetçe eği
tim meselesi var olmaya devam edecektir. Bir-
gün, eğitim meselemiz halloldu, diyebilecek hiç
bir memleket yoktur. Nitekim bugün iktisadi 
seviyesi çok yüksek, kültür seviyesi çok yüksek 
memleketlerde dahi ciddî bir eğitim meselesi 
vardır. Binaenaleyh, eğitim meselesinin mev
cudiyetinden korkmak değil mesele, doğru adım
lar atıyor muyuz, meseleyi hal yolunda ileriye 
cloğru giriyor muyuz ve memleketin yarınlarını 
teminat altına alıyor muyuz, şeklinde mütalâa 
etmek doğru olur. 

Eğitim meselesi sadece bir okuma - yazma 
meselesi de değildir, ama evvelâ onunla, oku
ma - yazma meselesiyle başlar, anahtar o. Oku
ma - yazma meselesini halledemediğiniz takdir
de ondan ileri kademedeki meseleleri halletme
niz fevkalâde güçleşir. Bununla demiyoruz ki, 
herşeyi bırakalım, okuma - yazma meselesini 
halledelim, sonra da kademe kademe diğerleri
ni halledelim. Böyle demiyoruz, böyle de yap
mamışız zaten, böyle de yapmıyoruz, Ama di
yoruz ki, kaynaklarınızı tahsis ederken, unut
mamak gerektir ki, Türkiye'de ilkokula gide-
miyen bugün 500 000 çocuk vardır, bunları da 
düşüneceksiniz. Yine diyoruz ki, bugün ilkokul
ları bitirmiş de orta okula gitme imkânlarından 
mahrum pekçok çocuğumuz vardır, bunu da dü
şüneceksiniz. Liseleri bitirmiş de üniversiteye 
gidemiyen pekçok çocuğumuz vardır, bunu da 
düşüneceksiniz, hepsini düşüneceksiniz. Hepsi
nin hal tarzını, düğmeye basınca bulma gibi 
bir imkân yok orta yerde. Böyle bir imkân olsa 
idi, böyle bir problem olmazdı. 

öyleyse, eğitim meselemizi bir ciddî dâva, 
bir köklü dâva olarak görmeye ve bir ciddî 
ve köklü dâvayı çözmede ileri düşünce sahibi 
olarak, milletin ilerisini düşünerek, dünyanın 
şartlarını düşünerek ve muayyen bir sene son
ra memleketimizin erişeceği seviyeyi, hayal im
kânlarımızın bahşettiği nisbette düşünerek, eği
tim meselemizi ileriye doğru götüreceğiz. Mese
leyi böyle anlamak lâzım. Hiçbir kimse diyemez 
ki birgün, eğitim meselemiz yoktur veya eğitim 
meselemiz hallolmuştur, ama eğitim meselemi
zin içinde birçok yan problemler hallolmuştur, 
denilebilir. Bir müfredat meselesi hep olmaya 
devam edecektir. Her on senede bir fende, ilim
de büyük terakkiler meydana geliyor. Yalnız 
üniversitelerin müfredat meselesi değil, ilkokul
dan üniversite başlangıcına kadar olan bütün 
eğitim kademelerinde bir müfredat meselesi 
hep olmaya devam edecektir. Bunu, hergün de
ğiştirmeye kalkarsanız, o zaman da içinden çı
kılmaz bir hercümerçle karşı karşıya kalırız. 

Eğitim sistemimizin, eğitim programlarımı
zın ıslahına şiddetle ihtiyaç vardır. Üniversite
lerimizin çok daha müessir, çok daha iyi netice
ler alan bir hale getirilmesine şiddetle ihtiyaç 
vardır, bunlara hiç kimse birşey demiyor. Bun
ları biz kabul ediyoruz. Kabul etmişiz ki, se
çim beyannamemize, hükümet programımıza, 
daha sonra da ikinci Beş Yıllık Plânın strateji 
dokümanına, ikinci Beş Yıllık Plâna, İkinci Beş 
Yıllık Plânın birinci yıl programına tedbirler 
koymuşuz, ama bunu kâfi bulmaya bilirsiniz. 
Diyoruz ki, memleketin umumi dertleri muva
cehesinde bu kadarını yapabildik, daha çoğunu 
yapmak istiyorsanız başka yerlerden kaynak 
aktarmak lâzımdır. Burada biz, devlet idaresi
nin bir kaynak meselesiyle çok yakından ilgi
sini, kaynak meselesinde dengeyi anlatmaya ça
lışıyoruz. Ve her aklımıza geldiği zaman da 
parlak fikirlerle ortaya çıkıp ıslahı âlem rolü 
oynıyamayız. 

Yolunu da tarif etmişiz; Türkiye'nin ikti
sadi, sosyal, kültürel kalkınması plâna bağla
nır. Anayasa hükmü. Türkiye'nin iktisadi, sos
yal, kültürel kalkınması devletin vazifesi me-
yanındadır, Anayasa hükmü. Bu vazife nasıl 
görülecek? Plâna bağlanarak, plân yapılarak 
görülecek. Yapılmış plân, müzakeresi de yapıl
mış. Şimdi eğer bu plânın bu kısımlarını kifa-
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yetli bulmuyorsanız bir ıslah teklifi ile gelebi
lirsiniz. Yani, Türkiye'de meselelerin hal şekli 
birtakım usullere bağlanmış. Hem Anayasa se
viyesinde usule bağlanmış. Bunları bir kenara 
atıp işgal yapmakla, başka türlü işler yapmakla, 
vatandaşı kışkırtmakla bunun içinden çıkabi
lir miyiz? 

Elmalı hâdiseleri, Elmalı hâdiseleri... Şu El
malı hâdiselerini on defa konuştuk, bir türlü bi
tiremedik. Elmalı hâdiseleri, toprak sahibinin 
üstüne topraksızın kışkırtılmağıdır. Hâdiseler 
budur. Tapuyu müdafaa edeceğimizi bu kürsü
den ifade ettik, zabıtlara geçti. Tapuyu müda
faa etmek devletin vazifesi. Zaten bir yerinden 
delinse bu iş, çorap söküğü gibi gider. Mesele, 
devlet itibarını zedelemektir. Şayet devlet, va
tanlasın hakkını koruyacak güce sahip değilse, 
koruyacak kararlılığa sahip değilse bir vatan
daşın hakkı ihlâl edilir, öbürünün edilir, üçün
cüsü kendi hakkını kendisi alır. Bunun adına 
anarşi derler. İşte oraya gitmiyelim diyoruz. 
Anarşi, anarşi diyoruz, işte anarşi budur. 

Ne olmuş Elmalı'da? 1957 senesinde tapulu 
toprağı işgal etmiş köylü. 5917 sayılı Kanun 
var, Tapulu toprağı işgal edeni çıkarırlar, ta
pulu toprağın işgal edilmesi men edilmiş. Hu
kuk kaidesi bu. Bu kaide bozulmuş. Müeyyidesi 
ne? Devlet gelip bunu çıkaracak, Gelinin, çı
karmış. 1961 de aynı hâdise tekrar olmuş. 
Men'i müdahale kararı alınmış, yine gelmiş çı
karmışlar. 1964 te yani, C. H. P. nin hükümet
te olduğu zaman aynı hâdise yine olmuş. 5917 
sayılı kanun yine işlemiş. Mecburdunuz işlet
meye. Neden işlettiniz diye sormuyorum, mec
burdunuz. îşletmeseydiniz A. P. Grupu yaka
nıza yapışır, kanunları tatbik etmekten sarfı
nazar etme yetkisini nerde buldunuz, derdi si
ze. Tatbik etmişsiniz, yine çıkarmışsınız, toprak 
sahibinin arazisinden köylüleri yine çıkarmış
sınız. Sene 1968 olunca bütün bunların hepsini 
bir kenara mı atacağız? 5917 sayılı Kanunu bir 
kenara mı atacağız? 

Söylüyoruz : Beyefendiler, siz de iktidara 
gelseniz, iktidar yapılamayacak şekilde memle
ket atmosferini muhalefet yapıyoruz diye ha
zırlarsanız, iktidar yapamazsınız, yapamazsınız; 
idare yapamazsınız, anarşi olur. Toprak sahibi
nin hakkını tanıyacaksınız, toprak sahibinin üs
tüne Türk köylüsünü, senin toprağın yok, de
yip kışkırttığınız takdirde idareyi güçleştirir-
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siniz, bu doğrudur. Sağda solda meseleler çı
kar, bu da doğrudur. Ama devlet bunu koru
makla mükelleftir. Koruyamadığı yerde de va
tandaş kendisi korumaya kalkar. Meseleyi ora
ya getirirsiniz. Memleketin başına dert açmak 
gayet kolay. 

işte onun için diyoruz, muhalefetsiz demok
rasi düşünülemez, ama muhalefetin mesıüiyet-
siz olduğu da varit olmaz. Elmalı hâdisesi bu, 
Bunun dışında bir şey yok. Bunu siz görecek-
rjiniz, «fukara halkın ekinini yoldurdunuz. Böy
le bir şey tarihte vâki olmamıştır» Beş defa da
ha evvel çıkarılmış, siz de çıkarmışsınız. Siz 
çıkardığınız zaman halk zengin de biz çıkardı
ğımız zaman fukara mı oluyor? Bu fukaralık 
ticaretini bir kenara bırakmak lâzımdır. Fu
karalık kaiar nefret ettiğiniz bir şey yok. Fu
karalığın mücadelesi bu değil, bu, memleketi 
daha çok fukara yapar. Memleketi anarşiye 
götürürseniz daha çok fukara olur memleket. 

Gerçek şudur ki; bir memleketin kalkınma
sına, ilerlemesine ımâni olan en büyük, en mü
him sebeplerden birisi kaynaklarının israfıdır. 
insanoğlunun kendi yarattığı kaynakları ken
disi kadar israf eden bir başka tesir mevcut de
ğildir. Nasıl israf eder? Anarşi, harbler, is
yanlar, ihtilâller bir memleketin kaynaklarını 
israf eder, tahribeder. Onun içindir ki nizam 
diyoruz, onun içindir ki anarşiyle hiçbir me
seleyi halledemeyiz diyoruz, onun içindir ki 
sulh içinde, sükûn içinde, huzur içinde yaşı-
yan, birbirine düşman olmıyan bir milletin 
fertleri olarak mesut bir ülkeyi hep beraber 
yapalım, diyoruz. 

Toprak.. Toprak tevzi etmek istiyorsanız, 
Yasama Organı böyle bir kanun çıkarıp top
rak üzerinde haklı olan vatandaşın bu hak
kını almamışsa, siz kanun yok iken de bu hak 
yürür, diye bir şey söyliyemezsiniz. O zaman 
Hukuk Devletine inanmıyorsunuz demektir. 
Elmalı toprak faciası budur. Facia olan ney
miş? Tapu sahibi kimsenin arazisi işgal edil
miş, Devlet gelmiş tapuyu korumuş. Bu bir 
siyasi karar değil ki, bunun bir siyasi kararla 
alâkası yok ki.. Otomatik işlemesi lâzımgelen 
bir şey, otomatik işlemiş. Ondan sonra üniver
site talebelerini Elmalı'ya seferber edecekler, 
birtakım mehafil. Orada idare adamlarının va
zifesini güçleştirecekler. Köylüye yalan yanlış 
birçok şeyleri söyliyecekler, köylünün başını 



M. Meclisi B : 81 

derde sokacaklar. Köylüye, işlersen belki bir 
şey çıkmaz, arkanda başları vardır, diye suç 
işletecekler ve masum insanların başını yaka
caklar, Kışkırtma budur. Bunun adına kışkırt
ma derler. Yapmayın bu kışkırtmayı diyoruz. 
Genel görüşme ile bunun ne alâkası var? Çok 
alâkası var. Çünkü, biraz evvel bu kürsüde ilk 
defa konuşan sayın hatip, üniversitenin rek
tör binasının içinde toplanma hürriyetini mü
dafaa etti. E, o zaman sizin evde toplansınlar. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Bizi koruyun, diye gelirsiniz. Bizi güçsüz kı
larsınız, biz sizi koruyamayız. Gayet açık söy
lüyorum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Erim, «Sonbaharda tedbir alınmaz
sa problemler olur.» dediler. Şimdi bunu İM 
şekilde anlamak mümkün. Gayet hüsnüniyetle 
meseleyi ele alıyorum. Hakikaten Sonbaharda 
25 bine yakın çocuğumuz tekrar üniversitelere 
girecek, imtihana girenlerin miktarı 50 000 i 
buluyor. Çünkü, üniversitelere girmiş olup da 
okuduğu fakülteyi beğenmiyenler de imtihan
lara giriyor, daha evvel girememişler de giri
yor. 50 000 çocuğumuz giriyor. 

Geçen iki sene zarfında üniversiteye gire-
miyen çocuğumuz olmadı. Diyeceksiniz ki; 
üstüste yığdınız.. Kapasiteleri âzami şekilde 
kullandık çocuklarımız sokakta kalmasın diye. 
Başka yapacağımız bir şey yoktu. 25 000 çocu
ğumuz girecek. Gayet tabiî ki bir problemdir. 
Bu problemi önümüzdeki üç ay zarfında halle
din, diyorsanız buna imkân yok.. Çünkü, ken
dileri bir üniversite mensubu olarak, bir ka
riyer mensubu olarak, bir öğretim heyeti men
subu olarak üniversite kurmanın, onun öğre
tim üyelerini yetiştirmenin müşkülâtını bilir
ler. Bizim üç ay zarfında yeniden fakülteler 
açmak, bu fakültelere talebelerimizin, hiç ol
mazsa işgal ve boykot yapan öğrencilerimizin, 
daha çok işgal yapan öğrencilerimizin beğen
medikleri hocaları bulup getirip koymak kolay 
bir iş değil.. 

Evet, Türkiye bir yüksek öğretim proble
mi ile karşı karşıyadır. Bunu bağırarak, çağı
rarak, mektepleri yıkarak, çocukları yürüte
rek, binaları tahribederek, hocaları tartaklı-
yarak yapabilir miyiz? Ben diyorum ki, gelin, 
evvelâ siz buna itiraz edin. Çünkü, biz öyle 
yaparız, desek bile doğru değiliz, biz iktida-
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rız. Doğru yolda değiliz, diye siz deyin, siz 
iktidarsınız, doğru yolda değilsiniz, yolu bu 
değildir, deyin. Çünkü yol bu değildir. 

Muhterem milletvekilleri, hiçbir çocuğumu
zun sokakta kalmasını hiçbir şekilde istemeyiz. 
Geçen gün de arz ettiğim gibi, eğitim mesele
lerinin başı bugün değildir, sonu da bugün 
değildir. Bugün aldığımız tedbirlerin neticele
rini önümüzdeki yıllarda görürüz. E, dün niye 
tedbir almadınız, derseniz; biz de : 2,5 senedir 
iktidardayız, deriz. Niçin bundan başka türlü 
alınıyorsunuz? Söz atıyor bir arkadaşımız; 
«Niye yapmadınız?» diye. Biz de diyoruz ki, 
30 senedir siz yapamamışsınız, 2,5 senede bi
zim yapacağımızı niçin bekliyorsunuz? E, siz 
de demiyorsunuz; «Biz sizi kabiliyetli görüyo
ruz..» Böyle demiyorsunuz. (Gülüşmeler, A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Hakikaten sıkıştırmakla meselenin hallola
cağına kaani değiliz, ama sıkıştığı limite kadar 

i sıkıştırmanın da kaçınılmaz, elde mevcut tek 
! çare olduğuna inanıyoruz. Başka bir yol bi-
1 liyor iseniz onu söyleyin. Emin olunuz akla, 

mantığa uygun, imkânlarla mütenasip gelen 
bir yol varsa, biz bunları adapte ederiz. Biz, 
siz söylediniz mutlaka kötüdür, diye bir şe
yin içinde, bir fobinin içinde değiliz. E, söy
lemiyorsunuz. Halledin meseleyi.. İktidar -
muhalefet münasebetlerini, Türkiye'nin asır
lardır çöreklenmiş meselelerini, «iktidar oldu
nuz, bunların günahının hepsi sizindir» diye 
bizim sırtımıza yükleyip, bunları niye hallet
miyorsunuz, diye bizi kamçılamayın, diyoruz. 
Hallolabilecek ölçüde olanlarını neden hallet
miyorsunuz, deyin.. E, bunu da demiyorsunuz.. 
Her şeyi düzene bağlıyorsunuz. O düzen ne ise, 
ne bilen var, ne gören var onu, her şey geliyor 
düzene. Başınız mı ağrıyor, Türkiye'de düzen 
bozukluğu var, ondan.. Canınız mı sıkıldı, 
Türkiye'de düzen bozukluğu var, ondan.. Biri
sine mi kızdınız, Türkiye'de düzen bozukluğu 
var, ondan.. Bu, aslında pratik bir çare gibi 
görünüyor, ama ne başınızın ağrısı gidiyor, 
ne öfkeniz gidiyor, hiçbir şey hallolmuyor.. 

Sayın Erim Diyor M : «Anayasa günlük ha
yattaki sıkıntıların kaldırılmasını âmir.» 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — öyle değil, öyle 
değil... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şöyle diyelim; kaşlarınız çatıldı. Ben 

— 399 — 
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tabiî sizi dinledim, elimde zabıt ve saire yok, 
çıktım buraya konuşuyorum. Sizin sözlerinizi 
tahrif etmek istemem, hiçbir şekilde. Çünkü, 
ben o kadar ucuz işlerin içinde değilim. Ga
yet tabiî olduğu gibi söyliyeceğim, notlarım da 
var burada. 

Sayın Erim, günlük hayatta karşılaştığı bo
zukluğu kasdediyor. Böyle mi? Benim notum 
bu. Yani, düzen değişikliğinden, diyor Sayın 
Erim.. 

NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Öyle bir şey 
yok... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi müsaade edin, ben anladığım 
gibi söyliyeyim. Gayet samimiyetle söylüyorum; 
hiç bir maksat gütmüyorum sözlerinizi tahrif 
etmekten, buna ihtiyacım yok. Çünkü, o kadar 
güzel şeyler söylediniz ki, bunun üzerinde po
lemik yapmak icabetse iki gün yapılır. 

Ben ayıklamaya çalışıyorum meseleyi günlük 
hayatta karşılaştığı bozukluğu kastediyor, «va
tandaşın günlük hayatta karşılaştığı bozukluk
ları kastediyoruz, Anayasa yazmıştır bunları» 
diyor Sayın Erim. Aynen böyle... Devam ediyor; 
«Anayasanın 37 - 40 - 41 - 48 nci maddeleri 
var» diyor. 

NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Arada bir nok
ta var Sayın Başbakan. Orada iki cümleyi bir
birine bağlamayın, noktayı koyun. Ondan sonra 
Anayasanın yazdıkları maddeler... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Ha, şimdi anladım. Anayasanın 37 -
40 - 41 ve 48 nci maddeleri ne yazıyor bakalım 
günlük hayatla ne kadar ilgili.. (Gülüşmeler) 

NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Günlük hayatla 
alâkası yok onun. 

BAŞKAN —Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Anayasa yanımda var, 37 nci maddeyi 
okuyorum. 

Madde 37. — Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaciyle gereken tedbirleri alır. 
«Gereken tedbirleri» yani başka memleketten 
toprak ithal edip toprak vermez. 

Toprak toprak toprak.. Bakalım şu toprağa: 
240 milyon dönüm toprak. îşgâl, istilâ devri geç
miş, toprağı büyültme imkânımız yok. Toprağı 

büyültme imkânımız var, amma sizin anladığı
nız mânada yok. Şimdi bakalım; 500 dönümden 
yukarı toprak sahibi Türkiye'de kaç kişi. Açın 
istatistiklere bakın; 500 dönümden yukarı top
rak sahibi 15 000 kişi. Miktar: 18 milyon dönüm 
arazi Türkiye'de 15 000 ailenin elindedir, 500 
dönümden yukarı... 500 dönümden yukarı diyo
rum, çünkü 500 dönümü siz de bir limit olarak 
alıyorsunuz. Bizim elimizde arşivlerde mevcut 
tasarılara falan bakıyoruz, sizin düşünceniz bu 
istikâmette görünüyor. 100 dönüm derseniz yi
ne yaparız hesabı, çok basit... Şimdi, 15 000 aile
ye 500 er dönüm toprak verin, ne olur? 7,5 mil
yon. Geriye ne kalır? 10,5 milyon. 10,5 milyon 
dönüm toprak var, ağanın elinde dediğiniz top
rak. Bu 10,5 milyonu taksim edelim, aile başına 
100 dönüm verelim... Şimdi bu toprağın bir 
kısmı 100 dönümle bir aileyi beslemez, öyle yer
ler de var. 17 mm. yağmur düşen yerler var, Jku-
rak yerler.. Orada da var toprak. Hiç enfrast-
rüktürü olmıyan yerler de var, yazın bir damla 
yağmur düşmeyen yerler de var. 18 milyon dö
nüm araziden 10,5 milyon dönüm tevzi edelim, 
100 er dönümden, 100 000 aile eder. Her sene 
Türkiye'de 100 000 köylü ailesi meydana geli
yor. Bununla birinci sene, meydana gelen aile
lerin işini gördük, ikinci sene ne olacak? Üçün
cü sene, dördüncü sene, beşinci sene?.. Bir. 

Mesele bitmedi, meseleye bir de şöyle bakalım 
bugün topraksız 300 - 400 bin aile var, onlara 
ne vereceğiz? Bununla da bitmedi, 5 ilâ 10 dö
nüm arasında toprağı olan beş yüz bine yakın 
aile var. Bu rakamı tam olarak bilmiyorum. Ama 
öbür söylediğim rakamlar sahihtir, 1963 senesi 
istatistiklerinden alınmadır. Görüyorsunuz ki 
muhterem milletvekilleri, Türkiye'de herkese 
toprak verilecekmiş gibi bir hava yaratırsanız 
gayri memnunları çoğaltırsınız, Devlete karşı 
gayri memnunları çoğaltırsınız. Siz de iktidara 
gelseniz veremezsiniz. 'Nitekim senelerce ikti
darda olmuşsunuz verememişsiniz. 

Şimdi 37 nci madde bu. Biz diyoruz ki ça
re bu değil. Bir dönüm topraktan benim köy
lüm iyi şartlarda, bahar iyi giderse mayısın 20 
si ile Haziranın 10 u arası iyi giderse Orta ve 
Doğu Anadolu köylüm, Trakya köylüm vasati 
yüz kilo civarında mahsûl alır. Bu, yukarı va
satidir. 50 kilodur, 60 kilodur, bazen de sıfırdır, 
sıfır. Kurur başaklar, tane vermeden kurur. Bu 
ıstırabın biz içinden geliyoruz. 
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Şimdi buna gübreyi, sulamayı, traktörü, mo
dern tohumu soktuğumuz zaman 150 kiloya çı
karmak mümkün, daha fazla değil. Bu sene 
denendi Sonora cinsi buğday, vasati 400 kiloya 
rahat rahat, iyi tarlalarda 600 kiloya çıkarmak 
mümkün. 

Türkiye her sene 400 bin ton buğday alıyor 
dışarıdan. Bunun için 30 milyon dolar civarın
da para veriyor. Geçen sene almadı, bu sene de 
almıyacak. Çünkü, bir milyon yedi yüz bin dö
nüm Sonora Buğdayı ekildi, yarım milyon ton, 
yani Türkiye'nin açığı kadar buğday çıktı mey
dana. Yani, dönümden yüz kilo alan köylü 
400 kilo alırsa 4 misli artmış olur. Bu yola gi
diyoruz. Gübresini ucuzlatıyoruz, çok daha 
ucuzlatmanın yollarını arıyoruz, tarlasını sula
manın yollarını arıyoruz. 

Sayın Doktor Soyer Niğde'den bahsetti, gün
dem dışı konuşmasında. Evet, Niğde hakikaten 
söylediğim yerlerden biridir. Sahil kuşağı için 
bir tohum bulabildik. Orta Anadolu ve Doğu 
Anadolu şartları için de deneme yapıyoruz. Mu
vaffak olduğumuz takdirde 300 kilo civarında 
çıkarmak mümkün olacak dönümde. 100 kilo 
alan köylüyü düşünün, aynı topraktan 300 kilo 
alan köylüyü düşünün, onun sevincini düşü
nün. Ondan sonra hiç merak etmeyin Sayın 
Erim, çocuğumu okut diye size gehniyecek, 
kendisi okutacaktır. Türk köylüsünü, çocuğunu 
okutamıyacak vaziyetten kurtarmaya çalışıyo
ruz. 

Efendim. 50 bin köy, birer tane düşer. 4 bin 
köyde ne düşüyor bugün? Onda bir düşüyor. 10 
köye bir tane düşüyor. Küçümsemeyin 50 bin 
rakamını. 4 binden 50 bine çıkıyorsunuz, im
kânlarımız müsaidolursa yüz bine çıkalım, 150 
bine çıkalım, bununla da kalmayalım. 

Dün arz ettim, Türkiye'de 700 küsur orta
okul vardı. Biz buna 355 tane daha ilâve ettik 
Sizin ve^di^iniz gibi deeil rakamlar. Lise 164 
tane idi. 219 a çıkardık. Nerde bu liseler? Hepsi 
ka^a-Ha Kim gelip okuyacak? Köylü cocuirn 

Bir sey daha arz edeyim. Esasen varlıklı 
ailelerin çocuklarının okumasında büyük sıkın
tılar var. Banlar hepinizin bildiği şeyler. Hic 
merak etmeyin, o köylü çocuğu, okuyacak olan 
köylü çocuğu gelip okuyacak. Yollar açık. Bu
gün 355 yere daha ortaokul götürmüşüz. Cum
huriyet kurulduğundan beri 700 küsurdur. Ev«+ 
55 yere daha lise ilâve etmişiz, ondan sonra bi

ze, Türk çocukları imam ve hatip mi olsun, di
yorsunuz. Her köyde imam - hatip okulu mu 
var imam, hatip olsun? Her köye bir tane oku
muş imam lâzım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Türkiye büyük bir memleket. İmam da lâzım, 
öğretmen de lâzım, profesör de lâzım, doktor 
da lâzım, avukat da lâzım, hepsi lâzım bunların. 
Türkiye'de 58 tane imam - hatip okulu var. 
219 tane lise var, bin küsur tane ortaokul var, 
200 küsur tane sanat okulu var, 200 küsur ta
ne de kız sanat okulları var. Herkes bu mektep
leri bırakıp da 58 tane imam - hatip okuluna mı 
gidecek? Netice öyle değil. 30 bin talebe bura
da okuyor, bir milyona yakın talebe de diğer 
okullarımızda okuyor. 

Görüyorsunuz muhterem milletvekilleri, ne 
kadar insafsızca tarizlere mâruz kalabiliyoruz. 
Yanlış bügidense bunlar, söylüyoruz, vaka bu
dur diyoruz. Yine açıklıkla söylüyorum, bilmi
yoruz dediğiniz bir mevzu varsa, tabiî ki sır 
mahiyetini taşıyanlar hâriç, devletin bütün ar
şivleri sizlere açıktır. Ne zaman, hangi bilgiyi 
isterseniz verdireceğim. Bunu daha evvel de 
söyledim. Ne zaman, neyi isterseniz verdirece
ğim M, muhalefet vazifesini daha rahatlıkla, 
daha yapıcı bir şekilde görün. 

Bir şey daha söyliyelim. Türkiye'de 6 tane 
tarım okulu vardı, lise derecesinde. Biz bunu 
33 e çıkardık. Bu sene bunların yekûnu 43 
oluyor. 6 dan 43 e. Bunda kim okuyacak? Köy
lü çocukları. Bu tarım okullarının hepsi kaza
lardadır. Belki birkaç tane illerde olan da var
dır, ama birçok kazanın orta yerindedir de on
dan ildedir. Düşününüz, Türk tarımını ne kadar 
sahipsiz bırakmışız. Eğitim diyoruz, eğitimi dal
landıralım diyoruz ama nüfusunun yüzde 70 i 
çiftçi olan bir memlekette, gübre veriyorsunuz 
kilosu 55 kuruş, gübreyi nasıl kullanacağmı bil
miyor. Yarısını israf ederse köylü 27,5 kuruş 
israf oluyor. Su veriyorsunuz, metre mikâbı bir 
lira. Bunun nasıl kullanılacağını bilmezse israf 
olur. Bunları ona öğreteceksiniz. Çok çabuk da 
öğrenir. Okulu tarıma sokalım demişiz. 

Türkiye hayvancılık memleketi. Kaç tane 
hayvan sağlık okulu teslim ettiniz bize? Hay
van sağlık okulu bir tane. Bugün altı tane var, 
inşaallah bunu en kısa zamanda 20 ye çıkaraca
ğız. Yani, Türk çocuklarının hepsine koşun gi
din Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Pakültesi-
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ne, Ankara Ziraat Fakültesine demiyoruz ki. 
Meseleyi tabanda yaymaya çalışıyoruz. 

Sanat okullarımızdan mezun olan çocukları
mız, dışarıda kâfi derecede endüstrimiz var da 
iş bulabiliyor mu? Sanatkâr yaptık, iş bulamı-
yorsa ne yapacağız? E, onun için fabrika yapa
caksınız. Bir taraftan onu yapıyoruz. Bunların 
hepsi birbiriyle gayet iyi koordine bir şekilde 
gidecek. Aksıyan yerler varsa düzelteceğiz, Ak-
sıyan yerini siz görüyorsanız gelip söyliyecek-
siniz, doğru değilse biz de diyeceğiz ki, hayır o 
doğru değildir, doğru ise çok teşekkür ederiz 
bu ikalınıza, biz bunu düzeltelim diyeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, şundan emin olu
nuz biz muhalefetin söylediği şeyleri çok dik
katle dinliyoruz. Gündem dışı söylediğiniz söz
leri dahi burada arkadaşlarım not alıyor. Ben 
kendim oturursam ben not olıyorum. Ondan 
sonra gidip bakıyoruz. Açık rejimin güzelliği 
bu. 

Sayın Soy er Niğde'nin ıstırabından bahset
ti. Doğru. Ama bir şeyden bahsetmedi, Mama-
sun Barajını milyonlarca lira sarf edip yaptığı
mızı ve Aksaray Ovasında 110 bin dönüm ara
ziyi suladığımızı ve bu sulamanın da mühim 
bir kısmının daha geçen bir iki sene zarfında 
ikmal edildiğini söylemedi. Bugün Aksaray ile 
Koçhisar arasındaki Çimeliuzartık köyünde 
durup neyiniz noksan diye sorduğunuz zaman, 
toprağımız sulanıyor diyor, işte okulumuz di
yor, yol, asfalt içinden geçiyor, ışığım yok, bir 
de ışık bulsak mesele tamam diyor. Işık da bu
lacak o köylü, isterdik ki, Sayın Soyer, 8 - 10 
milyon lira sarf edip Gümüş Barajının yapıldı
ğını ifade buyursunlar. 10 - 15 milyon lira sarf 
edip, Akkaya Barajının temel bozukluğundan 
dolayı bir neticeye bağlanamadığmı da ifade 
buyursunlar. Ve yine isterdik ki, Misli ovasın
da 100 e yakın kuyunun açıldığını, Niğde'nin 
en kurak bölgesidir - ifade buyursunlar. Ve yi
ne Bor mıntakasında gelecek sene birçok kuyu
nun açılacağını da ifade buyursunlar. 100 kuyu 
20 milyon lira. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ben şimdi meseleyi niye buraya getirdim? 
E, Türk köylüsünün ihtiyaçları diyoruz, Türk 
köylüsü toprağını sularsa çocuğunu okutabile
cek duruma gelir. Maksat Türk köylüsünü hep 
fukara bırakıp çocuğunun devlet tarafından 
okutulması değil, onu güçlü yapıp, çocuğunu 

| kendisinin okutmasını temin etmektir. Bu ara
da da Türk toplumunu 600 dolar asgari seviye
ye çıkanncaya kadar, ki, 12, 13 sene meselesi
dir, 600 dolar adam başına gayrisâfi millî hâ
sıla seviyesine çıkanncaya kadar, devlet bütün 
imkânlan ile, diğer sahalardan âzami fedakâr
lıklar yapmak suretiyle eline geçirdiği bütün 
imkânlarla bunu yapabilsin. 

Şimdi bakıyoruz 40 ncı madde, 41 nci mad
de, 48 nci madde... Bunlann hepsi, aslında Dev
letin sosyal vecibelerini tarif eder. Devletin 

I sosyal vecibeleri... Bu vecibeleri var devletin. 
I Ama, Devlet bu vecibelerini nasıl yerine geti-
I recek? Onu biliyor musunuz? Yani, Devlet bu 

vazifelerini tembelliğinden dolayı mı yerine ge
tirmiyor? Kabiliyetsizliğinden dolayı mı yerine 
getirmiyor? Veyahut da halka sırtım çevirdi
ğinden dolayı mı yerine getirmiyor? Neden ge
tirmiyor devlet bu vazifelerini yerine? Veya 
istenildiği şekilde getirmiyor? 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — imkân
sızlıktan,.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — E, neden demiyorsunuz imkânlarla 
mütenasibolması lâzım diye? Grup sözcünüz 
söylemiyor, Akçaoğlu söylüyor. 

Şimdi geliyoruz, 40 nci madde: Herkes di
lediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetleri
ne sahiptir... 

Kabul ediyor musunuz bunu? Ama itiraz 
ediyorsunuz sonra. Bunun neticelerine de kat
lanacaksınız. Dilediği alanda çalışan adama 
vurguncu, soyguncu, sömürücü derseniz, bu 
maddeyi ihlâl ediyorsunuz beyler, bu maddeyi 
ihlâl ediyorsunuz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Tefeci 
de dilediği gibi çalışacak... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bana tefecinin müdafaasını yaptıra
mazsınız. Ne kadar «tefeci» diye lâf atsanız 
vapmam müdafaasını. Biz doğrunun ve haklı
nın yanındayız. Ama şu maddeye göre her va
tandaş istediği işi tutmak hakkına sahip ise, 
alınteri ile bir mülk meydana getirdi ise, ser
vet meydana getirdi ise, siz bunu, hiç ayırdet-
meden, hırsızlıktır bu, derseniz bu maddeyi de 
ihlâl edersiniz ve ediyorsunuz. (O. H. P. sıra
larından gürültüler, «demiyoruz» sesleri) 

| NİHAT ERİM (Kocaeli) — Demiyoruz, biz 
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düzen bozuktur, düzen bozukluğu bunun için
dir, diyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Demiyorsanız mesele yok. Ama, bü
tün Türk vatandaşlarıiia, kimseyi ayırmadan, 
soyguncu, vurguncu, sömürücü diyorsunuz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Diyorsu
nuz!... (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

BÜLENT EOEVtT (Zonguldak) — Kim, ne 
zaman söyledi? Kim söylüyor? Kim söylüyor?. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Bu kadar 
büyük yalan olmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Soyguncuyu, vurguncuyu tadadet-
mediğiniz müddetçe anonimdir bu. Herkes bu
nu üstüne alır. Bu suretle de ne yapıyorsunuz? 
Bakınız, yaptığınız kötülüğü söyliyeyim: Yap
tığınız kötülük, Türk vatandaşının çalışma 
enerjisini ve gücünü kırıyorsunuz. Anayasa 
hakkı diye vermişsiniz, adam hakkım diye gi
riyor bir kapıdan, öbür kapıdan soyguncu çı
kıyor. 

Beyler, biz hukuku müdafaa ediyoruz, mü
dafaa etmeye mecburuz. Hukuku işimize geldi
ği gibi değil, Türk Devletinin anaçerçevesinin 
çizdiği şekilde müdafaa ediyoruz, etmeye de 
devam edeceğiz. Komprador edebiyatı... Varlık
lı olan herkes komprador Türkiye'de. Zengin 
düşmanlığı... Bunlar kışkırtıcılık. Bunları yapı
yorsunuz, düzen diye bunları yapıyorsunuz. Te
ker teker söylerim ne söylediğinizi. Memlekette 
bu zehiri saçıyorsunuz. Ondan sonra gidiyor
sunuz dağ başındaki adama, senin çocuğun oku
muyor da zenginin çocuğu okuyor, diyorsunuz. 
Bu, zen*?in düşmanlığıdır. Aslolan bunu söyle
mek değil, senin çocuğunu da okutacağım, de
mektir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri al
kışlar) 

Sayın Erim, geçen günkü konuşmasında «Plâ
nın eğitim kısmı iyi yazılmıştır» dedi. Ben, ken
disini bir taahhüt altına almak istemiyorum bu
radan, yani istediği zaman bu fikrini değiştir
mek hakkı kendisinde baki. Benim söylemek is
tediğim şey şu; bundan sonraki cümlesinde 
«iyi yapılmıştır ama, tatbik görmüyor» diyor. 
ikinci Beş Yıllık Plân 60 ay için hazırlanmış, 
henüz dördüncü ayındayız. Bunun muhasebe
sini eğer dördüncü ayında yaparsak işin içinden 
çıkamayız. 
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) - -
Muhasebeye birinci ay dâhildir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞKABAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Yani, 1968 malî yılı ile beraber ikin
ci Beş Yıllık Plân tatbika girmiş. Şimdi Hazi
ranın sonu, dördüncü ayı. Ben o hesabı buraya 
çıkmadan yaptım. (A. P. sıralarından gülüş
meler) 

Şimdi geliyoruz 53 ncü maddeye. Anayasa
nın 40 ncı maddesi var da, 37 nci maddesi var 
da, 48 nci maddesi var da, 53 ncü maddesi yok 
mu? Yani bir Anayasayı topyekûn anlıyacak-
sınız. Eğer diyorsanız ki, öbür maddeler ondan 
daha evvel gelir. Böyle bir Anayasa anlayışına 
imkân yok. 53 ncü maddeyi beğenmiyebilirsi-
niz, sevmiyebilirsiniz. Nitekim Kurucu Mecli
sin zabıtlarını tetkik ettiğimiz zaman, 53 ncü 
madde olmasın diye çok çırpman olmuş. Olmı-
yacak da 53 ncü madde, rahat rahat gideceksi
niz, senin neyin yok? Filân şeyim yok. Niye 
yok. Yok... Devlet yapmıyor da ondan, diye
ceksiniz. Yani, Devletin imkânlarla bağlı ol
duğunu her vatandaşa bir bir anlatmak yerine, 
böyle diyeceksiniz. 

53 ncü madde ne diyor? Biz 53 ncü madde 
ile Türkiye'de fukaralığı hoş görmüyoruz. 53 ncü 
maddenin arkasına sığınıp da sosyal hizmetlerin 
görülmesine karşı değiliz. Böyle bir şey yok. 
Bizim içinden çıkıp geldiğimiz, bizi destekliyen, 
Adalet Partisine gönül veren, rey veren, onun 
arkasında duran kütle fukara kütlesidir. Ama 
biz, sınıfçılık yapmıyoruz. Söke'de 18 tane top
rak ağası var, kaç tanesi sizin partiden, kaç ta
nesi bizden? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Hiçbirisi bizim partiden değil. 

BAŞKABAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 16 tanesi sizin partiden, 16 tanesi. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica ederim efen
dim. 

BAŞKABAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; fukaralığı 
bir nevi artırmaya çıkarmaya lüzum yok. Mem
leketi fukaralıktan kurtarmanın yollarını arıya-
lım. Fukaralık ticareti yapıp, fukaranın reyi
ni almak yerine - ki vermediği zaman da küsü-
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yorsunuz - fukaralığa çâre anyalım. Fukara
lığa çare, fukaralığın karşısında, ağlamak, dö-
ğünmek, çırpınmak değil, alın terliyecek, adım 
adım... 

Huzurunuzda şunu ifade edeyim: Biz, Türk 
Milletini işçisiyle, köylüsüyle, çiftçisiyle, sana-
yicisiyle, tüccariyle, esnafiyle, hepsiyle topye-
kûn huzur içinde yaşıyan, bahtiyar bir topluluk 
yapmak istiyoruz. Nasıl olacak? Anayasanın 
başında «tasada ve kıvançta birlik.» Vatandaşı 
birbirine düşürürseniz, tasayı yaratırsınız, o za
man tasada birlik olur, kıvançta birlik nasıl 
olur? Hiç olmaz. Onu orta yerden silersiniz. 
Onun içindir ki, memlekette bir Fetret devri ya
ratmanın, yaratmaya çalışmanın Türk siyasi ha
yatında yeri olmamalıdır. 

Şimdi, düzen nedir diye soruyoruz, anlamı
yorsunuz. Bana bunu son seçimlerde de kala
balıkların içinde çıkıp, bu düzen değişikliği ne
dir, diye sordular. Dedim ki, ben de soruyorum 
'bu nedir diye. Bana, «Dağdaki çofban anladı 
da sen anlamadın.» diyorlar. Demek sen de 
anlamamışsın dedim. Vatandaş söylüyor, neyi 
değiştireceksiniz? Günlük hayatındaki sıkıntı
ları kaldıracağız. Nasıl kaldıracaksınız? Yani 
her insan için bir nizam mı yapacaksınız? O za
man orta yerden eşitlik prensibi kalkar. Ne ya
pacaksınız? Anayasanın neresini değiştirecek
siniz? Medeni Kanunun neresini değiştireceksi
niz? Türk Ceza Kanununun neresini değiştire
ceksiniz? Neyi değiştireceksiniz? Haklar den
gesinde ne biçim bir ayarlama yapacaksınız, bu
nu söyleyin. Bu lisanla, yani yasama organının 
Msaniyle söyleyiniz. Bu zamana kadar düzen de
ğişikliği için her hangi bir kanun teklifinde bu
lundunuz mu? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Toprak 
reformu... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Toprak reformunu izah ettik, Türk 
köylüsünü sadece toprakta çalışır, toprağın dı
şında çalışmaz hale getirirseniz, Türkiye'yi ebe
diyen fıkaralığa mahkûm edersiniz. Bakınız, 
dünya nereye gidiyor? Türkiye'de nüfusun yüz
de 70 i toprakta çalışıyor. Şu sıcak Haziran gü
nünde, gidin bakın nasıl çalışıyor vatandaşları
mız. Her ağacın dibinde çalışıyor, her tarlada 
çalışıyor, her evde çalışıyor, kadınıyla, kızıyla, 
çoluğu ile çocuğu ile, genciyle, ihtiyariyle çalı
şıyor. Ama yüzde 70 i çalışıyor. İsrail'de, Ame

rika Birleşik Devletlerinde nüfusun yüzde 5 i 
tarımda çalışıyor. Kendi memleketini besliyor, 
bütün dünyayı besliyor. Amerika Birleşik Dev
letleri yüzde 5 i ile. Fransa 3 milyon çiftçisini 
1 milyona, onu da 600 000 e indirmekle meşgul. 
italya, 1900 senelerinde nüfusunun yüzde 60 ı 
toprağa bağlı olduğu için bugün şikâyetçi. Bu
gün yüzde 35 i toprağa bağlı. Kalkınma felse
feniz kökünden yanlış. Türk köylüsünü sadece 
1965 senesinde veya 1966 senesinde aklınıza ge
lirse böyle olur işte. (A, P. eıralarında sürekli 
alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — italya 
toprak reformunu yaptı.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Her şey, politika lâftan kurtuldu, he
saba, kitaba girdi. Ben burada, Türkiye'nin ne 
kadar toprağı var, onu söyledim, 500 dönüm
den yukarı ne kadar var, onu da söyledim. Kaç 
aileye yeter bunu da söyledim. Âmâli erbaa ile 
bunun içinden çıkılabilir. Bunun yanlış olduğu
nu gelip söylersiniz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye endüstri-
leşecek. Endüstride çalışan Türk vatandaşının 
geliri, toprakta çalışanmkinden 4 misli fazla
dır. Kalkınma böyle olacak. Toprağı hep tümüy
le bırakalım mı? Ne münasebet? Besliyebileceği 
kadar insanı toprakta bırakacaksınız. Bunu zor
la da yapamazsınız. Hiç kimse, bunun birtakım 
zor tedbirleriyle yapılacağını düşünmesin. Ya
pılamaz bu zorla. Siz Türk vatandaşına iş imkân
ları buldunuz da vatandaş şikâyetçi mi oldu? 
Şehirlere gecekondu diye koşup gelen odur. 
Topraktan sökülüp geliyor, baba ocağından sö
külüp geliyor, hislerle bağlı elduğu toprağın
dan sökülüp geliyor. Geliyor, çünkü daha iyi 
hayat şartlarını arıyacak kadar cesaret sahibi, 
hayatiyet sahibi. Onun içindir ki, siz bu adama 
4 dönüm toprağın başında otur, üç tane keçi, 
iki tane koyunla geçin diyemezsiniz. Senelerdir 
bunun içinde. 

işte Türkiye ̂ deki hareket bu. Bunu anlamak 
lâzım. Yani, biz toprağı olmıyan Türk vatanda
şının topraksız kalmasına razı değiliz. Progra
mımızın içinde 45 nci maddesinde var, seçim be
yannamemizde var, Hükümet programımızda 
var. Devlete ait toprakları vereceğiz diyoruz, 
veriyoruz. Daha da vereceğiz. Tapusu ve sairesi 
kolay şeyler değil ki. 
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On'dan sonra, seçim beyannamemizde var. I 
Kullanılmıyan toprakları da yine bedelini öde
mek şartiyle, istihsal yapmıyan toprağı da be
delini ödemek şartiyle alıp vereceğiz. Bunu da 
yapıyoruz. Birçok yerlerde Türk köylüsünü 20 
senede edindirme kredileriyle borçlandırarak 
toprak saJhibi yaptık, yapmaya da devam ede
ceğiz. İşte konuştuğunuz 240 milyon topraktan 
11 milyon toprak budur, Bir adama 100 dönüm 
verirseniz, 5 dönümü olan adam da karşınıza 
çıkıp, adaletsizlik yaptınız diyecektir. Ama, zan
netmiyorum Türkiye'de kimse toprağın kollek-
tif imlenmesini düşünsün. O bizim sistemimize 
uymaz. Onu yapıyorlar. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Sayın Erim, her defasında söylüyorlar, köy
lü mahsulünü değer pahasına satamıyor. 

Muhterem milletvekilleri, köylünün istihsal 
ettiği malın yüzde 80 i Devletin taban fiyat po-
litikasiyle korunmuştur. Buğday bugün 83 -85 
kuruştur. Bu, taban fiyattır, taban. Daha fazla 
ediyorsa götürsün satsın, buna mâni olan kimse 
yoktur. Hükümet tavan fiyat koymamıştır, ta
ban fiya koymuştur. Yani, ondan aşağı satma
sın. Nedenini de söyliyeyim. Türkiye, buğday 
ihraceder memleket haline gelecek, birkaç yıl 
sonra, buğday alan değil, 20 yıldır buğday alı
yoruz. Buğday ihraceden memleket haline gele
ceğiz. 58 kuruş Roterdam piyasası. Türkiye'de 
85 kuruş. Şeker işte şekerdeki problemimiz de 
budur. Türkiye'de şekerin maliyet bedeli 194 ku
ruştur. 60 kuruş dışarda. 130 kuruş sübvansi-
yohe ederek şeker sattığınız zaman 100 000 ton 
şekerde 130 milyon zarar ediyoruz. Zararı kim 
ödiyecek? Yine vergi mükellefi ödiyecek. Türk 
halkına gidip, senin buğdayını ucuza alıyorlar, 
demek gayet kolaydır. 

Ondan sonra da gecekondu semtine gidip 
«Pahalı burası» demek, bu da kolaydır. (Paha
lılıkla Mücadele Cemiyeti) falan kurmak, (Köy
lüyü Kalkındırma Cemiyeti) kurmak kolaydır, 
ama mesele, birisine gidip, malını ucuza alıyor
lar, diğerine gidip, pahalıya satıyorlar, dediği
niz zaman hallolmaz. Çünkü gerçek bu değil. 

Bakınız, biz bugün gübreyi yüzde 15 ucuz
lattık, traktörü 5 000 lira ucuzlattık. Gübre 
bugün 53 kuruşla 70 kuruş arasında satılıyor. 
Evvelce 67 - 70 kuruşla 110 kuruş arasında sa
tılıyordu. 4 tane gübre fabrikası inşa halinde. | 
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5 nci fabrika ki, bu sene inşaasına geçilecek, 
Marmara kombinesi 27 kuruşa gübre maledecek. 
Yani 55 kuruşa bugün Türk köylüsü alıyor. 
27 kuruşa maledecek. 35 kuruş civarında Türk 
köylüsüne gübre satmıya çalışıyoruz, gübre te
darik etmiye çalışıyoruz. 

Bunlar köylüye inme yolu değil, köylünün 
çocuğunun okuması ile alâkası yok bunun. Köy
lünün tarlasında ekin olursa, o, cebine giren pa
rayı nasıl harcıyacağmı çok iyi bilir. Canından, 
dişinden ayırır, evvelâ çocuğuna harcar, diyo
ruz. 

Her vesile ile «Bozuk düzen» diyorsunuz. Siz 
diyorsunuz, fakülteler diyor, hocalar diyor. On
dan sonra da diyorsunuz ki, «Bizi niye bunlar
la bir araya getiriyorsunuz»? Niye burda birta
kım şevler okudunuz? Ben de okudum, sonunu 
da bağladım, açık bırakmadım. Dedim ki, bakı
nız Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübünün 
söylediği şeylere... Bakınız diğer bir fakültenin 
söylediği şeylere... «Memleket sorunu efendim. 
Bunlarla alâkadar olsun çocuk.» Diyorsunuz. 
Bunu da münakaşa edelim. Münakaşa edelim, 
memleket sorunu, alâkadar olsun. 

Üniversite öğrencisi ve üniversite öğretim 
üyesi, endoktrine bir üniversite öğretim üyesi 
ve endoktrine bir üniversite öğrencisi mi isti
yorsunuz? Yoksa, ufukları enginlestiren, her 
türlü alternatifleri mukayese edebilen, hangisi 
doğru, hangisi eğri, hamasinde daha çok hak 
var, bunu, düşünme kabiliyetine erebilen üni-
virsite talebesi mi istiyorsunuz? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) birincisi militan olur; 
vani siyasi bir maksadın militanı olur, ama dü
şünme gücünü kazanmaz. O zaman üniversite
miz üniversite olmaz. 

Nitekim. Türk Anayasasının 120 nci madde
sinin zabıtları tetkik edildiği zaman görülür, 
üniversitenin nasıl olacağı tarif edilmiş. Nasıl 
olacak Türk üniversitesi? 

Türk üniversitesi, muayyen bir doktrini olan, 
muayyen bir görüşü savunan bir üniversite de
ğildir. Yani, düzen değişikliğini savunan bir üni
versite değil. O sizin doktrininiz. ( A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, gülüşmeler) Türk üni
versitesi, fikirleriyle, üyeleriyle hür bir üniver
sitedir, hür... Bir fikre esir bir üniversite değil. 
Bir düşünceye saplanmış bir üniversite değil. 
Her türlü fikrin beyan edildiği, her türlü te-
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fekküre açık bir müessesedir. Bütün bunlar an
cak millî olmak vasfını muhafaza edecektir. (A. 
P. ve Güven Partisi sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Türk üniversitesi derken, hür ve 
millî üniversitenin esasları Anayasaya konuma-
ya çalışılmıştır. (A. P. ve Güven Partisi sırala
rından «Bravo» sesleri) bu zabıt, Kurucu Mec
lisin zabtı. Söyliyen de Turan Güneş. (A. P. ve 
Güven Partisi sıralarından gülüşmeler) 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Eskiden öyle idi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) Devam ediyor : 
Biz üniversitelerimizde demokratik ruhta ye

tişmiş, her türlü fikirlere açık, yani sadece sı
nıf kavgacısı değil, emekçi ve saireci diye hal
kı bölerek, onun dışında kalanlara hayat hakkı 
tanımıyan bir memleket değil. Ama millî kültü
re hadim insanlar yetiştirmek istiyorum.» De
vam ediyor : «Mesele, hür ve millî bir kültürü 
Türk çocuklarına vermektir.» Hür ve millî kül
türü Türk çocuklarına vermektir, muayyen 
bir doktrini değil. Ondan sonra, 70 tane talebe 
partinize kaydoldu diye, boy boy fotoğraflar 
çektirirsiniz. 

«Üniversitemiz millî kültür yapan müessese
ler haline gelmekte ve bunun teminatına kavuş
maktadır.» Böyle diyor. 

Beyefendiler, oyunu kaidelerine göre oynı-
yalım, deyişimizin sebepleri var. Ve üniversite
leri siyasi minder olmaktan çıkaralım, deyişimi
zin sebepleri var. Hiçbir şeyi sebepsiz söyleme
dik huzurunuzda. Meselenin tarihî seyrini an
latışımızın sebepleri var. Diyoruz ki, rahat bı
rakalım şu üniversitesi ve politikayı burada ya
palım, meydanlarda yapalım. Bu, üniversite 
politika yapmasın, demek değil. Üniversite, 
kendi tefekkürü içerisinde, kendi nizamı içeri
sinde, hür düşüncenin bütün nimetlerinden fay
dalanarak ve bir fikri yuhalıyarak diğer fikri 
alkışlıyarak değil, her fikri düşünerek incele
menin yolunu bulsun. (A.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamın bura
sında şunu arz edeyim : 

Üniversitelerdeki huzursuzluk, şayet bu 
Mecliste muayyen meseleler vuzuha kavuşmaz, 
asgariler de mutabık kalmazsak devam eder. Ve 
üniversiteleri, iktidarların başına bir nevi sı
kıntı yapmak hevesleri bitmedikçe, bu mesele 
devam eder. Ama bundan şunu çıkarmayın. 
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Efendim, üniversitenin hiçbir meselesi yokmuş 
ta iktidarın başına dert olsun diye hâdiseler 
çıkmış... Bunu çıkarmayın. Dertler ve mese
leler vardır. O meseleleri halletsek dahi yine bir
takım meseleler çıkıyor ise, o zaman bunu sa
dece üniversite gençliğinin çağdaş seviyeye eriş
me gibi mütalâa etmek yanında başka faktör
lerin bulunduğunu ifade etmek lâzımdır,, onun 
için söylüyorum. Biz meseleye tek bir sebep 
bulmuyoruz, birçok sebep buluyoruz. Sebepler
den birisi de, politikacıların üniversiteye gir
mesidir. Sebeplerden birisi bu. Diyoruz: «Cami
ye, mektebe, kışlaya girmiyelim.» Bunu bura
ya geldiğimiz günden beri söylüyoruz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Siz cami
den çıkmıyorsunuz ki.. Politikayı orada yapı
yorsunuz. (A. P. sıralarından gürültüler, «Siz 
de biraz camiye girin» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Köylü mahsulünü değeri ile satamı
yor, diyor Sayın Erim. Köylünün arpanın kilo
sunu 20 paraya buğdayın kilosunu 3 kuruşa 
sattığı zamanları biliyoruz, kurunu vusta değil, 
Kurunu Vusta değil. O zaman diyorsunuz ki «E 
anladık, bizi hep suçlayıp duruyorsunuz. Biz 
o işi bıraktık», diyorsunuz. Bir taraftan da der
seniz ki, «Milleti kurtaran Cumhuriyet Halk 
Partisi..» öbür taraftan da bu yükü sırtınıza 
almaya mecbursunuz. Kaldı ki, bunda da bir an
laşalım. Milleti kurtaran Cumhuriyet Halk Par
tisi değildir. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) •— Öyle değil, öy
le demedim. Atatürk kurtarmıştır, diyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi 
ile dünkünün hiç alâkası yoktur. (A. P. ve Gü
ven Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Altıok ve saire hiç müdafaasını yapmıyor
sunuz, görmüyoruz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Paslandı onlar. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Hiç.. Şimdi Altıoku falan ittiniz» 
«Ortanın solu» diye gidiyorsunuz, Hayır gidin, 
bir şey demiyoruz. Ama, mühim olan mesele, 
bu kürsüye gelip, «Milleti Cumhuriyet Halk 
Partisi kurtarmıştır.» demektir. Böyle bir du
rum yok. Millî Mücadele Cumhuriyet Halk Par
tisi ile başlamamıştır. Millî Mücadele, Türk Mil
letinin yer yer dayanışması ile, Müdafaa-i Hu
kuk cemiyetleri ile, çeşitli cemiyetler ile, da-
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ha hiç kimse ortada yok iken, Türk Milleti
nin şuuru ile ortaya çıkmıştır. (A. P. ve Gü
ven Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bunun şeraresi bu mücadelenin âlemi, bu 
mücadelenin sembolü, bu mücadelenin yılmaz, 
bıkmaz, hiçbir zaman meseleler karşısında so
ğukkanlılığını, cesaretini kaybetmez büyük li-
dolri, ama büyük milleti ile elele, büyük lideri, 
Büyük Atatürk'e gayet tabiîdir ki her Türk va
tandaşı şükran ve minnet borçludur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
Ama müktesebat meselesine gelince, mükte-
sebatınız o kadar parlak değil. Bunun burda 
münakaşasını yapmanın bir faydası yok, ken
diniz ikrar ediyorsunuz. Biraz sonra gelece
ğim ikrarlarınıza. Bütün sene uğraşıp, çıkardı
ğı bir harman buğdayı satıp vergiyi ödiyeme-
diğimiz günleri biliyoruz. Evet, ben bunları ro
manlarda okumadım, içinden geliyorum onun. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Derseniz ki, burda söylemeye mecburum; 
«Cumhuriyet Halk Partisi - aynen cümle bu - bu 
memleketi düşman istilâsından kurtardığı 
günden itibaren».. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Atatürk dedik, 
zabıtta var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİBEL (De
vamla) — Bitmiyor ki cümle onunla. Yani 
oraya koyduğunuz Atatürk biraz reaksiyonun 
neticesi olmuştur, onunla cümle bitmiyor. Eğer 
böyle diyorsanız milletin hakkını gasbediyor-
sunuz. Bunu yapamazsınız. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Öyle demedik, 
demagoji yapma Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla). — Bu meselede fevkalâde hassas olmaya 
siz de mecbursunuz, biz de mecburuz. Çünkü 
eğer halka dönüklük istiyorsanız buradan baş
lar bu iş. Halkın hakkını teslim etmekle baş-
laı*. Ondan sonra, zabıt için söylüyorum, devam 
ediyorsunuz; «Elbette Türk Milleti, ona ne şü-
pe diyorsunuz». Ama gürültüler geliyor, zap
ta geçmiştir, reaksiyonlar geliyor. Bunu bir da
ha münakaşa etmiyeceğimizi ümidediyorum. 
Çünkü sizin de itiraz etmiyeceğinizi ümidedi
yorum. Diyorsunuz M; «0. H. P. nin yanıldığı 
olabilir». E, bu yanılmayı 1965 te kabul ediyor
sunuz, yahut 1966 da. Diyorsunuz ki; «Biz ya
nılmışız. Otuz küsur sene icraat yapmışsınız 
bu memlekette. Otuz sene sonra yanıldığınızı 

anlıyorsanız o zaman memleketin otuz senesi
nin hesabını vermeniz lâzım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bize dönüyorsu
nuz, tutucusunuz, susunuz, busunuz, bize demi-
yorsanız birisine diyorsunuz herhalde tutucu 
filân diye. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Size di
yoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Onlarla neyi kasdettiğinizi anlamak-
aynen düzen gibi, neyi kasdettiğinizi anlamak 
müşkül. Bizim politikamız ve felsefemiz Türk 
halkının gerçekleriyle yoğrulmuştur. Biz dokt
rinci değiliz. Gayet açık söylüyoruz. Biz birta
kım dogmatik başka memleketlerin kapalı oda
larında, filân üniversitenin, falan üniversitenin, 
düşünülmüş, bizim bünyemizi hiç bilmeden dü
şünülmüş şu sistemine, bu sistemine veya başka 
sistemine,, hiç birisine tutkulu değiliz. Bunların 
hiç birisine en ufak bir değer verdiğimiz yok, 
itibar ettiğimiz yok. Biz, büyük Atatürk'ün 
gösterdiği yolda Türkiyenin problemlerinin çare
sini bizatihi bu problemlerin içinden çıkarmak 
yolundayız. İşte bu bizim tuttuğumuz yol, mil
lî bir yoldur. Gerçeklere dayanan bir yoldur. 
Memlekete hayatiyet veren bir yoldur. Kuvve
tini memleketin hayatiyetinden alan bir yoldur. 

Reform taraftarları değilmişiz. Hangi re
formun taraftarı değiliz? Millete, memlekete 
faydalı olacak her türlü ilerlemenin taraftarıyız. 
Kupkuru reform için reformcu değiliz. Çünkü 
reform için reformcu olursanız memlekete bü
yük zararlar verirsiniz. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Memleketin bünyesine, memleketin gerçek
lerine uymıyan şeyleri memleketin sırtına yük 
edersiniz, kaynaklannı israf edersiniz. Hangi 
ileriliği gösterdiğiniz de Türk halkı reddetti? 
Neyi reddetti? Bize rey veren Türk köylüsü 
okul istiyor. Bu tutucu mu? Okul istiyor, okul 
açın bana, diyor. Yol istiyor, su istiyor, ışık 
istiyor, daha iyi tohum istiyor, daha iyi hayat 
şartları istiyor, tutucu mu bu? Biz tutucu
yuz da bize neye rey veriyor da size vermi
yor. (Gülüşmeler.) 

Bugün Türkiye bir anarşi tehlikesi karşı
sında mıdır; soruyor Sayın Erim. Türkiye bir 
anarşi tehlikesi karşısında değildir. Ama Tür
kiye'yi bir anarşinin içine götürmek mümkün
dür. Türkiye'yi anarşinin içine götürmiyelim 
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diye burada konuşuyoruz. Yollarını, çareleri
ni söylüyoruz. Türk Devleti rüzgârın önünde 
yaprak değil ki, şu istikâmetten üfürdüğü-
nüz zaman şu köşeye gitsin, öbür istikâmet
ten üfürdüğünüz zaman öbür köşeye gitsin. 
işte gitmesin diye uğraşıyoruz. Gitmiyecek-
tir. 

Sayın Erim soruyor; «kanunları uygula
mak sizin vazifeniz» diyor, bunu neden bi
rinci gün sormadığını da şöyle izah ediyor; 
«meseleler büyümesin, biz böyle düşündük» 
Ama bununla kalmıyor, çünkü böyle düşün
dükleri takdirde şöyle demesi lâzım; işgali 
tasvibetmiyoruz. Onu demiyor. îşgal kanun
suzluktur, bunu da demiyor. Biz bunu soru
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri; bütün çabamız 
Türkiye'yi idare edilemez hale getirmemektir. 
Muhalefetiyle, iktidariyle bunda her Türk va
tandaşının, taraflısının, tarafsızının her Türk 
vatandaşının menfaati var. Türkiye fitret de
virlerinin zararlarını çok çekmiştir. Türkiye 
iki yüz senedir bir Devlet düşmanlığı mü
cadelesi yapıyor. Onun sonunda batmıştır. Os
manlı imparatorluğu. Onun içindir ki, di
ğer memleketlerde çeşitli hâdiseler oluyor, 
evet, hiçbirisi bir Devlet düşmanlığına varmı
yor. işte Devlet düşmanlığına hâd'seleri gö-
türmiyelim diyoruz. Kanunları uygulamak 
bizim vazifemiz, ama değerli anamuhalefetin 
vazifesi de var; kanunları uygulamadığımız 
«neden uygulamıyorsunuz» demek;, kanunların 
uygulanmamasına hiçbir şekilde göz yumma
mak ve bütün bunlara âzami titizliği göster
mek de muhalefetin vazifesidir. Uymıyan kına
ma vazifesi var. 

Sayın Erim buradan üç şey söylediler; bi
rincisi, çocuklarımızın kınanacak hiçbir şeyi 
yoktur, ikincisi, tekrib ve takdir ediyoruz, 
yani birincide de kalmıyorlar, birinci konuş
masında, tebrik ve takdir ediyor, üçüncüsü, 
bir gençlik kolu başkanı var ki, bir yazı yaz
mış ki, bu yazı ordinaryüs profesör tarafından 
ancak yazılabilir. 

Şimdi bakıyoruz, kınanmıyan hareket; işgal, 
tebrik ve takdir, işgale "ondan sonra bir or
dinaryüs profesörün imza atabileceği yazının 
altı; «sokaklara dökülürüz ha.» 
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E, şimdi bu durumda, kanunları tatbik et
senize demekle meselenin içinden çıkıyor mu
sunuz muhalefet olarak? Kanunların tatbik 
edilmesine niçin yardımcı olmuyorsunuz? Yar
dımcı olmak için de gençliğin heyecanlarını 
anlıyoruz, ama işgale kadar bu iş gitmez. Öğ
renci de bizim, üniversite de bizim,, üniversite 
profesörü de bizim. Alkışladığınız bunu yapan 
talebeyi, tarafınıza aldınız, ne olacak? Bun
lardan bir şey çıkmaz muhterem milletvekil
leri. 

Ben bir demeç vermiştim. Bu demeci dün 
aynen okudum. Demecimde ne dediysem yine 
onu diyorum. Ve demecimde temenni etmi
şim ; «Meselelerin bir tahrip haline gelmemesini 
temenni ediyorum» demiştim. Ama meseleler bü
yümüş, işgal haline gelmiş, işgali tasvibetmedi-
ğimi de söylemişim. 

NlHAT ERtM (Kocaeli) — Ama işgal 
vardı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Evet, bir veya iki yerde vardı. Evet 
ama yayılmış her tarafa. Yaymamak için deme
mişim. Ve yayıldığı zaman da çıkmışım demi
şim ki, «hayır.» 

Şimdi, dün de söylediler, bugün de söyle
diler, geçen gün de O. H. P. nin Sayın Genel 
Başkanı ifade buyurdular; bizim çocuklar daha 
evvel başlamış bu işe. Bu doğru değil. 13 Mart 
tarihli bildiri ne yazıyor içinde bilmiyorum ya 
üniversiteyle mi ilgili, çünkü iki - üç senedir 
bir bildiriler furyası gidiyor Türkiye'de. Eline 
kalemi alan, bir bildirinin altına imzayı koyu
yor. Şu iki buçuk sene zarfında belki yüzü ge
çer bildiri. Eğer bunların her birisini bir prob
lem diye alsaydık biz, hiçbir şey yapmak im
kanını bulamazdık. Bunlara karşı uyanık ol
muşuzdur, ama işte üniversiteye politikayı 
sokmanın neticelerinden birisi de odur. Üniver
siteyi hiç kimse hür düşünceden mahrum bı
rakmak istemez. Andoktrinasyonu sokmaktan 
bahsediyorum. Aynı şekilde düşünüyorum, dün 
de söyledim, ilk söylediğimiz demeçte beyanat
ta ne söylediysek ona da "sadık kaldık. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kürsüye ge
lip kendisini müdafaa etme durumu yok. Hü
kümet Başkanı olarak bu hususta mütalâada 
bulunmak bana düşer. Hiç olmazsa gerçeği or
taya koymak bana düşer. Bu ziyaretlerden 
sonra beyanatı ne Başbakan, ne Cumhurbaşka-

408 — 



M. Meclisi B : 81 26 . 6 . 1968 O : 1 

nı ne çok kere vekiller vermiyor. Ziyareti ya
pan heyetler çıkıyor, şöyle dendi deniyor. Sa
yın Cumhurbaşkanımıza izafeten Sayın Erim'-
in söylediği şey böyle bir durumdur. 

Üniversite öğrencilerimizin bir noktaya ka
dar olan haklılığını hep kabul ediyoruz. Hiç 
kabul etmiyen yok. Bir noktadan ileride, işga
le giden haksızlığını kabul etmiyoruz. İşgale 
giden kısmı haksızlıktır, diyoruz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Keşke ilk gün 
söyleseydiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Beyefendi zatıâliniz son gün bile 
söylemiyorsunuz. Beni ilk gün niye söyleme
din diye muaheze ediyorsunuz? Siz bir son 
gün söyleyin hiç olmazsa. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — O fikirde ol
sam söylerdim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Her şey de yatıştı şimdi. Söyleyin. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Söyleyin, söy
leyin korkulacak bir şey değil, işgali gayrihu-
kukîdir. Söyleyiverin de bitsin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Buradan bir hukuk profesörüne at
fen bir pasaj okudular Sayın Erim. Altında 
ve üstünde ne var bilmiyorum. Bilmediğim için 
de bazan paragraflar çok yanlış şey ifade ede
bilir, çünkü ben bir beyanda bulunacağım, bu 
beyanda yazı sahibinin alınmaması gerekir, hu
kuk profesörü, boykot ve işgalin uygulanışını 
tebrik ye takdir ediyor. Yani boykot ve işgal 
hakkında bir şey demiyor da üniversite rek
törünün odasına girip yetmiş yaşında ak saç
lı profesörü kolundan tutup atacaksınız dışa
rıya, bunu takdir edeceksiniz ve bunu da Sayın 
Erim kendi haklılığına şahidolarak gösteriyor, 
buyurun. 

Üniversitenin niye yardım istemediği veya 
Hükümetin niye polisle girmediği meselesi iş
galin suç olmadığı neticesine bizi götürmez. Ay
rı ayrı şeylerdir. Üniversite yardım istememiş 
olabilir, biz şu veya bu sebepten, sizin takbih 
edebileceğiniz sebepten dahi girmemiş olabiliriz. 
Ama bu, o fiilin hukukîliğini tesbit etmez. Sa
yın Erim; «idare edenler, idare edilenlere zul
mederlerse mukavele bozulmuş olur», dediler. 
Bu isyan teorileri, ihtilâl teorileri, bunlara gi
recek değilim. 17 nci ve daha sonraki asırların 

[ çok tartışılmış meseleleri var. Ama zannediyo
ruz ki 1961. Anayasasiyle Türkiye'de zulüm 
yapma imkânları ve bunun neticesinde ayaklan
malar meydana getirme gibi yollar tıkalıdır. 
Birçok kere söyledik, eğer böyle bir durum var
sa, bütün işimizi gücümüzü bırakalım evvelâ bu 
sistemi ıslah edelim. 

İşte böyle deseniz o zaman anlıyacağız dü
zenden kastınızı. Gelin şu kanunları toptan ıs
lah edelim, neresini ıslah edeceksek, öyle de
miyorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de ba
ğımsız mahkemeler var. Hak aramak için her 
türlü yollar açık. Dilekçe hakkı var, Yüce 
Meclislerin Dilekçe komisyonları var. idare, 
ardına kadar kapılarını vatandaşa açmış. İda
renin bütün eylem ve işlemi müstakil yargı or
ganının denetimine bağlı, siyasi denetime bağ
lı, halkın denetimine bağlı. Yani Hükümeti ya
ramaz çocuk farzetmişsiniz, icrayı bir ağaca 
urganla elini kolunu, bağlamışsınız, her şeyi
ni. Zulüm, kim yapacak zulüm? Gayrimesul 
organlar çıkar, zulüm yaparsa ona tedbir dü
şünmek gerekir. Yoksa meşru organların Tür
kiye'de zulüm yapmasına .imkân yok. Buna im
kân yok. Üç denetime tabi icra. Her türlü ey
lem ve işlemini kaza görecek, Parlâmento, gü
ven müessesesi, güvensizlik müessesiyle icrayı 
kontrol altında tutacak, gensoru müessesesiyle, 
genel görüşme müessesesiyle, sözlü soru mü
essesesiyle, gündem dışı konuşma müessesesiy
le, komisyonlarında umumi heyetlerinde icra
yı denetime tabi tutacak. O kadar tutacak ki 
son iki büçük sene zarfındaki denetim görevi 
saat itibariyle Meclislerin % 55 ini tutuyor. 
Hür basın, her istediği şeyi yazacak, hiçbir şeyi 
sakınmadan pervasızca yazacak, hür basının 
gözü önünde her şey cereyan edecek. E, bu 
memlekette zulüm vardır, isyan hakkı doğar... 
Bunu kabullenmeye imkân yok. Bunu îmaen 
dahi kabullenmeye imkân yok. Buna dayana
rak üniversite talebesine veya başka gruplara 
isyan hakkı tanımaya imkân yok. Danıştay ka
rarlarına, Sayıştay kararlarına, Yargıtay karar
larına, Anayasa Mahkemesine saygılı değilmi
şiz. Yahut buna benzer bir şey( E., bunu 10 defa 
münakaşa ettik. Bir defa daha münakaşa et
sek bir fayda sağhyacağına kaani değilim. 
Çünkü bizim söylediğimiz bir değer taşıyorsa 
buna inanmanız lâzım, eğer bize inanmıyorsa-
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nız bizi mütemadiyen söyletip durmakta bir 
fayda mütalâa etmiyorum. 

Üniversite öğretim üyeleri hepsi vazifeleri
ni gereği gibi yapıyor mu, Sayın Erim buyur
dular? Hiçbir toplulukta herkesin vazifesini 
gereği gibi yaptığı iddia edilemez. Ama iddia 
edilemiyecek bir şey daha vardır, herkesin va
zifesini kötü yaptığıdır. Bu da iddia edilemez. 
Her ikisine de imkân yoktur. Bununla demek 
istemiyoruz ki, aksıyan şeyler varsa düzeltil
mesin. Aksıyan şeyler düzeltilir, düzeltilmeli
dir. Memlekette mühim hâdiseler olmuştur; ga
yet tabiî ki, üniversite profesörü, üniversite 
yönetim kurulları bunların hepsini gayet 
dikkatle nazarı dikkate alacaklardır. Yüksek, 
entellektüel seviyeyi haiz kimselerdir, bunların, 
doğan hâdiseleri tahlil etme güçleri olmıyacak 
mıdır? 

Şimdi Sayın Erim'in bir sözüne de dokun
mak istiyorum; üniversite hocasının dışarda ça
lışması çalışmaması meselesi. Aslolan üniversi
te hocalığının aksamamasıdır. Bunda" yerden 
göğe kadar ısrar etmede haklılık vardır. 

Ama bu fonksiyonu aksatmadan dünyanın 
birçok memleketlerinde üniversite hocası dışa
rıyla temas halindedir. Temas halinde olmazsa 
hakikaten ilim yapma imkânı yoktur. Temas 
halinde olmazsa tatbikatta, yetiştirdiği talebe
den geri kalır. Ve nihayet hakikaten bu yüksek 
seviyeden memleket faydalanmak mecburiyetin
dedir. 

Sayın Erim bir teklifte bulunuyor, diyor ki; 
evet bunlar bir menfaat karşılığında yapılı
yor. 

Muhterem milletvekilleri, topyekûn menfaati 
eğer kötü bir şey addediyorsanız, kârı, kazanç 
arzusunu, o zaman Anayasanın 40 ncı maddesin
deki «hür teşebbüs fikrini» kaldırırsınız. Eğer 
diyorsanızki, kolektif olsun bu, yani, üniver
site hocaları dışarıda çalışsın, ama kazandıkları 
paralar üniversitenin kasasına girsin, bundan 
da hiçbir netice çıkmaz. Bu, âdeta hocalığın 
devletleştirilmesi olur. Ya bunu, hiç çalışmasın 
diyeceksiniz yahut da aksamıyacak şekilde ça
lışmasına devam edecektir. Hacettepe ve Or
ta - Doğu Teknik Üniversitelerinin şartları aynı 
değildir. .Daha yeni kurulmuş üniversitelerdir, 
daha başka türlü denetim yolları vardır. Orta -
Doğu Teknik üniversitesinin mütevelli heyetini 
Hükümet tâyin eder, murakıplar heyetini Hü

kümet tâyin eder. Daha başka türlü kuruluşu 
vardır. 

Sayın Erim köy enstitüleri mevzuuna temas 
buyurdular; bunu da bir vuzuha kavuşturalım. 
Kanun çıkarılıyor ve bu kanunlara göre de 
29 . 6 . 1947 gün ve 6/10358 sayılı Bakanlık 
Onayı çıkıyor. Bu Bakanlık Onayı ile her iki 
kanunda da yapılan bütün değişiklikler öğret
menin geçimini artık kendi istihsali ile değil 
Devlet tarafından temin edilmesi esasına daya
nıyor. Köy enstitüleri dediğiniz sistemin içinde 
şu vardır; köy çocukları gidecek. Ne yapacak
lar orada? Hem tarım öğrenecekler, hem öğ
retmenlik öğrenecekler, hem başka şeyler öğ
renecekler. Sonra gelecekler köye bu öğretme
ne 100 lira para verilecek. 

(A. P. sıralarından «20 lira» sesleri.) 

Yahut 20 lira. Eğitmen 20 liradır da öğret
men 100 liradır, öyle hatırlıyorum. Her neyse 
20 lira para verilecek, maktu bir para verile
cek. Yani, şehirdeki öğretmenden çok daha az 
bir para verilecek. Kendisi o toprağın üstünde 
çalışarak hayatını kazanacak. Bunu 1947 sene
sinde değiştiriyorsunuz, Devlet tarafından geçi
mi temin edilir hale getiriyorsunuz. Yani sis
tem köy enstitüsü sistemi olmaktan çıkıyor, öğ
retmen okulu sistemi haline geliyor. Bu, olu
yor. 

Şimdi, bu sonradan yapılmıştır, önceden ya
pılmıştır, keşke yapmasaydık, keşke yapsaydık. 
Yapmasaydınız ne netice alacaktınız bugün? 
Yani orada çalışan, 100 dönüm toprağı olan, 
80 dönüm toprağı olan köylü mesut ve müref
feh de, hiçbir kaderi, tasası yok da, çiftle çu
bukla uğraşacak, ondan sonra maişet için uğra
şacak talebesini bir kenara bırakacak öğretmen 
bahtiyar mı olacaktı? Bugün üniversite hoca
sının serbest çalışmasına karşısınız, ama köy 
öğretmeninin kendi hayatını kendisinin kazan
masını derpiş eden bir sistem kalktı diye hayıf
lanıyorsunuz, bunu anlamaya imkân yok. (A. P. 
sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) Yani 
köy öğretmenini üniversite hocasından daha mı 
mesuliyetli addediyorsunuz? Çocuklarını ihmal 
etmiyecek mi? Değiştirmişsiniz bu sistemi. Ken
diniz değiştirmişsiniz; «içimiz yanıyor» diyor
sunuz. Sonra gelmişsiniz 1961 de iktidara. E.. 
neden getirmediniz içiniz yanıyorsa? Köy ens
titülerinin sistemi 1947 de değişmiştir. İsmi de 
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zannediyorum 1954 te değişmiştir. Ya 1953 te, 
ya 1954 te. öğretmen okulu olmuştur. Yani 
hali ne ise artık o fonksiyonunu görmüyor, öğ
retmen okulu fonksiyonunu görüyor. Köy ço
cuğu % 80 i, geçen gün de arz ettim, % 80 i 
köy çocuğu alıyoruz. Bu nisbet 755 idi, biz 80 e 
çıkardık. Hepsi köy çocuğu olsun dersek bir 
köy şehir ayırımı yaparız. Türkiye'de kötü olan 
işlerden birisi de, bu köy , şehir ayırımıdır. Esa
sen köy enstitüleri ile birlikte köy, şehir ayırı
mı yapıldı. Ben köy enstitüsü meselesini çok 
yakından biliyorum, içinden biliyorum, kurul
duğu günden itibaren biliyorum. Bakınız ne ol
du: Köye gelince, sırtında taş taşıyarak köylü 
okulunu yapacak. Okul seferberliğini hatırlarsı
nız 1940 ların. Sonra öğretmenini köy kendisi 
besliyecek. İşte bugün müdafaasını yaptığınız 
köyün, sizin kafanızdaki yeri bu. (A. P. sırala
rından, alkışlar) O zaman tam köy şehir ayırı
mı olur. Olmuştu da. İşte o zaman sırtında taş 
taşıyan köylü, yapılan muamele zulüm haline 
gelmişti. Bugün köylü gelip kendisi parayı ve
riyor ; alın şu parayı, diyor okula harcayın, alın 
şu parayı diyor, elektriğe harcayın, alın şu pa
rayı diyor, yola harcayın. 

Özel okullar meselesi hususunu da söyledim. 
Âzami itinayı göstereceğiz, kanunların derpiş 
ettiği murakabe fonksiyonumuzu âzami şekilde 
yapacağız. Yine gayet açıkça söylüyorum; ak
sayan bir cihet olursa, bizi ikaz ederseniz mem
nun oluruz. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; sözlerimin 
sonuna geliyorum, bir iki şeyi daha arz etmek 
durumundayım. Sayın Erim'in basına verdiği 
bir özet var. Bu özet tabiî ki, meal bakımın
dan burada söylendiği gibi de olsa, üslûp bakı
mından, esas bakımından bir miktar farklıdır. 
Buna bir şey demiyorum, yalnız bu özette mev-
cudolup da Sayın Erim tarafından ifade edilmi-
yen bir husus var burada, o husus yarınki mat
buata geçer, matbuat söylenmemiş bir şeyi söy
lenmiş gibi değerlendirmek durumunda kalır. 
Sayın Erim'i böyle bir duruma koymamak için 
ben sadece gayet kısaca temas edeceğim. Diyor
lar ki; «Çimento rezaletini 3 yıldır bağırıyoruz. 
Bunun karaborsasına meydan vermiyecek ted
birler Hükümetin elinde. Aldık, alıyoruz diye 
zaman geçiyor.» diyorlar. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; samimiyet 
yok bunda. Çimento için üç yıldır bağırdığını

zı, nerede bağırdığınızı başka bir konuşmanızda 
eğer tasrih ederseniz memnun olurum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bütün seçim ko
nuşmalarında. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ama, ben şunu ifade edeyim; birinci 
Beş Yıllık Plâna bakarsanız, Türkiye'nin 1960 a 
kadar yaptığı fabrikaların, çıkardığı çimento
nun 1970 e kadar yeteceği yazılıdır. Bununla 
bağırmanızı nasıl telif ediyorsunuz. (A. P. sıra
larından, gülüşmeler.) . 

NİHAT ERİM (Kacaeli) — ithal edebilirsi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi geliyoruz, 1960 a kadar yapı
lan fabrikaların, 1965 te biz iktidara geldiğimiz 
zamanki kapasitesi 2,5 milyon ton idi. Şimdi, 
5,5 milyon ton. Söylemişsiniz; ben kendi kafam
dan söylemiyorum ki; eğer söylenmemesi lâzım 
idi ise siz söylemeseydiniz ve ben şu basma veril
miş teksir; bunu biz yazmadık, basına verilmiş 
teksir, ben basın bakımından Sayın Erim bu
nu burada söylemedi, söylemediği şeyi basma 
verdi demesinler diye söylüyorum. (A. P. sıra
larından, gülüşmeler.) 

Şimdi muhterem milletvekilleri; 1961 sene
sinde yapılan tahminlere göre 2,5 milyon ton
luk çimentonun bütün Türkiye'ye yeteceği, hat
tâ biraz da ihraç edilebileceği plânda yazılıdır. 
Bugün 5,5 milyon ton, yarım milyon ton da it
hal ediyoruz ve hali hazırda inşa halinde bulu
nan fabrikalar ki, bir kısmı bu sene bitecek, bir 
kısmı gelecek sene bitecek; 1969 un sonunda 9 
milyon ton, 1972 de de 12 milyon ton. 2,5 mil
yon ton çimento devir aldık, 1969 da 9 milyon 
ton devredeceğiz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Devretmeyiz, devam ederiz. (A. P. sıraların
dan, «Devam ederiz» sesleri.) 

BAŞKBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ona millet karar verecek, ona millet 
karar verecek. Milletimizin bize verdiği yetki 
1969 dur. 1969 da 9 milyon ton, 1972 de de 12 
milyon ton. Fabrika yapmazsanız çimento ka-
raborsasız olur. Ayrıca bir bakalım; Bartın'dan 
Hopa'ya kadar tek bir Trabzon Fabrikası var; 
geçen sene işletmeye koyduk. Tek bir Trabzon 
Fabrikası sahilde, 1 000 küsur kilometre. Bar
tın Fabrikasından, Trabzon Fabrikasından çi
mento nakledeceksiniz. 
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Ayrıca, Doğu ülkemizde en uzaktaki fabri
kamız Sivas'tadır. Sivas'tan Kars'a bir büyük 
yurt parçası var. Kars'tan sınıra yine büyük 
bir yurt parçası var; nerede çimento fabrikası? 
Yok. Kerpiş evin içerisinde oturmasını çok 
görmeyin, 

Gelelim Doğu problemine. Doğu proplemi; 
Doğu, söylemek gayet kolay, doğuya ortanın so
lu kurtarır. Bunu söylemek kolay. Ortanın solu 
cankurtaran simiti, attınız mı doğu çıkıyor he
men. (A. P. sıralarından gülüşmeler). Güney -
Doğu'da en ilerdeki fabrikamız Gaziantep. Ga
ziantep'ten Hakkâri'ye ne kadar mesafe var 
sayın milletvekilleri? Gaziantep'den Finike'ye 
ne kadar mesafe varsa, Gaziantep'ten Hakkâri-
ye de o kadar mesafe var. Türkiye büyük; onun 
içindir ki, biz Güney - Doğu'da Mardin, Siirt 
vilâyetlerimizin bulunduğu mıntaka bir, yukar
da Kars mıntakasmda bir, Karadeniz'de Bartın 
ile Trabzon'un ortasında bir, Güney - Doğu'da 
başka bir olmak üzere yeniden beş fabrikayı 
plâna aldık. Yani hali inşada olan fabrikalara 
ilâveten. Yani sadece bir madde meselesi değil 
bu. Bir de nakliye meselesi. Nereden naklediyor 
Karadeniz petrolü, akar yakıtı? istanbul rafine
risinden, İzmit "ten Hopa'ya naklediyor, 2 000 ki
lometre. Ortasına bir rafineri yapmak yine 
bizim plânımızda. Binaenaleyh; bu kısımda 
güçlüyüz. Burada bir şey diyemezsiniz. Çünkü, 
derseniz çok şey deriz. O bakımdan böyle biz 
söyledik de tedbir almadınız, ithal ediyoruz 
500 bin ton daha. Devrettiğiniz 2,5 milyon ton. 
(0. H. P. sıralarından «Aracılar, tefeciler» ses
leri). 

iktisadın basit kaidesi var; arz ve talep ka
nunu diye; Gayet basit bir kanunu var. Arz ve 
Talep Kanununu bilmeden Türkiye'nin hiç bir 
meselesini halledemezsiniz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — O liberal ekono
midedir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türkiye güdümlü ekonominin içinde 
değil ki. Plânlı ekonominin içinde. (O. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Evet, 
plânlı ekonominin içinde, plânlı karma ekono
minin içinde, güdümlü ekonominin içinde de
ğil ki, forse ekonominin içinde değil ki. Hiç 
karma ekonomiyi, plânı ağzınıza almıyorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, size bir şey oku
yacağım, gayet kısa. «Vatandaşlarım, son gün

lerde gördüğümüz bâzı hâdiseler ve işittiğimiz 
bâzı rivayetler üzerine de söyliyecek bir iki 
sözüm vardır. Masum üniversite talebesinin bü
yük kütlesi içine girmek fırsatını bulmuş olan 
politikacılar, üniversite talebesi adına memle
kette ehemmiyetli bir mesele ortaya çıkar
mışlardır. Biz seçimden sonra bu meseleyi cid
diyetle ele alacağız .Muhtelif üniversitelerimiz
de ve muhtelif vesilelerle dört seneden beri 
vukua gelen elemli ve hüzünlü hâdiseleri zik-
retmiyeceğim, fakat haber vereyim ki, aile ba
balarının göz nuru, memleketin istikbali ve da
yana olan gençlerimizin içinden ufak bir kıs
mının olsun tahrip politikacılarının insafsızlı
ğına kurban olmasına kayıtsız kalmıyacağız. 
«9 Mayıs 1950 Taksim Nutku. Nutuk, Cumhuri
yet Halk Partisinin bugünkü Sayın Genel Baş
kanının nutkudur. 

Şimdi, sözlerimi şöyle bağlıyacağım. Sayın 
Erim diyorlarki; şunu yapın desek siz 45 se
nedir niye yapmadınız diyorsunuz, şunu şöyle 
yapın desek siz 45 senedir niye yapmadınız di
yorsunuz; her şeyi bize çeviriyorsunuz. Anla
dık, hata etmişiz, diyor, hata etmişiz. Benim 
söylemek istediğim husus, işte bu hataların fa
turasını hep bize çıkarmayın diyoruz. Sadece 
hata etmişiz deyip buradan gitmek değil, bu 
faturaları hep bize çıkarmayın. Biz yine dişi
mizi sıkalım, çileye, meşakkate hepsine kat
lanalım, bu memleket için, bu güzel millet için, 
bu büyük millet için, ama bütün bu işlerde 
faturayı hep bize ödetmeyin. Hem hatanızı ka
bul edip hem faturayı bize ödettirirseniz hakşi
naslık olmaz. Biz fatura ödemekten de kaçma
yız, ama Türkiye için öderiz onu, fakat hem 
hata ettik deyip, hata etmişiz depi hem 45 se
ne içinde yapılamıyan her şeyi bizim kusuru
muz gibi gösterseniz bu haksızlık olur. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi göyle 
bağlamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için he
pinize şükranlarımı sunuyorum. Bu genel gö
rüşme dolayısiyle cevap vermek durumunda kal
dığımız hususlar da dâhil, söylediğiniz ağırlığı 
olan bu meselelerin kısa vâdede, uzun vâdede 
çözümünde faydası olabilecek her türlü müta
lâanın değerlendirilebileceğini ve meselenin 
köklü bir mesele olarak ele alındığını, köklü 
bir mesele olarak elimizde bulunduğunu ve 
bütün gücümüzle Türkiye'nin gençlik meselesi
ne, Türkiye'nin üniversite meselesine, Türkiye'-
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nin eğitim meselesine sarılmış olduğumuzu huzu
runuzda ifade ediyorum ve saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürek
li alkışlar) 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Başbakandan 
bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, genel görüşmede 
soru usulü yok maalesef. 

Muhterem milletvekilleri genel görüşme hak
kında kifayet önergesi gelmiştir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Grup adına 
aleyhinde söz istiyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adı
na aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte de istediler efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın Başkan, kifayet önergesi okunmadan aleyh
te söz vereceğinizi beyan ettiniz. Bu, hak
sızlık olur. 

BAŞKAN.— Kimseye söz vermedim efen
dim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Evve
lâ istediler dediniz Sayın Başkan, Adaletsiz
lik oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, ben bir şey yapma
dan adaletsizlikle nasıl itham ediyorsunuz? 
Sizin namınıza burada idare yapıyorum. 

Lütfen oturun efendim. Ne yapacağımı bil
meden söylemeyin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Altı milletvekiline söz vermeden kifayeti oya 
koyarsanız haksızlık etmiş olursunuz. Gruplar 
buna dâhil değildir. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Daha 
kifayete geçmedim efendim. 

Şimdi, kifayeti muameleye koymadan Hükü
met konuştu. Usule göre sıradan bir millet
vekiline söz vereceğim. Bu sıra elimizde mev
cut. Tabiî kendi şahısları adına söz istiyenlere 
sıra gelmedi, henüz grup sözcüleri bitmedi. Bu 
sebeplerden sıradaki grup sözcüsüne süz vere
ceğim. 

Sıra Sayın Aydın Yalçın'ındır, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
iyi tertiplenmiş. 

BAŞKAN — Ben tertiplemedim efendim. 
Liste burada, ben usule hürmet etmek mecburi
yetindeyim, tatbik de etmek mecburiyetinde-
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yim. Oturun yerinize. Arzuma göre dahi ha
reket edemem, elimde rehber var. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sizi 
elinizdeki rehbere saygı göstermeye davet edi
yorum. 

BAŞKAN — Sizi de hürmete davet ediyo
rum. 

Buyurun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Sizi bu hususta saygıya davet ediyor ve bu
nu tarih huzurunda tescil ediyorum. 

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

Ben görüşmenin bu geç saatinde sizleri uzun 
boylu işgal edecek değilim. Yalnız muhterem 
Meclisin dikkatini, sanıyorum ki, meselenin en 
önemli yönlerinden biri olan bir noktaya doğru 
dikkatinizi teksif etmenizi rica edeceğim. 

C. H. P. Grupu adına konuşan sözcü arkada
şımız ve T. i. P. adına konuşan sayın hanıme
fendi meseleyi zannediyorum ki, oldukça ters 
ve dağıtıcı yönden vaz'ettiler. T. i. P. sözcüsü, 
Adalet Partisi sözcüleri ve Hükümet tarafın
dan meselenin bir tahrik meselesi olarak dışarı
dan yapılan kışkırtmaların neticesi meydana 
gelmiş olduğu ithamının yersiz ve mesnetsiz 
olduğunu söylediler. C. H, P. de aşağı yukarı 
buna yakın, gençlere tahammül gösterelim, bu 
davranışları anlayışla karşılıyalım ve birtakım 
kimseleri boş yere itham etmiyelim tarzında gö
rüştüler. 

Müsaade ederseniz, bu iddiaların hiçbir za
man mesnetsiz olmadığını ve bizzat burada, 
«Bu hareketler dışarıdan tahrik değildir, spon-
tane olmuştur ve bu işlerde bizlerin sureti kati-
yede rolümüz yoktur» tarzında konuşan kimse
lerin yayın organlarından bâzı pasajlar okuya
rak durumu bizzat kendilerinin dilinden Yüce 
Meclisin dikkatine arz etmek ve zabıtlara bu 
şekilde geçmesini temin etmek üzere, dikkatini
zi bir iki noktaya teksif etmenizi rica edeceğim. 

öğrenci hareketlerine aşın solun sızdığını, 
onların evvelâ masum ve mütevazi bâza üniver
site dertlerini ortaya atma maksadiyle başla
dıktan sonra işe Marksistlerin müdahale etti
ğini, bu yüzden de bu taleplerin mahiyet ve 
şümulünün değiştiğini ben değil, bizzat Türkiye 
işçi Partisinin organı ve Türkiye'de Maocu fi
kirlerin yani sosyalizmi parlömanter yolla de-
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ğil, ihtilâl yolu ile gerçekleştirmek lâzımdır di
yen Kastrocu'ların Türkiye İşçi Partililerin 
kendi tabiriyle tepeden inmecilerin temerküz et
tiği bir derginin bâzı pasajlarından sizlere bir
kaç noktayı okumak istiyorum : 

18 Haziran 1968 tarihli 31 sayılı «Türk So
lu» Dergisinde bir imzasız yazıda aynen şöyle 
denmektedir : «Üniversite Çarşamba sabahı 
devrimci gençlerin öncülüğünde işgal edilmişti 
ama, bir başka devrimci gençlik grupunun yö
neticileri olayın Faşizme yönelen bir oyunun ilk 
perdesi olduğunu ileri sürerek üyelerini uyarı
yor ve hareketi desteklememelerini öneriyordu. 

Bundan sonra Fikir Kulüpleri Federasyo
nunun istanbul sekreterliğine bağlı bir grup öğ
renci üniversite içinde hareketin zamansız oldu
ğunu ve bunun maceracılık olduğunu savunma
ya başladılar. 

Bu arada Fikir Kulüpleri Federasyonu İs
tanbul sekreterliği yöneticileri, İstanbul Tek
nik Üniversitesinin harekete katılmasını önle
mek maksadiyle derhal Teknik Üniversiteye git
tiler. 

Çarşamba gecesi Teknik Üniversitesi öğren
ci Birliği yöneticileriyle birlikte işgalcilerin ya
nma gelen Fikir Kulüpleri Federasyonunun ida
recileri muzaffer bir eda ile gülümsüyorlardı. 

Teknik Üniversite harekete şimdilik katılmı-
yacaktı. Ancak hareketin başarıya ulaşmaya 
yüz tuttuğu saatlerde telâşlı bir tedirginlik baş
lamıştı. Sosyalistlik adına eğleıni destekleme
mek gerektiğini savunanlar hareket başarıya 
ulaşınca ve öğrenciden büyük destek görünce 
işgal komitelerine girme yarışma kapıldılar. 
Edebiyat Fakültesinde işgal hareketini Faşist 
azınlığın elinden alabilmek için maceracıların 
yardımına başvuruldu. Ve maceracılar önce mü
cadele ederek duruma hâkim oldular. Olaylar 
cereyan ederken ortalıkta görünmiyen bâzı Fi
kir Kulüpleri Federasyonu yöneticileri ortalık 
sakinleşip iş komite seçimine gelince kürsü ola
rak kullanılan masaların üzerindeydiler» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu satırların 
biraz açıklanmasını, biraz yorumlanmasını yap
mak mecburiyetindeyiz. Hattâ bu satırları yo
rumlamaya dahi lüzum yok.. Türkiye İşçi Par
tisinin tepeden inmeciler dediği ihtilâl taraftarı 
Maocu ve Kastrocu Marksistlerin dergisi olan 
Türk Solu şunu söylemiştir. 

Daha evvelki konuşmamda da belirttiğim 
gibi bâzı tabiî senatörlerin komünistelere alet 
olduklarını söylediğimiz kimselerin yazı yazdığı 
bu dergide, Türkiye İşçi Partisinden de uzak
laştırılmış olan kıdemli komünistlerin bir çok 
simalarının kümeleştiği Türk Solu Dergisi du
rumu biraz evvel okuduğum satırlarda aynen 
aksettiriyordu. Diyor ki; evvelâ Türkiye İşçi 
Partisinin paravan kuruluşları olan Fikir Fe
derasyonu gibi örgütler işin başında biraz ür
kek davrandılar. Fakat iş gelişme emaresi gös
terince Maoculann ve Kastrocularm esasen sız
mış olduğu bu hareketler, yani biraz evvel tepe
den inmeciler bu işleri başlattılar diyor, Türk 
Solu, bu sefer Türkiye işçi Partisi mensupları 
da işe karıştılar ve yarışmaya başladılar. Diye 
ilâve ediyor. 

Boykot ve işgal hareketlerine komünistlerin 
sızmasiyle harekete bambaşka bir şekil ve yön 
verildiğini gene aynı gazetenin başka satırların
dan da okuyabiliriz. Mihri Belli gibi tabiî sena
törlerin bâzilariyle sıkı ilişkiler kuranların ve 
Türkiye İşçi Partisinin maceracılar ve meczup
lar dediği Maucu ve Kastrocularm başyazı yaz
dığı Türk Solu Dergisinde aynen şöyle söylen
mektedir : «Son işgal olaylarında üziverelbenin 
gösterdiği dayanışma ruhu onun bilinçlenme 
yolunda önemli ilerlemeler sağladığının kanıtı
dır. İlk adım atılmıştır, kolektif mücadele yolu 
tutulmuştur, ikinci adım, ne için mücadele edil
diğinin, neye karşı durdurulduğunun doğru 
saptanması, açık seçik ifade edilmesidir. Yö
netmeliğin değiştirilmesi, o yönetmeliğin bugün
kü biçimde uygulanmasını sağlıyan ortam sü
rüp gittikçe bir şey ifade etmez. Yönetmeli
ğin ardında onu hazırlıyanlar vardır ve neden
ler zincirini sonuna kadar izlersek en sonra, 
emperyalist işbirlikçi sermaye, feodal ağa üç
lüsünün sömürü düzeni karşımıza dikilir. Üni
versiteli, kısa vadeli isteklerini bütünün içi
ne yerleştirmesini bilecek ve kendi öz sorum
larına bağlı olan tanı bağımsız ve gerçekten de
mokratik bir Türkiye sloganı çerçevesinde bir
leşecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, burada çok ciddî 
bir meselenin münakaşasını yapıyoruz. 

Bu satırlar, bizzat Türk öğrencilerinin ara
sına sızmış olan bu ihtilâlciler, Türkiye'de ne 
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yapmak istediklerini açıkça şu satırlarla ifade 
etmektedirler; millî emniyet raporlarına, em
niyet teşkilâtımızın bilgilerine müracaat et
meye lüzum yoktur, açıkça size ihtar etmek
tedir. Bu kürsüde; «Efendim ne diye telâş edi
yoruz, nedir bu -evham, neden bu meseleleri bu 
kadar büyütüyoruz?» tarzında konuşmanın yeri 
yoktur. 

Dünyanın birçok ülkelerinde olduğu gibi 
komünist ayaklanmalarını tahrik eden insan
lar evvelâ bu yollarla başlamışlardır. Adalet 
Partisi iktidarının bu meseleyi ciddiye alışı 
ve bu kürsülerde mütemadiyen Yüce Meclisi 
ve Türk kamu oyunu uyandırmaya çalışışımı-
zın sebebi budur. J3u satırlar meselenin ge
risindeki. niyetleri ve bizzat kendi tâbirlerin-
ce, eyleme karışmış olan unsurların bu hareke
ti nereye yöneltmek istediklerini açıkça ifade 
etmektedir. 

Şimdi müsaadenizle, Türk Solu adlı Maocu 
komünistlerin dergisinde üniversitedeki boy-
kotçuların bayraktarlığını yapanların neden 
yalnızca üniversite sorunları ile ilgili olma
dıklarını, neden işe siyasi ve ideolojik bir yön 
vermek istediklerini, işi NATO'dan ayrılma 
ve Türkiye'de komünist modeli, sözde bağım-
SIÜ, bu kürsüde bu kelime aynen ifade edil
miştir, üzerinde çok durulmuştur, bir düzen 
kurma niyetini bundan daha iyi belli eden bir 
ifade bulunabilir mi 

Aynı sözlerin başka bir şeklide Türkiye İş
çi Partisi organı And dergisinde 18 Haziran ta
rihli 77 sayılı nüshasında da tekrarlandığını 
görüyoruz. Bu dergi işgal ve boykot hareket
lerinin nasıl kendi yönlerinde ve ideolojilerin
de olan, umuların kontroluna geçmiş olduğu
nu âdeta iftihar edercesine şu satırları ile ne 
güsel ifade etmektedir. Burada muhterem C. 
Ho,n<: Partili arkadaşlarımıza da zannederim 
ki, dikkatle dinlemeleri ve ibret almaları ge
reken bir ufak ders mevcuttur. 

Dergiden okuyorum : 
«Boykotun başlngıcmda kurulan komite, her 

ne kadar işgal komitesi gibi sert bir isim ta
şımakta idiyse de, ne sağ ne sol, boykot var slo
ganı komitenin daha çok pazarlıkçı bir hüvi
yet taşıdığını göstermiştir. Nitekim bu komi
te, boykot hareketine hiçbir şekilde hâkim ola
mamış ve aynı gün öğleden sonra 20 kişilik 
yeni bir komite kurulmuştur.» 
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Şu nokta çok önemli muhterem arkadaşlar, 
dikkatle dinlemenizi rica ederim : 

«- Hareket kendi dışlarında hazırlansa, hat
tâ belirli bir tutarsızlıkla başlatılsa bile bunun 
yönetimini ele alarak, olumlu yönde geliştire
bileceklerini göstermişlerdir. Yani sosyalistler, 
hareket masum bir şekilde başka istikametlerde 
haşlamış olsa bile, daha sonra sosyalistler bunu 
kontrolları altına alarak istedikleri ideolojik 
yöneltiye doğru, istikamete doğru bu işin kont
rolünü ele alabileceklerini göstermiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu satırlar çok şaya
nı dikkattir. Bunlar üzerinde bir miktar dur
mamız lâzımdır. Bununla Türkiye'de solcula
rın komünist ihtilâli çıkarmak için nasıl bir 
yol düşündüklerinin ifadesi ve itirafı yatmak
tadır. Aslında bu sözler yeni de değildir. Ve 
yalnız bize mahsus da değildir. Bunun ihtilâl
ler üzerinde yazılmış bilimsel eserlerde daha 
geniş tahlilleri de vardır. Buna biraz sonra 
daha uzun boylu temas edeceğim. 

Türkiye tşçi Partisi organı şöyle demekte
dir : «Bu iş başkaları tarafından, başka hedef
lerle başlatılmış olsa bile bizim kontrolumuza 
geçmiştir. Bunu biz ideolojik maksatlarımız için 
kullanma fırsatı olarak mütalâa edebiliriz. Bu
na bâzı sosyalist öğretmenler de karışmıştır. 
Ve harekete teknik yardım yapar duruma gir
mişlerdir. Üniversiteye verdikleri reform ta
sarısı da, bu sol kanat ekibin bir teklifidir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle şu hâ
diseyi biraz dikkatinize arz etmek isterim; bu-
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Yani bu kurulan komite Türkiye İşçi Parti
sinin, Maocuların, sosyalist eyleme başladık, 
dedikleri hareketi haber veren bir komitedir, 
bunu dikkatle dinlemenizi rica ederim : 

«- Boykot hareketinin tamamen devrimcile
rin ve sosyalistlerin kontrolü altına girmesin
den sonra, boykotu yürüten Hukuk, iktisat ve 
Tıp Fakültesi üst komitesi bir toplantı yapmış 
ve üniversite reformu ile ilgili istekleri tes-
bit etmiştir, öğrencilerin bu haklı isteklerini 
devrimci öğretim üyeleri de desteklemiştir. 
Hafta sonunda öğretim üyeleri sendikası, genç
lerin isteklerini de dikkate alarak, üniversitede 
reform sağlanması için bir taslak hazırlamak 
üzere harekete geeçmiştir. Boykotta öğrenci
ler, daha şimdiden bâzı başarılar elde etmiş
lerdir...» 
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rada Cuma günü konuşan Türkiye tşçi Partisi 
hatibi,, bu yeni eylemcilerin ortaya sürdükleri 
reform tasarısından uzun boylu bahsettiler ve 
bize birtakım maddeler okudular. Ben çok me
rak ettim; grup adına hazırlıyacağım konuşma 
için malzeme olmak üzere bu reform tasarısını 
Ankara'da her tarafta, mümkün olan her taraf
ta arattım. Başbakanlık Hususi Kaleminden 
sordurdum, Millî Eğitim Bakanlığından sordur
dum, dediler ki; bize gelmedi. Dün postadan 
bu elime geçti. Fakat dikkatimi bir şey çekti 
arkadaşlar; bilmiyorum sizin de dikkatinizi çek
ti mi? Türkiye İşçi Partisinin burada konuşan 
sözcüsünün acaba bu komitelerle teleks irtiba
ta. mı var, bir kurye irtibatları mı var,, nasıl 
bunu süratle ele geçirebildiler? Yani dikkati
mi çeken nokta bilhassa şu And dergisindeki 
açıklamalarla birleştirildiği takdirde oldukça 
şayanı dikkat bir tesadüf manzarası arz et
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, burada çok cid
dî! bir mesele ile karşı, karşıyayız. Burada, «Bu 
evhamdır, bu fazla büyütmedir, canım Anaya
sa mucibince bu kürsüden konuşan insanlara 
niye tahammül etmiyorsunuz, niye bu çocuk
ların hareketini bu kadar büyütüyorsunuz, bun
lara şevkatle muamele etmiyorsunuz?» tarzında 
konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne 
hatırlatmak istiyorum; muhterem arkadaşımız 
hareketin basında, tabiî Türkiye İsçi Partisi ve 
Maocu sosyalistlerin de belirttikleri gibi, hâ
dise bizim de dikkatimizi çektiği gibi masum 
bir hareket olarak görülmüştü ilk adımda. Ni
tekim bu isin, yönetmeliklerin ıslâhı, birtakım 
reform tedbirleriyle Meclisin, Hükümetin, üni
versitenin elele vererek alacağı birtakım pratik 
tedbirlerle, müşahhas tedbirlerle halledilmesi 
mümkün bâzı reel meselelere elkoyduğu kanaa
tiyle bir çoklarımız; «Canım, çocuklar hakika
ten içinde bulundukları sıkıntıları, işte biraz 
mübalâğa ederek, biraz taşkınlığa götürerek 
hiç olmazsa âmme efkârının dikkatini çekti
ler» diyebilirdik. Ama ne zaman bunu diyeme
yiz? Bu bir âmme düzeni haline geldiği zaman 
ve bu işte artık bizzat boykotçulann da mü-
taakıp bildirilerinde açıkça belirttikleri gibi; 
«Bu mesele böyle yönetmeliklerle falan hallol-
maz, bu mesele düzen değişmedikçe, emperya
listlerin, ortakçıların, kapkaççıların ve feodal 
ağa kalıntıları bu üçlüsünün düzeni..» yani Tür

kiye'nin Anayasa düzeni, bugünkü bunların ta
biriyle, çünkü bu düzen, biraz evvel kürsüde 
de gayet açıkça söylediği gibi, emperyalistlerin 
nüfuzu altında yaşıyan bir memlekettir bu mem
leket, bu memleket kapitalistlerin ve sömürücü
lerin milleti inim inim inlettiği bir hırsızlık 
düzeni içerisinde yaşamaktadır ve bu kapkaç
çı tüccarlar feodal ağanın köylüyü inim inim 
inlettiği bir düzendir bu düzen ortadan kaldı
rılmadıkça yani Türkiye'ye sosyalizm yerleşti
rilmedikçe bu mücadele bitmiyecektir, deni
yor. Nitekim, son icra konseyleri bu boykotçu 
talebelerin, isim de enteresandır, «İcra Konse
yi». «Konsey», «Sovyet» demektir. Bu «Sov
yet» mensubu arkadaşlar açıkça söylemekte
dirler, Sonbahara kadar isteklerimiz kabul edil
mezse bu mücadele devam edecektir, deniyor. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Çok komik lâf
lar işitiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri size ait 
değil. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sizin kafa
nızdan geçenlerin bir psikanalizini yapıyorum. 
Rumuzlu konuşmalarınızın Türk halk efkârın
da bu meseleleri takibeden insanlar tarafın
dan... 

(T. 1. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Erik, karşılıklı konuş

mayalım, lütfen. 
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Anlıyasınız 

diye söylüyorum. 
(A. P. sıralarından: «Anlamazlar» sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, «Konsey,» gayet ta

biî, Fransızca bir kelimedir. Gayet tabiî Tür
kiye'de kullanılan birçok ifadelerin içinde var
dır, ama sizin idarenizdeki kuruluşlar, betahsis 
bu «Konsey» kelimesini kullandıkları zaman is
ter istemez insanın tedai yoluyla kafasına «Le-
ningard Konseyi» «Leningard Sovyeti» gibi ta
rihî hâdiseler akla gelmektedir. Nitekim, 1917 
Rus ihtilâlinin ilk denemesi «Paris Komünü» 
adiyle 1871 yılında denenmiştir. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Av
rupa Konseyi diye her yerde geçiyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Hanımefen
di, işi latifeye boğmaya çalışarak bu meselele
rin teşhirini önliyemiyeceksiniz. Sizin ne yap
tığınızı biz biliyoruz, efkârı umumiye gittikçe 
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öğrenmektedir. Meclis daha iyi öğrensin diye, 
daha iyi görsün diye bu kısa yorumlamayı ya
pıyorum. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Biz 
de sizi biliyoruz. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Şimdi, 
Fransa'da 1871 yılında Paris komünü olayında
ki gibi komünist ihtilâlinin ilk lâboratuvar 
tecrübesinin Türkiye'de yapılmak istendiğini 
bizzat kendileri söylemektedir arkadaşlar. Çün
kü bu şekilde ihtilâl ümidinin gerçekleşmesinin 
ilk belirtilerini gördükleri kanısındadırlar. Söy
ledikleri sözün gerisindeki anlam budur. Haki
katen Rusya'da ihtilâl ilk önce, Türkiye işçi 
Partisinin organının belirttiği gibi, menşevikler 
ve liberaller tarafından 1917 Şubatında mute
dil bir hareket olarak başlamıştı Fakat 8 ay 
sonra tam olarak komünistlerin kontrolü altı
na nasıl geçmişse «And» dergisi de aynı ümit 
ve sevincin içerisindedir. Çünkü aynen şunu 
söylemektedir: «Hareket kendi dışlarında ha-
zırlansa hattâ belirli bir tutarsızlık başlatılsa 
bile bunun yönetimini ele alarak komünistlerin 
başarı sağlıyabileceğini bu hareket göstermiş
tir» diye bundan büyük neticeler çıkarma gay-
retindedirler. 

Muhterem arkadaşlar bu teşhis aslında doğ
rudur ve düşündürücüdür. Çünkü beşeriyet ta
rihinde modern çağlarda evvelâ belirli hedefler 
için başlatılmış ve çok mutedil bir renkte bir 
süre yürümüş olan ihtilâllerin ve ayaklanmala
rın daha sonra nasıl müfrit ve radikal ihtilâlci
lerin eline geçtiğini gösteren olaylar beşeriyet 
tarihinde pek çoktur. Harvard Üniversitesi si
yasi ilimler profesörü «Crane Brinton» adlı çok 
tanınmış bir siyasi ilimler hocasının meşhur 
eseri bu alanda klâsik olmuş bir kaynaktır. İh
tilâlin anatomisi «The Anatomy Of Revolution» 
adını taşıyan bu çok önemli eser de Cromvarın 
başlatığı ingiliz iç harbinin kısa zamanda nere
de ise bir komünist ve sosyalist hareketine na
sıl müncer olmak üzere olduğu gayet uzun 
boylu anlatılmıştır, ingiliz iç harbinde evvelâ 
Avam Kamarasının yetkileriyle birinci Şarl'm 
yetkilerinin münakaşası şeklinde başlamış olan, 
aslında meşruti ve liberal bir hareket olan bu 
harekete daha sonra komünitslerin ve sosyalist
lerin nasıl karıştığı, nasıl toprakları yağma et
mek üzere «Levellers» adı verilen ilk komü
nistlerin, ilk düzleyiçilerin, iç düzeni bir hiza

ya getirmek istiyenlerin işe karıştıklarını bu 
kitap değil bu mesele üzerine yazılmış birçok 
kaynaklarda görmekteyiz. 

Fransız ihtilâlinde hareketin bir süre sonra 
Jironden'ler ve Mirabau gibi mutedil kanadın 
elinden çıkıp Jakoben teröre nasıl yöneldiği 
profesör Brinton'un bu eserinde gayet güzel 
ifade edilmektedir. Sizin yayınlarınıza geniş il
ham kaynağı veren Babeuf Robespiyer'le bera
ber Fransız ihtilâlini nasıl mutedil, yumuşak 
ve liberal bir ihtilâl halinden çıkarıp âdeta bir 
komünist ihtilâli haline getirmek istediklerini 
bu tarihî olaylar zinciri içerisinde profesör 
Brinton gayet güzel şekilde ifade etmektedir ve 
nihayet ele aldığı diğer bir olay Rus ihtilâlidir, 
1917 Şubat ihtilâlidir. Prens Lvon başkanlığın
da daha sonra Kerenski'nin başkanlığında men-
şeviklerin, liberallerin, sosyal reformcuların, 
ortanın solcularının iştirak ettiği bu hareketin 
kısa bir zaman sonra nasıl Lenin'in ve Troç-
kin'in kontrolü altına girdiğini bu eser gayet 
dokûmante ve gayet esaslı bir şekilde anlat
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, Dünya tari
hinde, beşeriyet tarihinde cereyan etmiş olan 
hâdiselerin silsilesi içerisinde bulunan bir mem
lekettir. Bugün Türkiye'deki olayları derinliği
ne tahlil etmek istiyorsak beşeriyetin bizim ge
lişme safhamızın mümasil devrelerinde geçirmiş 
olduğu bâzı tecrübelerden ibaret dersi almak 
mecburiyetindeyiz. Sosyal ilimlerin, siyasi ilim
lerin bu meselelere bilim metoduyla bakan in
sanların başka türlü hareket etmelerine imkân 
yoktur. Türkiye'deki olaylarda bugün, eğer dik
kat edilmezse, büyük ıstıraplar, kan dökme ve 
memleketin harabolması pahasına bu memle
ketlerin geçirmiş olduğu tecrübeleri aynen ya
şaması ihtimali mevcuttur. Eğer Yüce Meclis 
cereyan etmekte olan olayları iyi değerlendir-
mezse bugün devlet otoritesini ortadan kaldır
mak istiyen anarşistlerin, solcuların ve mark-
sistlerin kafalarının gerisindeki niyetleri bu 
Meclis iyi teşhis etmezse, bu Meclis diyorum, 
yalnız iktidar partisinin teşhis etmesi kâfi de
lil, ama vatanperver ve milliyetperver muhale
fet güçleri bu meseleyi iyi teşhis etmezse, Tür
kiye'nin başına bir badirenin gelmesine yalnız 
solcuları, aşırısı solcuları ve komünistleri mu
hatap tutamazsınız. Bundan sizler de sorumlu 
olursunuz. Bizim buradaki ıstırabımız, bizim 
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bu kürsüden senelerden beri yapmaya çalıştı
ğımız ikazın sebebi budur; bu meseleyi hafife 
alıyorsunuz, bu meseleyi hafife aldığınızı son 
dakikada dahi gösterdiniz. Burada Sayın Baş
bakan; «Bu anarşi hareketlerini, bu gayrimeş-
ru hareketleri tasvibediyor musunuz?» diye siz
den açık sordu. Söylemiyorsunuz niyetinizi ve 
bu şekilde Türkiye'de bir sol ihtilâli çıkarmak 
istiyen insanlar! kanadınızın altına aldığınız 
intibaını yaratıyorsunuz. Bu insanlara yataklık 
yaptığınız intibaını ve ithamını, haklı olarak, 
kazanıyorsunuz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Hasta 
beynin hezeyanları. 

(C. H. P. sıralarından : «insaf» sesleri) 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Devamla) — Ben sizi insafa çağırıyorum be
yefendiler. Ben burada bu insanların bizzat 
böyle güvenlik makamlarından elde edilmiş ra
porlarını değil, bizzat kendilerinin söylediği 
sözleri huzurunuzda teşhir ediyorum ve huzu
runuzda Türkiye'nin bugün karşılaştığı büyük 
dramın beşeriyet tarihinde başka milletlerin 
karşılaşmış olduğu dramlarla, trajedilerle kar
şılaştırmasını yapıyorum. İnsafa siz geliniz be
yefendi. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) 

Uyanırsanız bu ithamın yerinde olduğunu 
göreceksiniz. Ama uyanmadığınız takdirde bu
nun vebali boynunuzdadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu olayları küçüm
siyemeyiz. Geçen gün de belirtmeye çalıştığı
mız gibi, meselenin arkasında çok önemli dâ
valar yatmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın bir dakika efen
dim. 

Saat 20 olmuştur. Rize Milletvekili Sayın 
Cevat Yalçın'm bir önergesi var. Genel görüş
menin bitimine kadar müzakerelerin aralıksız 
devamını talebediyor. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, devam edin. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
Bu olayları küçümsiyemeyiz. Geçen günkü 

konuşmamda da belirtmeye çalıştığımız gibi, 
meselenin arkasında çok önemli dâvalar yat
maktadır. Türkiye'nin başka memleketlerde ce
reyan etmiş trajik olayları kendine ibret dersi 

i alarak hareket etmesi lâzımdır. Sosyal ve ikti-
I jadi değişmenin bu safhasında Türkiye'de ve 
I dünyada komünizm çok meşum hareketlere gi-
I rişebilecek niyetler beslemektedir. Bunları ha-
I fiften alarak, iftiradır, yalandır, evhamdır di-
I ye, uyutucu telkinlere kendimizi kaptırmama-
I lıyız. Komünistler bundan birkaç sene evvel 
I meydanlarda antikomünist nutuklar söyliyen 
I bir tabiî senatörü bile kendilerine müttefik 
I yapma yolunu bulmuşlardır. Onun için bütün 
I Parlâmento olarak uyanmak mecburiyetinde-
I yiz. Bunlara âlet olabilecek daha pek çok 
I aday mevcuttur. Görünen belirtiler bu adayla-
I rın pek çok olduğunu maalesef göstermektedir. 
I Bütün dünyada komünistlerin, ufak bir 
I azınlık olmalarına rağmen, büyük hareketleri 
I başlatabilmeleri ve onlara hâkim olabilmeleri, 
I büyük kütlenin ve manivela durumunda bulu-
I nan önemli kişilerin ve önemli müesseselerin 

gafletleri yüzünden olmuştur. Rus ihtilâlini 
I komünistlere kaptıranlar, ortanın solcuları, ya-
I ni, menşevikler olmuşlardır. Onlara yataklık 
I etmek suretiyle, onların sözlerini bütün Rus 

halkı için şayanı hürmet, dinlemeye değer söz-
I 1er haline getirenler menşevikler olmuştur. 
I Bunu Rus tarihi üzerine yazılmış olan kitaplar 

bol bol ortaya koymaktadırlar. 
Bu hareketi Türkiye'de tekrar etmiyelim 

istiyoruz. Bu kürsüden daha önce de belirtme
ye çalışmıştım; 1917 yılının Ocak ayı babında 
Rus Bolşevik Partisinin üye sayısı 23 000 ten 

I fazla değildi arkadaşlar. Bu, bir tarihi hakikat-
I tir. Ufak bir azınlıktır diye küçümsiyemeyiz. 
I Bunların hareketlerini dikkatle izlemeye mec

buruz. Fakat Türk halkı uyanırsa, Türk halkı 
bilhassa tehlikeye karşı uyanırsa ve bizzat bu 

I tehlikenin gerçek mahiyetini Yüce Meclis bü
tün vatanperver kadroları ile idrak etmeve baş-

I larsa, biz bu azınlığın fesat tertiplerini kolay
lıkla boşa çıkarabiliriz. Bunu yapmazsak tehli
ke mevcuttur, önümüzde düzinelerle tarihî hâ
dise mevcuttur. Bunlara dikkatinizi çekerek 
Türkiye'nin bugün içinde yaşadığı durumun 
teşhisini beraberce yapalım istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu genel görüşme 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, Senatosu ile 
Millet Meclisi ile büyük bir tarihî fırsat ver
miştir. Bu tarihî fırsatı ilerde de kullanmasını 
bilmeliyiz. Bu hâdiseleri millet önünde kendi 

I aramızda açık sözlülükle, açık gönülle ortaya 
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koymalı ve münakaşasını yapmalıyız, yapmak 
mecburiyetindeyiz. Demokratik bir ülkede bir 
sosyal veba gibi memleketi harabiye sürükle
mek istiyen komünizm tehlikesini önlememiz 
ancak kamu oyunun uyanıklığı sayesinde ola
caktır. Burada polisin gücü, mahkemelerin gü
cü hattâ ordunun gücü ikinci derecededir. Bu
rada en mühim olay, Türk kamu oyunun uya
nıklığıdır. Türkiye'de oynanmak istenen oyun
ların geri cephesinde, sahnenin arkasında nasıl 
tertibedildiğinin, neler yapılmak istendiğinin, 
suflörlerinin kim olduğunun bu piyeslerin han
gi kitaplarından, hangi eserlerden alındığının 
bu Meclis kürsüsünde önümüzdeki günlerde de 
daha uzun boylu tartışılmasında fayda vardır. 
Çünkü mesele yalnız bir hırsız polis meselesi 
değildir. Mesele, büyük bir siyasi oluşum içe
risinde siyasi yönü tâyin edecek, siyasi ideolo
jilerin, telkinlerin bugün Türkiye'de başlattığı 
ve adına eylem dediği tatbikat safhasının ne
reye doğru gittiğinin Meclis tarafından görül
mesi meselesidir. 

Zannediyorum ki, bu genel görüşme bizlere 
- tam mânasiyle olmasa bile - hiç olmazsa bun
dan sonraki düşüncelerimizde, hareketlerimiz
de kafamızın gerisinde birer faraziye şeklin
de dahi olsa, birtakım düşünülecek taraflar bu
lunduğunu hatırlatmış olmalıdır. Onun içindir 
ki, bu memlekette düzenin siyasi düzenin, de
mokratik düzenin bütün vicdanlarını gevşete
rek yere sermek istiyen insanların bugün baş
latmış olduğu denemelere Büyük Meclis olarak 
büyük bir direnme gücü ile karşı çıkmak mec
buriyetindeyiz. Onun içindir ki, muhalefete 
mensubolan arkadaşlarımız, bazen sert dahi ol
sa, bu ikazlarımızı hoş görsünler. (G. P. ve 
M. P. sıralarından, «Bâzı muhalefet diye tasrih 
et» sesleri) 

Tasrihinize teşekkür ederim; bâzı muhale
fete mensup arkadaşlarımızın bu hassasiyetimi
zi hoş görmelerini rica ederiz. Hakikaten Tür
kiye'de bugün bütün gücümüzle uyanık olma
ya mecbur olduğumuz büyük bir trajedi tez
gâhlanmak, sahneye konmak istenmektedir. Bu
nun ayrıntılarını beraberce görelim, bunu ica-
bederse ilerde daha geniş şekilde ele alalım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize Adalet Par
tisi Grupu adına saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o hususu tesbit et
tim. Daha evvel bir usul talebi var, onu halle
deceğim, müsaadenizle. 

Efendim, Sayın Reşat özarda'nın bir usul 
;alebi var. Bu talep, müzakerelere bugünkü 
birleşimde başlarken şifahi olarak yapılmıştı. 
Diyor ki; ben önerge sahibi olarak konuşmak 
istiyorum. Benden evvelki birleşimi idare eden 
Sayın Meclis Başkanımız aldıkları sıraya göre 
ve kendileri ile de yaptıkları temasa göre, 
'yrup sözcülerinden sonra kendilerine söz veri
leceği kendisi tarafından anons edildiği gibi 
ben de başlangıçta tekrar etmiş idim. Fakat 
maalesef grup sözcülerinin tekrar tekrar söz 
almış olması arkadaşımıza fırsat vermedi. Gön
lüm kendilerine söz vermek isterdi. Şimdi bir 
nsul müzakeresi talebinde bulunurlar, içtüzü
ğün 160 nci maddesine göre benim konuşmam 
lâzımgelir, derler. 8 senelik tatbikat bâzı hal-
^rde hakikaten önerge sahibine söz verme im
kânı vermiştir. 

Bâzı hallerde son söz sıradan milletvekili-
nindir, diye milletvekili veya grup temsilcisi 
olan milletvekili konuşmuştur, iki türlü tatbi
kat olduğu için bunu bir usul müzakeresi ile 
halletmeye mecburum. 

Buyurun Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
EsM Anayasamızda genel görüşme müesse

sesi yoktu. Bundan dolayı İçtüzükte de genel 
görüşmelerin ne yolda müzakere edileceği hu
susunda hiçbir hüküm yoktur. Ancak teamül 
olarak Meclisimizde genel görüşmelerin genso
ru önergeleri prosedürüne tabi olacağı kabul 
edilmiş ve genel görüşme açılması hususunda 
13 Haziran tarihinde verdiğimiz ve 14 Haziran 
tarihinde Mecliste okunan takririmiz üzerine, 
Riyaset eden Başkan da bu genel görüşmelerin 
gensoru önergeleri prosedürüne tabi olarak ya
pılacağını açıkça ifade ve beyan etmiştir. 7 se
nelik tatbikatta gensoru önergesinin kabul 
edilmesi bir defa vâki olmuştur, bu da 1964 
yılında İstanbul Milletvekili Sayın Saadet Ev
ren'in, zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın İb
rahim öktem hakkında verdiği bir gensoru 
önergesi idi. Bu gensoru önergesi 1 Kasım 1964 
tarihinde Meclise verilmiş, o gün okunmuş, onu 
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takibeden ilk toplantı günü 4 Kasım 1964 günü 
önerge üzerinde, gündeme alınıp alınmaması 
hususunda müzakere açılmıştır, önerge sahibi 
olarak ilk söz Sayın Saadet Evren'e verilmiş 
ondan sonra siyasi parti grupları ve Hükümet 
konuştuktan sonra aynı gün oylanarak genso
ru açılması kararlaştırılmıştır. Gensoru açılma
sı kararlaştırıldıktan sonra gensoru müzakere
sinin yapılması için de 11 . 11 . 1964 tarihi tes-
bit edilmiştir. O gün celse açıldığı zaman Riya
set eden Başkan Meclise şu hitapta bulunmuş
tur: Bu müzakerelerde içtüzüğün 160 ncı mad
desi uygulanacaktır, içtüzüğün 160 ncı madde
sine göre ilk olarak gensoruya muhatabolan 
bakan konuşur, izahat verir, ondan sonra ilk 
söz önerge sahibinindir, der. Bunu ifade etti 
Başkan. Ve bunun üzerine zamanın Millî Eği
tim Bakanı Sayın İbrahim Öktem kalktı bura
da savunmasını yaptı, arkasından ilk söz öner
ge sahibi Sayın Saadet Evren'e verildi, önerge
sini enine boyuna açıkladı, ondan sonra grup
lar konuşmasını bitirdi. 

Şimdi tatbikat bu şekilde olduğu gibi her 
şeyden evvel bir akıl, mantık var; bir milletve
kili Meclise bir konuda genel görüşme açılma
sını istiyen bir takrir veriyor, bu bizim verdiği
miz genel görüşme talebinden sonra diğer iki 
siyasi parti grupu da, vakıa birer önerge vere
rek iltihak etmişlerdir, ancak böyle iltihaklar 
da olmıyabilir. önemli bir konuda genel görüş
me açılmasını istiyen bir milletvekilin önerge
si Meclisçe kabul edilir, kabul edildikten sonra 
müzakereler başlar, herkes konuşur fakat bu 
genel görüşme takririni bu milletvekili niçin 
verdi, ne maksatla verdi, neyin açıklanmasını 
istiyor, bunu konuşma imkânı dahi kendisine 
verilmeden iş siyasi parti gruplarının bir tahak
kümü altında cereyan eder gider ve takrir sa
hibi dahi konuşma hakkına sahibolmaz. Bu, ta
mamen usule aykırı bir tutumdur. Onun için 
ben rica ediyorum; biz üniversite içerisinde 
başgösteren bâzı aksaklıkları düzeltmek için 
burada genel görüşme talebinde bulunurken 
bir de Meclisin içinde başgösteren bu çeşit ak
saklıklarla meşgul olup, yarın bunun için de 
başka bir önerge vermeye mecbur kalmıyalım. 

Şimdi, evvelâ milletvekilinin burada takrir 
sahibi olarak önergesini izah etmesi hakkı sa-

, rihidir, bu elinden alınamaz. Onun için kifaye

ti müzakere takriri kabul edilse dahi ondan 
sonra ya bugün yahut da Cuma günü ilk ola
rak önerge sahibine önergesi üzerinde söz veri
lir ve böylelikle bu genel görüşme de sona er
miş olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
lehinde. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygı değer milletvekilleri; gecenin geç saatin
de huzurunuzu ihlâl etmek istemezdim. Ama 
oldukça mühim bir mevzuun müzakeresi yapıl
maktadır ve arkadaşımız önerge sahibi ve bu 
görüşmelerin ehemmiyeti üzerinde de bütün 
grup sözcüleri müttefiktir. Bu ehemmiyetli gö
rüşmeleri tahrik eden arkadaşımız, bir noktai 
nazara göre, konuşmak ve önergesinin mucip 
sebeplerini burada izah etmek imkânından 
mahrum bırakılmaktadır, içtüzük, Anayasa 
hükümleri burada pek büyük bir açıklık getir
memektedir. Tatbikat da arkadaşımıza bir öl
çüde hak vermektedir. Aslında zaten bunun il
leti, şu münakaşanın cereyanın asıl sebebi Mec
lis olarak kendi içtüzüğümüzü bugüne kadar 
yapmamış bulunmamız vakıasına dayanmakta
dır. Bunda ne Sayın Reisin, ne de önerge sahi
binin bir kabahati yoktur, olsa olsa bu Heyeti 
Celilenin bir üyesi sıfatı ile hepimiz kadar bu 
ihmalin hissesine sahiptirler. Ve şu vaziyet de 
göstermektedir ki, Yüce Meclis kendi çalışma 
nizamını 8 senedir Anayasanın emrine rağmen 
tanzim etmemiş bulunmakla büyük bir hatanın 
içine düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşım konuş
mak ister, daha önceki emsali de gösterir. Ma
lûmunuz emsaller eğer içtüzüğün açık hüküm
lerine veya Anayasaya aykırı değilse yani bâtıl 
mevaddan değilse emsal olarak ittıba edilmesi 
gerekir. Şimdi kabul buyurun ki, Yüce Mecli
sin saygı değer grup reisleri burada konuştu
lar, Hükümet izahat verdi, son derece değerli 
fikirler dinledik. Ama grupların, partilerin kol-
lektif fikirlerini, görüşlerini burada ifade etti
ler arkadaşlarımız, içtüzük hükümlerine göre 
6 milletvekili kişisel görüşlerini ifade etmeden 
yeterlik verilemez. Ama maalesef Sayın riyaset 
bağlıdır bir bakıma. Bence riyaset serbesttir ve 
bâtıl olan bu emsale uymamak zorundadır. Ama 
kendisini bağlı saymaktadır, Yüce Meclise hür
meti veya sair hukukî görüşleri sebebiyle 6 mil-
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letvekiline kişisel görüşlerini ifade imkânı ver
meden yeterlik önergesini oya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu; 
biz Sayın Özarda'nın usule taallûk eden 160 ncı 
maddesi üzerinde konuşuyoruz. Size de o mad
denin lehinde stöz verdim. Bahsettiğiniz diğer 
mevzua geçmeye hakkınız yok. Kaldı ki, bu 
mevzu mütaaddit defalar usul müzakeresi mev
zuu oldu ve halledildi. 

Buyurun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Şimdi, Saym Reis; görüşümü Sayın Özarda'
nın isteğinin mucip sebebi olarak ifade ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ama müzakeresi her defa ya
pılmış, halledilmiş bir meseleyi esbabı mucibe 
olarak alamazsınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Lütfederseniz ben görüşümün mucip sebep
lerini burada arza mecburum. 

Bu görüşülmüş diyorsunuz. Evet, hakikaten 
görüşüldü, hakikaten Yüce Meclisin ekseriyet 
reyleri ile bir emsal yaratıldı. Fakat ben aslın
da o emsalin içtüzük ve Anayasa muvacehesin
de bâtıl olduğu ve uymamanız gerektiği kanı
sındayım. Ama siz uyuyorsunuz, buna da be
nim bir diyeceğim yok. Çünkü elimden gelecek 
bir şey yok. Bu itibarla ben simidi diyorum ki, 
bu bâtıl, yok farz edilmesi gereken emsale uy
mak suretiyle 6 milletvekilinin kişisel görüş
lerinin ifadesine imkân verilmemektedir. Hiç 
olmazsa önerge sahibinin yani son derece önemli 
kabul ettiği bütün grupların Sayın Başvekil de 
dâhil, bütün ilgililerin son derecede önemli ka
bul ettikleri şu meseleyi tahrik eden arkadaşımı
zın hem bütün gruplardan zannederim Millet
vekillerinden de en önce önerge veren arkada
şımızın kişisel görüşlerini ve mucip sebeplerini 
burada öğrenmek hakkımız, milletvekilleri ola
rak hakikaten de bekliyoruz ve maalesef şura
daki görüşmeler taimamiyle grupların, partile
rin kollektif görüşlerinin ifadesi olmaktan öte
ye gitmemiştir. (A. P. sıralarından, «Aynı şey
leri söylüyor.» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibi din-
liyelim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; burada esas hakkın
da, aynı şeylerin kaç saat kaç kere tekrar edil-
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diğini dinledik, bu sözleri söylemedik. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmezse
niz daha erken bitiririz. 

Buyurun Sayın SarıibraJhimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Rica ederim arkadaşlar, burada sizlerin hak
kını, kişi olarak milletvekilliği hukukunu ben 
müdafaa ediyorum. Eski devir gladyatörleri 
gibi, her ordudan bir kişi çıksın, hangi pelhlivan 
kazanırsa, o galip ilân edilsin, bu Meclisi ondan 
kurtarmak istiyorum. Sizin hukukunuzu koru
yorum. Kişiliğinizi gruplarınız içinde eritmeyi
niz, diyorum ve yanlış, hatalı, meşru olmıyan 
bir emsal burada tatbik edilmesin, diyorum ve 
bir arkadaşımız, son derece ehemmiyetli oldu
ğunu hepinizin kabul ettiği önergesinin mucip 
sebeplerini izalh etsin, diyorum. Niye tedirgin 
oluyorsunuz? Haksızsınız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu, aleyh

te buyurunuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; usul bakı
mından gayet kısa bir mâruzâtta bulunmak is
tiyorum. Vakıa, bu müzakerelere başlamadan 
önce, Riyaset Divanını işgal eden Sayın Baş
kanların şahsında değişiklik oldu. Yani şimdiki 
kürsüyü işgal eden Başkan ile müzakerenin baş
laması sırasındaki Başkan ayrı bir arkadaşımız
dır. O arkadaşımız, Saym özarda'ya, «Sana son
radan söz vereceğim» demiştir, yerimden ben de 
bunu duydum. Ama, takdir edersiniz ki, hukuk
ta, eğer bir yanlışlık yapılmışsa, bu yanlışlığı 
devam ettirmek asıl yanlışlıktır. Hatanın nere
sinden dönülürse, o kâr sayılmak lâzımdır. 

Simidi, yaptığımız görüşme genel görüşmedir. 
G-enel görüşmenin, henüz bir içtüzük tanzim et
memiş olduğumuza göre, prosedürü, usulü de 
tâyin ve tesbit olunmamıştır. Anayasanın 
89 ncu maddesine göre meclislerimizde tatbi
kat görmektedir, 1961 tarihinden bu yana da 
Yüce Meclisimiz bu tatbikatı devam ettiriyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu genel görüşmenin 
başında üç ayrı önerge verildi. Bir tanesi Sayın 
Arsan'm önergesiydi, birisini Sayın C. H. P. 
Grupu adına verdiler, birisi de A. P. Grupu 
adına verildi. Sayın Başbakanın bir önergesiyle 
bu üç önerge birleştirildi, bir tek önerge gibi 
muamele gördü ve hatırladığıma göre, önerge 
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sahiplerinden Sayın Arsan da bu kürsüden fi
kirlerini beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, İçtüzüğün 
160 ncı maddesine göre amel etmek mümkün 
değildir. Çünkü 160 ncı madde istizah takririn
den bahsetmektedir. İstizah takriri değil ki bu; 
genel görüşme. Genel görüşmenin presedürünü 
•de Anayasanın 89 ncu maddesine göre yaptığı
mıza göre, genel görüşme açılmasına eğer Yüce 
Meclisiniz karar vermişse, ondan sonra normal 
bir müzakere gibi cereyan eder. Nitekim, Arsan 
Arkadaşımız konuştu, gruplar adına birer ko
nuşma yapıldı, genel görüşmenin açılması kabul 
olunidu, Hükümetin de arzusu ile, ondan sonra 
genel görüşme açıldı. Genel görüşme açıldık
tan sonra, artık normal bir görüşme prosedürü 
takibolunur ve bu görüşme prosedürü içinde 
grup sözcüleri ve Hükümet öncelik alırlar, on
dan sonra verilen kifayeti müzakere takriri ile 
bu biter. Kaldı ki, Sayın özarda ayrı bir öner
ge sahibi değildir, özarda, Arsan Arkadaşımı
zın önergesine imza atmış bir arkadaşımızdır. 
Biran için !bu önergeye yüz tane arkadaşımı
zın imza ettiğini düşünelim; bunların hepsine 
söz mü verecek Sayın Başkan? Sonra şöyle bir 
tatbikat da olabilir Meclisimizde : Bu üç tane 
önerge, onüç tane, yirmiüç tane olabilirdi ve 
aynı mealde verilmiş olabilirdi ve tevhit edil
miş de olabilirdi, o zaman bütün önerge sahip
lerine ayrı ayrı 23 kişiye söz mü vereceğiz? Ay
nı mahiyette önergenin içinden imza sahiplerin
den biri konuşur, ondan sonra artık söz veril
mesine bir mecburiyet yoktur. Daha evvel kür
süyü işgal eden Sayın Başkanın bunu söyleme
si de bir müktesep hak teşkil etmez. Müzakere
ler bitmiştir, İçtüzüğe ve Anayasaya uygun ce
reyan etmiştir. Bu usulî müzakerede bir daha 
söz verilmemesi hususunun kabulünü istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe, buyu
runuz. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sarfı nazar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte başka söz istiyen olma 
dığına göre, iki lehte bir aleyhte konuşulmuş 
oldu, !bir arkadaşım da aleyhte konuşmaktan 
sarfı nazar etti. 

Şimdi bu meseleyi, tatbikatın çeşitli olması 

ve çeşitli fikirler doğması sebebiyle oylama ile 
ancak halletmeye mecburum. 

Son söz olarak sırada bulunan A. P. Grup 
'Sözcüsü Sayın Aydın Yalçın'a söz verdim. Sa
yın Reşat özarda, önerge sahiplerinden biri ola
rak ısöz istiyor. Şu usul müzakeresi ile söz iste
mekte haklı olduğunu iddia ediyorlar. 

Bu hususu, şu usul müzakeresi sonunda, ken
disine söz verilmesi (hakkındaki iddiasının doğ. 
ruluğunu, söz verilmesi lâzımgeldiğini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi kifayet meselesini halledeceğiz, öner
geyi okutuyorum. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
üniversite olayları ile ilgili genel görüşme

de söz olan hatipler, meseleyi her yönü ile orta
ya koymuş bulunuyorlar. Heyeti Umumiyenin 
tenevvür ettiği kanaati ile kifayeti müzakere 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Adana 

Turhan Dilligil 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde ilk sözü Sa
yın Akçaoğlu, siz istediniz. Grup adına mı iste
diniz 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Hayır 
efendim, şahsım adına. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben grup adına istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben söz istiyenleri 
daha evvel tesbit ettim. ISırayla soracağım; 
«grup adına» diyene söz vereceğim, buna mec
burum. 

Sayın Kodamanoğlu, siz grup adına mı söz 
istediniz? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Grup 
adına. 

Sayın Çetin Altan, üçüncü sırada da siz var
dınız, mecburum bu sırayı takibetmeye. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN

OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; konu takririn iddiasının tamamen 
hilâfına aydınlanmamıştır. Bir defa takrir sa
hipleri ilk gün neden böyle bir müzakereye lü
zum vardır, bu konuda beyana davet edildiler 
ve bu sınır içinde konuşturuldular. Oysa, müza
kerelerin açılmasına karar verildikte takrir sa-

— 422 — 



M. Meclisi B : 81 26 . 6 .1968 O : 1 

hiplerinin gerçek nedenleri arz etmelerine imkân 
verilmeliydi, bu verilmemiştir. Bendeniz de 
takrir sahiplerinden birisiyim. Bizim takririmi
zin verilmesinin birtakım sebepleri vardır. Bu 
sebepleri, ne birinci takrir sahibi Reşat özarda 
arkadaşım, ne de bizim takriri imza eden grup 
arkadaşlarımızdan hiçbirisi arz ve izah edeme
miştir. Sadece bahsin başlığına bakarak bu > 
Mecliste gruplar müzakere yapmışlardır, hattâ 
bu müzakerenin ne seviye ve ne mahiyette ol
duğunu da biraz sonra arz edeceğim. Bizzat bu 
ihtiyacı duyan ve bu ihtiyacın mahiyet ve şü
mulünü takdir ederek Yüce Meclisi böyle ehem
miyetli bir vazifeye davet eden imza sahipleri 
bizler fikrimizi söyliyememişiadir. Bu, genel gö
rüşmenin geleneğine de aykırıdır, mantığına da 
aykırıdır, Yüce Meclisin vazifesini daha iyi gö
rebilmesi için tutulabilecek yolu da aykırıdır 
arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım; kifayeti müzakereyi red
dedemezsiniz ki, şu anda önemli bir eğitim konu
sunu görüntülümüz halde henüz temas e dilmemin 
son derece değerli 5 - 6 arızayı işaret etmek im
kânını bulamadık, işaret edenleri de maalesef 
dinliyemedik. Bu müzakereler en uçjda bulunan 
bir muhalefet partisiyle iktidar partisi arasında 
karşılıklı suçlamalarla dejenere edilmiştir. Oysa 
bu" müzakerelerde esas mesele müzakere edilme 
li, birtakım arızalar teşhis edilmeli ve bunlar 
için Yüce Meclisin ne gibi hal tarzları düşündü
ğü, tavsiye edeceği tesbit olunmalıydı. Oysa mü
zakereleri dejenere ederek karşılıklı suçlamalar 
arasında üç celseyi heba etmiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım... 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ 
Li — Sizlerin sayesinde oldu. 

O. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA 
MANOĞLU (Devamla) — Kimin sayesinde 
olduğunu sayın Bakan, arz edeyim. Burada 
üç celse müzakere yaptık. Birinci celsede Sa
yın Başbakanın talebine uyarak muhalefet par
tileri meseleyi tamamen partilerüstü ve siyasi 
polemik havasının dışında bir zihniyetle ele al
dılar ve düşündüklerini söylemiye çalıştılar. 
Oysa... 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Maksadınız ne? Onu söyleyiniz. 

NJJRİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Oysa 
maksadımızın ne olduğunu siz değil biz biliriz. 

İzin veriniz biz söyliyelim sayın Bakan. Oysa.. 
(A. P. sıralarından «Bakan bir şey söylemedi» 
sesleri ve gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bir

birinize çok benzediğiniz için Bakanla Millet
vekilini ayıramadım. (A. P. sıralanmdan gü
lüşmeler) 

Şimdi aziz arkadaşlarım, ikinci celseyi 4,5 -
5 saatlik bir süreyle sayın Hükümet işgal etti. 
Yüce Meclisin konu üzerinde ne düşündüğünü 
öğrenmekten çok, Hükümetin ne düşündüğü
nü ve nasıl gördüğünü anlatmakla harcadılar. 
Hiç şüphesiz Yüce Meclisin buna ihtiyacı var
dı, memnuniyetle dinledik. Ama lâzımgelir ki, 
bunu mütaakıp Yüce Meclis de kendisi mesele
yi nasıl görüyor ve ne gibi hal tarzları düşü
nüyor, söylemelidir. Buna imkân verilmemiş
tir. 

Üçüncü cebeye gelince aziz arkadaşlarım, 
son derece ibrete değer bir manzara arz edi
yor. Ne zaman A. P. iktidarına ihmalci ve 
ehliyetsiz olduğu söylenir, o zaman, sizin za
manınız, bizim zamanımız tartışmalarına iş gö
türülür, dökülür, fakat bu öyle dökülür ki, 
iktidar partisi çoğunluğu kifayeti müzakere 
takririnin zamanını öyle ayarlar ki, muhalefe
ti bir ağaca bağlamıştır, elini kolunu, evvelâ 
Hükümet gelir, aklına geldiği gibi itham eder, 
söyler, anlatır, son söz diye de A. P. si sözcü
süne söz verilir. Ondan sonra bunun cevabını 
beklemeden savuşup kaçılır. Arkadaşlar, bu, 
Parlâmento mücadelesinin icaplarına uygun bir 
tutum değildir. Bu, kendine güvenen bir ikti
darın tutumu olamaz. Kendine güvenen bir ik
tidar, muhalefetin de ne diyeceğini söylemeyi 
göze alabilen iktidardır. Halk Partisi iktidar
larında genel görüşmelerde böyle bir yola ka
tiyen itibar etmedik. Siz eğer güveniyorsanız 
aynı yola buyurun, devam edelim. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım^ söyliyeceksiniz, ispat 
etmeye lüzum görmeksizin söyliyeceksiniz; si
zin zamanınızda diye 45 senelik hesap hatala
rına girecek, 4 yıllık iktidarınızı da 2,5 seneye 
irca edeceksiniz; ondan sonra bunların hesap
laşmasına, bunlara cevap vermeye sıra gelince, 
çoğunluk oylarınıza güvenerek, müzakereler 
kâfi diyeceksiniz. Belki müzakereler sizin için 
kâfidir, çünkü sizin iktidarınızı siz bizden da-
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ha iyi bilirsiniz. Ama Yüce Meclis ve bu Mec
lisin müzakerelerini takibeden kamu oyu müza
kereleri kâfi görmüyor. Bu oyun ile, dejenere 
edilmiş genel görüşme ile bu hâdiseleri kapa
nmak memlekete huzur getirmez arkadaşlarım. 

izin veriniz hâdiseleri teşrih edelim, izin 
veriniz Hükümetinizin eğitim politikalarının 

5. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
nun C. H. P. nden çekilmesi 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkanım; partimin yöneticilerinin şimdiki tu-

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, size bir şey izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun efendim, Sayın Ataöv, 
buyurun oturun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir hususu 
hatırlatmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun, bitire
lim şu işi. 

Muhterem arkadaşlar, sayın milletvekilleri, 
içtüzüğün 95 nci maddesi gereğince Güven 
Partisi Grupu tadına Sayın Coşkun Kırca'nm 
talebi var. Fakat şimdi kifayet aleyhinde bir 
arkadaşı konuşturduk, o meseleyi hallettikten 
sonra çok kısa olmak üzere, 95 nci maddeye gö
re kendilerine söz vereceğim. 

Şimdi kifayeti kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; Aydın Milletvekili 
Reşat ozanda ile Çankırı Milletvekili Mehmet 
Ali Arsan'm, yüksek öğrenim gençliğinin baş
lattıkları boykot ve işgal hareketlerinin ne
denlerini tesbit edebilmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi ile 

Malatya Milletvekili ismet inönü ve 10 ar
kadaşının, millî eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi ve 

istanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Art
vin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son 
günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik 

hangi 5 - 6 önemli noktada hatalı olduğunu gös
terelim, tedbirlerini de beraber söyliyelim. 
Bunları söyletmezseniz Yüce Meclisten ne çıktı 
diyenlerin, bundan ümitsizliğe düşenlerin ve
bali boynunuzda olacaktır. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

tumu yüzünden Halk Partisinden istifa ediyo
rum. (A. P. ve G. P. sıralarından şiddetli al
kışlar ve «Bravo» sesleri) 

ve üniversite öğrenimi meseleleri hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesinin tevhiden 
müzakeresi sona ermiştir. 

Sayın Coşkun Kırca, çok kısa olmak üzere 
buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Başbakan geçen Pazartesi günkü konuşmaların
da; zaptın 164 ncü sayfasına baktığımız za
man aynen şöyle diyor : «Muhalefet partileri
nin bu genel görüşmede işgal fiili hakkında bir 
kınamada bulunmayışlarını teessürle karşıladı
ğımızı ifade etmeliyim.» Bu ifade âm ve şâmil 
bir ifadedir. Bütün muhalefet partilerini, bu 
arada partimizi de kapsamaktadır. Bu ifade 
tarzıyla Güven Partisi Grupu adına burada 
bu genel görüşmenin başladığı an, hattâ ken
dilerinin dahi söylemelerinden daha önce en 
sarih bir ifadeyle bu işgal fiilleri grupumuz 
adına Genel Başkan tarafından kınanmıştı. 
(G. P. ve A. P. sıralarşndan alkışlar) 

Genel Başkanımızın ifadesi aynen şudur : 
«Üniversitede reforma evet, anarşiye hayır.» 

Muhterem arkadaşlarım, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanununun 7 nci 
maddesi, kamu hizmeti görülen Ibina ve tesis
lerde toplantıların yasak olduğunu söyler. Si
yasi partilerin, sendikaların ve derneklerin ve 
bu gibi tüzel kişilerin organların mûtat toplan
tılarına mütaallik 5 nci maddenin (a) bendi ile 
kanun ve örf ve âdete göre yapılması mûtat 

] toplantılara mütaallik (b) bendinde de bu işgal 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENMÎL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

5. — GENEL GÖRÜŞME (Devam) 
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fiillerini mazur gösterebilecek, kanuni göste
rebilecek her hamgi bir mesnet arama gayretle
rinin gülünç olduğuna grpumuz inanmaktadır, 
(A. P. ve G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bunun gibi muhterem arkadaşlarım, 1961 
Anayasası bütünü ile yürürlüğe girdiğinden 
beri, daha çok önce geçen dönemde Anayasa 
Komisyonu (Sözcüsü sıfatiyle burada Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu ve görevleri hakkın
daki kanun tasarısının müzakeresi vesilesiyle 
komisyon adına ifade etmiş olduğum gibi, bu 
Anayasa artık Türkiye'de direnme hakkının 
kullanılışına da, kullanılış iddialarına da son 
vermiştir. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 
Bu itibarla daha önce üniversitelerde kamu 
hukuku okutulurken direnme hakkı en mükem
mel şekilde tarif edilse dahi, yine bu tarifin 
içinde Türkiye'de bugün kanun yoluyla yapıl-
«mıyacak, yerine gelmiyeoek Anayasaya uygun 
hiçbir talebin mevcudolmadığını herkes bilmek 
mevkiindedir. Bu itibarla direnme hakkı naza
riyesine istinaden de bu işgallerin kanunsuz 
vasfını bir tarafa itmenin, görmemezlikten 
gelmenin mümkün olmadığına G. P. Grupu 
inanmaktadır. (G. P. ve A. P. sıralarından al
kışlar) 

Hükümetin üniversiteye polis veyahut İller 
İdaresi Kanunu yoluyla veyahut Meclisten 
karar alarak örfi idare yoluyla Silâhlı Kuvvet
ler vasıtasiyle müdahale etmeyişine gelince; 
bu bir kanunsuzluk ve asayişsizlik vakıasının 
karşısında suç teşkil etmeyişinden değil zannı-
mızca. Bu, olsa olsa ve eğer Hükümet de böyle 
bir ruh dairesinde hareket etmişse buna işti
rak edeceğiz. Bu asayişsizlik ve kanunsuzluk 
hâdisesinin hususiyetlerinden doğmaktadır. 

Grupum adına şunu da belirtmek isterim 
ki, üniversite içinde yangın' çıksa itfaiye dahi 
ancak oraya rektörün müsaadesiyle girer, tar
zındaki yersiz tefsirlere de mesnedolabilecek 
hiçbir kanun hükmü mevzuatımızda yer alma
maktadır. Ama hiçbir hukuk kaidesinin icabı 
olmaksızın dünyanın her yerinde uygulanan 
bir örf ve âdet kaidesi de değil, bir basiret 
kaidesi vardır, o da şudur ki; üniversitelerin 
mesul mercilerinin talebi olmadan Devlet kuv
vetleri, Hükümetin emrindeki kuvvetler üni
versite binalarına, tesislerine ve üniversite mer
cilerinin kamu hizmetlerini gördükleri sair 
yerlere girmekte âzami derecede dikkat gös

termelidirler ve imsakli davranmalıdırlar. Bu, 
her bakımdan üniversite öğrencilerine karşı 
gösterilmesi gereken şefkatin icabı olduktan 
başka direnme hakkı mevzuunda Türkiye'de 
çeşitli bahaneler aramak istiyenlere fırsat ver
memek bakımından da dirayetli ve basiretli bir 
hareket olmuştur. (A. P. ve G. P. sıralarından 
alkışlar) 

Yalnız bunu da bilhassa burada belirtmek 
isteriz ki, Türkiye'de halen içinde bulundu
ğumuz durum bir bakıma şudur : öğrencilere 
karşı gösterilen ve gösterilmesi gerekmiş olan 
şefkat duygularının icabı basiret, Türkiye'de 
iki şeye de müncer olmamalıdır. Hiçbir zi
hinde bundan dolayı Türkiye'de Hukuk Dev
leti ve kanun hâkimiyeti mefhumlarının her 
isteyen tarafından ayaklar altına alınabileceği 
fikrinin uyanmamasına muhterem iktidarın dik
kat etmesini grupumuz adına rica ediyoruz. 

Aynı zamanda şunu da rica ediyoruz; bu
nu hem iktidardan, hem belki de üniversite re
formu konusunda pek çok kanunlar çıkarmak 
durumunda kalacak bulunan Yüksek Heyeti
nizden ve aynı zamanda üniversitenin muhtar 
mercilerinden de bunu rica ediyoruz : Bir ka
mu hizmetinin görülmesinde bâzı hatalar, bâzı 
eksiklirler ve aksaklıklar varsa bu hatalar, 
eksiklikler ve aksaklıklar velev kanun hâkimi
yeti ve Hukuk Devleti prensiplerine uygun ol-
mıyan bir tarzda ortaya atılmış dahi olsa, bu 
hataların, eksikliklerin ve aksaklıkların görül
düğü, tesfeit edildiği ve kabullenildiği anda bu 
hatalar, aksaklıklar ve eksiklikler derhal gi
derilmeli ve her hal ve kârda evvelâ suç işle
me ortadan kalksın sonra biz kamu hizmeti 
olarak yerine getirmemiz gereken bu aksaklığı, 
hatayı ve eksikliği düzeltme görevimizi yapalım 
diye de bir pazarlık zihniyetinin yanlış ve ha
talı olacağına inanıyoruz. O bizim görevimiz
dir, üniversite mercilerinin görevidir, Hükü
metin görevidir. Hatalı yoldan ifade edilmiş 
olsa bile hepsi değil bir kısmı haklı olduğunu 
sandığımız isteklerin yerine getirilmesini böyle 
bir takas zihniyetine bağlamak bizim grupu-
muzun düşüncesi değildir. Bu noktada da bü
tün ilgili mercileri bu vesile ile ikaz etmek is
teriz. 

Kısacası, burada Sayın Başbakanın zannede
rim kasdetmek istemiyerek âm ve şâmil bir ifa
de kullandığını sanıyorum; bu itibarla söz al-
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dım. Bu ifade bizi ilzam etmemektedir. Biz, 
genel başkanımızın dediği gibi; «Üniversite
de reform evet, anarşiye hayır» diyenlerin par
tisiyiz arkadaşlarım. (G. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, aynı mev
zuda bir Meclis araştırması talebim var, diyor
sunuz, göndermişsiniz. Bunun aslında daha 

evvel nazarı itibara alınıp gündeme alındığını 
biliyorsunuz. Onun için muameleye koymaya 
lüzum görmüyorum. 

Efendim, vakit birhayli geçti. 
28 Haziran 1968 Cuma günü saat 15,00 te 

toplanmak üzere birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,48 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'm, 
köy korucusu ve kır bekçisi ücretleri ile (teçhi
zat ve elbise bedellerinin Devlet Bütçesinden 
ödenmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın yazılı cevabı (7/459) 

6 . 8 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassut buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
772 sayılı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri İSanu-

nunun müzakeresi sırasında Mecliste belirttiği
miz gibi, Devletin başta gelen görevi, vatandaş
ların mal, can ve namus emniyetini sağlamak ol
duğuna göre, ayrıca bekçi parası adı altında va
tandaştan yeni bir vergi toplanması doğru değil
dir. Kanunun uygulanmasında, şehir ve kasaba 
halkından gelen haklı şikâyetler üzerine, bu 
kere çıkarılan yani bir kanunla, Hükümet, çarşı 
ve mahalle bekçilerinin ücret, ikramiye, teçhi
zat ve elbise masraflarını üzerine almış bulun
maktadır. Yürürlüğe giren yani kanuna göre, 
şehirler halkı artık bekçi parası ödemiyecektir. 

Fakat, ne yazıkki, köylerimiz, bu kanun 
kapsamı içine alınmamış bulunmaktadır. Bu bir 
haksızlıktır. Vatandaşlık görevlerini eksiksiz 
yapan, vergisini veren ve üstelik zor yaşama 
şartları için de bulunan köylülerimizin, Hükü
metten eşit muamele beklemeleri haklarıdır. 

1. Çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili yeni 
Kanunun gerekçesinde «bekçi teşkilâtının gi
derlerini karşılıyacak paranın gayriâdil şekilde 
temini gibi zararlı bir durumun ortaya çıktığı» 
ifade edilmektedir? Şehirlerdeki vatandaşlar 
bekçi parası ödemezken, köylü vatandaşların 
köy korucusu ve kır bekçisi ücretlerini ödemeye 
devam etmeleri, kanun gerekçesine de alınan 
adalet prensibiyle bağdaştırılabilir mi? 

2. Anayasamız, bütün vatandaşların kanun 
karşısında eşit olduğunu belirtir. Hal böyle iken, 
bekçi paralan konusunda, şehirli - köylü ayırı
mı yapılmasının sebebi nedir? Bu bir haksızlık 
değil midir? 

3. Mahalle ve çarşı bekçilerine ödenen yıl
lık ücret toplamı nedir? 

4. Halen köylerimizde görevli ne kadar 
korucu ve kır bekçisi bulunmaktadır? Bunlara 
köy bütçelerinden ödenen ücret toplamı nedir? 

5. Köy yollan yapımında istimlâk ve akar 
yakıt bedelleri, birçok hallerde de aynca teknik 
personel masraaflannın bir kısmı köylüler tara
fından ödenmektedir. Köylere getirilecek içme 
suyu ve elektrik masraflanna da köylüler işti
rak etmektedir. Buna ilâveten, hem bekçi pa
rası, hem de bunun sigorta primini ödeme zorun
da kalmaları, özellikle fakir köylerimizi ezmek
tedir. Bu ağır yükü biraz olsun hafifletebilmek 
için, köylülerimizin mal ve can güvenliğini sağ
lamada, köy korucu ve kır bekçilerinin ücretle
rinin, teçhizat ve elbise bedellerinin Devlet büt
çesinden ödenmesini düşünürmüsünüz? 
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T. O. 
içişleri Bakanlığı 12 . 6 . 1968 

3. D. R. Şb. Md. 
631-538-10/14272 

Konu : Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7-459/4989-29497 sayılı ya
zıları. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinde olduğu gibi 
köy korucuları ve bekçilerinin ücretleri ile teç
hizat ve elbise bedellerinin Devlet bütçesinden 
ödenmesine dair Aydın Milletvekili Sayın M. 
Kemal Yılmaz tarafından verilen yazılı soru 
önergesi incelendi : 

önergede de ileri sürüldüğü gibi her ne ka
dar şehir ve kasabalarda istihdam edilen çarşı 
ve mahalle bekçilerinin ücret ve sair giderlerinin 
Devletçe karşılanması 920 sayılı Kanun ile sağ
lanmış bulunmakta ise de köy korucu ve bek
çilerinin aynı kanunun kapsamına alınması bun
ların niteliği itibariyle mümkün mütalaa edil
memektedir. 

Gerçekten şehir ve kasabalarda vazifeli çar
şı ve mahalle bekçileri ile köylerde ve çiftçi mal
larının korunması hakkındaki mevzuatın uygu
landığı yerlerde istihdam edilen korucu ve bek
çilerin hukukî durumları aynı değildir. 

Köy korucuları esas itibariyle köyün mahallî 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde, köy emir ve 
yasaklarının uygulanmasında köyün icra orga
nına yardımcı olan köy personeli olup bu va
sıfları ile âdeta belediye zabıtası ile benzerlik 
taşırlar. 

Bu görevlerin yanında köy sınırı içinde hal
kın can, mal ve ırzını korumakla da vazifeli ve 
bu sahada jandarma teşkilâtına yardımcı olma
ları köy korucularının gördükleri hizmetin ko-
münal niteliğini değiştirmediği gibi 4081 sayılı 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki Ka
nun hükümlerince istihdam edilen koruma bekçi
lerinin köylerde olduğu gibi tarımsal faaliyete 
sahip kasabalarda da halen tamamen ayrı karak
terde hizmet görmeye devam ettikleri malûm 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla : 
1. Şehir ve kasabalarda vatandaşların bele

diye zabıtası ve koruma bekçileri giderlerine 
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katılmaları gibi köylerde de yurtdaşlann köy 
korucu ve bekçisi giderlerine katılmalarında 
adalet prensiplerine aykırılık görülmemekte
dir. 

2. Açıklanan mahiyet farkı dolayısiyle çarşı 
ve mahalle bekçileri ile köy korucu ve bekçi
leri giderlerinin karşılanmasında şehirli ve köy
lü ayırımı yapılması söz konusu değildir. 

3. Mahalle ve çarşı bekçilerine, 1967 yılı 
içinde, ödenecek ücret miktarı 72 144 202 lira 
36 kuruş ve toplam giderler 104 812 000 lira
dır. 

4. Halen köylerimizde görevli korucu ve 
bekçi sayısı 39 236 olup bunlara köy bütçelerin
den ödenen ücret toplamı 30 911 404 liradır. 

Köy hizmetlerinin görülmesinde temel alt ya
pı tesislerinin ağır malî külfeti Devletçe deruhte 
edilmekte fakat belediye zabıtası için olduğu gibi 
köy korucu ve bekçileri için genel giderlerin 
Devlet bütçesinden karşılanması düşünülmemek
tedir. 

Kaldı ki, Bakanlığımızca hazırlanan yeni Köy 
kanunu tasarısında köy gelirleri çeşitli kaynak
larla mühim miktarda artırılmakta olduğundan 
bekçi giderlerinin karşılanması zor olmıyacak-
tır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümeti kurulduğundan beri, kaç köy 
muhtarı ve belediye başkanının idari tahkikat 
sebebiyle işten menedildiğine dair sorusu ve İç
işleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/479) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, içişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. A. P. Hükümeti kurulduğundan bu ya
na, kaç köy muhtarının görevine Köy Kanunu
nun 41 nci maddesine göre son verilmiştir? 

2. Aynı dönem zarfında kaç köy muhtarı, 
idari tahkikatlar dolayısiyle muvakkaten işten 
menedilmiştir? 
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3. Aynı dönem zarfında kaç belediye baş
kanı, idari tahkikatlar dolayısiyle işten mene-
dilmiştir? 

4. tdari tahkikatla işten menedilen belediye 
başkanlarından kaç tanesi, yürütmeyi durdur
ma kararı almış; kaçı beraet ederek görevine 
dönmüş; kaçı mahkûm olmuş veya belediye baş
kanlığına mani olacak cins ve miktarda ceza 
hükmü kesinleşmiştir? 

5. Partizan bir «Bucak müdürüne yumurta 
vermediği, çay, kahve verdirmediği» gerekçeleri 
ile işten menedilen belediye başkanı var mı
dır? 

6. Mülkiye müfettişleri teftiş tüzüğünde, 
bunların hangi hallerde, işten el çevirebilecek
leri yazılı olduğu halde, birçok belediye baş
kanına, bu sebepler varidolmadan nasıl işten 
elçektiriliyor örneğin Karamanlı, Belediye 
Başkanının işten menedilmesinde, tüzükte yazılı 
sebeplerin hiçbiri olmadığına göre, bu işlem 
hiç dikkatinizi çekmedi mi? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11. 6 .1968 

M. t Gn. Md. 
3. D. R. Şb. Md. : 
631 - 538 - 8/14269 

Konu : Konya Milletvekili Nazif 
Kurucu'unu yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Tarihsiz ve Genel Sekreterlik - Kanun

lar Müdürlüğü 7/479-5067/30201 sayılı yazı
lan. 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümeti kurulduğundan beri kaç köy 
muhtarı ve belediye başkanının idari tahkikat 
sebebiyle işten men edildiğine ilişkin yazılı soru 
önergesi incelendi : 

1. 1965 yılı Ekim ayında yapılan genel se
çimleri takiben A. P. iktidarında Hükümetin 
kuruluşundan bu yana, Köy Kanununun 41 nci 
maddesine göre 144 köy muhtarının görevine 
son verilmiştir. 

2. Aynı dönem içinde idari tahkikat dola
yısiyle işten el çektirilen köy muhtarı sayısı 
207 dir. 

3. Bu süre içinde idari tahkikat sebebiyle 
işten el çektirilen belediye başkanı sayısı 7 dir. 

(Bunlar : 
Balıkesir ili, Burhaniye Belediye Başkanı 

Arif Lim, 
Bingöl ili, Genç Belediye Başkanı Mustafa 

Ağaoğlu, 
Burdur - Tefenni ilçesi Karamanlı Belediye 

Başkanı Ömer Âşık, 
Diyarbakır ili, Lice Belediye Başkanı Mah

mut Tufan, 
Konya ili, Kadınhanı Belediye Başkanı Meh

met Çallı, 

Niğde ili, Bahçeli Belediye Başkanı Ali Kan-
demir, 

Niğde ili, Ortaköy Belediye Başkanı Hikmet 
Sürmeli) dir. 

4. işten el çektirilen belediye başkanların
dan : 

a) Her biri Danıştaydan yürütmenin dur
durulması kararı almış ve görevine iade edil
miştir. 

b) Bunlardan, Genç Belediye Başkanı ile 
Kadınhanı Belediye Başkanı hakkında işten el 
çektirme konusu isnatlardan dolayı il idare ku
rullarınca lüzumu muhakeme kararı verilmekle 
beraber fiiller 780 sayılı Af Kanunu şümulünde 
görülerek dosyaları işlemden kaldırılmış; 

Ortaköy Belediye Başkanı hakkında il idare 
kurulunca verilen lüzumu muhakeme kararı 
ikinci derecede Danıştayca kısmen onanmış ve 
bâzı maddelerden de tahkikatın tevsii istenmiş; 

Geri kalan 4 beeldiye başkanı hakkında ilgili 
idare kurullarınca verilen lüzumu muhakeme 
kararları üzerine dosyaları yetkili mahkeme
lere intikal etmiş; bulunmaktadır. 

c) Dosyaları mahkemeye intikal eden bele
diye başkanları hakkındaki muhakemeler de
vam etmekte olduğundan beraet veya mahkû
miyet gibi sonuçları henüz bilinmemektedir. 

5. Partizan bir bucak müdürüne yumurta 
vermediği; çay, kahve verdirmediği gerekçeleri 
ile işten el çektirilen belediye başkanı yoktur. 

6. Mülkiye müfettişlerinin, görevlilere han
gi hallerde işten el çektirebilecekleri Mülkiye 
Teftiş Heyeti Tüzüğünün 25 nci maddesinde be
lirtilmiş olup bütün memur vasfındaki kimseler 
için olduğu gibi belediye başkanları hakkında 
yapılan soruşturmalarda da tüzüğün anılan 
maddesine titizlikle riayet edilmekte, işten el 

— 428 — 



M. Meclisi B : 81 26 . 6 . 1968 O : 1 

çektirme hususunda tanınan takdir yetkisinin 
hizmet yararına kullanılmasına özellikle itina 
olunmaktadır. 

Bu itibarla, birçok belediye başkanına tüzük
te yazılı sebepler bulunmadan işten el çektiril-
diği iddiası vakıalara uygun düşmemektedir. 

Örnek olarak, Karamanlı Bucağı Belediye 
Başkanı Ömer Âşık hakkında birçok kere tah
kikat açılma zarureti hâsıl olmuş olup bunların 
mahiyeti ve sonuçlan şöyledir : 

Kasaba halkından Ş. Çiftçi, görevi kötüye 
kullandığından belediye başkanı hakkında şikâ
yette bulunmuş; yapılan tahkikat sonunda dos
yası ilçe idare kuruluna intikal ettirilmiş; ilçe 
idare kurulunca alman meni muhakeme kararı
na şikâyetçinin itirafı üzerine il idare kurulun
ca söz konusu karar lüzumu muhakemeye tah
vil edilmekle dosyası asliye ceza mahkemesine 
intikal etmiş; mahkemece dosya 780 sayılı Af 
Kanunu hükümlerince işlemden kaldırılmıştır. 

Kasaba halkından Y. Gedik'in görevde haka
rette bulunduğu iddiası ile vâki şikâyeti üzeri
ne belediye başkanı hakkında girişilen tahki
kat üzerine ilçe idare kurulunca lüzumu muha
keme kararı verilmiş; itiraz edilmediğinden ke
sinleşen dosya Burdur Asliye Ceza Mahkemesine 
intikal etmiştir. 

Kasaba halkından H. Tekeli ve arkadaşla
rının şikâyeti üzerine belediye başkanı ve bâzı 
memurlar hakkında kanunsuz ve usulsüz ola
rak bina ve bahçe duvarı, ev yıktırmak; bele
diye hizmetlerini yaparken halka farklı mua
melede bulunmak, tehditle makbuzsuz para 
toplamak, yol işlerinde halkı zorla çalıştırmak, 
belediye memurlarını özel işlerinde kullanmak, 
gibi fiillerden dolayı yaptıkları şikâyet üzerine 
Mülkiyet Müfettişliğince yapılan tahkikat so
nunda ilçe idare kurulunca bâzı isnatlar va
rit görülmüş; il idare kuruluna yapılan itiraz
lar bu kurulca reddedilmiş; Tefenni Asliye Ce
za Mahkemesine tevdi edilen dosya üzerine fi
ilin 780 sayılı Af Kanunu şümulüne girdiği 
gerekçesi ile işlemden kaldırıldığı anlaşılmış
tır. 

Kasaba PTT müdürünün, 5 aded PTT dire
ğinin çalındığı iddiası ile belediye başkanı hak
kında vâki şikâyeti üzerine yapılan tahkikat 
sonunda yetkili kurulca lüzumu muhakeme ka
ran verilmiş; karara müddeti içinde itiraz edil
mediğinden dosyası adlî mercie intikal etmiş; 

I ancak mahkeme sonunda 780 sayılı Af Kanu
nuna müsteniden işlemden kaldınlmıştır. 

Kasaba halkından M. Gençarslan'ın görev
de hakaret ve dövme suçu isnadı ile belediye 
başkanı hakkında yaptığı şikâyet üzerine ya
pılan tahkikat sonunda ilçe idare kurulunca 
ilgilinin lüzumu muhakemesine karar verilmiş; 
bu dosya da itiraz edilmekle yetkili adli mer
cie intikal etmiş; 780 sayılı Af Kanunu gere
ğince işlemden kaldınlması ile kapanmıştır. 

Kasaba halkından t. Bayır'in usulüne uy
gun ruhsatname alınarak başlanmış olan in
şaatın imar plânında tadilât yapılacağı ileri 
sürülerek durdurulması, ruhsatnamenin iptal 
edilmesi ve usulsüz ceza yazılması isnadı ile 
belediye başkanı ve encümeni üyeleri hakkın
da yaptığı müracaat üzerine bir mülkiye mü
fettişi ile tmar ve İskân Bakanlığından bir mü
fettişin ortaklaşa ifa ettikleri tahkikat üzerine 
düzenlenen fezlekeye müsteniden ilçe idare ku
rulunca sanığın lüzumu muhakemesine karar 
verilmiş; itiraz üzerine dosya il idare kurulu
na intikal etmiş; tasdik edilen karar dosyası 
adlî mercie tevdi edilmiştir. 

Bucak müdürlüğünün kanuni emirlerinin 
dinlememek ve yolu trafiğe kapamak isnatlan 
ile, ilgili hakkında girişilen tahkikat sonunda 
ilçe idare kurulunca sanığın lüzumu muhake
mesine karar verilmiş; müddeti içinde itiraz 
edilmediğinden dosya adlî mercie intikal etti
rilmiştir. Muhakeme devam etmektedir. 

Kasaba halkından S. Akçay ve kardeşleri
nin, sopa ile yaralamak ve dövmek suçundan 
belediye başkanı ve bâzı belediye zabıta me
murları hakkında yaptıklan şikâyet üzeri
ne girişilen tahkikat sonunda sanıkların lü
zumu muhakemesine karar verilmiş; kararın il
gililere tebliğine tevessül edilmiştir. 

Kasaba halkından M. Merğen ve arkadaşla
rının: 

Kamulaştırma mevzuatına aykın davranış
larda bulunmak, 

2490 sayılı Kanuna aykırı olarak vasıta sat
mak, 

Belediye gayrimenkulunu usulsüz icara ver
mek, 

Usulsüz cezayı tahsil ettirmek, 
Danıştay ve itiraz Komisyonu kararlarını 

I infaz etmemek, 
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Anacaddeyi trafiğe kapamak, 
Belediye personel ve aracını şahsi işlerinde 

kullanmak, gibi isnatlarla belediye başkanı 
hakkında yaptıkları müracaat, mülkiyet müfet
tişi marifetiyle tahkik konusu yapılmış; düzen
lenen fezleke uyarınca yetkili idare kurulun
ca belediye başkanı ile diğer bâzı sanıkların 
kısmen men ve kısmen lüzumu muhakemelerine 
karar verilmiş; müddeti içinde itiraz edileme
diğinden kesinleşen dosyası mahallî Asliye Ce
za Mahkemesine ve oradan da görevsizlik se
bebiyle Burdur Ağır Ceza Mahkemesine gön
derilmiştir. 

Muhakeme devam etmektedir. 
Kasaba halkından H. İnce ve 3 arkadaşının 

âmme hukuku adma belediye başkanının çeşit
li yolsuz işlemleri hakkındaki şikâyetleri üze
rine başkan ve encümen üyeleri ile bâzı beledi
ye memurları hakkında tahkikata memur edi
len iki mülkiye müfettişinin fezlekeleri üzeri
ne ilçe idare kurulunca sanıkların, isnatların 
bâzılarını ika ettikleri kanaatine varılarak kıs
men men ve kısmen de lüzumu muhakeme ka
rarı verilmesi gerektiği düşünülmekle beraber 
isnadedilen suçların Af Kanunundan önceki 
tarihlerde işlendiği göz önünde bulundurularak 
kamu dâvasının ortadan kaldırılmasına karar 
verilmiştir. 

Karamanlı Bucak Müdürü ile kasaba hal
kında H. Bal'ın, belediye başkanının görevini 
kötüye kullandığı ve mahallî mülkiye âmirine 
hakaret ettiği iddiası ile vâki şikâyetleri üzeri
ne keza mülkiye müfettişlerince yürütülen tah
kikat sırasında belediye başkanına 12 . 5 . 1967 
tarihinde işten el çektirilmiş ve ikmal edilen 
tahkikat evrakına göre ilçe idare kurulunca sa
nığın T. C. Kanununun 228 ve 266/3 ncü mad
deleri gereğince lüzumu muhakemesine karar 
verilmiştir. 

İlgilinin işten el çektirme kararına karşı 
Danıştaydan istihsal ettiği yürütmenin durdu
rulması karan üzerine belediye başkanı 
24 . 7 . 1967 tarihinde görevine iade edilmekle 
beraber ilçe idare kurulunun söz konusu lü
zumu muhakeme kararına karşı müddeti için
de itiraz edilmediğinden dosya gereği yapılmak 
üzere adlî mercie intikal ettirilmiş bulunmakta 
ve muhakemesi Tefenni Asliye Ceza Mahkeme
sinde devam etmektedir. 

Bucak müdürünün 21 . 10 . 1967 günlü yazı
lı bildirisi ve Burdur'da yayınlanan bir gaze
tenin yayını ile belediye meclisine seçimle ge
lenler dışında, usulsüz olarak üye alındığı bil
dirilmekle konu valiliğince tahkik konusu ya
pılmış bulunmaktadır. 

Memurin Muhakematı Kanunu hükümlerine 
?öre yapılan bu tahkikatlar yanında ilgili be
lediye başkanı hakkında savcılıkça da: 

Vazifeyi suiistimal suretiyle irtikâp ve 
dinamit atmak suretiyle bucak müdürünü öl
dürmeye teşebbüs ve ağır tehdit suçundan re'-
s->n takibat yapıldığı; irtikâp isnadı ile açı
lan dâvanın meni muhakeme ile sonuçlandığı ve 
bucak müdürünü öldürmeye teşebbüs fiilinden 
son tahkikatın açılmasına karar verildiği anla
şılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
köy okullarının ihtiyaçlarına ve köylerdeki Ha
zine arsalarının satış şekline dair sorusu ve İmar 
ve îskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Ulaştır
ma Bakanı Sadettin Bilgiç, Köy İşleri Bakanı 
Turgut Toker, Millî Eğitim Bakanı llhami Er
tem, Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vapları (7/524) 

24.10 .1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1967 yaz tatilinde 12 ilçe ve 118 köyde yap
tığım gezide tesbit ettiğim hususları aşağıya çı
karmış bulunuyorum. Bu hususların Köy İşle
ri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Millî Eğitim, iç
işleri, Gümrük ve Tekel, İmar ve İskân ve Ulaş
tırma bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerini saygılarımla rica ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Genel : 
Köylüler, köy okullarına kömür ve odunun 

kendileri tarafından tedarik edilmesinden şikâ
yetçidirler. 

Şehir okullarından bu hususta neden ayrılı
yorlar? 
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Köylerdeki arsalar Hazinece açık artırma ile 
satılmaktadır. Bu sebeple arsalar zenginlerin 
ellerinde kalmaktadır. Fakir kişiler ev sahibi 
olamamaktadırlar. Bir tedbir düşünülmekte mi
dir ? 

Köy Kanunu eskimiştir, ihtiyaçlara cevap 
verecek tarzda değiştirilmesi düşünülmekte mi
dir? 

Genellike taşkınlar Manisa'da verimli arazi
yi alıp götürmektedir. Programlarda bunlara 
öncelik verilmesi düşünülmekte midir? Bir pro
gram varsa açıklanması. 

Turgutlu. : 
Yunusdere okulu barakadır. Çocuklar bü

yük sıkıntı ile okuyabilmektedirler, öğretmen 
için lojman yoktur. 

Cebnibektaş, okulu yok. Çocuklar Irlamaz 
deresini geçerek 3 Km. uzaktaki Irlamaz köyü 
okuluna gitmektedirler. Arsaları hazır ve bir 
miktar paraları var. Ne zaman yapılması düşü
nülmektedir? 

Demirci: Demirci için bir eksper tâyini ve 
tütün deposu yapılması düşünülüyor mu? 

Demirci - Selendi yolu kışın çamurdan geçil
mez hale gelmektedir. Bu yola bağlı 15 ten 
fazla köy bu yola çakj. dökülmesini istemekte
dirler. 

Yangın evi olarak 141 ev yapıldı. 16 adedi
nin henüz tahsisi yapılmadı. Evi yananlardan 
kirada oturanlar bulunmaktadır. Bu 16 evin da
ğıtımının yapılması düşünülüyor mu? 

Serviler içme suyu tedarikinde büyük sıkın
tı çekilmektedir. Bir motopomp ile suyun teda
riki mümkündür. Ne düşünülmektedir? 

tcikler - Borlu - tcikler yolu çok kötü du
rumdadır. Bu yoldan «Sedas harabelerine gi
diş için de yararlanılacaktır. Yapılması pro
grama alınmış mıdır? 

Gümele - Borlu - tcikler, Gümele - Selendi 
yolu üzerinde Gümele köprüsünün yapılması için 
köylü 28 000 lira toplamış bulunmaktadır. Ya
pılması düşünülüyor mu, programa alınmış mı
dır? 

Bozcaatlı - Hüdük muhtarlığına bağlı bu üni
tede 240 hane olduğu halde okul yoktur. Çocuk
lar Hüdük veya Gümele'ye gitmek mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Gidiş ve dönüş birer sa
at sürmektedir. Okul yapılması düşünülmekte 
midir? 

Gördes : 
Yeniyaka köyü: Yeniyaka köyü evleri bit

mek üzeredir. Köylü yeni köye taşınmaya baş
lamıştır. Yolları yapılmadığı takdirde köy bir 
çamur deryası haline gelecektir. Yolların aci
len yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Çiçekli köyü: Köye 5 çeşme yapılması plân
lanmış iken iki çeşmenin boruları tahsis edil
miş, daha üç çeşme için boru tahsisi gerekiyor. 
Tahsis edilecek mi, ne zaman? 

- Çiçekli köyü orman idaresi bakımından 
Sındırgı'ya bağlı bulunuyor. Gördes'in köyü 
olduğu için orman idaresi bakımından da Gör
des'e bağlanmak istiyor - ne düşünülüyor? 

Kayacık: Kayacık - Gördes yolu çok bozuk. 
Okulunda 4 öğretmen var, fakat bunlardan 3 
adedi öğretmen vekilidir. Hiç olmazsa iki ta
nesinin asil olması istenmektedir. Asil öğretmen 
atanması yapılacak mı? 

Tüpüler: Toprak Tevzi Komisyonunun köye 
gelmesinden sonra 400 dönüm Hazine arazisi ile 
birlikte köylünün toprakları 20 sene vâde ile 
köylüye tekrar satılmış durumdadır. Bu hak
sızlığın kaldırılması, hiç olmazsa topraklarının 
ipotekten kurtarılması istenmektedir. Köylü kre
di alamamaktadır. Bir çare düşünülmekte mi
dir? 

Dutluca: Dutluca - Begel arasındaki 3 Km. 
lik yolun tamiri plânda mevcuttur, Bu yoldan 
9 köy yararlanmaktadır. Henüz tamir edilme
miştir. Tamiri neden gecikmiştir? 

Saruhanlı: 
Nuriye köyü: Sulama kanalından yapılan 

sulamalarda motorla veya motorsuz sulama üc
reti dönümüne 13 lira alınmaktadır. Motorla 
sulamanın daha ucuz olması gerekmektedir. Mo
tor kirası binince köylüye pahalıya malolmak-
tadır. Bir tedbir düşünülmekte midir? 

Tiyenni: Okulları yok. Kumkuyucak oku
lundan faydalanıyorlar. 140 çocuk okumaktadır. 
20 bin liraları bankada hazırdır. Okul yapıl
ması isteniyor. Ne düşünülmektedir? 

Halitpaşa: Gediz sağ sulama kanalının sığır 
yolu köprüsü ile beton köprü arasında bulunan 
eski «Samyat» yolunun kanalı kestiği yere bir 
köprü yapılması düşünülmekte midir? 

Manisa (Merkez İlçe) : 
Osmancalı: Osmancalı bucağı, Yaylaköy'-

deki Jandarma Karakolunun bucak merkezine 
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inmesini şiddetle arzu etmektedirler. Manisa'da 
A. P. li forslu bir şahsın menfaati icabı bunu 
önlediği ileri sürülmektedir. Osmancalı bucağın
da karakolun rahatça barınacağı binayı gezdim, 
gördüm, Köylü bu binayı jandarma karakolu
na tahsis etmektedir. Karakolun nahiyeye alın
ması, veya ayrıca bir karakol kurulması düşü
nülmekte midir? 

Osmanlı bucağı çevresinde 32 köy bulunmak
tadır. Osmancalı'da bu köylerin yararlanacağı 
bir bölge okulu açılması istenmektedir. Bu hu
sus için ne düşünülmektedir? 

Soma : 
Naldöken: Yol bozuk, kumlanması gereki

yor. Yolun yaptırılması için gerekli parayı köy
lü bankaya yatırmış durumdadır. Gereği yapı
lacak mıdır? 

Sarıgöl : 
Dindarlı: 1945 te yapılmış okulu harap du

rumdadır. Okulun yapılması 1965 - 1966 pro
gramına alınmış ve bu hususta M. E. Md. den 
yazı gelmiş iken bilinmiyen bir sebeple program
dan çıkarılmıştır. Sebebinin açıklanması ve oku
lun yapılmasının çabuklaştırılması. 

Burgaz: Okulda 200 talebe okumaktadır. 4 
öğretmen olması lâzım iken iki öğretmenle ida
re edilmektedir, öğretmen tâyini düşünülmek
te midir? 

Halil Tos, Mehmet özenli, Hüseyin özenli, 
M. Sakızcı, Mehmet Lâz ismindeki vatandaş
lar işlemekte oldukları Hazineye ait araziyi sa-
tınalmak istiyorlar. Bu arazinin satılması düşü
nülmekte midir? 

Cabertarar ve Çöpköy : Bu iki köyde hiç su 
bulunmamaktadır. Köylü kadınlarının, sırtla
rında testi olduğu halde bir saat yalınayak yü
rüyerek su taşıdıklarını gördüm. Bu iki köye 
en kısa zamanda el uzatılması zaruridir. Ne dü
şünüldüğünün açıklanması. 

Kahramanlar: Çevresinde tütün ekildiği hal
de Kahramanlar köyünde tütün ekimine müsa
ade edilmemektedir. Köy fakirdir. Tütün eki
mine müsaade edilmesi köylüyü güçlendirecek
tir. Müsaade verilip verilmemesinin açıklanması. 

Alaşehir : 
Killik: Suyu var, fakat içilecek durumu yok. 

Acı ve tuzlu. Talebeler ellerinde su şişeleri ol
duğu halde okula gitmektedirler. Plâna alınıp 
alınmadığının açıklanması, ^>-

Köye 1988 içinde kadrolu bir imamın veri
lip verilmiyeceğinin açıklanması. 

Aşağı Yeniköy: Küçücük bir yerde 93 talebe 
okumaktadır. Okulun yeri, kumu, taşı hazır. 
5 bin lira hasır. Okulun 1968 programına alı
nıp almmıyacağınm açıklanması. 

Delemenler: Köy okulunun tamiratı lüzum
suz yere gecikmiştir. Tamiratın çabuklaştırıl
ması için gerekli talimat verilecek mi? 

Salihli : 
Adala (Karataş): Salihli - Baraj yolunun 

tamamına yakın kısmı asfaltlanmıştır. Kalan 3 
Km. lik kısmının da asfaltlanması plânlanmış 
mıdır? 

Yılmazköy: Kurşunlu çayı taşarak çok kıy
metli araziyi götürmektedir. Taşkının önlen
mesi 1968 programına alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğinin açıklanması. 

Kul?, : 
Telefon konuşmaları Alaşehir üzerinden ve 

Alaşehir postane idarecilerinin takdirlerine gö
re yapılmaktadır. Güçlük doğmakta ve konuş
malar gecikmektedir. Alaşehir hatlarından bi
rinin Kula ve Selendi'ye tahsisi, Kula ve Selen
di telefon konuşmalarını çabuklaştıracaktır. Ne 
düşünülmektedir? 

Kula bölgesine afyon ekimi yasaklanmıştır. 
Kula fakir bir bölge olduğu için, geçimine yar
dım eden afyon ekimine tekrar müsaade edilme
si yararlı olacaktır. Ne düşünüldüğünün açık
lanması. 

Kula uzun zamandan ' beri kaymakamdan 
mahrumdur. Vekil ile idare edilmektedir. Kü
çük ve imkânları dar bir kaza olduğu için, mül
ki idare bakımından da kendilerini terk edilmiş 
görmektedirler. Bir kaymakam tâyini düşünül
mekte midir? 

T. O. 
imar ve iskân Bakanlığı 20 . 11 . 1967 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 15/2270 
Konu: Sayın Mustafa Ok'un 
yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 2 . 11. 1967 gün ve Kanunlar Müdür-

I lüğü 5243/31792 - 7/524 sayılı yazı. 
I Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un 
i köy okullarının ihtiyaçları ve köylerdeki Hazi-
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ne arsalarının satış şekline dair yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımızı ilgilendiren kısmının ce
vabı3 nüsha halinde sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Manisa ili Demirci ilçe merkezinde 7269 sa
yılı Kanun uyarınca yaptırılan konutlardan he
nüz dağıtılmamış bulunan 16 sının konutları ya
nan ve Bakanlığımızın yaptırdığı evlerden alma
mış olan hak sahibi afetzedelere dağıtımı hak
kında valiliğine 14 . 10 . 1967 gün ve 12529 sa
yılı yazımızla talimat verilmiştir. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 11 . 1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 1838/1 

Konu: Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 2 . 11 . 1967 gün ve 7/524-5243/31792 sa
yılı yazıya. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok tarafından 
verilen ve Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen, Kula telefon 
konuşmalarına dair olan yazılı soru önergesi ce
vabıdır. 

Ankara - izmir Devlet karayolunun Kula ve 
Salihli'den geçmesi üzerine, Kula Alaşehir tele
fon hattının toplanarak, Kula'nm yeni yol gü
zergâhını takibeden direkt bir telefon devresiy-
le doğruca Salihli'ye irtilbatlandırılması hususu 
plânlanmış ve inşaata da başlanmış bulunmak
tadır. 

İnşaatın bitiminde Kula ve Selendi konuşma
ları otomatik santrale sahip ve şehirlerarası im
kânları daha fazla olan Salihli üzeri temin edi
leceğinden gecikme ve beklemeler bu suretle ön
lenmiş olacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyle arz ederim. 

Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 7 . 12 . 1967 

Müsteşarlık 
Sayı: 3710/23547 

Konu: Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un yazılı öner
gesi. 

T. B. M. M. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 . 11 . 1967 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 5243/31792 - 7/524 sa
yılı yazıları. 

Köy okullarının ihtiyaçları, köylerdeki Ha
zine arsalarının satış şekli ve diğer konular hak
kında Manisa Milletvekili Mustafa Ok tarafın
dan önergede adları geçen Bakanlıklarla birlik
te Bakanlığımıza da yöneltilen yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımızı ilgilendiren kısımların ce-
cabmın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Köy okullarının ihtiyaçlarına ve köylerdeki 
Hazine arsalarının satış şekline ve diğer husus
lara dair Manisa Milletvekili Mustafa Ok tara
fından Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Millî Eğitim, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, İmar ve İskân, Ulaş
tırma Bakanlıkları ile Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren 
kısmının cevabidir. 

1. 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Ka-
nunununda ihtiyaçlılara ev yeri olarak arsa ve
rilmesine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 
Maliye Bakanlığınca köylerdeki arsaların satışı 
hususu (arazi niteliğinde olup olmaması bakı
mından) Bakanlığımıza bildirildiğinde, teşkilâ
tımız tarafından gerekli inceleme yapılmakta 
ve 4753 sayılı Kanun yönünden satışında bir 
mahzur görülmediği takdirde bu gibi arsaların 
satışı Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. 

2. Demirci - Selendi arasındaki köy yolu
nun, Demirci tarafından itibaren 15 Km. lik kıs
mı 1967 bakım programındadır. Yılı içerisinde 
normal bakımın tamamlanması için valiliğe ge
rekli talimat verilmiştir. Selendi tarafındaki kıs
mın bakımı ise, 1968 yılında yapılmak üzere 
programlanmıştır. 
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3. Demirci - Selviler köyü içme suyundan 
yoksun bulunmaktadır. 1967 yılı programımız
da yoktur. Durumunun tetkiki ile 1968 program 
tasarılarına alınması hususunda valiliğe talimat 
verilmiştir. 

4. Demirci ilt - icikler - Gümece köy yolu 
1967 programımızda bulunmamaktadır. Malûm
ları olduğu üzere köy yolu programları il genel 
meclisi ve daimî encümenlerince düzenlenip, va
lilik tarafından Bakanlığıma teklifte bulunul
maktadır. Bu yolun da durumunun tetkiki ile 
1968 programlarının hazırlanması sırasında dik
kat nazarına alınması hususu Valiliğe yazılmış
tır. 

5. Gümece köprüsü 1967 etüt programında
dır. Projesi 1968 yılında yapılarak, bütçe imkân
larına göre, mütaakıp yıllarda yapım programı
na alınacaktır. 

6. Gördes - Yenikaya köy yolu 1967 progra
mında bulunmamaktadır. 4 ncü maddede işaret 
olunduğu üzere durumun tetkiki ile 1968 prog
ram tasarısına alınması hususunda valiliğe ta
limat verilmiştir. 

7. Gördes - Çiçekli köyünün içmesuyu pro
jesi, 1965 yılında ikmal edilmiştir. Keşif bedeli 
100 000 Tl. dır. 1966 yılında inşaatına başlanmış, 
50 m3 lük bir depo ile 2 a'ded deposuz çeşme 
yaptırılarak halkın yararına açılmıştır. Daha 
önce yapılması kararlaştırıldığı bildirilen 5 çeş
meden 3 adedinin yapılmasına teknik yönden 
lüzum görülmemiştir. Ancak tesis bedeli köylü-
lerce karşılandığı takdirde 3 çeşmenin yapıl
ması mümkün olacaktır. Bu husus Valiliğe de 
yazılmıştır. 

8. Gördes ilt - Karayağcı - Kayacak köy 
yolları, ve Gördes Beğel - Dutluca yolu 1967 
programında bulunmamaktadır. 4 ncü maddede 
işaret olunduğu üzere, durumun tetkiki ile 
1968 program tasarısına alınması hususunda 
valiliğe talimat verilmiştir. 

9. 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine göre muhtaç çiftçiye dağıtı
lan topraklar bedel karşılığında ve borçlanmayı 
takibeden Ocak ayından başlamak üzere 20 yıl
da, 20 eşit taksitle verilmekte ve adına tapu-
lanmaktadır. Verilen araziler üzerinde T. G. Zi
raat Bankası lehine birinci derece ve sırada ipo
tek edilmesi yine adı geçen kanunun âmir hü
kümleri cümlesindendir. Tüpüler köyündeki 
aırazi de bu şekilde verilmiştir. 

4753 sayılı Kanunda değişikliği öngören ve 
Başbakanlık makamına sunulan kanun tasarı
sına; topraklandırılan çiftçilerin, ayrıca T. 0. 
Eiraat Bankası kredilerinden de yararlanması
na dair hükümler konulmuştur. 

10. Sarühanlı ilçesi - Nuriye köyünde gerek 
motopompla ve gerekse motopomsuz yapılan 
sulamalardan alman ücret, Bakanlar Kurulu 
kararnamesi esasları dâhilinde alınmaktadır 
hiçbir tefrik yapılmamaktadır. Konu daha zi
yade DSİ mevzuatını ilgilendirmektedir. 

11. Soma ilçesi Turgutalp - Dualar - Akça-
ovlu - Naldöken köy yolu 1967 bakım progra
mındadır. 1967 bütçe yılı içinde normal bakı
mının yapılması için Valiliğe talimat verilmiş
tir. 

12. 4753 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
uyarınca dağıtılmak üzere Bakanlığımız emri- » 
ne geçmiş veya geçecek olan Hazineye ait arazi
nin, 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uya
rınca hiçbir sebep ve suretle satılmaları müm
kün değildir. 

Ancak dağıtılmasında fayda olmadığı Ba
kanlığımızca belirtilen ve Maliye Bakanlığına 
bildirilen arazinin satılması mümkün bulunmak
tadır. 

Satış talepleri, Maliye Bakanlığı kanaliyle 
Bakanlığıma intikal ettirildiği takdirde, keyfi
yet Bakanlığımca tetkik ettirilmekte ve dağı
tılmasında fayda görülmediği tesbit ve Maliye 
Bakanlığına bildirilen yerler satılmaktadır. 

Soru önergesinde adları geçen şahısların bu 
şekilde Maliye Bakanlığı yoliyle Bakanlığıma 
intikal ettirilmiş bir müracaatlarına rastlanma
mıştır. 

13. Sarıgöl ilçesi, Cabirtatar ve Cöpcüköy 
içme suyu, Çanakçı köyü ile birlikte 3 köylük 
grup olarak mütalâa edilmiş ve içme suyu istik
şafı etüt raporu bu esasa göre hazırlanmıştır. 
ilk keşfi 340 000 Tl. dır. Ancak, mezkûr grupa 
isale edilmesi düşünülen suyu ihtiyaca yeter 
miktarda olmadığından, inşaatına geçilememiş
tir. 1967 yılı içinde devam eden hidrojeolojik 
etüt sonuçlarına göre yeraltı suyundan istifade 
cihetine gidilecektir. 

14. Alaşehir, Killi köyünün içme suyu istik
şafı etüdü 1965 yılında yapılmış olup, keşfi 
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396 854 Tl. dır. 1966 bütçe yılında il eliyle ya
pılan içme suyu programına alınmış ise de, Ke-
son kuyu inşası sırasında zemin çökmeleri vukua 
geldiğimden vazgeçilmiştir. 

1967 yılında tekrar sondaj programına alın
mıştır. Bu yıl açılan kuyuda da çöküntüler yü
zünden randıman alınamamıştır. Halen ikinci 
bir kuyunun açılması için çalışılmaktadır. So
nuç alınırsa 1968 yılında inşaatına geçilecek
tir. 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 12 . 1967 

Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
691 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 . 11 . 1967 gün ve 7/524-5243/ 

31792 sayılı yazınıza : 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un 

köy okullarının ihtiyaçlarına ve köylerdeki Ha
zine arsalarının satış şekline dair yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevap notumuzun ilişikte su
nulduğunu arz öderim. 

İlhamı Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

Bakanlık olarak ilk öğretimin yüzde yüz 
gerçekleşmesi anaprensiplerimiz arasında en 
önde gelmektedir. Ancak 40 000 in üzerinde kö
yü bulunan Yüce Türkiye'nin bu türlü ihti
yaçları dikkate alınmış plânlı bir şekilde ikmale 
çalışılmaktadır. 

Genel olarak şehir ve kasaba okulları özel 
idarelere bağlı olup her türlü ihtiyaçları bu ida
relerce karşılanmaktadır. Köy okulları ise 
köylerin şahsiyeti mâneviyesine tescili yapılmış 
222 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine göre köy 
bütçelerinin yüzde onu bu okulların her türlü 
ihtiyaçlarını karşılanmasına terk edilmiş. 

Bugünkü mevzuatla şehir okullarında ol
duğu gibi özel idarelerden köy okullarının ihti
yacının karşılanması mümkün değildir. Ancak 
Türkiye'nin günden güne gelişen ekonomisi 
karşısında köy okularmm da her türlü ihti
yaçlarının köy yardımlarına ilâveten özel idare
lerden ayrıca desteklenmesi en içten temenni
mizdir. Önerge sahibinin Turgutlu Yunusdere 
Köyümde arzu ettiği okul 1959 yılında bir ders
lik ve bir öğretmen evi olarak yapılmış olup 

bugünkü ihtiyacı karşılamaktadır. (Köy nüfusu 
270) yine aynı ilçenin 223 nüfuslu Çepnibektaş 
köyü okul inşaatı 1967 programına alınmış 
11 . 9 . 1967 tarihinde tamamlanmıştır. 

Manisa ili ilçesinin İkinci Beş Yılık Kalkın
ma Plânı dönemi sonuna kadar bölge okulu ihti
yacı daha ziyade Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'nun mahrumiyet bölgelerine plânlaştırılmış 
olduğundan adı geçen ilin Osmancalı Bucağında 
bölge okulu yapımı şimdilik mümkün görülme
miştir. Sarıgöl'ün 1 224 nüfuslu Dündarlı kö
yünde 1945 yılında yapılmış 3 derslik ve 3 öğ
retmen evli bir okul mevcuttur. Ancak okulun 
eskime durumu ve öğrenci mevcudu dikkate 
alınarak adı geçen okul, yerine 5 sınıf ve 5 öğ
retmen evi bulunan bir okulun yapımı 1968 yılı 
programına alınmıştır. 

Alaşehir ilçeye bağlı 415 nüfuslu Yeniköye 
bir derslikli okula ilâveten, 2 derslik ve 2 öğ
retmen evli bir okulun yapımı 1968 programı
na alınmıştır. Adı geçen ilçenin Delemenler kö
yündeki iki derslikli ve 2 öğretmen evli okul 
1951 yılında yapılmış olup, onarım ihtiyaçları 
şimdilik daha âcil durumu arz eden okulların 
yapımına hasredilmiştir 

Manisa ilinde halen 30 büyük onarıma, 33 
de küçük onarıma ihtiyaçlı okul olup, sırasına 
göre bu ihtiyaçlar en kısa zamanda giderile
cektir. Adı geçen ilin öğretmen ihtiyacı Bakan
lığımızca bilinmekte olup diğer illerimiz meya-
nında bu ilin öğretmen ihtiyacını, öğretmen ye
tiştiren kaynaklardan tâyin edilen öğretmenler, 
yanında askerden terhis edilen öğretmenlerin 
tâyini ve yeteri kadar tahsis ettiğimiz vekil 
öğretmen kadroları ile karşılanmış bulunmak
tadır. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 

T. O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 6618 22 . 12 . 1967 

Konu : Manisa Milletvekili Mus
tafa Ok'un yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 2 . 11 . 1967 tarih ve 7/524 - 5243/31792 
sayüı yazıları. 

Köy okulannm ihtiyaçlarına ve köylerdeki 
Hazine arsalarının satış sekline dair Manisa Mü-

— 435 — 
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letvekili Mustafa Ok'un 24 . 10 . 1967 tarihli 
yazılı soru önergesinin Bakanlığımızla ilgili kıs
mının cevabı ilişikt© sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un 
24 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru önergesinin 

Bakanlığımızla ilgili kısmının cevabidir. 
Soru — Demirci için bir Eksper tâyini ve 

tütün deposu yapılması düşünülüyor mu? 
Cevap : Bu husus, tütünlerin tesbit ve mu

bayaası zamanında nazara alınmakta, Gördes 
ile birlikte mütalâa edilen Demirciye 1de Eks
per gönderilmektedir. 

Gördes ve Demirci olarak iki üretim nokta
sında 1967 mahsulü tütünlerin tesibit ve alımı 
için yine iki Eksper görevlendirilmiştir. An
cak, bölge tütünlerinin büyük kısmının Gördes'-
de anbarlanmakta olması ve tüccar faaliyetinin 
de burada toplanması nazara alınarak, iş hac
minin fazla olduğu bu yerde Eksperlerin bir
likte bulundurulması gerekmektedir. 

Tekel idaresinin Eksper kadrosunun darlı
ğı sebebiyle Demircide ayrıca bir Eksper'in de
vamlı olarak bırakılmasına imkân görülememek
tedir. 

ilçedeki tütün istihsalinin diğer mahallere 
nazaran azlığı ve mahsulün mühim bir kısmının 
başka yerlerde anbarlanması dolayısiyle bura
da şimdilik bir tütün deposu yapılması düşü
nülmemektedir. 

Soru — Kahramanlar çevresinde tütün 
ekildiği halde, Kahramanlar köyünde tütün eki
mine müsaade edilmemektedir, Tütün ekimine 
müsaade edilmesi köylüyü güçlendirecektir. 
Müsaade verilip verilmemesinin açıklanması. 

Cevap : Kahramanlar köyünün, 1939 yılın
da yapılan mevzii tahdit tetkikatmda, tütün 
dikimine tamamen yasak edilen Ziyanlar kö
yünün bir mahallesi olduğu ve bilâhara bu 
köyden ayrılarak müstakil bir köy haline gel
diği anlaşılmıştır. 

Tütün üretimimizin halen iç tüketim ve ih
racat imkânlarının üstüne çıkmış bulunması 
muvacehesinde, ekimin tehdidi cihetine gidil
mesi mecburiyetinde kalındığı bir sırada, yeni 
ekim sahalarının ihdasına imkân olamıyacağı 

gibi buna lüzum ve mahal de görülememekte
dir. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı ; 02/8012/5424 29 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 11 . 1967 gün, Kanunlar Müdür

lüğü: 7/524 - 5243/31792 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un «köy 
okullarının ihtiyaçlarına, köylerdeki Hazine 
arsalarının satış şekline ve taşkınlara» dair ya
zılı soru önergesini, Bakanlığımızla ilgili konu
ların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un köy okulla
rının ihtiyaçlarına ve köylerdeki Hazine arsa
larının satış şekline dair yazılı soru önergesi 

cevabıdır. 

Soru önergesinde : 
Genel 1. «Genelikle taşkınlar Manisa'da 

verimli araziyi alıp götürmektedir. Program
larda bunlara öncelik verilmesi düşünülmekte 
midir. Bir program varsa açıklanması.» 

Manisa ovasında zararlara sebeb>olan Ge
diz nehri taşkınları, Demirköprü barajının in
şası ile büyük ölçüde önlenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Gediz nehrine karışan Alaşehir Ça
yının kollarında inşa edilen Buldan Barajı ve 
1969 yılında inşasına başlanması bütçe imkân
larına bağlı olmak kaydiyle mümkün görülen 
Avşar barajı ile feyezanlar geniş ölçüde tahfif 
edilmiş olacaktır. 

Keza, Gediz nehrinin münferit taşkın prob
lemleri için de gerekli görüldüğü yerlerde ted
birler alınmaktadır. 

Saruhanlı II. a) «Manisa - Saruhanlı -
Nuriye köyü sulama kanalından yapılan sulama
larda motorlu motorsuz sulama ücreti dönü
müne 13 lira alınmaktadır. Motorla sulamanın 
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daha ucuz olması gerekmektedir. Motor kirası 
binince köylüye pahalıya mal olmaktadır. Bir 
tedbir alınması düşünülmekte midir?» 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce işle
tilen sulamalarda sulamaya tahsis edilen suyun 
belirli bir yere kadar iletilmesi için yapılan 
işletme, bakım ve onarım giderlerini suyun o 
noktada cazibe veya pompajla kulanılması hu
susu etkilememektedir. 

Bu itibarla yapılan giderlerin su kullanma 
şekline bakılmaksızın eşidolarak ödenmesi ge
rekmektedir. 

Esasen bu husus Bakanlar Kurulunca onay
lanan 20 . 4 . 1964 gün ve 6/8014 sayılı «1967 
yılı sulama ve kurutma işletme bakım yıllık ya
tırım ücret tarifeleri» nin not bölümünün 16 ncı 
maddesinde «DSİ Sulama sahası iğinde, DSİ su
yunun bulunduğu her türlü kanaldan her ne 
suretle olursa olsun yapılan sulamalara, ücret 
tarifesi aynen uygulanacağı» belirtilmiş bulun
maktadır. 

b) «Halitpiaşa - Gediz sağ sulama kanalı
nın Sığır yolu köprüsü ile beton köprü arasın
da bulunan eski «Samyat» yolunun kanalı kes
tiği yere bir köprü yapılması düşünülmekte mi
dir?» 

Bahis konusu edilen kanal üzerinde, Km. 
59 + 121 ve Km. 62+373 de 3 251 m. aralıklı iki 
köprü mevcudolup, anakanalla bu köprüler yol 
bakımından birbirine bağlı bulunmaktadır. 

Bu durumda iki köprü arasında istenilen 
yerde bir köprü daha inşası DSİ Genel Müdür
lüğü standartlarına göre uygun görülmekte
dir. 

Salihli - III. a) «Adala (Karataş) - Sa
lihli baraj yolunun tamamına yakın kısmı as
faltlanmıştır. Kalan 3 Km. lik kısmının da as
faltlanması plânlaşmış mıdır?» 

Karataş - Salihli baraj yolunun tamamına 
yakın kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından asfaltlanmıştır. Adala sol sahil sula
ması 1 nci kısım inşaatı çalışmaları sebebiyle 
bugüne kadar asfaltlanması yapılamıyan 3 kilo
metrelik kısmın 1968 yılı icraat programında 
ele alınarak asfaltlanacağı Karayolları 2 nci 
Bölge Müdürlüğünden öğrenilmiş bulunmakta
dır. 

b) «Yılmaz Köy - Kurşunlu çayı taşarak 
kıymetli araziyi götürmektedir. Taşkınların 
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önlenmesi 1968 programına alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğinin açıklanması» 

Manisa - Salihli - Kurşunlu deresi ıslahı ko
nusu, Taşkın - Rüsubat yönünden plânlama 
kademesinde etüdedilmiş ve Yılmaz köyünde 
taşkına mâruz bulunan 40 ev ile 305 Ha. ara
zinin taşkından korunması için 123 kuru eşik, 
51 miks eşik, 91 ıslah sekisi 3 tersip bendi, 
1 180 m. tulde şedde, 3 160 m. tulde vejeta-
tif iksVlı kanal yapılması öngörülmüştür. Te
sis bedeli 6 200 000 Tl. dır. Ayrıca 40 500 lira 
istimlâk bedeli gerekmektedir. 

Mezkûr konu 1968 yılı taşkın ve rüsubat 
kontrolü programına 400 000 Tl. keşif ve 
300 000 Tl. nakit bedeli ile ithal edilmiş bu
lunmaktadır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlğı 
M. î. Gen. Md. 

3. D. R. Şb. Md. 631 - 538 -11/14270 
12 . 6 . 1968 

Konu : Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 2 . 11 . 1967 gün ve 7/524 - 5243/31792 sa
yılı yazılan. 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un 
Manisa ili merkez ve mülhak ilçelerinde tesbit 
ettiği ihtiyaçlara ilişkin yazılı soru önergesin
de Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

Genel olarak: 
Halen yürürlükte bulunan 1924 tarihli ve 

442 sayılı Köy Kanununun günümüzün ihtiyaç
larına cevap verecek tarzda yenilenmesi amacı 
ile Bakanlığımızca yeni bir köy kanunu tasarısı 
taslağı hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere 
Bakanlıklara, valiliklere, akademik kuruluşla
ra gönderilmiştir. 

ilgililerin alınacak görüşleri ile olgunlaşa
cak tasarı taslağı en kısa zaman içinde Başba
kanlığa sunulacakıtır. 

Bu tasarısnm getirdiği yenilikler arasında 
köylerde ihtiyaçlı köy halkına ucuz ev arsası 
sağlanması da önemle göz önünde tutulmuştur. 

ilçeler itibariyle: 
1. Manisa ilinin, merkez ilçesine bağlı Yay

la köyünde bulunan jandarma karakolunun, 
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Osmançalı bucak merkezine nakli konusunda 
bu yer ihtiyar kurulunca zaman, zaman mü
racaatlar yapılmış, mahallen incelenen bu mü
racaatlar sonunda; 

a) Yayla Köyü Karakolunun Osmançalı bu
cağı merkezine 4 Km. mesafede bulunması; 

b) Yayla köyünde bulunan jandarma ka
rakol binasının yeni, plâna uygun ve jandar
manın mülkiyetinde olması; 

c) Yayla köyünün söz konusu bucağın köy
lerine daha merkezî bir yerde bulunması; 

ç) Osmançalı bucağı merkezi İhtiyar Mec
lisi tarafından temin edilen binanın karakolun 
ihtiyaçlarını karşılıyacak durumda olmaması; 

d) Yayla köyünde yeni bir sağlık tesisinin 
de kurulmuş olması; 

Gibi sebepler yüzünden dileklerinin şim
dilik yerine getirilemiyeceği anlaşılmış ve du
rum ilgililere tebliğ edilmiştir. 

2. Manisa ilinin Kula ilçesine 22 . 12 . 1967 
tarihinde kaymakam tâyini yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ovasının sulanması kakınçla ne düşünül
düğüne dair sorusu ve Enerji ve Tabu Kaynak
lar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı. (7/573) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanınca yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Serik ovasının ikinci kademe irtifak 
sulama sistemi ile suya kavuşacak olan Çanak
çı, Berendi, Yanköy, Büğüş, Zırlankaya, Pıy-
narcık, Zayımlar, Alacami, Ayanoz, Kuşlar ve 
Kızıllar köylerinin arazileri ne zaman bu nime
te ulaşacaklardır? 

2. Pompajın yapılması elektriğin gelmesi
ne bağlanırsa bu köylerin arazileri suya kavuş-
mıyacak. Bu sebeple kurulacak bir jene
ratörle bu meselenin halli düşünülüyor mu? 

3. Rantabilitesi çok kuvvetli olan ve büyük 
bir zaruret olan bu konu kesin olarak hangi ta
rihte sonuçlanabilecektir? 

4. Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından 
olan sulama işi hakkında bakanlığınızın görüşü 
nedir?. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/550, 30532 

Ankara 

12 Haziran 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 4 . 12 . 1967 gün, 7/573-5437/33161 
sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün «Serik 
ovasının sulanması hakkında ne düşünüldüğü» 
ne mütedair yazılı önergesinin cevabı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün «Serik 
ovasının sulanması hakkında ne düşünüldüğü» 
ne dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Plânlama çalışmaları tamamlanmış bu
lunan «Aşağı Köprüçay projesi» meyanında, 
Köprüçay regülâtörü sağ sahil anasulama ka
nalının 7 f 220 Km. sinde suların 32 m. kotuna 
pomba edilerek, brüt 5 459 Ha. arazinin sulan
ması Öngörülmüştür. 

Ayrıca 23 Km. uzunluğunda anakanal ve 
31,5 Km. uzunluğunda yedek kanallardan baş
ka, saz sahil anapompaj kanalı ve yedekleri 
üzerinde cem'an 41 aded köy yolu köprüsü, 18 
geçidi ve 17 şüt inşası gereklidir. 

Bu projenin tahakkuku halinde, adı geçen 
köyler arazisi sulanmış olacaktın. 

2. Köprüçay sağ sahil pompaj sulaması için 
gerekli enerjinin Kepez ve Antalya Havzası 
Hidro - Elektrik Santralleri Anonim Şirketi 
tarafından, Antalya - Mancarlık Trafo merke
zinden Serik kasabasına getirilecek 30 Kw. lık 
enerji nakil hattından alınması öngörülmüş 
olup, sulamanın tahakkukuna kadar bu hattın 
çekileceği tahmin edildiğinden, sulama için ay
rıca bir jenaratör grupunun tesisi uygun mü
talâa edilmemektedir. 

3. Aşağı Köprüçay projesi ünitelerinden 
toplam keşif bedeli 36 000 000 Tl. sulama sa-
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hası 7 000 Ha. olan Köprüçay panıpaj sulama
larının 18 000 000 Tl. keşif bedelli 1 nci kısmı
na 1968 yılında başlanacaktır. 

4. Havza şartları göz önünde bulundurula
rak, mezkûr projenin, bütçe imkânlarına bağ
lı olarak biran evvel tahakkukuna gayret gös
terilmektedir. 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasmı Tahsin 
Uzun'un, Lüleburgaz'ın Karamusul köyünde 
yaptırılan sağlık ocağı ve Atatürk büstüne 
dair sorusu ve İçişleri Baaknı Faruk Sükan'm 
yazılı cevabı. (7/584) 

13 . 12 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan vazıh olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinin Karamusul 
köyü Lüleburgaz'da bulunan 65 Tümenin yar
dımı ile ve kendi emeklerini ktarak, Trakya'da 
örnek denebilecek bir bina yapmışlardır. Bina
nın bir kısmını okuma odası olarak kullanmak
ta, bir kısmını ise sağlık hizmetlerine tahsis 
etmişlerdir. Aynı binanın önüne güzel bir bah
çe ve havuz yapmışlar; bahçenin için de, köy
den topladıkları para ile bir Atatürk Büstü 
dikmişlerdir. 

Binanın yeri köyün orta malıdır. Atatürk 
Büstünün ve binanın açılışını Kırklareli Valisi 
ile 65 Tümen Komutanı birlikte yapmış
tır. Bundan sonra köyde bu binanın ve Ata
türk Büstünün yıkılması için bâzı kimseler te
şebbüse geçmişlerdir. Bu yüzden bir kısım in
sanlar ölmüş; bâzıları da halen hapiste yat
maktadırlar. 

1. Lüleburgaz Karamusul köylüleri güzel 
bir çalışma örneği vererek köylerindeki orta 
malı bulunan arsanın üzerine bir Atatürk Büstü 
ile bir sağlık binası ve okuma odası yapmak
la suç mu işlemişlerdir? 

2. Karamusul köyünde halkın yüzde 90 ı 
eğer bina ve Atatürk Büstü buradan kalkarsa, 
bu işin sonunda daha birçok insanlar ölür ve 
birçok inşalar hapishaneye gider tarzında ko
nuştukları söylentileri dolaşmaktadır. Sayın 
Bakanın dikkatini çekerek ne gibi tedbirler al-
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dıklarını öğrenmek isterim. Karamusul köyün
deki bina ve Atatürk Büstü yapılırken eğer 
usulsüz yapıldı ise ne için bu binanın ve Ata
türk Büstünün açılışından önce valilik gereği
ni yapmamıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 6 . 1967 
M. t. Gn. Md. 

3. D. P. Şb. Md. 
631 - 538 -12/14271 

Konu : Kırklareli MilletveMl Hasan Tah
sin Uzun'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdür

lüğü 13 . 12 . 1967 gün ve 7/584 - 5537/33610 
sayılı yazılan. 

Lüleburgaz İlçesinin Karamusul Köyünde 
yaptırılan sağlık ocağı ve Atatürk büstüne ve 
bu inşaatlardan doğan olaylara dair Sayın Kırk
lareli MiHetvekil Hasan Tahsin Uzun tarafından 
verilen yazılı soru önergesi incelendi : 

Önergede de ifade edildiği gibi, söz konusu 
köyde, halkın katkısı ve merkezi Lülebur
gaz'da bulunan 65 nci Tümenin yardımı ile 
1966 yılı başlarında bir okuma odası ve sağlık 
evi yapılmış; bu tesisler Kırklareli Valisi ve 
Tümen Komutanı tarafından hizmete açılmış
tır. 

Ancak köy halkından Şükrü Şahin adın
daki bir şahıs, bilâhara, yapılan tesislerin, 
evinin ve dükkânının görüş sahasını kapadığı 
ve dolayısiyle taşınmaz mallarına tecavüz ma
hiyeti taşıdığını iddia ile 5917 sayılı Kanuna 
müsteniden mahallî kaymakamlığa başvurmuş; 
buradan lehte netice istihsal edemeyince 
genel hükümler dairesinde meni müdahale dâ
vası açmak suretiyle adlî mercie müracaat et
miştir. 

Dâva devam ederken köy muhtarlığı tara
fından bahis konusu binanın önüne bir Atatürk 
büstü konulmuştur. 

Adlî mercideki dâva, yapılan binanın yık
tırılması suretinde karara bağlanmış ve karar 
Yargıtayca tasdik edilmiş; köy muhtarlığı tas
hihi karar talebinde bulunmuştur. 

Durum halen bu safhada olup kararın ke
sinleşmesi Jıalinde yıkma keyfiyetinin tabiatiyle 
icra mercileri marifetiyle infazı söz konusudur. 
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Yıkma kararı okuma odası ve sağlık evi 
binasına şâmil olup Atatürk büstünü kapsa
mamaktadır. 

Bina ve büst yüzünden vatandaşların öldüğü 
veya yaralandığı tesbit edilmemiştir. 

Her nekadar; 13 -14 . 9 . 1966 tarihinde köy 
Muhtarı Sabahattin Kırımlı, iki arkadaşı 
ile birlikte davacı Şükrü Şahin'in müsteciri 
olan kahveci Ahmet Yenice isimli bir şahsı av 
tüfeğiyle yaralamışlar ve yaralı sevk edildiği 
hastanede ölmüş ise de hâdisenin kahvehanede 
çekirdek satılmasına dayanan bir münakaşadan 
doğduğu ve dolayısiyle bu hadise ile soru öner
gesi konusu niza arasında doğrudan doğruya 
ilgi bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla: 
1. — Köy halkının ortak gayretleri ile ve 

köy orta nialı gayrimenkul olduğu sanılan bir 
sahaya sağlık tesisi, okuma odası ve Atatürk 
Büstü yapmaları takdire değer bir hizmet ol
makla beraber yetkili adlî mercilerin takdir ve 
kararlarına hürmet göstermek ve riayet etmek 
gerekeceği tabiidir. 

2. — Sorumlu idare âmirlerinin vazife alan
larında genel asayişin korunması konusunda ge
rekli tedbirleri almaları vazifeleri icabı olup ma
halli valiliğin, idari makamlara intikal eden 
şekli ile inşaatın usulsüz veya kanunsuz yapıl
dığı hakkında bilgi sahibi olmaması ve herhangi 
bir lüzumsuz müdahalede bulunmaması da tabii
dir. 

Arzederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon'da açılan Fatih Eğitim Enstitüsüne 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam îlhami Er-
tem'in yazılı cevabı. (7/587) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygıyla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
v Ahmet Şener 

ması düşünülmüş ve her bütçe yılında vâ'-
dedilmiş oluğu halde, 1968 yılı bütçesinde 
mevcudolmadığına göre sebeplerinin bildiril
mesi. 

2. istihbar edildiğine göre bu iş için 2 
milyon lira tahsisat konulduğu halde bu^tah-
sisat başka yerlere aktarıldığı ve neden veril
diği ve nereye sarf edildiğini müsaadenizle bil
mek isterim. 

3. Trabozn Fatih Eğitim Enstitüsünün ne 
zaman programa alınacağının bilinmesinde 
mahzur yoksa yazı ile bildirilmesini rica ede
rim. 

4. Yatılı bir okul olan bu binanın ilerde 
her hangi bir yangın tehlikesiyle karşı kar
şıya kalınması halinde yüzlerce talebenin 
hayatlarının tehlikede olmasının her an düşü
nülebileceğine göre, idarece alınacak ve alın
mış tedbirlerin yeterli olup olmadığının bildi
rilmesi. 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 6 . 1968 

Özel 
Sayı : 920 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 12 . 1967 gün ve 5544/33677 -

7/587 sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab

zon'da açılan Fatih Eğitim Enstitüsüne dair 
verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu
muz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hhami Erteim 

Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in verdiği 
yazılı soru önergesine cevap 

Trabzon Eğitim Enstitüsüsü, ahşap bir 
binada öğretime açılmıştır. Satmalınan bina
ya, bugüne kadar geçen zaman içinde lâboratu-
var ve yemekhane olarak kullanılmak üzere 
iki yeni bina yapılmıştır. 

1968 yılı yatırımları tesbit edilirken Dev
let Plânlama Teşkilâtı, ilk plânda devam eden 
işleri, ikinci plânda öğretmen ihtiyacımızı 
karşılamak üzere, dikkate almıştır. Trabzon 

! Eğitim Esntitüsü için ayrılmış olan 2 000 000 

1. Trabzon'da, ahşap, yetersiz, şehir için
de eski bir binada 1963 yılında açılan Fatih 

Eğitim Enstitüsü vardır. 
Defalarca programa alınması teklif edil

miş ve ihtiyaca uygun bir binaya kavuşturul-
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liranm başka yerlere aktarılması gibi bir işlem 
söz konusu değildir. 

Trabzon Eğitim Enstitüsünün yeni tesis
lere kavuşturulması hususunun, İkinci Beş 
Yıllık Plân dahilinde ele alınacağı, 14 Şubat 
19&6 tarih ve 1757 sayılı yazı ile Enstitü Müdür
lüğüne bildirilmiştir. 

1968 malî yılı içinde arsa istimlâkine, daha 
sonraki yıllarda da bina yapımı için konunun 
programa alınmasına çalışılacak, Devlet Plân
lama Teşkilâtına teklifte bulunulacaktır. 

Eğitimi Enstitüsünün mevcut binası, ahşap 
olması sebebiyle, şüphesiz yangına karşı nazik 
bir durum arz etmektedir. Bu konuda alın
ması gereken tedbirler meyanında, Enstitü bi
nasında demirden bir yangın merdiveni ya
pılmış, yangından korunma malzemesi ihtiyacı 
için enstitü müdürlüğünün isteği 8 500 liralık 
ödenek 10 . 11 . 1967 tarihinde Trabzon Muha
sebe Müdürlüğüne postalanmıştır. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanların
da sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer 
ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vapları., (7/630) 

29 . 5 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Adalet ve İçiş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini rica ederim. 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 

Muzaffar Özdağ 

1. Rize halkının Cumhuriyet Adliyesinin 
ve Devlet kuvvetlerinin siyaneti dışında bı
rakılmasının sebebi nedir? 

2. Mütecavizlerin adliyeyi sindirme ama-
ciyle Ağır Ceza Reisi ve Savcının evlerini di-
nametle uçurmaya varan cüretleri cezasız mı 
kalacaktır? 

3. Silâhlı şekavet, cinayet salgını ve mut
lak asayişsizlik karşısında seyirci kalışınızın se
bebi nedir? 

4. Emaneti ehline devretmeyi düşünmez 
misiniz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 8.2.1968 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 4631 

Konu : Afyon Karahisar Millet
vekili Muzaffer özdağ'm yazılı 
.soru önergesinin cevaplandınl-
dığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 19 .1.1968 gün ve 7/630 - 4387/26068 
sayılı yazılarına. 

Rize Adliyesinde vukubulan olaylara dair 
Afyon Milletvekili Sayın Muzaffer özdağ tara
fından İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığımıza söz
lü olarak yöneltilip, bilâhara yazılı soruya çevri
len önergenin, Bakanlığımıza taallûk eden kı
sımları hakkında gerekli bilgi aşağıda arz olun
muştur. 

5 Mart 1967 tarihinde saat 0,01 sıralarında, 
Rize Cumhuriyet Savcısı ile Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanının oturdukları apartmanın 2 ve 
4 ncü katlarındaki giriş kapılan önünde ve aynı 
gece bir polis memurunun da evi balkonunda 
patlatılan dinamit olayı üzerine, kanuni merci
ince hâdiseye derhal el konmuştur. Her hangi 
bir can kaybı ve yaralama tevlidetmiyen oflaym, 
henüz failleri tesbit olunamamakla beraber, so
ruşturmaya muhtelif yönlerden devam edilmek
te ve vukuu anından itibaren keyfiyet Bakan
lıkça da önemle izlenmektedir. 

Kanunların mutlak olarak hâkim bulunduğu 
hukuk devletimizde, yetkifli merciler, yine ka
nunlarla belli edilen görevlerini kendiliklerin
den yerine getirdiklerinden, usul hükümlerine 
tevfikan devam eden tahkikat sonuçlandığında, 
pek tabiîdir ki, kanuni gereği takdir ve ifa olu
nacaktır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 25. 6.1968 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11-13/1892 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 .1.1968 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/630-4387/26068 sayılı 
yazılan. 
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Afyon Milletvekili Sayın Muzaffer Özdağ 
tarafından sözlü olarak verilip yazılıya çevril
miş bulunan «Rize Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanı ve Cumhuriyet Savcısının oturdukları 
apartmanın kapısında dinamit patlatılması ola
yı» hakkındaki soru önergesi incelendi. 

5 Mart 1967 günü saat 0,01 sularında, Rize 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Bilgin ve 
Rize Cumhuriyet Savcısı Celâl Hamuroğlu'nun 
oturduklan apartmanın 2 ve 4 ncü katılarının 
giriş kapılarında ve polis memuru Nâzım Ay-
dın'm evi balkonunda dinamit patlatılmış ve bir • 
miktar maddi hasara sebebiyet verilmiştir. Can 
kaybı ve yaralama tevlidetmiyen bu olayı müta-
akıp hâdiseye derhal el konulmuş, zanlı olan 
Şükrü Balcı, Ramazan Balcı ve Nurettin Balcı'-

Bakanlığım hâdiseleri lâyık oldukları ölçü
lerde isabetle değerlendirip teşhis koymakta, 
önemleri ile mütenasip tedbirlerin yerinde ve 
zamanında alınmasına titizlikle dikkat ve itina 
göstermektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

8. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Adalet Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı 
cevabı (7/658) 

26 . 1 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın
dan yazıllı olarak ve müddeti içinde cevaplandı
rılmasına delâletinizi önemle rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup 
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu-

nm ifadeleri alınarak tahkikat evrakı gereğinin 
ifası için Cumhuriyet Savcılığına sunulmuştur. 
Adı geçen şahıslar delil kifayetsizliğinden ser
best bırakıldıkları için soruşturmaya muhtelif 
yönlerden aralıksız devam edilmekte, konu 
üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Benzeri 
olayların vukuunun önlenmesi için gerekli her 
türlü zabıtai mania tedbiri de alınmış bulun
maktadır. 

Rize ilimizde, iddia edildiği veçhile silâhlı 
şekavet, cinayet salgını ve mutlak asayişsizlik 
şeklinde bir durum asla mevcut değildir. Nite
kim jandarma ve polis mmtakalarında 1966 ve 
1967 de işlenen suçlar ve takibat durumunu gös
terir aşağıdaki cetvel de bunun bir delilidir. 

nan idarî dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne ka
darı lehte karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen; 

a) Mahkeme hare, pul masraflarının, 
b) Avukat ücretinin, 
Her yıl itibariyle tutarı nedir? 
2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınız

ca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul 
olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuçla
nan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edilebilen 
vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar iti
bariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk servis
lerine mensup müşavir, avukat ve görevlilerin 
istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı ne
dir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir? 

Vaka 
Mıntıkası Yılı adedi Suçlu Tutulan Kalan 

Polis 1966 554 822 811 11 
Polis 1967 480 713 686 27 
Jandarma 1966 627 898 882 16 
Jandarma 1967 602 833 818 15 
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17. 6 .1968 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13526 
Konu : Giresun Milletvekili Kud
ret Bosuter'in yazıllı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 29 Ocak 1968 gün ve 5854/35788-
7/658 sayıllı yazınız. 

b) 8 Şubat 1968 gün ve 2806 sayılı yazımız. 
Bakanlığımız aleyhine açılan idari dâvalara 

dair Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tara
fından verilen 26 Ocak 1968 günlü yazılı soru 
önergesinde soru konusu yapılan hususlar hak
kındaki cevabımız, önergedeki sıraya uygun ola
rak aşağıda gösterilmiştir. 

1. 
A) 1961 - 1967 yılları arasında Bakanlığı

mız aleyhine açılmış olup, sonuçlanmış bulunan 
idari dâvalardan, 136 (yüzotuzaltı) adedi Ba
kanlığımız aleyhinde ve 749 (Yediyüzkırkdo-
kuz) adedi de Bakanlığımız lehinde karar bağ
lanmıştır. 

B) Bakanlığımız aleyhinde sonuçlanmış 
idari dâvalarda Bakanlığımızca; 

a) Muhakeme hare ve pul gideri olarak : 
Lira K. 

1961 yılında 
1962 » 
1963 » 
1964 » 
1965 » 
1966 » 
1967 » 

441 68 
139 84 

1 015 91 
858 75 
396 50 
308 10 
327 00 lira olmak üzere 

1961 -1967 yıllarında cem'an 3 487 lira 78 kuruş 
ödenmiştir. 

b) Avukatlık ücreti olarak : 
Lira K. 

1962 yılında 400 00 
1964 » 800 00 lira olmak üzere 

cem'an 1 200 lira ödenmiş olup, 1961,1963, 1965, 
1966 ve 1967 yıllarında avukatlık ücreti öden
memiştir. 

2. 
A) 1961 - 1967 yıllan arasında Bakanlığı

mızca 25 aded karar için tashihi karar istenmiş, 

bunlardan 4 adedi kabul ve 21 adedi de redde
dilmiştir. 

B) Reddedilen tashihi karar talepleri sebe
biyle Bakanlığımız aleyhine 309 lira muhakeme 
masrafı ve harca ve 70 lira para cezasına hük-
medilmiştir. 

3. Bakanlığımız teşkilâtı içinde yalnız No
ter Yardım Sandığı mevcudolup, bu sandığın 
1961 - 1967 yılları arasında bir aded idari dâva
sı olmuş ve o da lehine sonuçlanmış ise de, san
dık lehine vekâlet ücreti ve masrafa hükmedil-
memiştir. 

4. Bakanlığımız teşkilâtında hukuk müşa
virliği bulunmaması sebebiyle, Bakanlık lehine 
hükme bağlanan idari dâvalarda vekâlet ücre
tine hükmedilmesi ve bunun görevliler arasında 
taksim edilmesi söz konusu değildir. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Dinar'ın Ye.şilhöyük köyü muhtarına 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazılı cevabı (7/686) 

4 . 3 . 1968 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istirham ede
rim. 

Murat Öner 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Soru : 
Dinar'ın Yeşilhöyük Köyü Muhtarı hakkın

da vazifesinden dolayı dâva açılmış ve kendisi 
işinden el çektirildiği için, ihtiyar meclisi üyesi 
Lütfi Emre muhtar vekili olmuştur. Bu fşahıs 
C. H. P. lidir. Kaymakamlık sonradan A. P. li-
lerin baskısiyle muhtar vekilliğini ondan almış 
ve bir A. P. li üyeye vermiştir. Köylülerimiz 
buna rıza göstermediğinden, ihtiyar meclisi üye
leri toptan istifa etmişler ve geçen hafta yeni
den seçim yapılmıştır. Seçimde bütün üyeliklere 
O. H. P. liler seçilmişlerdir. Buna rağmen muh
tar vekilliği A. P. li eski birinci üyede bırakıl
mıştır. Köylülerimiz muhtar vekilliğinin yeni 
seçilen birinci üyeye verilmesi gerektiğini, yap
tıkları şikâyetlerle resmî makamlara duyurmuş-
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lardır. Bunun üzerine isten el çektirme sebebi 
henüz ortadan kalkmıyan ve vazife suçundan 
yargılanması devam eden muhtar, yeniden iş 
başına getirilmiştir. 

Yeşilhöyüklülerin verdikleri oylarla meyda
na çıkan iradelerine saygılı olması gereken ida
renin, yargılanmakta olan muhtarı yeniden iş 
başına getirmesini köylülerimiz bir partizanlık 
olarak yorumlamışlardır. Köyde büyük bir he
yecan bulunduğu bildirilmektedir. 

1. Hakkında'«yargılanması gerektiği» kara
rı verilen ve görevine devamında sakınca görü
lerek işten el çektirilen bu köyün muhtarının 
dâvası beraetle sonuçlanmadığına göre, hem 
köylümüzün açık iradesine ve hem de kanuna 
aykırı olarak bu işlemi yapan sorumlular için 
soruşturma açılmış mıdır? 

2. Soruşturma açılmamışsa sebebi nedir? 
3. Soruşturma açılmışsa sonucu ne olmuş

tur? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 14 . 6 .1968 
M. I. Gn. Md. 

3. D. R. Şb. Md. : 
631-538-4/14467 

Konu : Afyon Karahisar Milletve
kili Murat Öner'in yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 3 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/686-6108/37731 sayılı 
yazılarınıza. 

Afyon ilinin Dinar ilçesinin Yeşilhöyük Kö
yü Muhtarı hakkında Afyon Karahisar Millet
vekili Sayın Murat Öner tarafından verilen ya
zılı soru önergesinde yer alan hususların mahal
len yaptırılan tetkiki sonucunda : 

1. Adı geçen ilçenin Yeşilhöyük köyü hal
kından İlham Bayram ve arkadaşlarının köyleri 
muhtarı Durmuş Cihan ile ihtiyar meclisi üye
lerini şikâyet etmeleri üzerine Memurin Muha-
kematı hakkındaki kanun gereğince yaptırılan 
tahkikat sonunda ilçe idare kurulunca muhtar 
hakkında verilen kısmen lüzumu muhakeme, 
kısmen meni muhakeme karan, il idare kuru
lunca tevsii tahkikat sebebiyle bozulduğu, bilâ-
hara dosyanın ikmali üzerine ilçe idare kuru
lunca yeniden, iki maddeden lüzumu muhake
me, diğer maddelerden meni muhakeme ve bir 

maddenin de 1609 sayılı Kanunun kapsamına 
girmesi dolayısiyle karar ittihazına mahal ol
madığı hakkında verilen kararın, il idare kuru
lunca da tasdik edilerek dosyasının Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ettirildiği; 

2. Memurin muhakematı hakkındaki Kanun 
gereğince hakkında yapılmakta olan tahkikatın 
selâmeti bakımından, aynı kanunun 12 nci 
maddesine göre muhtar Durmuş Cihan'm işten 
el çektirildiği ve bu tarihte 1 üyenin de göre
vinden istifası sebebiyle muhtarlık vekâletinin 
2 nci üye Lütfü Emre'ye verildiği; 

3. Köy sicil defterinde 3 ncü üye olarak 
kayıtlı gözüken Süleyman Güner'in bu defa 
kendisinin 2 nci üye olduğuna dair kaymakam
lığa müracaatı üzerine durum ilçe seçim kuru
lundan sorulmuş ve adı geçenin 2 nci üye ol
duğu bildirildiğinden muhtar vekilliği görevi 
21 . 11 . 1967 tarihinde Lütfü Emre'den alına
rak aynı tarihte Süleyman Güner'e verildiği ve 
böylece Lütfü Emre'nin 1 ay 18'gün muhtar ve
killiği görevini yaptığı; 

4. Muhtar vekilliğinin' 2 nci üye Süleyman 
Güner'e tevdii üzerine 25 . 11 . 1967 tarihinde 
ihtiyar meclisi üyeleri istifa ettiklerinden Ye
şilhöyük köyünde 18 . 2 . 1968 tarihinde ihti
yar meclisi üyeleri seçiminin yapıldığı; 

Seçim sonucunda 1 nci üye olarak seçilen 
Lütfü Emre hakkında, Memurin muhakematı 
hakkındaki Kanuna göre, muhtarlık vekâleti 
zamanına ait bir tahkikatın yürütülmekte ol
ması ve muhtar Durmuş Cihan'la ilgili tahki
kat dosyasının yetkili idare kurullarınca kara
ra bağlanarak adlî mercilere intikal ettirilmesi; 
aynı zamanda muhtarla ilgili ve 1609 savılı Ka
nunun kapsamına giren suç maddesine ilişkin 
soruşturma hakkında Cumhuriyet Savcılığınca 
2 . 11 . 1967 gün ve 326 sayı ile takipsizlik ka
rarı verilmesi sebepleriyle muhtar Durmuş Ci
han'm görevine iade edildiği, 

Ancak, ihtiyar meclisi üyeleri seçiminin ya
pıldığı 18 . 2 . 1968 tarihini mütaakıp muhtar 
Durmuş Cihan'm köyünde bulunmaması sebe
biyle, işe başlaması hususundaki tebligatın he
men yapılamadığı ve sonra da devir teslim iş
lemleri dolayısiyle, zaruri olarak muhtarlık ve
kâletinin bir hafta eski birinci üye Süleyman 
Güner'de kaldığı; 

5. Muhtarlık görevinin, sözü geçen muhtar 
ve üyelere, yukarda belirtilen sebeplerle ve köy 
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hizmetlerinin ifası ve köyün asayişi düşüncele
riyle kaymakamlık takdir hakkının kullanılması 
suretiyle tevdi edildiği, bu hususta kaymakam
lığa her hangi bir baskı ve tavassutun olmadığı 
ve bundan dolayı kaymakam hakkında soruş
turma açılmasına lüzum görülmediği; 

Anlaşılmıştır. 
Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

10. — istanbul. Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Babıâli'de Sabah gazetesinin «Sözün özü» baş
lıklı sütunda yayınlanan yazılara dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/698) 

21 . 3 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : 
Babıâli'de Sabah gazetesinin 9 . 3 . 1968 ta

rihli sayısında «Sözün özü» başlıklı sütunda 
N. Mustafa Polat imzalı «Dinmek bilmiyen kin» 
başlığını taşıyan yazıda : 

«Demek oluyor ki, inönü, siyasi hayatının 
yegâne hedefi olarak Islâmiyeti seçmiş. Ve onun 
müntesipleri ile mücadele etmeyi kendisi için 
asla değişmez bir politika olarak benimsemiştir. 
Esasen iktidarı müddetince îslâmm nurunu 
söndürmeye gayret eden bu adam ortanın solu 
sloganını mutlak din düşmanlığı halinde benim
seyip, hayat felsefesini'onun üzerine oturtmuş
tur. 

Ve bunlardan dolayıdır ki, kökünü kazıdığı
nı zannettiği Islâmi hareketini günden güne ge
lişip kuvvetlenmesi karşısında geriye dönmüş
tür. Açılan her yüksek islâm enstitüsü, her imam 
hatip mektebi, her kuran dersanesi, semaya 
yükselen her minare inönü'nün kalbine sapla
nan bir hançer, iman - Kuran hakikatlerin neşir 
ve tebliği de kafasına inen bir yumruk haline 
gelmiştir.» 

Sözleri ile siyasi ve şahsi menfaat, siyasi ve 
şahsi nüfuz sağlamak için yüce dinimiz politi
kaya alet edilmiştir. Böylece T. O. Kanununun 

163 ncü maddesi ve 24 . 7 . 1953 tarihli ve 6187 
sayılı «Vicdan hürriyeti» Kanunu ihlâl edilmiş
tir. 

Dini politikaya alet etme hakkında Kuranı 
Kerim'de âyeti kerimeler ve ayrıca hadisi şe
rifler mevcuttur. Yüce islâm dini, dini politi
kaya alet etmeye «riyakârlık» ismi vererek şid
detle yasaklamıştır. 

Kanunlarla ve yüce islâm dinince yasakla
nan bu fiilleri işlemiş olanlar hakkında ne gibi 
kanuni işlem yapılmıştır? 

Bu gazetede çıkan yazılar bir bütün olarak 
ele alınmış mıdır? Alınmakta ise, birinci sayı
sından 879 ncu sayısına kadar hangi yazılardan 
hangi kanunlara göre takibat yapılmıştır? So
nuç ne olmuştur.? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 24 . 6 . 1968 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 24242 

Konu : istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yazılı soru önerge
sinin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 22 . 3 . 1968 gün ve 7/698-6190/38249 
sayılı yazılarına. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 
«Babıâli'de Sabah» Gazetesinde yayımlanan ya
zılara dair, Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu 
yazılı soru önergesinin cevapları aşağıda arz 
olunmuştur. 

İstanbul'da yayımlanan «Babıâli'de Sabah» 
Gazetesinin 9 . 3 . 1968 tarihli nüshasında 
N. Mustafa Polat imzasiyle «Sözün özü» başlık
lı sütunda neşredilen «Dinmek Bilmiyen Kin» 
başlıklı yazı sebebiyle, bu yer Cumhuriyet Sav
cılığı tarafından 6187 sayılı Kanunun 1 ve T. C. 
K. nun 163/4 ncü maddeleri yönünden tevessül 
olunan hazırlık tahkikatı neticesinde; yazıda is-
nadolunan suç unsurlarının mevcut bulunmaması 
sebebiyle 21 . 5 . 1968 tarihinde takipsizlik ka
rarı verildiği, soruşturma sırasında yaptırılan 
bilirkişi incelemesinde de, aynı sonuca varıl
mış bulunduğu, istanbul C. Savcılığının cevabi 
tezkereesi ve ilgili takipsizlik kararı mündereca-
tmdan anlaşılmaktadır. 

öte yandan diğer gazetelerde olduğu gibi, 
«Babıâli'de Sabah» Gazetesinde çıkan yazılar da, 
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ilgili C. Savcılığı tarafından tüm olarak ele alın
makta ve ayrıca her yazı ayrı ayrı tetkik edilip, 
suç unsuru ihtiva edenler hakkında kanuni ge
reği ifa edilmektedir. 

Adı geçen gazetenin 1 ilâ 879 ncu sayılarında 
neşrolunan yasılardan, soruşturma konusu yapı
lanlar hakkında, İstanbul 0. Savcılığından alı

nan ve bu yazıların başlıkları ve tarihleri ile 
soruşturma sonuçlarını ihtiva eden liste örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

Soruşturma konusu yapılan 
yazının başlığı 

Bülügül Meram 
Komünizmden sanık Gürbüz Şim-
şek'in mülakatını ihtiva eden yazı 
Kuvayi Milliye Derneğinin 5 nu
maralı bildirisini neşretmek 

Saygı Duruşu 

Adnan Menderes'le ilgili yazı ve 
resimlerin neşri 

40 gazete kuponu gönderenin 
kur'a ile Hacca gönderileceğine 
dair yazı 

Bu balık başka balık 

Sadi Alkılıç'ın mahkûmiyetinin 
Yargıtayca bozulması üzerine ka
leme alınan yazı 
Millî namus sembolü Ayasofya 

T.H.K. kurban derileri için diğer 
müesseselere karşı cebir kullanı
yor 

Evrensel barış şenliği 
Emniyet âmirinin eşini kaçıra
caktı 
Akyazı'da kara manzara 

Ağır işiten kulağımla 

Tarihi 

Temas ettiği 
kanun 

maddesi Sonuç 

18/ 3/1966 1353 S. kanun Takipsizlik kararı verilmiştir. 

21/ 3/1966 T.O.K. 142 Takipsizlik kararı verilmiştir. 
T.O.K 

23,24, 311/1,312 
25/ 3/1966 Basın K. 16/3 Basın Toplu Asliye Ceza Mahke

mesince af sebebiyle dâvanın or
tadan kaldırılmasına karar veril
miştir. 
Yazar hakkında takipsizlik karan 
verilmiş; sorumlu Yazı İşleri Mü
dürü hakkında Sorgu Hâkimli-
ğince dâva açılmıştır. 

11/ 5/1966 38 S. K. 

17/ 9/1966 38 S. K. 

14/12/1966 6187 S. K. 

17/ 4/1967 6187 S. K. 

Takipsizlik kararı verilmiştir. 

Soru Hâkimliğince meni muha
keme kararı verilmiştir. 
Takipsizlik kararı verilmiştir. 

14/ 5/1967 Basın K. 30/2 Takipsizlik kararı verilmiştir. 
26/ 5/1967 5816 S. K. Takipsizlik kararı verilmiştir. 

1/ 4/1967 Basın K. 30 Takipsizlik kararı verilmiştir. 

25/ 8/1967 T.C.K. 142 Takipsizlik kararı verilmiştir. 

12/ 9/1967 Basın K. 33 Takipsizlik karan verilmiştir. 
18/ 9/1967 Basm K. 30/2 Basın Toplu Asliye Ceza Mahke

mesine dâva açılmıştır. 

25/ 9/1967 T.C.K. 311/1,2 Sorgu Hâkimliğince dâva açıl
mıştır. 
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Soruşturma konusu yapılan 
yazının başlığı 

Milliyetçi öğretmenler neler yap
malı 

Bir temelli belâ 

Garp materyalizmi karşısında 
İslâm 

Bir gaflet ki sormayın 

Modern Engizisyon 

Başlar gövdeden ayrılmadıkça 

Komünist faaliyetler ve iki kitap 

Tarihi 

Temas ettiği 
kanun 

maddesi Sonuç 

10/10/1967 T.O.K. 311, Açılan kamu dâvasının duruşma-
142/3 163/4 sına devam olunmaktadır. 

31/ 8/1967 T.O.K. 163 Ağır Ceza Mahkemesine intikal 
eden kamu dâvasının duruşma
sına devam olunmaktadır. 

16/11/1967 T.C.K. 163, 
159 6187 S.K. Takipsizlik karan verilmiştir. 

6/12/1967 T.O.K. 159 Takipsizlik karan verilmiştir. 

29/ 1/1969 T.O.K. 312 Takipsizlik karan verilmiştir. 

19/ 2/1968 T.O.K. 311,312 Takipsizlik karan verilmiştir. 

14/10/1967 T.O.K. 141,142 Takipsizlik karan verilmiştir. 

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Burdur'un Oölhisar ilçe merkezinde yapılan il 
genel meclisi toplantısına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/716) 

9 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandınlmasina de
lâletlerinizi saygılanmla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

Burdur ili Gölhisar ilçesi merkezinde, iki 
ayrı belediye teşkili, belediye meclisinde zuhur 
eden bir ihtilâf sebebiyle mahallinde tetkika 
gönderilen bir Bakanlık müfettişi raporu ile 
faydalı ve lüzumlu görülmesi üzerine plebisit 
yapılmış il genel meclisi alelade toplantısında 
usulüne göre müzakere edilerek üç aleyhte do
kuz lehte oyla kabul edilmiştir ve vilâyet maka
mının müspet mütalâası ile birlikte gerekli mu
amele yapılmak üzere dosya Bakanlığa intikal 
etmiştir. İşin bu safhasında, vilâyet makamı, 
il genel meclisi üyelerinin üçte birinin talebi 
üzerine İdarei Umumiyei Vilâya Kanununun 
115 nci maddesine dayanarak Bakanlığa yazı 
yazmak suretiyle dosyayı geri istemiş ve Bakan
lık da bu isteği ve fevkalâde toplantıyı uygun 
görerek dosyayı vilâyete iade etmiştir. 

1. il genel meclisinde bidayette aleyhte oy 
kullanan üç üye ile lehte oy kullanan dokuz üye 
kimlerdir? 

2. 11 genel meclisinin çoğunlukla ittihaz et
tiği karar tarihi nedir ve vilâyet makmının mü
talâası ile birlikte Bakanlığa sevk ettiği yazısı
nın tarihi nedir? 

3. il genel meclisinin fevkalâde olarak top
lantıya davet edilmesini istiyen üyeler İlimler
dir ve bu üyelerin toplantı için dermeyan ettik
leri esbabı mucibe nedir? Toplantı talebi han
gi tarihte olmuştur? Vilâyet bu talebi nasıl 
bir mütalâa ile ve hangi tarihte Bakanlığa in
tikal ettirmiştir? Bakanlık hangi tarihte fev
kalâde toplantıyı tensibetmiştir? 

4. Fevkalâde toplantının hâlâ yapılmamış 
olmasının sebebi nedir? 

5. Bakanlık Kanunun 115 nci maddesinin 
tekriri müzakereye müsait bir hüküm olarak mı 
telâkki etmektedir? Bugüne kadarki tatbikat 
ne yolda olmuştur? Hâdisemizde olduğu gibi 
tekriri müzakereyi mutazammım bir fevkalâde 
toplantı bugüne kadar yaplımış mıdır? 

6. İl genel, meclisinin fevkalâde toplantıya 
davet edilmesinde kanunun âmir hükmü icabı 
olarak toplantı gündemi ve tarihi gösterilmiş 
midir? 
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7. Bakanlık 2 Haziranda yapılacak belediye 
seçimlerinden evvel bu konuda nihai bir neti
cenin elde edilmesini uygun görmekte midir? 
Bu takdirde fevkalâde toplantı hangi tarihte 
yapılacaktır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 21 . 6 . 1968 
Mahalli id. Gn.Md. 

Şb. Md. I. Dr. Rs. Mua. 
Sayı : 611-102-1-15400 

Konu : Burdur Milletvekili Fet
hi Çelikbaş'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın 

Burdur ili Gölhisar ilçe merkezinde iki ayrı be
lediye kurulmasına ilişkin olup başkanlığımızın 
Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 
10 . 4 . 1968 gün ve 7/716-6351/39. 190 sayılı 
yazılarına ek yazılı soru nöergesi incelendi : 

Soru önergesinin giriş kısmında özetlendiği 
gibi filhakika Burdur ili Gölhisar ilçe meclisin
de mevcut belediyenin ikiye ayrılması hakkmla 
mahallî makamlarca bâzı idari işlemlerde bulu
nulmuş ; 

İl genel meclisinin 1967 Aralık - 1968 Ocak 
ayları içinde yaptığı normal toplantıda bu yolda 
bir de karar alınarak işlemlerin tamamlanması 
için dosyası Bakanlığıma intikal etmiş; 

İş bu safhada iken il genel meclisi üyelerin
den bâzılarının olağanüstü bir toplantı yapıl
mak suretiyle konunun hukukî nedenlerinin ye
niden görülmesini istemeleri üzerine mahallî 
valilik, tetkik ve gereği bilâhara yapılmak üze
re dosyayı geri istemiş ve dosya, istek veçhile, 
iade edilmiştir. 

Buna mukabil, konu ile ilgili olarak bâzı üye
lerce yapılması istenen olağanüstü toplantının 
yapılması hususunda Bakanlığımızca verilmiş bir 
karar bulunmamaktadır. 

Sorulara gelince : 
1. il genel meclisinde konunun görüşül

mesi sırasında Gölhisar'da iki ayrı belediye 
kurulmasının : 

Aleyhine oy kullanan belediyeler, 
Tahsin özdemir, 
Adil Kazanoğlu, 
Osman Demir, 
Lehinde oy kullanan üyeler, 
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Şükrü Ertilâv, 
Hasan Özkan, 
Necmettin Arslan, 
Abdurrahman Dinler, 
Mustafa Alparslan, 
Şevket Çetinkaya, 
Mehmet Akay, 
Rahmi Gürpınar, 
ibrahim Eraslan'dır. 
2. il Genel Meclisinin çoğunlukla ittihaz 

ettiği karar tarihi 9. 1 . 1968 olup bu krar Vi
lâyet Makamının 19 . 1 .1968 gün ve 3/33 sayılı 
yazısı ile Bakanlığıma gönderilmiştir. 

3. il Genel Meclisinin olağanüstü toplantı
ya davet edilmesini istiyen üyeler: 

Mehmet Akay, 
Tahsin özdemir, 
Adil Kazanoğlu, 
Osman Demir'dir. 
Bu üyelerin toplantı için ileri sürdükleri ge

rekçe : 
a) ilçe merkezi iki belediyeye ayrılması ha

linde bu belediyeleri ayıracak kesin bir sınır 
tesbiti mümkün olamıyacağı, 

b) Ayrılmak istenen iki kısmın tamamiy-
le birbirine girmiş durumda olması sebebiyle 
bu ayrımın imkânsız olduğu, 

c) Ayrılma vukuunda her iki kısmın hal
kının da birbirine karşı devamlı olarak artan 
bir husumet içinde yaşayacakları, 

d) Ayrılmanın tahakkuku halinde her tür
lü daire, müessese ve teşekküllerin işbirliği için
de çalışmalarının mümkün olamıyacağı, 

e) Mevcut borçların ödenme şekillerinin 
tesbit edilmiyeceği, 

f) Elektrik ve su tesislerinin idaresinin ne 
yolda yürütüleceği hususunda neticeye vanla-
mıyacağı, 

g) Her iki kısma da Banka V.S. kuruluş
larının ayrı ayrı açılmasının zaruret haline ala
cağı, 

h) Orman gelirlerinden yalnız bir mahalle
nin istifade edeceği cihetle bir ilçe merkezi için
de iki belediye kurulmasının doğuracağı mah
zurları etraflıca bir kere daha müzakere etme
nin zaruri olduğudur. 

Toplantı isteğinde bulunanların bu talebi 
3.2.1968 tarihinde olmuş; 

Valilik bu isteği «tetkik ve gereği bilâhara 
yapılmak üzere yukarıda gün ve sayısı yazılı 
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y.ızıniTzla takdim edilen dosyanın ilimize iade
si...» ifadesi ile tcmuçlaftan 19 . 2 . 1933 ^iinHi 
yazısı ile Bakanlığıma intikal ettirir iş ve Devlet 
istatistik Enstitüsü Başkanlığı ile yazışla gir i, 
girişilen işlemlere ara verilerek dosya 28.2.1968 
günlü bir yazı ile mahalline iade edilmiştir. 

Ancak, başlangıçta da belirtildiği gibi Ba
kanlığımca olağanüstü toplantı yapılmasa hak
kında bir takdir ve tensipte bulunulmamıştır. 
Aksine bu toplantının yapılmasının caiz olma
dığı mütalâa olunarak mahalline bildirilmiştir. 

4. Olağanüstü toplantının yapılmamış ol
masının sebebi, yukarıda işaret edilen müta-
lâamızdır. Zira Burdur Valiliği, konuya yeni
den eğildiğinde, olağanüstü toplantı yapılma 
şartlarının mevcut olmadığını tesbit ettiği gibi 
cevaben Bakanbğımdan sadır olan 12 . 4 . 1968 
günlü mütalâada, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 115 nci maddesinde üyelerin olağan
üstü toplantı isteğinde bulunabilmeleri için 
2/3 çoğunluğun şart koşulduğuna değinilerek 
4 kişinin müracaatı ile toplantının yapılması
nın mümkün olmadığı kaydedilmiştir. 

5. Sözü geçen kanun maddesince il genel 
meclisinin olağanüstü olarak toplantıya çağı-
nlmasmı: gerektiren haller, mutad toplantı 
zamanı dışında tahaddüs eden her hangi bir 

....>.• • a ; 
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veya birkaç konunun görüşülmesi zımmında 
olabileceği gibi il genel meclisinin daha önceki 
toplantılarında alınmış bulunan kararların ye
ni bir görüşme konusu yapılmasını gerektirir 
mahiyettede olabilir. 

Bugüne kadar ki tatbikat bu anlayış içinde 
cereyan etmiştir. 

Soru önergesine konu hâdiseye benzer bir 
durum yakın yıllarda ortaya çıkmadığından 
bu vesileyle yapılmış bir olağanüstü toplantı 
kaydına raslanmamaktadır. 

6. Olağanüstü toplantı yapılması söz konu
su olmadığından toplantı gündemi ve tarihide 
tabiatiyle bahis konusu değildir. 

7. Bir belediyenin birden fazla belediyeye 
ayrılması halinde buna ilişkin karar, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 12 nci maddesine gö
re katîleşme tarihini takibeden malî senenin 
başlangıcından itibaren tatbik olunacağı cihet
le bu konuda alınacak kararın 2 Haziran ma
hallî seçimlerinden önce veya sonra ittihaz edil
mesinin fiilî bir ehemmiyet taşımadığı mütalâa 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 
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GÜNDEMİ 

81 NIOI BİRLEŞİM 

26 . 6 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili (Kenan Esen-
•gin'in, Ereğli Kömür işletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 
~" 4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 

Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

5. — Sakarya Milletvekili 'Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
dçin Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan -alivre alış - satış yolu ile 
'köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve (bu soygun şeklinin ortadan kal-
dirılaJbümeisd için genelken tedbirleri 'araştırmak 
üzere Anayasanın 88 inci ımıaddesi gereğince 
Meclis araştırıması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Müllllî Eğittim ve gençlik politikamızın, gerçek 
•anlamı ille »millî bir (hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türtk gençliğine memleket hizmet-
larjndıe yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümlkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/31) 

10. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 
durdurulması çarelerini araştırmaya yarıyacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

11. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, İç - Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seıçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle (buna 'göz yumanların sebelb oldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi • (10/34) 
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14. — Erzurum Mıillletvekili Nihat Diler ile 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin ıtesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

16. — Manisa Miılletvekili Mustafa Ok'un, 
(bulundukları köylerde kal'kındırıilmaları müm^ 
,kün olmıyan köylülerin Ihayat seviyesi hakkında 
(bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci maddesii 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/36) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEK 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
.1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, yük
sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebil
mek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/29) 

2. — Malatya Milletvekili ismet İnönü ve 10 
arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (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) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos YaJsavas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sıözlü sorusu (6/306) 

5. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil oğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba» 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 

hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve-
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
ran Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

8. — Trabzon Mlilletvekili Ali Rıza Uztıner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

9. — Konya Milleltvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

10. —• Konya Milleitlvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanhk 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun^ 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

13. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun,. 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

15. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şeoı-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi banlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğüne dair Maliye ve 
İmar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 



dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

17. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'dn. 
Adkara'nm Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

18. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ım, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

19. — Çorum Milletvekili Haısaın Lâıtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
ma] olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

22. — Erzurum Milletvekili Adnan Şeıı-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

23. — Trabzon Milletvekili Alli Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. 06/519) 

24. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair imar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

25. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

26. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

27. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
istanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

3 -
I 28. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nın, 

Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

29. — Kırklareli Milletvekilli Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

I 30. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, .Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

31. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sâzlü sorusu 
(6/539) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

33. — Konya Mille t vekili Nazif Kurucıı'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kurucıı'nun, 
I Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan

masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

35. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

36. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

37. — Kırklareli Milletvekilli Hasan Tahsin 
I Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te

sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

38. — Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair imar ve İskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri-
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miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

40. — Mardin Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

41 — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin,, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

43. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbaikan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğiıne da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma (bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

45. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

46. — Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

47. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

48. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

49. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti miletrekMıerifnin devamsızlık

larına dair Milıet Meclisi Ba#katınnd*n sözlü 
sorusu (6/580) 

50. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihiındie Bulamıık Emniyet K»-
miseriiğince bâzı şahıslanın evlerinin aranması, 
dövülüp, baikaırete mâruz bırakıılımiaiLarı sebebime 
dair İçişleri Bakamından stöalü sorusu. (6/581) 

51. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
im, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yemi bir bina inşa edilmesine 'dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

52. — Trajbzom Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

153. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yokunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sıoruısıu (6/585) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisslerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
husTisurida verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


