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MÎLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

61. Birleşim 

4 . 3 . 1966 Cuma 

îçiadeküeı 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 44:45 

2. — Gelen kâğıtlar 45:46 

3. — Yoklama 46,92 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 47,62 
1. — Meclis çalışmalarının saat 14,30 

- 19,30 ve 21 - 24 arasında ve her gün ya
pılması hakkındaki önerge. 47 :51,62:78,78:79 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil To-
közlü'ye izin verilmesi hakkında Başkan
lık tezkeresi (3/285) 51 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü'nün, ödeneğinin verilebilme
si için keyfiyetin Genel Kurulun kararı
na sunulduğuna dair Başkanlık tezkeresi 
(3/286) 51 

Sayfa 
4. — İstanbul Milletvekili Muhiddin 

Güven ve Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Seçim Kanunu tasarısının gün
demdeki sunuşların görüşmeyi gerektir -
miyen maddelerinden önce görüşülmesine 
dair önergesi. 51:54 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nın öğretmenlere, huzur ve gü
ven vermek ve Hükümetin bu konudaki 
tutumunu eleştirmek üzere Anayasanın 
08 nci maddesi gereğince bir genci görüş
me açılmasına dair önergesi (8/4) 54:62,93:96 

G. — C. H. P. Meclisi Grupu Başkanve-
dlleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
ğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
n, bâzı Danıştay kararlarının uygulan-
uıması konusunda, Anayasanın 89 ncu 
iaddesi gereğince, Bakanlar Kurulu hak

anda bir gensorunun açılmasına dair 
jnergesi. (11/1) 79:92 



1. — GECJEN TUTANAK ÖZETİ 

Adların tesbiti yoliyle ve yalnız iktidar par
tili milletvekillerinin hazır bulundukları sırada 
yapılan yoklamada çoğunluğun bulunduğu an
laşıldı. Yoklamadan sonra muhalefet partili 
milletvekilleri de Genel Kurula katıldılar. 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Boğazdan ge
çişleri sırasında bir Rus şilebiyle tankerinin 
çarpışması sonucu denize dökülen akar yakıtın 
tutuşmasına, Kadıköy vapuriyle iskelesinin 
yanmasına ve sular üstünde alanda yangın çık
masına ve büyük maddi zarara sebebolan olayla 
ilgili bir demeçte bulundu ve gerekli tedbirle
rin alındığını açıkladı. 

Gündemin sunuşlar kısmına geçildiği ve il
gili tezkere ve önergeler okunduğu sırada bir 
kısım muhalefet partili saym milletvekilleri 
Anayasa ve içtüzük gereğince söz istediklerini 
ısrarla söyledilerse de, bilgiye sunma niteliğin
deki konularda söz almayı gerektiren bir bu-
sus bulunmadığı Başkanlıkça bildirilerek ken
dilerine söz verilmedi. 

içişleri Komisyonu Başkanlığının, içi deri 
Komisyonunda bulunan 8 kanun teklifi hakkın
da Hükümetçe aynı mahiyette kanun tasarıları 
hazırlanmakta olduğundan içtüzüğün 33 ncı 
maddesi gereğince tehirine ve 

içişleri Komisyonunda bulunan İG kanun 
teklifinin müddeti içinde görüşülemediğinden 
içtüzüğün 33 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkereleriyle, 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 arkada
şı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 9 arkadaşının, Devlet ihale 
kanunu teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta 
olan ihale kanunu tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere içtüzüğün 33 ncı maddesi gereğince 
tehirine ve 

Maliye Kom'syonunda bulunan 13 kanun 
teklifi ve iki kanun tasarısının müddeti içinde 
görüşülemediğinden İçtüzüğün 3G ncı maddesi 
gereğinee Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosundan değiştirilerek dö
nen Balıkesir eski Milletvekili Ahmet A y d n 
Bolak ve 27 arkadaşının yeniden kurulacak 
vakıflara ait kanun teklifinin Adalet, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lacak geçici bir komisyonda görüşülmesi ka
bul olundu. 

Cumhuriyet Senatosundan değiştirilerek 
dönen Millet Meclisi idare Âmirlerinin Sayış
tay kanunu teklifinin Maliye, Sayıştay ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulacak ge
çici bir komisyonda görüşülmesi hususu, Ana
yasa Komisyonundan da 5 üyenin katılması 
kaydiylc kabul edildi. 

Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm, Millî Park
lar kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu 
Adalet. Maliye, Tarım ve Plân komisyonla
rından seçilecek 4 er üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi, ken
disinin istemesi üzerine geriverildi. 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadm-
lı'nm öğretmenlere huzur ve güven vermek ve 
Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ile, 

C. II. P. Meclisi Grupu Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay 
kadarlarının uygulanmaması konusunda, Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar Kuru
lu hakkında bir gensorunun açılmasına dair öner
gemi okundu, gündeme alınıp alınmamaları hu
susunda gelecek birleşimde oya başvurulacağı 
bildirildi. 

Âmme sağlığı alanında o zaman parlâmento 
üyeleri arasında 10 - 13 Mayıs 1966 tarihlerin
de Berlin'de yapılacak toplantıya katılacakla
ra ve 

Romanya Büyük Millet Meclisi Başkanı ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisinden 9 
kişilik bir Parlâmento Kurulunun Romanya'yı 
ziyaret edecek Kurula ait listeler okunarak bil
giye sunuldu, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
çimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki 
kanun tasarısının, kabul edilen öncelik teklifi 
üzerine, görüşülmesine geçildi ve görüşmelere 
bir süre devam edildi. 

4 Mart 1966 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Bilecik Siirt 

Sadi Binay Adil Ya^a 

SORULAR 
Sözlü sorular 

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/273) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin nakle
dilmiş, görevden alınmış ve kimlerin yeniden 
göreve atanmış olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/274) 

3. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu' nun, koleranın yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosya] 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/275) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngördüğü, 
güvenlik donatımının ne zaman tamamlanaca
ğına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstanbul 
îıava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne saf
hada olduğuna dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/276) 

5. — Samsun Milletvekili Ya^ar Akal'm, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrıhnmış olduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Devlet. Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/277) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair söz
lü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/278) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/279) 

8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş ol
duğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/280) 

Yazılı sorular 

9. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars'ın İğdır ile Aralık ilçeleri arasındaki 
^orak arazinin verimli hale getirilebilmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/77) 

10. — Kars Bllletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars'ta inşası kararlaştırılan Süt Tozu 
Fabrikasında, yağ ve peynirin de imal edilip 
cdilmiyeceğine dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/78) 

11. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars ili havalisinde, yetiştiricilerin kâfi, 
ucuz ve kolay damızlık hayvan temin etmeleri 
için yeni tedbirler düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/79) 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in hac konvoyu teşkil eden firmalardan, 
dış seyahat vergilerinin, konvoy yurt dışına çık
madan tahsil edilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/80) 

TASARILAR 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 

GELEN KÂĞITLAR 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
(1/145). (Maliye ve Plân Komisyonlarına). 

2. — Milletlerarası para fonu ile milletler-
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arası imar ve kalkınma bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/146) 
(Dışişleri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyon
larına). 

TEZKERE 

3. — Bolu Milletvekili Şükrü Nihat Bay-
famoğlü'nün yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
(3/283). (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyona). 

RAPOR 

4. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar-

B AŞK AN — Yoklama esami okunmak sure
tiyle yapılacaktır, ismi okunan arkadaşlar yer
lerinden burada.olduklarını ifade etsinler. 
. (Yoklama yapıldı.) 

-, BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz, (A.P. sıralarından alkışlar) 

YAŞAR AKA (ıSamsun) — Sayın Başkan, 
bir hususu rica edeceğim : Dün Karadeniz tütün 

sPİy-asası açıldı, 70 bin1 kişiyi... 
BAŞKAN — ifade ettiniz efendim, lût'fen 

oturunuz yerinize. Bu mevzuda söz istediniz, söz 
istediğinizi bana söylediniz. Malûmatım var. 

kadaşmm, gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Maliye, 
imar ve İskân ve Plân komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (Gündeme) (S. Sayısı: 83) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

5. — Balıkesir eski Milletvekili Ahmet Ay
dın Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurulacak 
vakıflara ait kanun teklifi, (2/250) (Adalet, 
içişleri, Maliye ve Plân Komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyona). 

6. — Millet Meclisi idare âmirlerinin Sayış
tay kanun teklifi. (2/251) (Maliye, Sayıştay, 
Anayasa ve Plân Komisyonlarından 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyona). 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Maruzatım 
var... 

BAŞKAN — Cevap vereyim efendim. 

Muhterem arkadaşlar; gündem dışı sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz, Sayın Yaşar Akal ve Sa
yın Orlhan Birgit yazılı olarak, Sayın Afbdülbari 
Akdoğan ise şifahi olarak müracaat etmişler 
ve gündem dışı söz istemişlerdir. Hiçbirisine gün
dem dışı söz verilmi'yecektir. Gündemin içi dı
şından dalha enteresandır. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

B l R Î N O t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fsrruh Bozbeyli 

KATİPLER : Adil Yaşa (Siirt), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. ̂  BAŞJUNI^BİVAjraîHN GgEl*. TO^l4,ŞUOT§^«tI 
1. — Meclis çalışmalarının saat 14,30 - 19,30 

ve 21 - 24 arasında ve her gün yapılması hak
kında önerge. 

BAŞKAN —r Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel Meclisin mesaisi yönünden yeni bir teklif 
getiren önerge (Başkanlık Divanına intikal ettiril
miş ve Başkanlık Divanı önergede tebarüz ettiri
len ve talebedilen hususa katılmamıştır. Bu öner
genin aleyhinde Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
ve Sayın Orhan Birgiıt'e söz vereceğim. 

Sayın Hatipoğlu... Belki biraz sonra gelecek
tir. 

Sayın Birgit, buyurun. 

ORHAN BİRGÎT (Istanlbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin ken
di çalışma sistemini düzenlemesi elbette hakkıdır. 
Bundan dolayı Sayın Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekillerinin imzası ile Meclisimizin çalışma 
günlerinde olağanüstü bir sistem uygulanmasını 
istemek, ilk bakışta haklı gibi görünür, önemli 
olan (Millet Meclisinin 1966 bütçesi gibi kesif me
sai istiyen bir dönemden çılkdıktan son<ra, gelenek
sel ara vermeyi de kabul etmiyerek, çalışmalarına 
devam ederken, İçtüzüğün öngördüğü şekilde, 
haftanın belirli üç gününde toplanmaışı yerine, 
niçin her ıgün sabahtan 'günün1 son saatine kadar 
toplantıya devam edilmesinin istendiğinin soru
suna cevap bulmak zordur. 

Yüksek Meclisin iktidar ıgrupunun sayın tem
silcileri, meselâ Devlet Memurları Kanununun 
1 Mart 1966 da uygulanması için Hükümetin 
üzerine yüklendiği kanuni görevi neden yerine 
getirmediğim, hattâ, daha düne kadar denecek 
şekilde yakın günlerde sorumlu Hükümetr adam
larının1 hiç şüphesiz ciddiyet ifade etmesi gere
ken, açık ve kesin 'beyanlarına rağmen, niçin uy
gulanmadığını göz önüne alarak Yüksek Meclise 
böyle bir çağrıda bulunsalardı, buna bizler de 
yarış halinde katılırdık. Belki böylece aç ve pe
rişan yüzbinlerce vatandaşımızın tenceresine bir 
kaşık yağ daha katabiliriz, diye burada çarelerini 
aramak için ıgelir, haıfta tatilini, çalışma saatleri
ni değiştirmeyi, seve seve göz önüne alırdık. Yi
ne, Sayın Adalet Partisi Grup Başkan/vekilleri, 
meselâ Kıbrıs meselesi çıkmazına bir çare bula
lım, bu konuda, muhalefeti ile iktidarı ile Millet 
Meclisi ne düşünüyor, bunu tesbit edelim, diye 

bizi haftanın her günü geceli gündüzlü 'bir top
lantıya çağırsalardı, önergelerine imza etmek için 
yarış- ederdik,- Sayın Nizamettin Erkmen 'e, istir
ham ederdik, lütfen önergenize biz de imzaları'-
mi'zı koyma şerefini kazanalım, derdik. Bunun 
gibi yüzlerce mesele, Millet Meclisinden hal ça
resi beklemektedir. Gündemde, bırakınız günde
me alınmasını, geçici komisyonlar kurulmasını 
gerektiren petrol gibi, Toprak reformu tasarısı 
giıbi birçok hayatî mesele vardır. Sayılı iktidar 
partisi grupu haşkanvekilleri bütün Ibu meseleleri 
bir kenara bırakmışlar, ve iktidar grupunun ken
di âtisini garanti artına alacak, muhalefeti buda-
yacak şu salonu "ve bilhassa Cumhuriyet Senato
sunu dikensiz gül bahçesi haline getirmek ama
cını güdecek, adaletsiz bir Seçim kanununun pe
şine düşmüşlerdir. Yüksek Meclisi de bu kanunu 
biran evvel çıkarmak için, bütçeden çıkmış bir 
halde Ibulunan Yüksek Meclisi de geceli gündüzlü 
çalışma kadarına doğru itmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, çoğunluk grupu sırala
rından bâzı değerli arkadaşlarım, siz de böyle 
yaptınız diye lâf atıyorlar. Geçen yıl hir Seçim 
Kanunu dolayısiyle Millet Meclisinin bu şekilde 
çalışması için bir önerge verildiğini, bendeniz bu 
devrenin yeni bir milletvekili sıfattiyle kütüpha
nede tutamakları tetkik ederken gördüm. Hattâ 
tesbit ettim ki, o devredeki önerge, kelimesi keli
mesine aynen sevgili A.P. Grupu Başkanvekili ta
rafından adapte edilerek Yüce Meclise sunulmuş^ 
tur. Kendileri de nazik tebessümleriyle bunu ka
bul ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen yıl Cumhuri
yet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve zan
nediyorum Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
grup başkanvekillerinin de bu 'konuda bir öner
ge verdiğini saklıyacak değiliz. Tarih karşısın
da, tutanaklar karşısında, geçen devrede bulu
nan arkadaşlar karşısında, böyle bir şeyi saklı
yacak değiliz. Ve bilhassa yaptığımızı saklıyacak 
insanlar da değiliz. Ama, bir noktada, Sayın Baş
kanımızın çok sempatik ifadeleri ile arz ediyorum, 
'geliniz bir noktada birleşelim, geçen yıl bizim çı
kartmak istediğimiz kanun adaletsiz bir kanun 
değildi, bunun tam aksine... (A.P. sıralarından 
gülüşmeler) Evet arkadaşlarım, gülmeyiniz, ciddî 
olarak söylüyorum, esprisi... (A.P. sıralarından, 
gülüşmeler, gürültüler) : 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
dinliydim efendim. 

ORHAN B1RGÎT (Devamla) — Şimdi Sayın 
ve Sevgili Başbakanımızın esprisi geçti, iş cid
diyete geldi. Bu noktanın çdk önemi var. Mil
let Meclisi bu noktada kesif bir halde dikkatini 
toplamıştır. Bizim yapmak istediğimiz kanun 
bunun tam aksine idi. Vatan sathındaki her meş
ru düşünce kütlesine bu vatanın Parlâmentoda 
söz ve oy halikı tanımak arzusuna ve amacına da
yanıyordu. Siz bunu tam aksine, vatan sathın
da sadece kendinizi söz sahibi yapacak bir kanun 
tasarısı getirmek istiyorsunuz ve bu tasarıyı ge
celi gündüzlü görüştürerek biran önce çıkartmak 
istiyorsunuz. Aradaki anlamı lütfen vicdanları
nızda değerlendiriniz sevgili arkadaşlarım. Bu 
itibarla, Sayın Nizamettin Erkmen ve arkadaş
larının önergelerinin bu kısmına muhalifiz bu 
bir. 

Adalet Partisi Grupu önergesinde bir de, Se
çim kanunu tasarısının maddelerinin müzakere
sinde konuşmaların on dakikaya indirilmesi için 
bir teCditf daha var. Yani zaman tahdidi. Bu ko
nuda, yine... 

BAŞKAN — Sayın Birglt, o hususu madde
lere geçilmesi oylandıktan sonra Umumi Heyetin 
reyine sunacağım. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Talât Asal arkadaşım, geçen 
yıl 20 Ocak 1965 günü, bu kanun tasarıları 
görüşülürken beyan etmiş, «seçimlerin UST İ̂İ 
demokratik rejimin işleyiş tarzını tâyin ettiği 
ikadar ona hakiki rengini ve yönünü de ver
mektedir. Bu itibarladır ki, Profesör Burdo'un 
ifade ettiği gibi, seçim kanunları fiiliyatta Dev
letin tek ve gerçek anayasalarıdır.» Demiştir. 
Böylesine önemli nitelikte bulunan ve ilim 
adamlarından Sayın Talât AsaPm da tanıklı-
ğıyle zabıtlara geçen bir konuda aceleci dav
ranmanın lüzumu yoktur. Meselenin, bir re
jim konusu olduğunu muhalefet partileri ifa
de etmektedirler. Tarafsız basm organları 
-ki, Sayın Bağcıoğlu ve Asal arkadaşlarım ge
çen yıl 'bu organların isimlerini vererek hüc
cet etmişler- tanık göstermişler göstermekte
dirler. Sayın İçişleri Bakanına intikal eden 
birtakım hareketler, biz de öğreniyoruz, ba
sından, göstermektedir, dün sabah Başkent so
kaklarında veya bu sabah, 'birtakım hareketler 

4 . 3 . 1966 0 : 1 

göstermektedir. Lütfedin arkadaşlarım mese
leyi soğukkanlılıkla, itidalle, memleketin gele
ceğini, rejimin geleceğini elbirliği ile düşüne
rek görüşmek için acele etmiyelim. Sağduyu 
ve vicdan hepimize bu kararda hâkim olsun. 
Kepinizi hürmetle selâmlarım. (Orta ve sağ 
sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde yer 
alan, içlerinde millet ve memleketimizin türlü 
dert ve sıkıntılarına tedbir getirecek olan sa
yıları bir hayli kabarık kanun töklif ve tasarı-
lariyle, milletvekillerinin Hükümeti murakabe 
vazifelerini yapmak için verdikleri memleke
tin mahallî ve umumi dertlerine parmak basan 
sözlü soruları aylardır sıra beklerken Seçim 
kanunu tasarısı ekseriyet grupunun bir öner
gesi ve reyleri ile en başa alınmış ve Meclisi
mizce görüşülmeye başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bununla da yetinil-
miyerök bu tasarının müzakeresinin devanım-
ca, şimdi huzurunuzda aleyhinde konuştuğum, 
Öğleden önce, öğleden sonra ve akşam müzake
reye devamı tazammun eden bir önerge A. P. 
Grup Başkanvekili arkadaşımız tarafından Yü
ce Meclise ve Riyaset Divanına verilmiş durum
dadır. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, öğleden ön
ce yok takrirde, efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
Sayın Başkanım tashihinize teşekkür ederim. 
Mühim olan müzakerenin devamlılığı mevzuu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, insanin aklına bu 
acelenin sebebi nedir diye sormak geliyor ve de
ğerli arkadaşlarıma soruyorum, nedir bu telâş, 
nedir bu acele ? 

Beş aya yakın iktidarınız devresinde her 
gün biraz daha artarak fakir ve dar gelirli hal
kı ağır tazyiki altına alan fiyatlara dizgin mi 
vurdunuz? Kıbrıs gibi milletimizin kaderini et-
kiliyen bu millî dâvayı kökünden mi halletti
niz? Partizan tâyin vê  nakillerle mânevi huzu
ru bozulan vali, kaymakamlar, umuni müdü
ründen öğretmenine değin çocuklarının nafaka
sını temin edemiyerek ağır sıkıntı çeken az 
maaşlı memurun ümit ışığı personel rejimini, 
Personel Kanununun tatbikini mümkün kılacak 
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Sınıf tüzükleri ve Genel kadro kanun] annm I 
çıkması için gayret mi sarf ettiniz? Gecekon
dularda yaşıyan, refah devri getireceğim va'-
dinize kanarak size rey veren vatandaşlarımı
zın derdine çare mi buldunuz? Toprak refor
mu Kanununu, Petrol ve Maden kanunlarını 
millî menfaatlerimize uygun hale mi getirdi
niz? Bunlar için kanun mu çıkardınız? Nüfu
sumuzun % 80 ini teşkil eden köylü ve çiftçile
rimizin 30 000 e alabileceği traktörü 50 000 li
raya, 70 000 liraya alabileceği bir biçer - döveri 
150 000 liraya satmak durumunda olan komüa-
yoncuların önüne geçecek teklifimizin kanun
laşması için gayret mi sarf etMniz? I 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin ha] I 
çaresi bekliyen dertlerine çare buldunuz da on- I 
dan sonra sıra af ve seçim kanunlarına mı gel
di? Hayır değerli arkadaşlarım, bu dile getir- j 
diğim dertlerin hiçbirisine hal çaresi bulmtıd^- I 
nız. Üstelik Hükümetin yanlış tutum ve davra
nışları ile iktisadı vaziyet hergün 'biraz daha 
kötüye gidiyor. Fiyatlar kontrolsuz şekilde I 
başını almış, yükselip gidiyor. Hükümet aza
ları ve bizzat Başbakanın Meclis kürsüsünde ve I 
basındaki ifade ve beyanları ile binbir müşkü- I 
lât ve fedaikârlık içinde vazife gören yüzlerce I 
şerefli Devlet memurlarını işlerinden ve yerle- I 
rinden ederek bu kış günlerinde yevmilcodit 
rızkulcedit geçinen ve bilhassa idare âmirleri- I 
ni perişan etmesi, bu arada, Sayın Hüküme' I 
mensuplarının birbirine mübayin konuşmaları I 
Hükümete olan itimadı her gün biraz daha sar
sar durum almıştır. I 

Değerli arkadaşlarım, gelin, devamlı çalı
şalım, ama, bizzat Hükümetin içinde türlü töh- I 
metlerle suçlandırılmış ve dokunulmazlığın kal- I 
dırılması dosyaları Mecliste 'beklerken, yüzü 
aşkın arkadaşımız Af Kanununun şümulü içe- I 
risinde bulunurken ve değerli arkadaşlarım. 
mahiyeti itibariyle ilk bakışta 27 Mayıs önce- I 
sini restore edecek mahiyette olduğu intibaın1 

taşıyan Af Kanunu, milleti iki kampa ayıran 
ve türlü iktisadi ve siyasi sahada fikirlerin I 
Meclise intikaline vesile veren C. H. P. nin ken
disinin aleyhinde olmasına rağmen, buraya 
Millî Bakiye Sistemini getirmek suretyle mem- I 
lekete hizmet ettiği kanaati ile Seçim Kanunu- I 
nu getirirken, politikayı, sen deme ben diye- I 
yim, sen yeme ben yiyeyim, yine politikayı | 
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sen dedin, sen yaptın, bırak biraz da ben yapa
yım şeklinde telâkki etmiyelim arkadaşlar. Bu 
memleketin dertlerine çare bulabilmek için be
raber gece - gündüz çalışalım ama, bizi kamp
lara ayıracak, kardeşi kardeşe düşman ede
cek fikir ve kanaatleri memleket hayrına ifade 
etmiyecek ve muhterem arkadaşlarım, çıktı
ğı takdii'de de umduğunuz neticeyi vermiyecek 
Seçim Kanunu için gece - gündüz mesai sarfı
na lüzum ve zaruret yoktur. Hepimiz birlikte 
aklımızı başımıza alalım, allerjik mevzulardan 
çekindim, rejimin yaşatılması için birlikte 
gayret sarf edelim. 

Tekrar ediyorum arkadaşlarım, rejimi teh
likeye sokacak allerjik mevzularda hepimiz bir
leşelim ve böyle kendi menfaatimize telâkki et
tiğimiz mevzularda önergeler getirmek, par
maklar kaldırmak suretiyle Meclisin yanlış is
tikamette çalışmasına imkân hazırlamıyahm. 
Bu vebalden kurtulunuz ve reylerinizi bu isti
kamette veriniz. Saygılar sunarım arkadaşlar. 
[Q. II. P. ve M. P., T. I. P., Y. T. P., C..K. M. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞICAN — Sayın Nevzat Şener, 'buyurun 
efendim. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Meclisin açılması 4,5 ay
lık kısa bir zamana bağlı olmuş olduğu halde, 
gündemi tetkik edersek halledilmesi, karara 
bağlanması gereken birçok meselelerle karşı 
karşıya olduğumuzu görürüz. Memleketin 
muhtelif meselelerine temas eden kanun teklif
leri gündemde sırada yer beklemektedir. Bun
ları halletmek lâzımdır. Gerçi araya bütçe 
girmiştir. Bütçe çalışmaları bu işlerin, kısa bir 
zaman için de olsa, geri kalmasını icabettir-
miştir. Ama bugün her zamandan daha çok 
çalışmamız icabettiği kanaatindeyim. Muhale
fet partisine mensup arkadaşlarım, günde
min 1 nei ve 2 nci maddelerini tetkik edersek; 
1 nci maddede, Yozgat Milletvekili Sayın Ba-
hadırlı'nm genel görüşme açılması tdklifi, 2 nci 
maddede de Turhan Feyzioğlu ve Nihat Erim'-
in Hükümet hakkında gensoru açılması teklifi 
vardır. Bunların da halli, bunların da burada 
görüşülmesi lâzımdır. Madem ki, muhalefet 
grupları bütün bu önemli meseleelrin görüşül
mesini, enine boyuna tartışılmasını ister. Şu 
halde gelin, şu Mecliste oturalım, geniş zaman 
ayıralım, hepsini görüşelim. Fakat her şey-
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den evvel samimî olmak lâzım. Hem arkadaş
larım bu önergeleri veriyorlar, bugün radyo
dan, duydum, Sayın Şefik İnan da bir önerge 
vermiş. Her gün bir genel görüşme ile uğraşa
cağız burada. Uğraşalım, hakkınızdır, Anaya
sa bu. hakkı vermiş, ama gece de, gündüz de 
çalışalım, bu meseleleri burada halledelim, bir 
taraftan önerge veriyorsunuz. Ondan sonra ba
kıyoruz, muhalefet mensupları salona girmiyor, 
Meclis toplanmasın diyorlar, ne demektir sa
lona girmemetk? Meclis toplanmasın, Meclis gö
rüşmeleri olmasın, bu takdirde, gündemde yer 
alan meselelerin hiejbirisini görüşmiyelim de
mektir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İktidarın ekseriyeti ile Meclis toplanıyor, 
bir de bakıyoruz ki, mûtat hilâfına, arkadaşla
rımız sunuşlar hakkında söz istiyor, sunuşlar 
dahi Ibir görüşme mevzuu haline getirilmek is
teniyor. Yahut söz alan arkadaşlarımız mevzuu 
uzatmak suretiyle bir türlü gündeme girilme-
mesine gayret sarf ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Şener, bir tavrı değil 
de, önerge üzerindeki fikirlerinizi izhar eriniz. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan, teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evel arz et
tiğim gibi, her mevzuu burada görüşelim. Ama 
çok çalışalım. Gece - gündüz çalışalım. Bü
tün dâvaları Meclis kürsüsüne ve millet huzu
runa getirelim. Eğer samimî isek her dâvanın 
(hallini her şeyin hallini bu kürsüde yapmak is
tiyorsak, toplanalım gece çalışalım, sabah top
lanalım, öğleden sonra toplanalım her zaman 
görüşelim. Tahdidetmiyelim. Bu bakımdan 
önergenin lehinde oy kullanmanızı istirham 
eder saygılarımı sunarım. (Adalet Partisi sı
ralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geyi-okuyorum. Bu önergede.» 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Ben
deniz de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 
Nizamettin Erkmen? Lehinde mi efendim. 

NtZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
NtZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; devamlı olarak ça-
lışmaik suretiyle elimizdeki kanunların çıkarıl

ması, metmleketin beklediği hizmetlerin görülr 
mesi için gerekli imkânların Hükümete verilme
si 'bakımından Meclisin ara vermeden mesaisi
ne devam etmesini arzu. etmiş ve bu istikamet
te verdiğimiz takrirle Meclisi devamlı olarak 
ayakta tutmaya çalışmıştık, (Muhalefet sıra
larından, «Meclis ayakta» sesleri) Mesai bakı
mından ayakta demek istiyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar; gündeme girmiş olan 
Seçim Kanunu dolayısiyle bir süreden beri ko
parılmak istenen fırtınanın nedenlerini biliyo
ruz. Bunların elbette kanunun tümü üzerinde 
görüşürken ifade edeceğiz. Ancak Sayın Halk 
Partili iki arkadaşımızın ibirisi daha dokunak
lı ve fakat mealen aynı olan iki konuşması üze
rine bâzı hususları açıklamak istiyorum. Sayın 
Orhan Birgit, geçen sene Millî Bakiye Kanu
nunun kaıbulü sırasında kendi partilerinin ve 
diğerlerinin de iştiraki ile bir takrir verdikle
rini ve bu takririn aynı istikamette, bizim tak
rirle hemen hemen söz ve zaman takyidi ba
kımından foir ibirine uyduğunu ifade etti. Evet 
arkadaşlar, doğrudur. Biz bunu bilhassa yap
tık. Bilhassa yaptık ki, sizin yapmış olduk
larınızı burada müdafaa etme imkânından mah
rum 'olasınız diye. Biz burada bir sene evvel 
başka, bir sene sonra başka türlü davranan
ların durumunu da bu suretle tescil etmek isti
yoruz. (A. P. sıraalrmdan; «Bravo» sesleri al
kışlar) 

Aziz arkadaşlarım, dendi ki, acalba (Millet 
Partisi sıralarından, «kendi saflarınızda» ses
leri) Muhterem arkadaşlarım sizlere cevap ver-
miyeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim devam edin. 
NİZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 

Dendi ki, acalba bu kanun memleketin bunca 
meseleleri dururken... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — öner
ge üzerinde mi konuşuyor, yoksa cevap mı ve
riyor Sayın Başkan 1 

BAŞKAN — Evet efendim devam edin. 
NİZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 

Dendi ki, acaba memleketin 'bunca meseleleri 
varken, fakir vatandaşın tenceresine bir parça 
yağ daha sokalbilmek için Hükümetin gayret 
sarf etmesi icabederken, gecekondularda, bu
lunan vatandaşlar sefalet içinde iken, niçin bu 
kanun getirilmiştir? 
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Muhterem arkadaşlar; bu dertler bugünün 
dertleri olmamasına ve hakikaten ciddî sebepler 
bulunmamasına rağmen, Millî Bakiye Kanunu 
bundan, daha sıkışık şartlar içinde getirilmiş 
ve Meclislerden süratle geçirilmiştir. Bu iti
barla, arkadaşlarımızın bu konuda da her han
gi bir şey söylemeye hakları yoktur. Acaba, 
biz bu kanunu getirdik ama, bizim getirdiğimiz 
bu kanun hakikaten memleket gerçeklerine uy
gun bir kanundu diyen Sayın Orhan Birgit ar
kadaşıma şunu hatırlatmak istiyorum: Eğer o 
kanun memleket gerçeklerine uygun olsa idî, 
Mîlletçe tasvibedilmiş olsa idi, Adalet Parti
si pro'gramına açık ve seçik olarak konulan bu 
hükme millet itibar etmez, onları tasvip ve tas
dik ederdi. (A. P; sıralarından alkışlar) 

Beraber çalışalım arkadaşlar ama, hakika
ten bu Mecliste geçen sene Millî Bakiye Kanu
nu dolayısiyle tatbik edilen ve sizin tarafınız
dan müsamaha ile karşılanmıyan obstrüksiyon-
lara devam etmiyelim. Seçim Kanunu da Ge
cekondu Kanunu da ve Hükümetin sevk ettiği 
daha pek çok kanun da bu suretle çıkar, mem
lekete hizmet etme imkânı olur. Eğer her gün 
saat üçten itibaren yoiklama yaptırmak, ekse
riyetin 'bulunmamasını temin için gayret sarf 
etmek suretiyle bu Meclîsi çalışamaz hale ge
tirmek istiyenler çıkarsa, bunlar, «Beraber ça
lışalım, vatandaşın derdine çare bulalım»1 de
mek. hakkını haiz değillerdir. Hürmetlerimi 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gede Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak Ihükümler hakkın
daki kanun tasarısının görüşülmesine, resmî ta
tiller ve hafta sonu tatilleri de dâhil olmak 
üzere devamlı olarak, çalışılması ve her gün 
saat 14,30 dan 19.00 a ve 21.00 den. 24.00 e ka
dar toplanılması teklifi vardır. Bu teklifi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'ye 
izin. verilmesi hakkında, Başkanlık tezkeresi 
(3/28$); 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, has
talığı sebebiyle 'bir toplantı yılı içerisinde iki 
aydan fazla izin almak suretiyle Meclise devam 
edemiyen arkadaşımız Âdil Tokıözlü'ye ödeneği
nin. verilebilmesi Yüce Meclisin kararına bağlı 

olduğundan, bununla ilgili Başkanlık tezkeresi
ni okutuyorum, 

Evvelâ izin tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddetle izni Başkanlık 
Divanının & . 3- . 1966 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferru'h Bozbeyli 

Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü, 3 ay, 
hastalığına binaen} 26 . 1 . I&66' tarihinden 
itibaren; 

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

3. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, 
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel 
Kurulun kararına, sunulduğuna dair Başkanlık 
tezkeresi (3/286) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı, yılında iki 

aydan fazla izin alan Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü'ye ödeneğinin verilebilmesi, İçtü
züğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan; keyfiyet 
yüce tasviplerin© arz olunup. 

(Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bözbeylî 

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

4. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven ve 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, Se
çim kanunu tasarısının gündemdeki sunuşların 
görüşmeyi gerektirmiyen maddelerden önce gö-
rşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarım,, şim
di yine Sayın Nizamettin Erkmen ve Sayın 
Muhiddin Güven imzalı bir önerge Eiyasete veril
miştir. Bu önergede Seçim Kanununun sunuş
larda müzakereyi ieabettirmiyen konulara da 
takdimen görüşülmesi istenmektedir. 

Şimdi, önerge sahiplerinden bir hususu tav
zih etmelerini rica ediyorum. Bu önergelerin-
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de, gündemin ikinci sırasında derpiş edilmiş 
olan gensoru önergelerinin müzakeresinin tehiri 
hususları da var mıdır? 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Yoktan 
BAŞKAN — Şimdi, bu önerge hakkında söz 

istiyen var mı? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Muhiddin Güven'in önerge
sinin tam anlamını sökemedim. Çünkü, burada 
müzakeresini gerektirenlerin önünden bahsedi
liyor. Halbuki, burada, sırada olanların bir kıs
mının Anayasa gereğince müzakeresine mec
buruz. Bunun altında kalanlar da sunuşlardır. 
içtüzük gereğince konuşulması lâzımgelen ko
nulardır. Binaenaleyh, bu verilen önergenin 
bir dayanağı olmadığı kanaatindeyim; oya 
dahi konulmaması lâzımgelir. Yoksa, burada 
meselâ; bendenizin Petrol Kanununun geçici 
bir komisyona havalesi hakkında bir takririm 
vardır, ister, istemez bu müzakere edilecektir. 
Burada konuşacağız, izah edeceğiz; Yüce 
Meclis kabul veya reddedecek. Ama, konuşul-
maksızın bu önergenin oya konulması mümkün 
değil. Onun için bilmiyorum, neyi kasdettik-
lerini anlamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkanlıktan bir hususu soracağım, müzake
reyi gerektirmiyen hususlar tâbiri içine giren 
bir sunuşlar maddesi var mıdır? Başkanlık bize 
müzakeresi gerekmiyen hususlarda söz verecek 
midir? Bu hususta Başkanlığın görüşüne göre 
söz hakimi kullanacağım. 

BAŞKAN — Takrir sahibi bu hususu tavzih 
etmediler. Fakat bizim bakımımızdan, bir 
Vekilin dışarıya gitmesi halinde, yerine ve
kâlet edecek kimsenin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi ile Heyeti Umumiyeye duyurulması şim
diye kadar hiç münakaşa edilen bir husus de
ğildir. Keza biraz evvel bâzı üye arkadaşları
mızın izin istemeleri karşısında vâki olmamış
tır bu müzakere, izin talepleri kabul edilmiştir. 
Yahut iki aydan fazla devam edememeleri ha
linde, kezalik ödeneğinin verilmesi Meclis ka
rarına bağlıdır, gibi haller vardır. Müzakere 
mevzuu olmadan bilgiye sunulması şeklinde, 
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belki bir telgraf, belki bir tebrik olabilir. Bi« 
zlm, Başkanlık olarak bildiğimiz hususlar bun
lardır eJendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

arkadaşlarım; gündemde bulunan maddelerden 
biri genel görüşme, birisi de gensoru önergesi
dir. Sanıyorum ki; biraz evvel okunan öner
geyi vermiş olan Sayın Erkmen ve Sayın Gü
ven ve Meclis Başkanı ifade etmişlerdir ve mu
tabıktırlar ki, Anayasanın 89 ncu maddesine 
göre bunların görüşülmesini geciktirmek ve 
bunların önüne bir madde geçirilmesi mümkün 
değildir. Geri kalan maddeler bakımından da, 
biraz evvel yerimden Başkanlığa tevcih etti
ğim soruya aldığım cevaptan anlıyorum ki, 
y'ma müzakerelerin geciktirilmesi bahis mev
zuu olamıyacal: .*-. Çünkü, gündemin sunuşlar 
kısmında, geçici komisyon kurulmasına ait 
önergeler vardır. Yahut da, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre komisyonlarda bulunan kanun 
tekliflerinin belli sürelerden daha fazla gecik
tirilmesi sebebiyle Genel Kurula doğrudan doğ
ruya getirmeleri, gündeme alınmaları hakkın
da bâzı arkadaşlarımızın vermiş oldukları öner
geler vardır. Şimdiye kadar Meclisin yıllardan 
beri devam eden geleneği, tatbikatı ve İçtüzü
ğün emri odur ki, bu gibi konular bir usul mü
zakeresine yol açarlar, önerge sahipleri önerge
leri oylanmadan evvel, neden geçici komisyon 
istediklerini veya neden 36 ncı maddenin ilgili 
hükmüne göre doğrudan doğruya Meclis gün
demine konunun alınmasını istediklerini Genel 
Kurula izah etmek ve bu izahattan sonra öner
gelerinin oylanmasını talebetmek hakkına da
ima sahiptirler. Bu gibi önergeler üzerinde leh
te ve aleyhte olmak üzere söz istiyenlere söz 
verilmesi mûtattır. Bu itibarla, umarım ki, bu 
önerge ya oylanamıyacaktır, ya da oylansa bile, 
gündemin tougan sunuşlar kısmında bulunan 
13 maddesinden her hangi birine uygulanmıya-
caktır. Üyelere izin verilmesi konusunda ve 
hiraz evvel Başkanlığın bildirdiği diğer bâzı 
konularda müzakere açılması mûtat değildir. 
Fakat bunu da bir hukuk kuralı gibi bir ya
sak haline getirmek doğru olmıyacağı inancın
dayım. Çünkü bâzı hallerde bir üyenin izni 
bahis konusu olduğu zamanlarda dahi bu Mec-
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lisin her hangi bir üyesinin söz alıp, İçtüzüğe 
aykırı bir durum varsa, Anayasa ile bağdaş-
mıyan bir durum varsa, bunu belirtmesi gere
kir. Ve bu konuda da Meclisin tarihine bakı
lacak olursa hiç konuşma cereyan etmediğini 
iddia etmek doğru olmaz sanırım. Bu itibarla, 
sunuşlarda bulunan bâzı maddelerin usul hak
kında söz istiyenler olursa görüşmeye tabi ola
cağı, bâzılarının söz istiyenler bulunsa bile, 
görüşmeye tabi olmıyacağı yolunda bir tefrik 
yapmanın doğru olmıyacağı inancındayım. 
Geçen oturumda, nitekim şimdiye kadar bir
çok defa görüşme mevzuu olmuş, usul hakkın
da söz istendiği zaman, söz verilmiş, lehinde, 
aleyhinde konuşulmuş olan bâzı konular, maa
lesef böyle bir tatbikat da olduğu halde ve İç
tüzüğün sarih emri. söz istiyen bulunduğu tak
dirde usul hakkında söz verilmesini emrettiği 
halde söz verilmemek suretiyle nahoş bir du
rum ihdas edilmiş olduğu inancındayım. 

Bu itibarla, bugün olsun bu önergenin ka
bulü suretiyle konuşulması gereken mevzula
rın konuşulmasına bir nevi yasak koymak ka
bilinden, bâzı işler müzakeresiz geçer tarzın
da bir karara varılmaması ve yanlış bir em
sal teşekkül etmemesi için söz almış bulunuyo
rum. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (Orta sıra
lardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven. 
1LYAS SEÇKİN (Ankara) — Kiyasetten bir 

sualim var efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Önerge

mizi izah etmek için huzurunuzda bulunuyo
rum. Gündemi tetkik ettiğimiz zaman 1 nci ve 
2 nci maddenin Anayasa gereğince müzakeresi 
yapılması icabeden mevzulardan olduğu görül
mektedir. Ondan sonraki maddeler ise, A]Aa-
yasa gereğince müzakeresi yapılmasında mec
buriyet olmıyan maddelerdir. Bizim burada 
tasrih etmek istediğimiz, belki önergemizde 
eksik kalan husus budur. Yani, Anayasa ge
reğince müzakeresinin yapılmasında mecburi
yet olan meseleler dışardan tutulmak şartiyle, 
Seçim Kanununun müzakeresinin diğerlerine 
takdimen görüşülmesini teklif etmekteyiz. Ar? 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
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İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, 
Grupumuzun dün vermiş olduğu bir önerge 
vardır, pahalılık hakkında genel görüşme açıl
masına dair. Acaba Sayın Adalet Partisi Gru-
pu Başkanvekili arkadaşlarımız verdikleri öner
gelerle, bu birleşimde uygulanacak hükme uy
gun olarak onun mu okunmasını istiyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, o ayrı efendim. 
B ı hususta Grupununıın, Sayın Fevzioğlu nun 
Riyasete intikal ettirdiği yazılı bir itirazı var
dır. O hususa da ayrıca Başkanlık olarak cevap 
vereceğim efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Bir 
soru sormak istiyorum Sayın Başkan. Bu takrir 
oya konulacak mı? Konulmıyacak mı?.. Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ben de şimdi o hususu arz 
edecektim Sayın Tahtakılıç. Muhterem arkadaş
larım, Başkanlık olarak, takririn oya konul
masında hiçbir mâni görmüyoruz. Ancak, gün
demin sunuşlar kısmında bulunan gensoru öner
gesinin tehiri bir takrirle mümkün olamaz. Çün
kü, İçtüzüğün 83 nca maddecinin sarahati karşı
cında, bu görüşülmelidir. Kaldı ki, bir Hüküme-
to, Meclisin Hükümetten nrüven istediği bir 
konuda evvel be evvel bu güveninin varlığının 
tahkiki gerekmektedir. Bu sebeple, önergenin 
görüşülmesine mâni olamaz, kanaatiyle bu suali 
mordum, esasen Sayın Muhiddin Güven'den. 

Yalnız, Başkanlık bir başka yönden bu hu-
-îmun ov?, konulamıyncağı mütalâasmdadır. O da, 
Sayın Feyzioğlu tarafından ifade edilen mesele
lerin dışında, İçtüzüğün 70 nci maddesi, bir ka
nun lâyihası, veya teklifi hakkında ya takdim 
edilirken yahut birinci müzekeresinden evvel 
Hükümet, teklif sahibi ve yahut aidolduğu en
cümen müstaceliyet kararı istenebilir dedikten 
somra, bir kanun lâyihası teklif'nin ru'znamede 
bulunan sair bütün maddelere takdimen müza
keresini istendikten takdimen müzakereyi yal
nız Hükümet veya bir encümen talebedebilir, 
Y'ıkmü vardır halbuki talep Sayın Muhiddin 
Güven ve Saym Nizamettin Erkmen tarafın
dan yapılmıştır. Bu sebeple bu önerge oylanmı-
yacaktıı*. 

Diğer konu şudur; muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekili^ Sa
yın Turhan Feyzioğlu tarafından Riyasete mü
racaat edilerek «3 Mart 1966 günü Başkanlığı-
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tuza. tevdi edilmiş, olan, Balıkesir Milletvekili 
Enver- Küreli ile, Çanakkale Milletvekili Şefik 
tnan'ın, fiyat artışları, ve hayat pahalı] ığı hak_-
kjndaki genel görüşme önergesinin bugünkü 
Genel Kurul gündeminde yer almadığı müşahe
de edilmiştir. . Bu konuda Anayasamın 89 ncu 
maddesine kıyasla uygulanan teamüli usulün 
Anayasaya, uygun olmadığı hususundaki görü
şümüz saklı kalmak kaydiyle, bu önergenin bu
günkü Başkanlık sunuşları arasında Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasının mevcut tatbikat 
bakımından zaruri olduğu hususuna yüksek dik
katlerinizi çeker, saygılarımla arz ederim» Mea
linde bir itiraz yapılmıştır; 

Muhtere imarıkadaçlarım, bu sözü edilen ge* 
nol 'görüşmiG- önergesi 'bizim bugünikü gündemi
mizin basıldığı tarihten ısonraki bir ısaatte gel
diği için basılıp gündeme alınamamıştır. Bu 
sebeple bugün okıııtulamamıştır,. mümkün /olsa 
idi. basılıp 'ökunacaik ve bugün heyeti umumiye* 
ye sunulacaktı, sebobi. ıbudur. 

TURHAN FEYZtOĞLü (kayseri) — Mü
saade eder misiniz <bu hususta maruzatta bu
lunayım ? 

BAŞKAN — Tabiî 'efendim, bulunabilirsi
niz. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, şu hususu 
Heyeti' Umumiyeye arz etmek isterim M, her 
türlü usul karidesi esasın 'selâmetle tesbitin te
mine ınaıtuf kaideler mecmuasıdır. Bugünkü 
Meclis müzakerelerimizin selâmetle teminini 
nazarı itibara, alarak, usulde hiçbir yanlışlık 
olmadığı halde bugüne kadar bu yolda ıgünde-
me alındıktan ısonra dkunmuş lolmaısma rağmen 
müzakerelerinin selâmeti yönünden bu öner
genin d© (gündemin sunuşlar ikısmmm isortunda 
Heyeti U'mumiyeyenin- bilgilerine sunulacağı
nı ifade- ederim. 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmh'nm öğretmenlere huzur ve güven vermek 
ve Hükümetin bu konudaki tutumunu, eleştir
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
.(8/4), 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Adafet Particinin iktidara geçtiği günden 

hu yana, Millî Eğitim. Başkanlığı örgütündeki 

gereksiz, nakiller, tâyinler Bakanlık emrine alın
ma. işlemleri devam etmektedir. 

Gün olmuyor ki, öğretmen, okul müdürü, 
BaJkanlık şube ımüdürü, genel müdürü, Talim 
Terbiye Kurulu üyesi yerinden alınmasın. 

Tüm öğretmenleri rahatsız ve huzursuz eden 
Hükümotiin.bu tutumu, 'bütün uyarmalara rağ
men değişmemiştir. 

Öğrenmen, geleceğine güvenle bakmak, is
temekte, çalışmalarını politik, duygusal ve il
kel. ölçüler yerine, bilimsel ve Anayasanın 
ışığında değerlendirilmesini istemektedir. 

Öğretmene huzur, öğretmene güven vermek 
ve Hü'küımıotiin kanun dışı bu davranışını eleş
tirmek için Anayasanın, 88 nc.i maddesi, gere
ğince ıbir genel görüşme açılmasına aracılığı
nızı dilerim. 

Yozgat 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ALt KARAHAN (Hakkari) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
konunun müzakeresinde lehinde, aleyhinde şek
linde bir usul takip edilmiyece'ktir; gruplar 
adına birer üye, önerge sahibi ve Hükümet ko
nuşacak, ondan sonra Heyeti Umumiyenin oy
larına sunulacaktır. 

Şimdi sayın önerge sahibi Yusuf Ziya Ba-
hadmlı'ya -söz vereceğim. Buyurun efendim. 

Şimdiye kadar Adalet Partsi Grupu Adına 
Sayın Nahit Menteşe söz. istemiştir. Yeni Tür
kiye Partisi Grupu Adına mı söz istiyorsunuz 
Sayın Ali Karahan? 

ALt KARAHAN (Hakkari) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına da Sayın AM Kapanan söz istemiştir. 

Muhtterem arkadaşlarım, .pu müzakerede 
ımeselenin esasına girihniyecektir. Sadece me
selenin gündem'e alınıp alınmamasının ehem
miyeti, teibarüz ettirilecektir. Bu ölçüler içinde 
Sayın Bahadmlı buyurunuz, 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada

let Partisinin iktidara geçtiği günden, bu yana, 
Millî Eğitim Bakanlığı örgütündeki gereksiz na
killer, tâyinler, Bakanhlk emrine alınma işlem
leri bütün hızıylc devam ediyor. 
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Millî Eğitim tarihimizi şöyle bir karıştıran 
kişi, ıgöreeektir ki, 1950 - 1960 dönemi hariç, 
hiçbir devirde böylesine baskı, böylesine terör, 
böylesine partizan tâyin ne yapılmış, ne de dü
şünülmüştür. 

27 Mayıs, ülkemize yeni 'bir anlayış, yeni 
bir düzen -getirmiştir. 1961 Anayasası bunun 
en ıgüzel ibir belgesidir. 

Oysaki, birtakım tutucu çevreler bu düzenin 
havasını solumada güçlülk çekmekteler, bu du
ruma uyamamaktalar ve bu yeni düzene diren
meyi bir ıgörev saymakta'lar. 

Adalet Partisi iktidarı da aynı davranış 
içinde, 'tutucu bir düzeni sürdürmek, kurulmak 
istenen yeni düzeni boğmaik, yaşatmamak için 
var gücüyle çalışmaktadır. 

Hükümetin, millî eğitim örgütündeki tutu
mu, ,bunun açık ıbir örneğidir. 

İktidarın 'bu davranışlarında, eski doneme 
bir dönüş çabası görüyoruz. 27 Mayısın yık
tığı Ibir düzenin ıgeri gelmesi için duyduğu 
özlami, o dönemin yöneticilerinin yakınlarını ya 
da aynı zihniyette olanları Hükümet mekaniz
masının Ikilit noktalarına getirmekle açıkça or
taya 'koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, gün geçmiyor ki, ga
zeteler, dövülen, 'sürülen, ^bakanlık emrine alı
nan, 'görevine son verilen öğretmenden söz et
mesin. 

İâon (biilkaç ay içinde, özellikle son hâfta-
tala;rda öğretmenler üstünde büyük ıbir baskı 
'fırtınası estirilmektedir. 

Çağımız uygarlığından habersiz, ışıksız, dıok-
toTüsraız, gazetesiz iköylerde; ekonomik koşul
larla Erhni ıkarîmakarışıik ve bir küçük memur 
yaşantısına itildiği kasaiba ve şehirlerde, tek 
düşüncesi halka hizmet olan bu 'öğretmenlere 
yapılan ba>sfkı çirkin blir politikanın ürünüdür. 
Bu löluimsüız potilikanm gözden geçirilmesi için 
bir genel görüşme açılmasını talebediyorz. 

"Sayın milletvekilleri, sizlere »bir süre önce 
öğretmenlikten ayrılan ıb'ir öğretmenin basma 
geçen ^mektubundan bir pasaj -okuyacağım : 

«Liseyi bitirdikten sonra, imkânlarım mü-
saidoiduğu 'halde başka blır meslek •seçmeyi dü
şünmedim. •EmelJm, öğretmen olmaktı. 

"Sellclz yıldır orta dereceli okullarda öğret
menlik yapıyorum. Pek uzun olmayan bir mes
lek hayatım boyunca ryrbir öğretmen olmaktan 
başka bir düşüncem yoktu. 

Beri .bu mesleki seçerken politikanın kirli ne. 
fesi ile damgalanan, politik rüzgârlara göre yön 
bulmaya çalışan teşkilât düşünmemiştim. Soka
ğın arzularına göre yönelen 'bir kuruluş hayal 
etmemiştim. 

Hergün değiştirilen ve hiçbir aklî, mantıkî 
mesnedi bulunmıyan kararlarla şe&illendiril-
meye çalışılan 'bir eğitim siteımi düşünmemiş
tim. 

Ben âdil ve objektif bir değerlendirmenin 
mevcut olduğu, ıçalışmanm saygı gördüğü bir iş
leyiş düzeni ümidetmiştim. Umduklarımı bula
madım. 'Sekiz yıl havasını teneffüs ettiğim 
dershanemden, öğrencilerimden ayrılmak ko
lay olmuyor. Ama bugünkü durum beni touna 
mecbur etti. 

Birgün düzeleceğini umduğum meslekimden 
huzura kavuşmaik için ayrılıyorum.» 

Sayın milletvekilleri, elimde yüze yaikm 
dosya var. Bunlardan birkaç tanesi. Bunlara 
balkmaya imkân verdiğinizde görülecek İki, ik
tidarın beğenmediği 'bu öğretmenler 'gerçekten 
Atatürkçü, yurtsever, Anayasanın .buyrukla
rına bağlı, elle ilindeki programları anlamış ve 
benimsemiş, .görevini yapan öğretmenlerdir. 

Şunu iyice anlıyor ve görüyoruz ki, Hükü
metin öğretmene olan tutumu, felsefî görüşün
den, medeni davranışından ve Anayasaya Ibağ-
lılığından ileri gelmektedir. 

öğretmen devrimcidir, Atatürkçüdür. Ada
let Partisi Hükümeti ise muhafazakâr ve tutu
cudur. 

Anayasamız öğretmenden yanadır, ıçünkü 
devrimci ve Atatürkçüdür. 

İşte, öğret/menin iktidar gözündeki sevim
sizliği de buradan gelmektedir. 

Hükümet, öğretmenin felsefi görüşü, fikir 
yapısı, ıbiıttakım inaçlariyle ingilenmektedir. Mü
fettişleri tarafından bu yolda sorular sorul
maktadır. Bu en azından bir işikencedir, bir bas
kıdır. Ve 'bu yine en azından Anayasaya karşı 
bir saygısızlıktır. 

Hükümet, .öğretmemin okuduğu gazeteler
le, kitaplarla ilgilenmekte, müfettişlerince bu 
yolda sorular soldurmaktadır. Bunun adı bas
kı değil, işkence değil de nedir"? Öğretmen, yur
dumuzda çıkan her kitabı, her gazeteyi kendi 
sevik, 'kültür ve dünya 'görüşü doğrultusunda 
seçecek, oikuyacaktır. Bir yönden zorunludur 
da. Okumıyan aydınların nasıl tutuk beyinle-
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re sahibolduğunu her yerde hor zaman görmü
yor, çevresine nasıl zararlı olduklarına tanık 
olmuyor muyuz? 

Hükümet, »öğretmenin poJdtik görüşleriyle 
yakından ilgilenmektedir. Adalet Partisinden 
adaylığını koymuşsa baştacı eylemekte, 
Türkiye İşçi Partisinden aday olmuş
sa, hor görülmekte, eczalardan ceza beğendiril
in ektedir. 

Hükümet, öğretmenin programın öngördü
ğü konuları akılcı bir görüşle, yurt gerçekle
rini dikkate alarak işlemesini suç saymaktadır. 
Ve bu yüaelen öğretmen suçlandırılmaktadır. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde kanunlara, prog-
ramlara uyan bir kimsenin cezalandırıldığı, ne 
•duyulmuş, no de düşünülmüştür. 

İlkokul programının «Amaçlar» bölümünde 
«ulusal kaynakları tanımak ve bunları koru
manın bir ödev olduğunu kavratıp benimsetmek» 
fikrini benimseyip öğret i ler ine do benimset
meye çalışan öğretmen salt bu tutumundan do
layı cezalandırılmıştır. 

A.P. iktidarı yazar öğretmenleri baekı alcına 
almak istemekte, yazmamalarını sağlamak için 
kanun dışı davranışlar göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir ülke ki, aydınları 
elleri, kolları bağlı, ağzına kilitler vurulmuş 
kulakları tıkanmış. Bu ülkede tek bir şey var
dır: Sonsuz yokluk, sonsuz karanLk. Bu karan
lığın ediğinden daha yeni çıktık. 

Kniliği olan öğretmen kişiliği olan öğren
ci yet'ştirir. Bugünün klş iliksiz büyükleri, dü
nün kişT.kslz öğretmenlerinin eseridir. Düşü
nen kabalardan zarar gelmemiştir. Hiçbir za
man gelmemiştir. Tarihte, insanlığın kötülü
ğüne olan her davranış, düşünmiyen Devlet 
adamlarının yüzünden olmuştur. 

Fikirlerden korkmıyahm, tenkidlerden koık-
ımyalım. Aslında her türlü fikir, her türlü ton-
kid çek yakın birer dostlarımızdır. 

Düşünen kafalara, namuslu kalemlere, cğ-
rotmene baskı, devir devir, zaman zaman de
nenmiştir. Hiçbir devirde olumlu bir sonuç alı
namamıştır. 

Öğretmen karşısında değil, yanında olunma
sı gereken ;bir kişidir. Hükümetin yapaeağı 
şey ona baskı değil, ondan yararlanmaktır. Öğ
retmene iktidar saygı duymazsa, halk duyac 
mı? 
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Sayın milletvekilleri, bütün bunları dikka
te alarak bugünkü iktidarın yurt atmosferinde 
yaratmak istediği baskı üzerinde konuşmak, 
hem yurdumuzun hem de Hükümetin geleceği 
cin bir «genci görüşme» açılmasında fayda 
umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size birkaç so
mut örnek vereceğim: İsimleriyle. 

SAİT ÇİLTAŞ : Yavuzselim îlköğretmen 
okulu öğretmenliğinden Karadeniz Ereğlisi Or
taokuluna sürgün. 

Suçu : Belli değil. 
Müfettişin sorduğu sorular şunlar : 
1. Tanrıya ve dine inanır mısın? 
2. Köylünün perişan ve sömürülmüş ol

duğunu niçin söylüyorsun? 
3. Köylü vatandaştan niçıin «halkım» diye 

bahsettin? 
4. Birtakım yayınları niçin okuyorsun? 
Sait Çiltaş, Eğitim Bakanlığının haksız 

tutumunu protesto etmek için öğretmenlikten 
istifa etmiştir. 

Ahmet Nuri Macit: Samsun İlköğretim Mü
fettişi iken Malatya ilkokul öğretmenliğine sü
rülmüştür. 

Müfettişin sorduğu sorular : 
1. Niçin köy enstitüsü rozeti takıyorsun? 
2. Dernekçilik ve sendikacılıkla neden ilgi

lisin? 
3. Dergi ve gazetelere neden yazı yazıyor

sun? 
4. ölen bir öğretmenin ailesine, yardımlaş

ma kampanyası açıp neden para topladm? 
Kars Lisesi Edebiyat öğretmenlerinden Şem

settin Özdemir, Ramazan Karagöz ve İhsan De
mirci, Bakanlık emrine alınmışlardır. 

Müfettişin soruları : 
1. Sınıflarda yeni Türk yazarları ve yaban

cı yazarları tavsiye etmişsiniz? Niçin Peyami 
Safa'nm cserLerini okutmadınız? 

2. Öğrencilerinize kitap okumaları için bas
kı yaptığınız söylenmektedir? 

3. Toprak reformundan bahseder, onunla il
gili kompozisyon ödevleri verirmiş^/iniz? 

Adıyaman Millî Eğitim Müdürü Tevfik 
Uğurlu, kanun dışı gizli Kuran kursu açanlar 
hakkında işlem yaptığı için başka bir ile sürül
müştür. Bunların daha pek çok örneklerini ver
mek istiyorum. Dosyaları elimde, yeter ki bu im
kân tanınsın. 
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Bakanlık emrine alınan, sürülen, öğretmenle
rin suçları söylenmemekte, bir gerekçe gösteril
memektedir. Bu durum ise çok korkunçtur, ka
nun dışı bir davranıştır. 

A. P. İktidarı bir öğretmeni beğenmedi mi, 
öğretmenin bulunduğu ildeki, mahallî Adalet 
Partili gazeteler yaylım ateşine başlıyor. Gün
lerce öğretmen aleyhinde türlü yayınlar yapı
yor. Bir süre de A. P. organı İstanbul gazeteleri 
aynı yayma devam ediyorlar. Sonra müfettiş 
gidiyor, sonra öğretmen o ilden uzaklaştırılıyor. 
Bu A. P. iktidarının bir takdiği. 

Sayın milletvekilleri, 
Biraz önce saydığım birkaç örnek gidenler 

içindir. Yani A. P. iktidarının cezalandırdığı 
öğretmenler. Bir de gelenlerden birkaç örnek 
sunmak istiyorum. 

Son zamanlarda hızını artıran A. P. iktidarı 
yurdun hemen her yerinde sessiz fakat açık, ka
nun dışı, fakat cüretkâr bir davranış içindedir. 
Türkiye'nin bütün nirengi noktalarını teker te
ker ele geçirmektedir. İdarede öyle, adliye de 
öyle. Şimdi de millî eğitimde plânlı bir tasfiye
ye girişilmiştir. Bir taraftan, Atatürkçü, Ana
yasam, devrimci öğretmen, müdür, şube müdürü, 
talim terbiye kurulu üyesi sürülürken b;r ta
raftan da 27 Mayıstan sonra İhtûlâl Hükümeti 
tarafından görevlerinden uzaklaştırılan bir kı
sım ırkçı, D. P. partizanı, 27 Mayıs düşmanı 
kişiler birer birer yüksek makamlara oturtulmak
tadır. 

Birkaç örnek sunmak istiyorum : 
27 Mayıstan önce Almanya'da öğronci mü

fettişiyken, nümayiş yapan Türk öğrencilere bas
kılar yapan, çoğunun bursunu kestiren ırkçılı-
ğıyle ünlü Adnan ötüken Kültür Müsteşarlığı
na getirilmiştir. «Ötüken müsteşar olduktan son
ra güzel sanatlar, eski eserler, Devlet tiyatro
ları, kütüphaneler ve yayım müdürlüklerini sıkı 
bir sansür altına almıştır.» Bu dairelerde konu
şulan ve yazılan Türkceyi dahi kendisi ayarla
maktadır. Bu zat öylesine kanun dinlemez, so
rumsuz bir sorumludur ki, mahkomelerin kararı
nı bile hafife almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, burada bu-
lunmıyan bir kimse hakkında bu şekilde beyan
da bulunmayınız. Genel görüşme bir murakabe 
yoludur. Hükümete aittir. Hükümetin içinde va- I 
zifeli bir teknisyeni tenkid ediniz o da cevap | 
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verme imkânında olmasın, ondan sonra buna 
adalet deyin, olmaz bu. Lütfen Hükümete efen
dim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) - , 
Sayın Başkan, ben burada şahısların kaşından 
gözünden bahsetmiyorum. Bir tutumdan bahsedi
yorum. Bu benim görevimdir. Buraya, öğretmen
lerle ilgili bir konunun genel görüşme halinde 
açılmasını istemeye çıktım, huzurunuza. Şu hal
de bu isimlerden bahsetmek zorundayım. Çün
kü, bu isimler bugün Türkiye'nin kaderini tâ
yinde muayyen köşe noktalarının elde etmiş ki
şilerdir. Şu halde, ben bu kişilerin özel kişilik
leriyle uğraşıyorum, aldığı vazifelerin önemin
den bahsederek tutumları üzerinde duruyorum. 

BAŞKAN — Evet, şu 'ifade ettiğiniz son cüm
le istikametinde devam edin efendim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
Bir grup önünde aynı zat şöyle konuşmakta
dır : 

«Efendim, dün hukuktan mezun olan bir 
savcı, bir öğretmen için takipsizlik kararı almış. 
Biz yıllardır bu işin içinde piştik. Ne anlar genç 
savcı bu işten. Buna rağmen böyle bir karan 
dinlemedik, Müdürler Komisyonu karariyle öğ
retmeni Bakanlık emrine aldık...» 

Tevfik İleri ve Gelâl Yardımcı devrinin tek
nik müsteşarı Ferid Saner müsteşarlığa getiril
miştir. 

Teknik ve Meslekî öğretim Müsteşar Yardım
cılığına Menderes'in özel kalem müdürü ve müs
teşarı Akif Tuncel, yine o devirde uzun yıllar 
milletvekilliği ve Kız Teknik öğretim Genel Mü
dürlüğü yapmış bayan Aliye Coşkun getirilmiş
lerdir. 

Kültür müsteşarının, yani Bay ötüken'in 
yardımcılığına edki Diyanet İşleri Başkanı Ömer 
Nasuhi Bilmen'in oğlu Sıtkı Bilmen getirilmiş
tir. 

Millî Eğitim Müsteşarı Mehmet Aslantürk 
C. H. P. adayı olduğu için görevinden uzaklaş
tırılmış yerine A. P. sempatizanı Ali Rıza öz-
güç getirilmiştir. 

İnmir'de matbaacılık ve coğrafya öğretmen
liği yaparken, bir dernek kurarak tüzüğünün 
bir maddesine, «Yüksek tahsil yapsa bile bu der
neğe hiçbir köy enstitüsü mezunu alınamaz» 
kaydını koyan Cevat Korkut Yüksek öğretmen 
Okulları Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Bahadınılı, Teferruata 
giriyorsunuz? Lütfen bu tosusun gündeme alı
nıp alınmamasının ehemmiyetini tebarüz ettirin 
etendim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
Bundan daıha önemli şey olur mu Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Evet ıama gündeme alınınca 
bunları»söyliyeceksiniiss. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
Gündeme alınmasını gerektirecek olan, yahut da 
gerefctirımiyecek olan şeyler Tra benim söyledik-
lerimdir. 

25 kişilik talim ve terbiye kurulunun 21 üye
sinin görevine son ^verildi. îki üyeliğe yeni iki 
tâyin yapıddı. Kâmil Su ile eski D. P. bakanla
rından Abdullah Aker'in karısı Mükerrem Aker. 

İçel Adalet Partisi milletvekili adayı Coğraf
ya Öğretmeni Emin Çakıroğlu Yüksek öğretim 
Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. 

Ankara A. P. milletvekili adayı Osman Tunç 
Yayım 'Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne getiril
miştir. 

Güımüşane A. P. milletvekili adayı Hüseyin 
Kılıç öğretmen Okulları Genel Müdür Yardım
cılığına, A. P. Ankara Senato Adayı Hüseyin 
Yemişçioğlu da yine öğretmen Okulları Genel 
Müdür Yardımcılığına getirilmişlerdir. 

Şimdi de sıra millî eğitim müdürlerinde-
dir. 

Halis Kurtça 5 yıl önce 1960 da İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğüne getirildiğinde İstan
bul'da birçok ilkokulda üçlü ve dörtlü öğretim 
uygulanmaktaydı. Ortaöğretimde de durum ay
nıydı. İhtilâlin İstanbul Valisi Refik Tulga genç 
müdüre büyük yardımcı -öldü. Kurtça, 5 yılda 
17Ö 1(8 i bağış okulu) ilkokul, 1 357 dershane, 
köylerde 170 öğretmen evi, 21 ortaokul yaptır
dı. Dörtlü ve üçlü öğretim tamamen kaldırıldı. 

Ne var ki, belediye ve 'il genel meclisi seçi
mi yapıldıktan sonra A. P. li üyelerden olum
sun te-klrîler gelmeye başladı. Bir de D. P. mil
letvekillerinden Haçapulos, Zapyon Lisesi .Mü
dürü olttıalk istiyordu. Kuntça, bütün bunlara 
taşı koydu. A. P. Hükümeti böyle müdürlere 
tahammül edemediğinden görevine «on verildi. 

îfcmir Millî -Eğitim Müdürü Hüseyin Atma
ca, Türkiye'de en çak okul yaptırmakla ve en 
çalışkan ısğifrîm müdürü olduğu halde ;köy ens

titüsü mezunu olduğu için, vazifesinden uzaklaş
tırıldı. 

Bu tabloyu çizdikten sonra küçük bir uyar
mada bulunacağım : 

Şimdi, 27 Mayısa sevgi duyanlara sesleniyo
rum : 

Adalet Partisi iktidarı kesinlikle 27 Mayısın 
karşıısındadır. Ve 27 Mayıs felsefesine savaş aç
mıştır. 

Millî Eğitim Bakanına sesleniyorum şimdi 
de : 

Mustafa Necati, Doktor Reşit Galip, Saffet 
Arakan, Hasan Âli Yücel her kuşağın zihninde 
birer anıttırlar. Bu yüzden, her yıl törenler ya
pılmaktadır. Ya diğerleri; kara bir duman gibi 
yok olup gitmişlerdir. Ya siz! Siz nasıl anılacak
sınız Sayın Dengiz? 

Başbakan bu kürsüden : 
«Mektebe, camiye, kışlaya, siyaseti sokmıya-

lım» diye feryadediyordu. 
Minarelerden ezan sesi yerine A. P. çığılığı-

nın nasıl dört bir.yanda kulakları yırttığını duy
muyor muyuz?... 

BAŞKAN — Mevzu dışına çıkmaymız. 
YUSUF ZİYA BAHADIRLI (Devamla) — 

Politikanın okullarda nasıl cirit oynattığını bir 
bir saydık (A. P. sıralarından .gürültüler) Kış
laya gelince; kışlaya girecek balbayiğiti henüz gö
remiyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, efendim, 
mevzu dışına çıkmaymız diyorum, mevzu dışına 
çakmakta ısrar ediyorsunuz. 

YUSUF ZİYA BAHADIRLI (Devamla) — 
İşte -sayın milletvekilleri, bir «genel görüşme açı
larak bu sorunun cevabını araştırma talebinde 
bulunuyorum. Teşekkür edenim, :saygllarımla. 
(T. 1. P. sıralarından alkışlar) 

, BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma 
Sayın Nahit Menteşe (A. P. sıralarından alkış
lar) 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — 'Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nm, Adalet Partisinin iktidara geçtiği 
günden bu yana, Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâ
tında gereksiz nakiller, tâyinler, Bakanlık em
rine alınmaların devam ettiğini bu sebeple tüm 
öğretmenlerin rahatsız ve huzursuz olduğunu, 
• öğretmene güven ve huzur vermek ve Hükümetin 
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kanun dışı bu davranışını eleştirmek için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince, bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi üzerinde A. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

Ancak, meselenin esasına girmeden önce bir 
noktayı tesbitte fayda mülâhaza ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin malûmu oldu
ğu üzere, Anayasamızın 88 nci maddesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin denetim yollarını genel 
olarak tâyin ve genel görüşmenin de bu yolalr-
dan birisi olduğunu tesbit eylemiştir. Genel gö
rüşme aslında soru müessesesinin dar çerçevesi
ni aşarak mevzu hakkında daha geniş görüşme
ler yapılmasını, her türlü fikir ve düşüncele
rin ortaya atılmasını imkân dâhiline sokan bir 
başka denetim yoludur. Genel görüşmenin so
nunda mesele biraz daha vuzuha kavuşmuş, Mec
lis tenevvür 'etmiş, hükümetler de düşünce ve 
davranışlarını değerlendirme imkânını bulmuş
sa gaye tahakkuk etmiş sayılır. Gerek birinci dö
nemde, gerekse bu devrede cereyan eden genel 
görüşmelerin hepsi aynı şekilde sonuçlanmıştır. 
Ancak, bu görüşmeler hemen hemen kamuyu il
gilendiren konular üzerinde cereyan etmiş ve sa
mimî yurt sorunları görüşmelerin mevzuu olmuş
tur. Geçen dönemin tatbikatı işbu denetleme yo
lunun önemli meselelere hasren ve iyi niyetle 
kullanıldığını açıkça ortaya koymuş, her mesele
de genel görüşme gibi sakîm bir yola başvurul
mamış; Yüce Meclis hükümetleri ile lüzumsuz 
yere işgal edilmemiştir. 

Şu anda, gündeme alınıp alınmaması müza
kere edilen genel görüşme teklifi, acaba bu mü
essesenin esprisine ve geçmiş tatbikatın icapla
rına uymakta mıdır? Nedir, genel görüşme mev
zuu? Öğretmenlerin, okul müdürlerinin, genel 
müdürlerin yerlerinden alınıp başka yerlere tâ
yini. 

Şimdi bu mevzuu kapsıyan önerge üzerinde, 
usul hükümlerine göre, parti sözcüleri konuşa
cak; sayın üyeler söz alacak, Hükümet görüşünü 
bildirecek, Meclis saatlerce, belki de günlerce 
mesai sarf edecektir. Ne için? Bu iddiaları kamu 
oyu üzerinde tartışmak için. Bu konu icraya ta
allûk eden bir meseledir. Bütçe müzakerelerinin 
tümü üzerinde ve özellikle Millî Eğitim bütçesi 
görüşülürken bu meseleler enine boyuna tartışıl
mış, incelenmiş; bakanlara sualler tevcih edilmiş 
ve 'sorular cevaplandırılmış, neticede Sayın De-

mirel Hükümeti Yüce Meclisin güvenine mazhar 
olmuştur. Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı, bütçe 
müzakereleri devam ederken bu genel görüşme 
talebini Yüksek Başkanlığa tevdi etmiş; üç gün 
evvel Hükümet güven oyu aldığı ve bu mesele
ler 'bütçe müzakerelerinde tartışıldığı halde ge
nel 'görüşme talebinde ısrar etmiştir. Hal böyle 
iken, bu çeşit davranış samimî hizmet anlayışı 
ile denetleme anlayışı ile, muhalefet anlayışı ile 
kabili telif değildir. 

Öğretmen, okul müdürü, Bakanlık şutoe mü
dürü, genel müdür evvelemirde memurdur ve 
bunların tâyinleri, nakilleri ve bakanlık emrine 
alınmaları kanun hükümlerine göre yapılır ve 
yapılmaktadır ve idarenin bu eylem ve işlemleri 
hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz. Hâttâ idare bu eylem ve işlemlerin
den dolayı tazminatla yükümlüdür. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşımız bütün bun
ları, her halde çok iyi bilir. Bilir ama, gene de 
genel görüşme talebinde bulunur. Çünkü maksa
dı denetleme değildir. Maksadı, Meclisi meşgul 
etmek, çalışamaz hale getirmek, öğretmenler ara
sında huzursuzluk yaratmaktır. Her seferinde bu 
kürsüde yaptıkları gibi - biraz evvel bunun tat
bikatını yapmışlardır, genel görüşmeye geçilme
sine karar verilmediği halde, şahsiyat yapmışlar
dır - her seferinde bu kürsüde yaptıkları gibi 
meseleyi doktrin münakaşaları zeminine kaydı
rarak, Meclis kürsüsünü canlı yayın yapılması 
halinde Devlet radyosunu parti propagandası 
için alet etmeye çalışmaktadırlar. Ve gayeleri 
tamamen genel görüşmenin gayesi bunu istihdaf 
etmektedir. Sayın arkadaşlarım. 

Hemen ilâve edelim ki, A. P. ve onun Meclis 
Grupu, bu tarz konuşma ve bu çeşit davranışlar
dan kendi hesabına hiçbir endişe duymamakta
dır. 

Çünkü Adalet Partisi hakkında söylenebile
cek her şey söylenmiş, fakat vatandaşı şaşırtmak, 
halkı kandırmak mümkün olamamıştır. Bundan 
sonra da olamıyacaktır sayın arkadaşlarım. 

Bizim endişemiz bu değildir. Biz sadece Ana
yasamızın denetim yolu olarak işaret ettiği genel 
görüşme müessesesinin maksattan uzaklaştıran 
kasıtlı davranışlar karşısında, endişe duyuyor ve 
Yüce Heyetinizi uyarmak istiyoruz. 

Şimdi iddiaya göre, Hükümet öğretmenleri 
rahatsız ve huzursuz eden gereksiz nakil ve tâ-
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yinler yapmaktadır. Gereksiz tâyin mevzuubahis 
değildir. Tâyinler, kanuna uygun olarak yapıl
maktadır. İçlerinde huzursuzluk duyanlar, öğret
men zümresi arasında menşe farkı yaratanlardır. 
Öğretmen zümresi arasında kümelenmeler mey
dana getiren kişilerdir. Adalet Partisi iktidarı 
elbette menşe birliğini kurucu tedbirler almak 
zaruretindedir arkadaşlar. Asıl huzursuz olan
lar, öğretmenler arasında birliği bozmada men
faati olanlardır. Bu kümelenmeyi daha da tahrik 
ederek ideolojik çatışmalara elverişli bir zemin 
yaratma yolunda olanlardır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Biz memurları baskı altında tutmanın ne 

memlekete, ne de <o iktidara fayda sağlamıyacağı 
inancındayız. 

Hattâ gerek şahsi, gerekse partizan davranış
ları ile her hangi bir partiyi tutan memurların 
o parti için faydalı değil, bilâkis zararlı olduğu 
kanaatindeyiz. Kadroları, kilit mevkilerini kendi 
sempatizanları ile dolduran, seçimlerde öğret
menlerden, memurlardan medet uman iktidar 
zihniyetinin tam mânasiyle karşısındayız. 

Değerli arkadaşlar, 
Hükümet Millî Eğitim teşkilâtında da birta

kım tâyinler ve nakiller yapmıştır. 
Yürütme görevi ile yükümlü bulunan bir Hü

kümetin programını gerçekleştirmek için girişti
ği birtakım tasarruflarını olumsuz olarak tavsif 
etmek Anayasa ve kanunların verdiği yetki ile 
bağdaşamaz. Nitekim, Adalet Partisi iktidarın
dan evvel de bu tâyin ve nakiller yapılmıştır. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü İnönü hükümetleri 
zamanında merkezde yer değiştiren, merkeze ge
len, merkezden ayrılan Millî Eğitim mensubunun 
yekûnu 380 i bulmaktadır. 

Adalet Partisi iktidarı zamanında ise merkez
de yer değiştiren 44, merkeze gelen 45, merkez
den ayrılan 33 Millî Eğitim mensubu bulunmak
tadır. 

Bunların büyük kısmı kendi istekleri ile baş
ka vazifeye atanmışlar, bir kısmı da meselâ or
taöğretim genel müdür muavinliğinden ilköğre
tim umum müdürlüğüne getirilmişlerdir. 

Hattâ bunların menşe farkını gözetmediği
miz için belirtmek istiyorum, köy enstitü mezunu 
olup da umum müdürlük, umum müdür mua
vinliği mevkilerini işgal eden arkadaşlarımız da 
vardır. Meselâ bunlar, Orta öğretim Umum Mü-
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dür Muavinliğinden alınmış, İlköğretim Umum 
Müdür Muavinliğine nakledilmişlerdir. 

Yukarda rakamlar vermek suretiyle arz etti
ğim üzere, şimdikinden çok geniş çapta tâyinler 
önceki hükümetler zamanında İnönü hükümetleri 
zamanında yapılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Devleti, milletin iradesiyle idare eden bir hü

kümet işbaşındadır. Ve kendi programını icra 
edecek bir Hükümetin tasarruflarını şu veya bu 
tâyin muamelesi üzerine teksif etmek suretiyle 
söz etmek dünya demokrasi kural ve gelenekle
riyle kabili telif değildir. Hele bu durum muva
cehesinde demokrasi tehlikeye giriyor, rejim yı
kılıyor diye feryadedenler ya demokrasi anlaşı-
larınm sakatlığını ortaya koymakta ya da mem
lekette yeni bir kriz doğurmaya, rejimi baltala-
maya çalışmaktadırlar. Haksız bir tasarruf kar
şısında kalan memurlar için Anayasa müessese
leri açıktır. 

Programımızda belirttiğimiz üzere, millet 
hizmetinde ve kanunların emrinde bulunan me
mur kütlesine hizmet emniyeti getirmek Adalet 
Partisi iktidarının şiarıdır. 

Aynı zamanda öğretmen meselesini, cemiyet
te yaratmak zorunda olduğumuz müşterek idea
lin ve onun dayandığı terbiye sisteminin çerçe
vesi içinde politik kaygıların üstünde bir mesele 
olarak kabul etmek zaruretindeyiz. 

Millî Eğitim mekanizması içinde vicdanî ve 
meslekî kanaatini hür bir şekilde ifade eden öğ
retmenlerin, memurların güven içinde bulunma
ları, millet sevgisi ve hizmet şevki içinde vazife
lerini görmeleri Adalet Partisi iktidarının taraf
sız idare anlayışının sonucudur. 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda sena
tör ve milletvekillerinin, Senatoda senatörlerin 
ve Millet Meclisinde de milletvekillerinin eleş
tirmesinden yeni geçmiş ve Hükümet Meclislerde 
itimat oyu almıştır. 

Bütçe münasebetiyle, Hükümetin eylem ve 
işlemleri teker teker incelenmiştir. 

Hal böyle iken, genel görüşme müessesesinin 
yıpratılmasma, A. P. Grupu olarak taraftar de
ğiliz. 

A. P. Grupu olarak, kanun dairesinde yapı
lan tasarruflar hakkında genel görüşme açılma
sının aleyhinde olduğumuzu arz eder, Yüce Mec
lisi saygıyla selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Söz sırası Yeni Türkiye Par
tisi Grupu adına Sayın Ali Karahan'mdır. 

Bu arada konuşmaların 20 dakika ile tahdi
dini istiyen iki önerge verilmiştir. Şimdiye kadar 
önerge sahibi olarak bir ve Grup adına iki arka
daş konuşmuş ve konuşmalar 20 dakikayı geç
memiştir. Bu durum muvacehesinde önergenizde 
ısrar ediyor onusunuz Sayın Nazmi Özoğul? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, ben önergemi daha hiçbir arkadaş konuşma
dan vermiştim. Önergemde ısrar ediyorum, reye 
vaz'edilsin. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — öner
genin aleyhinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir hususu daha öğreneyim. Bu 
önergenin 20 dakika ile kayıtlanması genel mü
zakerelere mi münhasırdır? 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak, sizinki 
de öyle mi efendim1?... 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Karalhan, bir dakikanızı 
rica edeceğim, önerge aleyhinde ıSaym Koda-
manoğlu, buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; son zamanlarda 
Millî Eğitim, Bakanlığında, Cumhuriyet tarihin
de görülmemiş birtakım nakil ve tâyinler yapıl
mıştır. Bu nakil ve tâyinlerin gerek mahiyeti, 
gerek vüsati Adalet Partisi iktidarını yakın bir 
siyasi kontrol altında tutmayı icabettirecek va
sıf 've maikiyetıtedir. îşte bu maksatladır ki, bir 
•siyasi partimiz bir 'genel görüşme talebetmiştir 
ve biraz evvel Sayın Adalet Partisi Sözcüsünü 
dinlediniz. Adalet Partisi, genel görüşme açıla
rak tasarrufları ve icraatı üzerinde kamu oyunun 
aydınlatılması yerine genel görüşmenin açılma
ması taraflısı olduğunu beyan etmiştir. Böylece. 
oy çoğunluğuna sahip bu parti, genel görüşmeye 
karsı olunca, bu görüşmenin yapılamıyaeağını 
kestirmek çok kolavdır. 

ISaym arkadaşlarım, Hükümet bu Mecliste... 

BAŞKAN — Savın 'Kodamanoğlu, takririn 
alevfhinde konusun lütfen. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika daha müsaade ederseniz, 'bu maruzatımın 
niçin takrir eleyhinde olduğunu kolaylıkla göre
ceksiniz. 

Sayın arkadaşlar, biraz evvel de arz etmeye 
çalıştım, Adalet Partisi Hükümeti Yüce Mecliste 
parti çoğunluğuna sahiptir. Ve mutlaka, arzu 
ettiği takdirde Balkanına ve Hükümetine güven 
oyu verebilecektir. O halde niçin genel görüşme
yi istememektedirler? Çünkü, bu konuların konu
şulması dahi tasarruflarının mahiyetini açıkla
maya kâfi gelecektir. Ve kamu oyunda mahkûm 
olacaklardır. îşte bunun içindir ki, böyle bir gö
rüşmenin gerekip gerekmediği hususunda dahi 
siyasi partilerin söz hakkını kısarak, gerçeklerin 
aiçıklanmasma engel olmak istemektedirler. Hiç 
olmazsa bu mâruzâtımla bu davranışı zabıtlara 
tescil ettirmek istedim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KEMAL NEBÎOĞLU !(Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Yozgat Milletvekili 
Sayın Yusuf Ziya Balhadmlı'nın, Anayasanın 88 
nci maddesine istinaden Millî Eğitim camiası 
içindeki nakiller ve bir süreden beri gelmekte 
olan baskılarla ilgili olarak açılmasını istemiş bu
lunduğu genel görüşmenin açılıp açılmaması ko
nusundaki müzakerelerin 20 dakika ile kısıtlan
ması konusundaki takririn aleyhinde konuşmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Biraz evvel Adalet Partisinin Sayın Grup 
Başkanvekili Sayın Erkmen, Yüce Meclisin ger
çekten çok çalışmaya ihtiyacı bulunduğunu, bu 
«sebeple de devamlı bir çalışmada bulunmanın ya
rarlı olacağı gerekçesiyle bugüne kadar devam 
etmekte olan çalışma günlerini değiştirmek ve 
devamlılığı sağlamak için bir takrir verdiler. 
Ve Yüce Meclisten bu takrir oy çoğunluğu ka
zanarak çıktı. Anayasanın 88 nci maddesine da
yanılarak Yusuf Ziya Bahadınlı arkadaşımızın 
vermiş oldukları, talepte bulunmuş oldukları ge
nel görüşme. Hükümetin bu konuda denetlenme
si ile ilgili bu meselede, yirmi dakika ile grup 
sözcülerinin konuşmalarının taihdidedilmesi ge
rekçesi yersizdir. Hem meselenin önemi dile ge
tirilecektir, hem de Hükümetin gerçekten bu 
konuda denetlenmesi için ne gibi işlemler ya
nıldığı hususunda esasa 'girmeden meseleleri 
arz edebilmek 20 dakika içinde mümkün değil
dir. Mademki çalışmalar bir devamlılık kazan
mıştır, bu karar Yüce Meclisten çıkmıştır, o hal
de endişe etmeye lüzum yoktur. Hakikaten 
memlektin birçok dertleri mevzuulbahsedildi-
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ği 'günde sadece Seçim Kanununun biran evvel çı
karılması için böylesine bir yola giden Yüce Mec
lisin, hiç olmazsa bu konuda, genel ıgörüşmenin 
açılıp açılmamasının müzakeresi konusunda, grup 
sözcülerinin1 konuşmalarının kısıtlanmaması ge
rekir. Bu konudaki iyi niyetimizi bu konuda ve-

(C.H.P. sıralarından beş milletvekili ayağa 
kalkarak çoğunluğun bulunmadığını bildirdiler.) 

BAŞKAN — Ekseriyetin mevcudolup olmadı
ğını kontrol için isimler okumak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Konuşmaların 20 dakika ile 
talhdldedil meşini istiyen Sayın Nazmi özoğul ve 
Sayın Ahmet Çakmak .arkadaşlarımıza aidolan 
önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edeniler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası Y.T.P. Grupu adına Sayın Ali Ka-
rahan'indir. Buyurun Sayın Ali Karahan. 

Y.T.P. MECLÎS GRUPU ADINA ALÎ KA
RAHAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Y.T.P. nin Türk maarif rejiminde 
uygulanmasını istediği metot ve (bugün (halik ef
kârında uygulanan metoda karşı uyanan tereddü
dü izale babındaki açık fikirlerini izalh etmek için 
huzurunuzda bulunuyorum ve bu yolda halk ef
kârı içindeki hu tereddüdü, velev ki îşçi Parti
sinden gelmiş ölsün, bir millet temsilcisinin bunu 
Meclis .soruşturması haline getirme Anayasa hak
kını tasvibettiğiımizi de ilâve ile yetineceğiz. 

IMu'hterem arkadaşlar, Türk (kültürünü kayna
ğından doya doya alamamış, mmtakasına maarif 
.yuvaları gelememiş 'bir insan sıfatiyle, 40 sene 
ömrünü Türk kültürüne olan aışkiyle geçiren 
bir Ermeninin yaızdığı Fuzuli kitabını göz 
önüne alırsanız çevremizde 'Türk kültürünü sağ 
ve sol cereyanların dışında, Atatürk'ün çizdiği 
milliyetçilik ışığından bütün dünyaya sevdir
mek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Mulıterem. arkadaşlarım; 'benim ilk tahsil ça
ğım Maarif Vekili Reşit Galip'in zamanına ras-
lar. Disiplinli bir maarif sistemi ile kültür se

rilmiş takririn aleyhinde oy kullanmak suretiyle 
göstermek mecburiyetindeyiz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul ve Sayın 
Ahmet Çakmak tarafından verilmiş olan ve ko
nuşmaların 20 dakika ile talhdidini istiyen önerge
lerini oyunuza sunuyorum... 

BAŞKAN — Efendim, yoklamada bulunmı-
yan arkadaşların isimlerini tekrar okuyorum. 

(Yoklamada bulunmıyanılarm isimleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere devar ediyo
ruz. (A.P. sıralarından alkışlar) 

viyesl düşük olan Türk Milletini mualsır medeni
yetin' çalkantılarını anlıyacak seviyeye getir
mek için Reşit Galip'in sarf ettiği milliyetçi yol 
Ibugün re'şikârda olan memleket idaresini elin
de tutan insanların nurlandığı yoldur. Şimdi, 
'bu yol dururken, Maarif Vekâletini iki karargâ-
<hın meydan muharebesi haline getirerek, filân 
umum müdür sağda, filân umum müdür solda 
'gibi 'Türk maarifini böılımeye ve karargâhlar ha
linde iki kampanyaya ayırma yolu hatalıdır. 
Eğer, bu rivayet doğru ise Yüce Meclise Ana
yasanın tanıdığı murakabe hakkını kullanması 
ve bu sistemi anlaması zarureti kendiliğinden 
doğar. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet için bir 
milletvekili, .grupu adına bir genel görüşme is
temektedir. Hükümeti yermiyoruz. 'Tâyinlerde 
bir Hükümet, Anayasanın, kanunların kendisine 
verdiği salâhiyetleri tabiîdir ki, kullanacaktır. 
Ama, genel görüşme isteğinden dolayı, bizim gi
bi ne sağda, ne solda, Türk Milletinin menfaat-
lorinhı icabettirdiği vasatın ortasında olan Y.T.P. 
den gelecek, M.P. den gelecek, C.K.ıM.P. den1 

gelecek fikirleri ihtiramla dinlemek, bunların 
tdlbirl erini almak Hükümete düşerken, Hükümet 
'Başkanının ve üyelerinin salonu 'terk ettiği gö
rülürse, bu reye 'güvenmenin, adede güvenme
nin, tuttuğum yol mutlak doğru demenin hatalı 
bir tezahüründen başka bir şey değildir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biraz evvel 
siz de oynadınız o oyunu. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLI DİVANI IIN SUNUŞLARI (DEVAM) 
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Y.T.P. GRUPU ADINA ALÎ KARAHAN 
(Devamla) — Buna Parlâmento oyunları diyor
lar. Bizde de oynanıyor efendim. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan kahve 
köşelerinde yarının Türkiyesini, mamur Türkiye
sini vaz 'edecek olan, temeline koyulacak malzeme
si olan Türk gençliği langırt oyunlariyle, fayda
sız ihale gelirken, Maarif Vekâletinin uyuduğu
nu .görmekteyiz. Ama, bu uyuyan Maarif Vekâ
leti içinde, mutlaka geriye doğru bir sağ cere
yanın hâkim olduğunu görürsek, Atatürk'ün 
Türk maarifini tek sisteme bağlayıcı projesine 
ve plânına aykırı hareket etmiş oluruz. Eğer 
benden evvel konuşan hatib arkadaşlarımız, 
Türk maarifinde hakikaten bu köşe kapmaca 
var ise ki, bunu genel görüşmenin sonunda an-
lıyacağız, Hükümeti Anayasanın 132 nci madde
sinin bize tanıdığı katî murakabe hakkımızı 
kullanmak kararındayız. (A. P. sıralarından, 
«su iç» sesi) Su da içeceğiz, konuşacağız da. 
(Gül üşmeler.) 

Arkadaşlar, Bismark zamanında istilâ edilen 
Saar havzasına kurulan bir Alman Üniversitesi 
neticesinde Saar havasının asra yakın zaman
dır, kendisini Alman hissetmesi Alman kültü
rümün fethettiği bir ülkenin tarih boyunca bir 
misalini teşkil eder. Kültür dâvasında ne sol
da ve ne sağda olmak suretiyle, ortayolda Türk 
kültürünü Osmanlı tesirinden, Arap ve Acem 
tesirin den, hattâ Fransız ve Lâtin tesirinden 
kurtarmak suretiyle kendi benliğinde icra et
mek ve bütün düırvavı Ali Şîr - i Nevai'den 
sonra iddia edilen, Türk lisanının Bayrağını, 
bütün dünya lisanlarının bayrağının en yük
sek burcuna dikerim iddiasında haklı olduğunu 
ispat etmek Maarif Vekâletine düşer. Yoksa, Sa
yın, Başbakandan, yine istirham ediyorum, genç
tir, tecrübesizdir... (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

Atatürk büyük insandır. Atatürk'e cephe
den bakalım. Herkes istediği gibi, bu büyük in
sanın portresine bakamaz. Sağından, solundan, 
arkasından, önünden değil, cepheden baktığımız 
zaman bir tek şey görüyoruz, on yılda, 15 mil
yon genç yarattık iddiası, kültür bilgisi varol-
mıyan Türkiye hudutları içindeki insanlara tek 
kitap sistemiyle Türk kültürünün çimentosu 
ile bu insanlardan bir kütle varetmek yolu Ata
türk yoludur. Burada, sağ yol da yoktur, sol 

yol da yoktur. Yeni Türkiye Partisi yurt dışın
dan, Türk kültürü dışından gelecek sağ cere
yanların yaratacağı, sol muhabbetinden, sağ 
cereyanların yaratacağı Amerikan muhabbetin
den tamamen bigâne Türkün dostu Türk'tür, 
Türkün kültürü Türk kültürüdür. Buna inan
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partili ar
kadaşlara hitabediyorum. En aşağı hepimizin 
bu meleketin selâmetinde kendileri kadar hassas 
olduğumuzu kabul etmelerini rica ediyorum. 
Adalet Partisi meşru bir iktidardır. Halkın yüz-

_de 53 reyle Hükümete gelmiş, Hükümet kurmuş 
bir iktidardır. İhtiramla, hürmetle karşılarız. 
Ama, bu iktidar (kendisini bâzı muamelelere 
angaje telâkki ederse, bu angajmanın ifası zım
nında Anayasa dışına çıkma ikıpırdanışlarma 
girerse, Y. T. P. isini karşısında .görecektir. 
(Bravo sesleri) Aksi halde; Sayın Genel Baş

kanımızın Ekrem Alican «Adalet Partisi iktida
rının muvaffakiyetini canı gönülden istemekte
yiz. Onun muvafakıyeti rejimin teminatıdır» 
sözünü Adalet Partili arkadaşlarımızın değer
lendirmesini ibekleme'kteyiz. Dostun, zaman 
zaman acı söyliyebileceğini kabul etmenizi rica 
ediyoruz. Bu memleketin eğer kaderi birbirine 
birleşmiş, 32 milyonun saadetini istiyorsak, 
Maarif Vekâleti gibi ordu gibi iki karargâhı 
politika dışında tutalım. Buraya politika sıok-
mıyalım. Türk kültürünü çevre 'milletlerine 
sevdirici eserler verdirmek için teşvik edici ted
birler alalım. Maarif Vekâleti ilerde büyük Tür
kiye'nin kuruluş malzemesi olan gençliğine ilgi
lenmek suretiyle, onları disipline etmek ve kül
türle teçhiz etmek suretiyle zeki Türk Milletini 
bütün dünya ilim âleminde tanıtmak mecburiye
tindedir. Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş, mese
le değildir. Ama sağ, ama sol, sağ Amerika, sol 
Rusya muhabbetini getirdikçe, biz bu iki dış mu-
haıbibetinin maarif sistemimize hâkim .olmasını 
istiyoruz. Ve sizden istirhamımız reylerinizi bu 
genel görüşmenin açılması lehinde kullanınız 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağ sıralardan, 
alkışlar). 

BAŞKAN — C.H.P. grupu adına Sayın Hay
rettin Uysal. 

C.H.P. GRUPU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Yo'Zgat Milletvekili Sayın Yusuf 
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Ziya (Ba'hadmlı'nm Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca vermiş olduğu genel görüşme isteminin 
gündeme alınıp alınmaması konusunda C.H.P. 
grupu adına görüşlerimizi arz etmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Önce belirtmek isterim ki, biz C.H.P. grupu 
olarak, iktidar hangi siyasal toplulukta olursa 
olsun, eğitim meslekinin her çeşit kaygı ve yar
gıların üstünde tutulması düşüncesini taşımakta
yız. Ve bu görüşe kutsal bir inanç gibi bağlıyız. 
Diğer yandan da görüşümüz o ki, iktidar sa
hipleri ya da iktidar adayları, temelde ortak 
ulusal amaçlara yönelmedikçe, Anayasamızın 
gereklerini kavramadıkça bir ulusal eğitim 
düzenini oluşturmak mümkün olamaz ve bu 
aydınlar meslekî mensuplarının çilesi de bit
mez. 

10 Ekim 1965 seçimlerinden bu yana, Millî 
Eğitim örgütünde büyük değişiklikler olmuştur. 
Bu kısa süre içerisinde, öyle bir noktaya gelin-
ımiştir ki, Türk öğretmeni bütünüyle tedirgin
liğe itilmiştir. İddialar, yayınlar Türk Millî 
Eğitim örgütünde bir kaynaşma olduğunu açık
ça göstermektedir. Bu en önemli konu üzerin
de Yüce Meclisin durması, soruna eğilmesi bir 
görev halini almıştır. 

Sayın milletvekilleri, A.P. iktidarının mil
lî eğitim politikası, öyle görülüyor ki, Millî Eği
timde bir tasviyeyi, plânlı bir şekilde uygula
makta ve gelişmektedir. C.H.P. si olarak elimiz
de bulunan belgeler şunu göstermektedir 
ki, hizmetin gereğince menfaati, eğitim 
idaresinin ehliyet ve liyakati gözden uzak tutu
larak, objektif ölçülere dikkat edilmiyerek, hu
kuk kuralarını çiğniyerek birtakım atamalar 
yapılmıştır. İktidar partisinin ölçülerine uy-
mıyan, gerçekte yurtseverlikleri ve verim
lilikleri, plân uygulamasındaki başarıları 
açık ve seçik olan eğitimciler, sübjektif öl
çülerle, partizan baskılarla görevlerinden uzak
laştırılmıştır. Biz C.H.P. liler olarak şu kanı
dayız ki, bu görevden uzaklaştırmaların neden
lerini, temelinde yatan düşünceyi Büyük Mec
lisimizin bilmesi zorunluğuna inanıyoruz. 

Bugün, Millî Eğitim Bakanlığının önemli yü
rütme makamlarına getirilen kişilerin formas
yon ve zihniyet farklılıkları üzerindeki belgeler, 
bu Bakanlığın ıbir partizan kıskacının içerisine 
alındığını göstermektedir. 

Bu ıgenel görüşme isteminin gündeme alın
masına hunun için taraftarız. Bu konu üzerinde 
enine boyuna tartışılmasını ve gerçeklerin gün 
ışığına çıkarılmasını bunun için istiyoruz. Ve 
bunun içindir ki, bu konu gündeme alınmalıdır 
ve değerli milletvekilleri, sizler, bu yönde oyla
rınızı kullanmalısınız. 

Saym milletvekilleri, Edirne'den Kars'a ka
dar Türkiyemizin en yaygın örgütü olan millî 
eğitimimiz üzerinde bugün keskin, kara, korku 
yelleri estirilmektedir. Bu korku yellerinin şid
detini ve ağırlığını duyan öğretmen, yarınına 
umutla bakamıyor; yarınının ne olacağını soru
yor. Elbette ki, bu havayı yaratan, bu ağırlığı 
duyuran nedenler olacaktır. Bu nedenleri bilme
miz lâzımdır. Bütün bunları öğrenebilmek için 
görüşmekte bulunduğumuz bu konunun günde
me alınması lâzımdır. Öyle ki, üzerine parmak 
bastığımız bu mesele, aklın ve bilimin terazisin
de, halkımızın yararına, hukuk düzenine ve 
toplumsal faydaya yönelik bir değerlendiril
me imkânına kavuşsun. 

Sayın milletvekilleri, bugün, tüm varlığı
mızla bağlı olduğumuz Türkiyemizin en et
kin yaratma organı eğitimde korkunç bir tah
ribata yönelindiğinin ididalariyle karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bu ne dereceye kadar doğrudur? 
Öğretmenler arasında dalga dalga yayılan söy
lentilerin, basında çıkan yazıların, haberlerin 
gerçeği nedir? Eğer bunlar doğruysa, Ata-
tünk'ün anladığı gibi millî, sosyal bir hukuk 
devleti ilkelerini taşıyan Anayasamızın temel 
esprisini kavrıyamıyan siyasal sorumluların, 
öğretmenler üzerindeki bütün 'bu eylemleri 
memlekeıt adına üzerinde önemle durulacak 
•bir nitelik kazanırlar. Müsaade buyurun, bu 
konuyu Yüce Mecliste enine boyuna didikliye-
lim, konuşalım. İsnatlar nedir? Isdidatlar ne
dir? Uygulamalar nedir? Hiçbir karanlık nok
ta kalmasın. Çocuklarımızı yuğurmakla, onla
ra modern Türkiyeyi, ileri Türkiyeyi, yarının 
mutlu Türkiyesini kuracak kişilikler vermek
le görevli öğretmenlerimizin bir baskı altında 
olup olmadıklarını, partizan ölçülerle nakledilip 
edilmediklerini, eğitim düzenimize yönelmiş bir 
tetıhişin olup olmadığını görebilmek ve anlıya-
ıbilmek imkânını bulalım, 

Bir günde Millî Eğitim Bakanlığının en yük
sek bilim organı Talim Terbiye Kurulundan 21 
kişi hangi düşünce ve amaç için alınmıştır? 
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Bir günde teftiş kuruluna 8 atama yapan fikir, I 
bir kurula kanunundan fazla kişi atayan zihni
yet, bir baş'ka kuruldan, kanuni sayışma indiri
yorum diyerek 20 den fazla görevliyi bir çırpı
da atan zihniyetin reorganizasyon ölçüsünü bi
limin, kanun anlayışının ve millî eğitim örgüsü
nün hizmeti açısından bir değerlendirmeye tabi 
tutmak fırsatı bu Yüce Meclise elbetteki veril
melidir. 

Bütün (bunlar iddialardır ve bütün ıbunlar 
Kars'ın iki yapraklı gazetesiyle, Sakarya'nın 
dört sayfalı gazetesinde bile yankısını bulmuş 
meseleler olmuştur. Millî Eğitimin yönetim ve 
icra kademelerinden yüzlerce yönetici birden 
bire bu görevlerden uzaklaştırıldı, deniliyor. 
Sudan sebeplerle eğitimcilerin Bakanlık emrine 
alındığı söyleniyor. Eğitimimize belli bir yöne 
dayalı (bir sitem (getirilmesinin tasarlandığı ve 
hattâ uygulamaya geçildiği belirtiliyor. Millî 
Eğitim Bakanlığının kilit noktalarına KIRA
TIN amblemini taşımış ve taşıyan insanların 
yerleştirildiği sözleri Doğumda Patnos'a kadar 
ve oradan da Batı'da Ferizli köyüne kadar bir 
dalga halinde yayılmış görülüyor. Bütün bun
lar nedir? En masum fikirlerinden ötürü eği
timcilerin ibaşınm üzerinde »sallanan Demekle
sin kılıcının ipincecik ipini tutan eller kimle
rin elleridir? Bunları 'teşhis etmek ve gerekse 
teşhir etmek görevi bizimdir arkadaşlar, 

Değerli arkadaşlarım, bırakınız yapsınlar, 
'bırakınız 'geçsinler, diyemeyiz. Seçmenin bize 
tevdi ettiği .görev, milleti çok yakından ilgilen
diren bir konu üzerinde, ibu kutsal çatının al
tında bu görevin büyüklüğüne uygun olarak 
kullanılmalıdır. Türk yurttaşına hizmet ve ay
dınlık götürmekle yükümlü bir Bakanlığın, bö
lücü ıbir davranış içerisinde bulunduğu söylenir
ken, ibu konuda yayınlar yapılırken ve bir kast 
teşkilâtı niteliği içerisinde çalıştığı iddia 'edilen 
bir derneğin Millî Eğitim Bakanlığına derin 
etkiler yaptığı ifade edilirken bilmek zorunda
yız ki, ibu uygulamalara dikkati çekmek en kut
sal görevlerimizden sayılmalıdır (C.H.P. sırala
rından «,'bravo sesleri» soldan alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, eğitim örgütü üze
rinde kökten bir oynama, Atatürk'ün millî, 
lâik, müspet bilimci, uygar ve insancıl üstün 
görüşlerini bir kenara itme, eğitimci kadrosunu 
tedirgin etme yolu ile onu, belli ve plânlı bir 

siyasetin kulu haline getirme gayretleri, ey
lemleri .olduğu, ıbugün Millî Eğitim Bakanlığı
nın .binasının koridorlarında tartışma konusu 
olmaktadır. Hiç şüphesiz ki, kapalı kapıların 
ardında görüşülen meselelerin, kapıların beri
sinde, o kapılara yönelen koridorlarda bu ifade 
edilen şekillerde yankısını bulması önemle üze
rinde durulacak fikirler olarak ortaya çıkmak
tadır. Bu ıgörüşlere göre biz C.H.P. Grupu ola
rak Millî Eğitim Bakanının ve ekibinin bu ko
nudaki özel gayret ve amacını öğrenmek zorun-
luğunu yürekten hissediyoruz. Bu iddiaların, 
bu ifadelerin ne olduğunu, neye dayalı bulun
duğunu, ne yöne açılmak isdidadı taşıdığını an
lamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, idare ve 
eğitim idaresi üzerindeki bu çeşit vahim adde
dilecek oynamaların bu cihaz üzerinde, bu gö
rüşlere dayalı pervasız tasarrufların hem mo
dern idare hukuku prensiplerinde, hem Anaya
sa sistemimizde, hem de Türk eğitiminin pren
siplerinde katiyen yeri yoktur. Böyle hir an
layış, politik ve kısır neteliklerden çok öte bir 
anlam taşır, 

Elbetteki Yüce Kurulunuz bu konuları bü
tün derinliğine açmak, önemli olduğu açıkça 
(meydanda olan bu meseleyi ayrıntılarına varm-
cayadek inceliyebilmek imkânını gündeme al
makla bulabilecektir. Biz C.H.P. Grupu ola
rak hu konuda, gündeme alınması konusunda 
oy 'kulanacağımızı ifade etmiştik. Yine belirt
mek isftiyoruz ki, biz C.H.P. Grupu olarak şuna 
inanıyoruz, Anayasamızda tarif edildiği gibi, 
Millî Eğitim, Devletin en önemli görevlerinden 
biridir. Atatürk devrimlerinde sağlam olarak 
yerini bulmuş Millî Eğitim ülkümüz Türk Mil
letinin ıbütün fertlerini kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplamak, millî, ah
lâkî, insanî üstün değerleri geliştirmek, mille
timizi hür ve demokratik düşüncenin hâkim 
olduğu bir hava içinde bilgi, teknik, güzel sa
natlar ve ekonomi bakımından çağdaş uygar
lığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline 
getirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada ifade ettiğim 
amaçlar çerçevesi içerisinde Millî Eğitimi dü
şündüğümüz zaman, son zamanlarda taşra ga-
zatelerine varıncaya kadar bir mesele haline 
gelen bugünkü davranışları, eylemleri bu fikir-
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le bağlı görmek, bağdaştırmak mümkün ola
maz, elbette. İddialar, yayınlar bu fikrin aksine 
Millî Eğitimde bir yanlış düşünce, çok karma
şık ve (zararlı gelişmelere yatkın, bölücü, eğitim 
düzenini sarsıcı, eğitim bütünlüğünü parçalayı
cı, Millî Eğitimin felsefesini Atatürkçü yörün
gesinden kaydırıcı oluşlar olarak görülmüştür. 
Bu doğru mudur? Bu nasıl şeydir? Elbeıtte ki, 
bunun somut örnekleri, müsbet delilleri olacak
tır. Büyük Meclisimizin değerli milletvekilleri 
elbirliği, gönülbirliği ve oybirliği etmek suretiy
le bu meselenin gündeme alınması için «evet» 
diyeceklerdir. 

Sayın 'milletvekilleri, son birkaç aydır bir
çok demeçler, görüşler yayınlandı 'gazetelerde 
çıktı. Millî Eğitim Bakanı nutuklar verdi. Millî 
Eğitimin çeşitli kuruluş ve kademelerindeki yö
neticilerin görevlerinden alındıkları, yerlerine 
birtakım atamaların yapıldığı görüldü. D. P. 
devrinin 10 yıllık iktidarı da dâhil olmak üzere, 
te)k bir örgütten bu kadar çok değiştirme ve bu 
kadar çok yeni tâyinin yapıldığı görülmüş şey 
değildir, deniliyor. Eğer bu genel görüşmenin 
açılması değerli oylarınızla mümkün olursa, 
biz C. H. P. grupu olarak tek tek bu atamalar 
üzerinde bir altın tartan terazi inceliğiyle hu
zurunuzda bu değiştirme ölçülerinin ne olduğu
nu, yerine getirilen kişilerin nasıl bulunduğu
nu, değerlendirildiğini ve kimlerin kayrıldığını, 
11 tane Adalet Partisi adayının nasıl yüksek 
mevkilere getirildiğini bir bir ifade etmek fır
satını bulacağız. 

Şu var ki, 27 Mayıs Devletinin .gereği olarak 
kanunların uygulayıcısı olan idareyi ürkütüp, 
sindirip, .siyasetin, siyaset sultasının idaresi du
rumuna getirmek teşebbüs ve uygulamalarını 
zararlı görürüz. Kanımız odur ki, Bakan
lar karşısında, kanunun, teknik zorunlarmın vo 
gereklerinin sözünü, görüşünü savunan idare 
ve danışma uzmanlarını Bakanların kişisel, 
siyasal amaçlı, hattâ keyfî tasarruflarına ka
pıkulu itaati gösteren birer alet haline getirme 
fikriyatı bizce muteber addedilmiyen bir görüş 
tarzıdır 1961 Anayasasının getirdiği idare, siya
set sultasının karşısında tarafsızlık ile nite
lenmiştir. Siyasi kadroların dalgalanmaları du
rumu karşısında istikrarlı ve sürekli bir tek
nik hizmet örgütü haline getirilmiştir. Bu gö
rüş, Millî Eğitim örgütünde tasfiye edilmekte

dir. Acaba bu doğru mu? Gerçek mi? Bu 'ko
nuda ne yönde bir düşünce tarzı mevcuttur? 
Millî Eğitim Bakanına bu konuda yöneltilmiş 
iddiaların doğruluğu nedir? Bütün bunların ay
dınlığa çıkmasını istiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Kendine güvenen sorumluların, doğru yol

da yürüdüğüne inanan sorumluların hiçbir kor
kusu olmamak gerekir. Böyle bir sorumlunun 
eylemlerine, işlemlerine yöneltilecek, ışık dolu 
bir projektör, bu eylemlerde ve işlemlerde hiç
bir karanlık noktayı yakalıyamaz. Böyle olun
ca, siyasal erdemden doğan huzur güneşi, Türk 
eğitimcisine dinamik, korkusuz bir çalışma 
yolu açar. Geliniz, hep beraber bu 'genel gö
rüşmenin yapılmasına müsaade edelim. Müsaa
de edelim ki, bu huzurun güneşi çabuk doğsun. 
Millî Eğitim Bakanlığının dışardan birtakım 
maksatlı menfaat ıgrupları tarafından yöneltil
diği iddiasının ıgerçek olup olmadığı meydana 
çıksın. Geliniz bu genel görüşmeye müsaade 
edelim. Bu iddiaların, şu tarzdaki yayınların, 
bu söylentilerin gerçek derecesini öğrenmiş 
olalım. Deniliyor ki, Millî Eğitim Bakanlığının 
köşebaşlarma yerleştirilmek için birtakım grup
lar tarafından siyasi ve felsefî, hattâ doktriner 
amaçla hazırlanmış olan listeler var. Bu liste
lerdeki kişiler bir plân dâhilinde köşebaşlarma 
getiriliyorlar. Ve yine söyleniyor ve iddia edi
liyor ki, bugün yüksek mevkilere bu plân dâ
hilinde getirilmiş kişilerden bâzılarının adları 
suiistimallere, yüz kızartıcı olaylara karışmış
tır. 

Değerli milletvekilleri; 
27 Mayıs meşruluğuna bağlı, Anayasacı, 

millî, lâik, Cumhuriyetçi ve sosyal bütün dav
ranışları, çabaları, eylemleri, müfredat pro
gramlarında yerini almış Türk Millî Eğitimi
nin amaçları demetine can vermek olan, soluk 
katmak olan yurtsever eğitim idarecilerinin, 
öğretmenlerin hazırlanmış listelerle, imal edil
miş iftiralarla, komplolarla görevlerinden uzak
laştırıldığı, bu yönde bilinçli ;bir plânın uygu
lanmakta olduğu, öğretmenlerin ağızlarında 
dolaşıyor. Biz 'bütün bu nedenlerle O. H. P. 
Grupu olarak bu genel görüşmenin açılması ta
raftarıyız ve oyumuzu bu gerçeklerin gün ışığı
na çıkması için bu yönde kullanacağız. 
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Arkadaşlarım; 
Büyük Atatürk'ün dediği gibi, «Ülkenin ve 

ulusun esenliği ve mutluluğu, adalet ve hakta
nırlıkla ve yurtta dirlik ve güvenin sağlanma
sıyla gerçekleşebilir.» Bu ilkeye inanmış C. H. 
P. Grupu olarak temel dâvamız saydığımız 
Millî Eğitimimize yöneltilmiş bütün tahribatla
rın engellenmesi, karşısına çıkılması gerektiği 
düşüncesindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; bir genel görüşmenin 
rahatça yapılmasını kısıtlıyan A. P. ye şunu 
hatırlatmak istiyoruz. Hükümeti denetlemek 
için Anayasanın gösterdiği bir yolu tıkamaya 
çalışmayınız. Bütçe konuşmalarında da zaman 
kıstınız. Şimdi yine aynı şeyi yaptınız. De
mek ki memleketi kendi kendinize idare ede
ceksiniz. Hükümeti denetletmiyeceksiniz. Bunu 
Türk kamu oyu sizlerin zimmetine kaydedecek
tir. Buna emin olunuz. (Sağdan «harov» ses
leri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'nin en önemli 
bir konusu üzerinde bulunuyoruz. Bakın kast 
teşkilâtı zihniyetini taşıyan bir kuruluşun Millî 
Eğitim Bakanlığı üzerinde derin etkileri oldu
ğunu söylemiştim. Bu kuruluş bir bildiri yayın
lıyor. Diyor ki ; «öğretmenler seçimin neticesi
ne sevindi. Yeni seçim milletin üzerinden bü
yük bir korkuyu kaldırdı. Bu, Türk Milletinin 
büyük bir zaferi, onu cahil addederek oy hak
kını kullanmasını zorlaştıranlara indirilen yum
ruktur.» diyor. Ve bu derneğin kurucuları 
Millî Eğitim Bakanlığının yüksek makamları
na getiriliyor. İşte bunu enine boyuna tartış
mak için, gerecekleri gün ışığına çıkarmak 
için lütfen oylarınızı bu genel görüşmenin 
konuşulması lehinde veriniz ki, kim doğru 
söylüyor, kim yalan söylüyor, Türk Milletinin 
huzurunda bunu tescil edelim. (Orta ve sağ 
sıralardan alkışlar ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayınız Sayın Uy
sal. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; be
ni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için tü
münüze teşekkür ederim. 

En içten duygularla C. H. P. Grupunun 
sevgi ve saygılarını sunarım. (Sağ ve orta sı
ralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, siz gö

rüşmelerin kifayetini teklif etmişsiniz. Bu 
önergeniz hakkında muamele yapmıyacağız. 
Çünkü, kifayetle 'bitecek bir iş değildir, bu. 
Gruplar konuşmalarını 'bitirdiği zaman görüş
meler de 'bitmiş olur. (Sağdan, «bravo Nazmı 
Özoğul» sesleri) Efendim', müdahale etmeyiniz. 
Bu türlü usule aykırı teklifleri yapan yalnız 
Sayın Nazmi özoğul değildir, başkaları da yapa
bilir, yapmıştır. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Onları da kı
narız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim söz sırası, C. K. M. P. 
adına Sayın Ahmet Tahtakılıç'mdır. (C. K. M. 
P. sıralarından alkışlar) 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET TAH-
TAKILIÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
remi milletvekilleri, yeni Türk Anayasasının 
meydana gelmesine emek harcıyan Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisinin Millî Eğitim Bakanlığı 
görüşünü yalnız bugünkü sözleriyle değil, geç
mişteki tatbikatı ile de yaşatmış, örnek vermiş 
bir zihniyetle, bu gensorunun niçin açılması lâ-
zımgeldiği hususunu, Yüksek Heyetinize arz ede
ceğim. («Genel görüşme» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım tashih ediyor, 
genel görüşme diyorlar efendim. 

C. K. M. P. ADINA AHMET TAHTAKI-
LIÇ (Devamla) — Genel görüşmenin... 

Sayın arkadaşlarım, Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde 'bir Anayasa semineri açılmıştı. Bu Ana
yasa seminerinde bir profesör, Anayasanın ya
pımında niçin bir sosyolog, bir psikolog yok di
ye, hakikaten değerli bir fikir ortaya koymuştu. 
O meyanda da, ödenekler mevzuu dahi geçmiş 
tatbikatın ıstıralbı içerisinde 1946 dan beri de
vam eden tatbikatı içinde âdeta ahşap bir ça
tıdaki fare deliklerini tıkarcasına, her yanlış 
hareket gelecek yere bir teneke yama yapan bâzı 
hususlarda, Anayasaya girmemesi lâzımgelen hu
susları da Anayasaya koyan 'bir devirde, öğret
menler hakkında, eğitim mevzuu hakkında bir 
madde konmamasının ıstırabını da o seminerde 
ifade etmiştim. Dâva şu : Klâsik Anayasa temi
natına göre, hâkim teminatı ehemmiyetli sayıl
mıştır. Fakat, hukuk dâvasında hâkime gitmek 
vatandaşın reyine kalmıştır. Vatandaş canı ister
se gider, canı isterse gitmez. Ceza dâvası da her
kesin başına gelmez. Fakat her ev eğitim mües
sesesiyle, öğretmenle alâkalıdır. Ondan şefkat, 
ileriye doğru aydınlık beklemektedir. O halde, 
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eğitim mevzuu üzerinde partizanlık konusu, hâ
kimlik mevzuundaki, mahkeme ve adalet mev
zuundaki partizanlık konusundan daha ehemmi
yetlidir. Evvelâ bu gerçeğin tesbiti lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, Devlet olarak bütün mües
seseleri yerli yerine koymadıkça ve her müesse
sedeki tasarrufların o müessesenin maksadına, 
fonksiyonuna göre ölçüleri konmadıkça Türkiye 
toptan ileriye bir adım atamaz. O halde evvelâ 
partizanlık mevzuubahsolduğuna göre, partizan
lık nedir, ne değildir, Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisinin görüşünü huzurunuzda arz ede
yim. 

Partizanlık, demm Sayın Başkanın, izah edil
diği gibi, birtakım tasarrufu da, müdafaasız in
sanların şahıslarından bahsetmek suretiyle ispat
lar yapmakla meydana çıkmaz. Partizanlık, Hü
kümet idaresinin vatandaşta tasarruflrmda va
tandaşın ruhunda şüphe uyandırıyor mu, yani, 
Devlet hacet kapısına gelen vatandaşın rozetine 
göre mi, yoksa hacetinin haklı olup olmadığına 
göre mi muamele yapıyor. Devlet memuru ise 
görevindeki gayretine, dikkatine göre mi mua
mele yapıyor? Yoksa iktidarda bulunan partinin 
içinde mi yaşıyor; endişe içerisinde mi yaşıyor. 
Veya fert, arkadaşlar her zaman her türlü taz-
yika mukavemetli değildir. Eğer ben mevcut ik
tidarın zihniyetine uymazsam veya uyar görün-
mezsem benim başıma bir akıbet gelir mi diye, 
korku varsa bir memurun vicdanında, orada par
tizanlık var demektir. O halde evvelâ Devlet öl
çüsünde partizanlığın ne olduğunu tâyin etmek 
lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, Millî Eğitimde üzerinde 
durulacak ikinci mesele, ben şahsan Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisinin bir ferdi sıfatiyle 
şerefle telâkki ettiğim kısa müddettik vazife ha
yatımda, Garp ölçüsünde millî eğitimin tarifini 
maalesef kendi eğitim ölçülerimizin haricinde acı 
bir şekilde öğrendim. Diğer (milletler, bugün par
tizanlık var mıdır, yok mudur diye meşgul öl
müyorlar. Ikibindnci yılı yaşıyacak çocuğun eği
timinde ine gibi metotlar takibedilmesi lâzımgel-
diği üzerinde duruyorlar. Biz de, birtakım iç mü
cadelelerle ve öğretmen 'kütlesinde karşılıklı gö
rüş yaratmak ve birtakım damgalar vurmak su
retiyle, hâlâ geçmişin havasını yaşamak suretiy
le, öğretmenin menşe farkını mesele yapmak su
retiyle öğretmen kütlesini tedirgin etmekle meş- I 
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gülüz. Arkadaşlarım, eğitimde nakiller, tâyinler 
kolaydır. Çünkü, bir yönetmelik var. Eğitimde 
aslolan öğretmenliktir. Binaenaleyh, ortadaki ta
sarrufların kolaylığı burdan geliyor. Alıyorsu
nuz bir öğretmeni, canınız isterse idarenin her 
hangi bir yerine getiriyorsunuz, canınız isterse 
diğer bir yere götürüyorsunuz, idari vazifesini 
bir günde alıyorsunuz. İdari vazifeyi bir günde 
tevcih ediyorsunuz. Onun için, eğitimdeki tasar
ruflar, eğitim hizmetinde laslolan öğretmenlik
tir, felsefesi doğrudur. Tatbikatta hudut aşıldı
ğı andan itibaren, eğitim müessesesi rahatsız 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu genel görüşme 
mutlaka açılmalıdır. Hükümetin diğer kanatla
rındaki tutumu ne olursa olsun, biz Meclis ola
rak millî eğitimin yönetiminde eğer hakikaten 
her türlü parti endişelerinin üzerinde, demin 
Avrupa ölçüsünü söylediğim gibi gelecek nesil
lerin yaşıyacakları devre göre en iyi şekilde ha
zırlanması gibi bir uzak istikameti takibeden po
litika vürütülmüyorsa ve bu tâyin ve tasarruf
lar, bu hususta bir tesir icra ediyorsa, bunu bi
zim acı tatlı öğrenmemiz lâzımdır. Eğer Hükü
metin ve Sayın Millî Eğitim Bakanının bütün ta
sarruflarını bize böyle bir millî eğitim felsefesi 
içerisinde izah edilebilirse, iaksi görüşler durur 
ve Meclis millet namı hesabına eğitimin doğru 
sevk edildiğine kaani olur. Ancak bu genel gö
rüşme açılmak suretiyle mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Müsteşarlar 
Kurulu Başkanı olan zat, ben müspet olanını 
söylüyorum, Sayın Bakan tereddüdetmesin, be
nîm zamanımda bir umum müdürdü. Bütün olup 
biten tasarruflara şahittir. Arkadaşlar, aday olup 
olmaması mühim değildir. Ama bir adayın baş
ka muamele, bir adayın başka muamele görmesi 
mümkündür. (Orta ve sağ sıralardan, «bravo» 
sesleri) Müsaade buyurunuz arkadaşlar, Millî 
Eğitim Bakanlığının müsteşarı Sayın Erkmen, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Erzurum Senato 
adayı idi. Teftiş Heyeti Kurulu Başkanı olan 
Sayın Horasanlı Cumhuriyet Halk Partisinin 
Manisa adayı idi. Şimdi Adalet Partisinden bir 
milletvekili arkadaşım, kendi memleketinin ada
yı idi. Huzurunuzda soruyorum; aday olup pro
pagandalara gittikten sonra, gelip vazifelerine, 
kendilerine yaptığım şey şu, ihtar şu olmuştur, 
siyasetin bittiği kanaatinde iseniz, öğretmen ola
rak vazifelerinize başlayın, demekten ibaret ol-
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muştur. O halde, benim ıstırabım, bu mevzuda-
ki ıstırabı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin, 
tatbikattaki yürüttüğü bâr zihniyetle daha çok 
ağırdır, onun için, açık söylüyorum, benden son
raki Millî Eğitim Bakanı Sayın İncesulu bura
da, Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu burada, Sa
yın İbrahim öfctem burada; hepsine huzurları
nızda hitabediyorum: Eğitimin parti fikrinin 
üzerinde tutulmas, zarureti, arkadaşlar, her ada
let müessesesinden daha mühimdir. Çünkü ben 
çocuğumu o öğretmene götüreceğim, öğretmenin 
şahsiyeti hakkında içimde hiçbir zaman tered-
düdolmamalı. Çünkü terbiyesini ve eğitimini o 
öğretmene vereceğim. O halde eğitimde öyle rast-
gele tasarruflarla hattâ partizan olmasa dahi bu 

'huzursuzluğu yaralmakla ıslahat olmaz. 

Sonra size ebedi felsefeyi söyliyeyim arkadaş
lar: Bizim birbirimizin arasındaki bilgi farkı bir 
parmaktır. Toptan görüş sahibi adamın memle
kette olmadığını her gün hâdiseler bize göster
mektedir. Birisinin yerine diğerini getirmek su
retiyle ıslahat, Sayın Başbakana hitabediyorum, 
Dünyada mümkün olmamıştır. Hiçbir ıslahatçı 
ellerini açıp Tanrıya benim düşündüğüm gibi 
kullar ver dememiştir. Fakat inançlı bir düşün
cesi varsa, ileri, doğru bir devlete görüşü varsa 
onu Devlet hayatında yaşatmıştır arkadaşlar. 
(Muhalefet sıralarından, alkışlar) 

Bu ,(A) dediğimiz, (B) dediğimiz falanca 
dediğimiz insanların hepsi memleket çocukları
dır. Bunlar üzerinde birtakım takdirler yarat
mak, hele arkadaşlar Parlâmentoda anameseleleri 
hallederken şahısların sicillerini ortaya koymak 
suretiyle ne müdafaa doğrudur, ne tenkid doğ
rudur. Onun için, bu müzakere açılmalı, Türk 
eğitiminin temel istikameti ve bu tasarruflardan 
rahatsız olup olmadığını, B. M. M. aydınlığa gö
türülmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; size bir misal daha arz 
edeyim; bu eğitim mevzuunda arkadaşlarım, öğ
retmeni bir defa huzursuz yaptınız mı, ondan 
sonra bu huzursuzluğu gideremezsiniz. Binaena
leyh, eğitimdeki son zamanlardaki tasarrufun 
ölçüsü, bütün takdirlerde isabet olduğunu farz 
etsek dahi, eğitim müessesesini huzursuz kılacak 
bir ölçüdedir. Sayın Başbakana, Sayın Millî Eği
tim Bakanına, çok sevdiğim arkadaşım Sayın 
Eğitim Bakanına bunu ifade etmek isterim. O 
halde artık bu mevzu buraya getirilmeli, öğret-

I menler arasında menşe farkı, o kadar yanlış bir 
I noktaya istinadeder ki, arkadaşlarım söyliyeyim 
I size, yoktur maarifte aslında menşe meselesi. 
I Menşe meselesini siyasetçiler ihdas eder. Artık 
I bu kapı kapanmalıdır. O halde bu mevzu bura-
I ya bir genel görüşme vesilesi ile gelmeli ve her 
I birimiz düşüncemizi bu ileriye bakan müessese 
I halkkında açıkça söylemeliyiz. 
I Onun için Sayın Hükümet Başkanından, bu-
I <?ün güzel bir tesadüf, Hükümet üyeleri bura

da, Sayın Millî Eğitim Bakanından rica edi
yoruz. Bu genel görüşmeyi kabul buyursunlar. 
Ve bu suretle artık eğitim mevzuunda sıralı sıra
sız, menşe farkı ıgibi, siyasi tasarruflar giıbi öl-

I oıüler varsa adı konsun. Yoksa bunlar aydınlığa 
I kavuşsun. Arkadaşlar, ki hemen size arz edeyim 
I ki, arkadaşlar, hakikaten son zamandaki tasar-
I ruflar, mahiyeti ne olursa olsun, kıymet hü-
| kümleri ve ölçü ne olursa olsun eğitim mev-
I zuunda bir huzursuzluğun ımevcudolduğunu 
I göstermektedir. * O itibarla da ıgensorunun açı-
I lıp bu meselenin aydınlığa kavuşması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, eğer elime bir fırsat daha 
geçerse, Türkiye'de öğretmenler ve eğitim mese^ 

I leşi hakkında Anayasaya bir madde konması 
I hakkında elimden geldiği kadar çalışacağım. Ge-
I liniz bu genel görüşme suretiyle bu aydınlığa 

B.M.M. kavuşsun. 
I Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Ortadan 
I ve sağ sıralardan alkışlar) 

(BAŞKAN — T.Î.P. adına Sayın Yunus Ko
çak. 

'T.l.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
T.l.P. Meclis Grupu adına, Yozıgat Milletvekili, 
Sayın Yusuf Ziya BaJhadınlı'nın, öğretmenlere 
ve eğitim camiasına yapılan baskı muameleleri 

I üzerinde grupumuzun 'görüşünü arz edeceğim. 
I Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 

\nayasaya göre lâik, sosyal bir hukuk devletidir. 
I Binaenaleyh, iktidar hanıgi partiye geçerse geç

sin, Hükümet lâik, sosyal ve bir hukuk devleti 
I olarak kalmaya mecburdur. Bunun dışına çıka-
I cak her hareket, Anayasaya karşı olmaktır ve 
I Anayasanın dışına taşımaktır. Buıgün Millî Eği

tim camiası içinde derin bir huzursuzluk vardır 
I ve Millî Eğitim müessesesi temelden başka isti-
I kametlere çevrilmek istenildiği kanaati hâkim

dir. Elbette bu kanaat yersiz değildir. İktida-
I rın, 3,5 aylık iktidarın, yapmış olduğu tasarruf-
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lar ıbu iktidarın her gün dalha fazla, millî eği
timi Anayasa dışına taşırmak ve Anayasanın 
19 ncu maddesinin vaz'ettiği- prensiplere aykırı 
bir dinî Devlet düzenini topluma hâkim «kılmak, 
bilimsel araştırmayı (bilimsel düşünceyi, eğitim
den kovmak ve eğitimi kapkara bir baskının al
tında inletmek yurda, toplumu ziararlı bir is
tikamete sevk etmekten ibarettir. Eğer böyle 
değilse, eğer Millî Eğitim Bakanlığı ve Hükü
met yaptığı işlerin Anayasaya uygun olduğunu, 
toplumun yararına bulunduğunu, yaptığı tasar
ruflarımı hukuk devleti ülkelerine uygun oldu
ğunu savunacak durumda ise, bu ıgenel görüş
me teklifinin burada görüşülmesine mâni olmak 
için birtakım usul oyunlarına, kifayet takrirle
rine ve konuşmaları kısmak taktiklerine baş
vurmaması 'gerekirdi. Ama iktidarın her mua
melesinde, her tasarrufunda olduğu gibi gö
rüyoruz ki, iktidar karanlıkta birtakım işler 
çevirmek peşindedir ve çevirmek istediği işleri 
Büyük Meclisin murakabesi dışında tutmak is
temektedir. Ama, arkadaşlar, B.M.M. Anayasa
nın kendisine verdiği haklan sonuna kadar kul
lanmalıdır ve kullanması için T.Î.P. Grupu ola
rak, her türlü olumlu davranışın yanında olaca
ğız ve her türlü olumsuz davranışın karşısında 
olmaya sonuna kadar çalışacağız, mücadele ede
ceğiz. 

Muhterem .arkadaşlar; benden önce konuşan 
iSaym Adalet Partisi Sözcüsü, «Büyük Meclisi 
ve Hükümeti lüzumsuz tekliflerle işgal ediyor
lar» buyurdular. Arkadaşlar eğer Türk Hal
kına bilim nurunu götüren eğitim konusu, öğ
retmenler konusu da lüzumsuz bir konu ise lüt
fen lüzumlu konuyu kendileri burada açıkla
sınlar. Biz iktidarın hangi konular lüzumlu, 
hangi konular lüzumsuz olduğunu icraatından, 
öncelik ve ivedilik tekliflerinden, yetki komis
yonu kurmak tekliflerinden anlamış bulunuyo
ruz, bu anlayışın sonuna kadar karşısında ola
cağız. 

Mulhterem arkadaşlarım, Bütçe görüşmelerin
den sonra Seçim Kanunu ıgetirilmiştir. Arka
sından Af Kanunun getirilecektir. Arkasın
dan Tapulama Kanunu getirilecektir. Ve yok-
ısul halkın oylarını alarak buraya gelmiş olan 
Adalet Partisi Grupu ve Hükümeti maalesef bu
güne kadar kendisine... 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, öğretmen-
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lerle ilgili bir genel görüşme açılmasının lüzu
munu tebarüz ettirmekle alâkası var mıdır bu 
konuştuğunuzun? Yani her şeyi söylemek imkâ
nına sahip değiliz, bunu Tüzük tâyin etmiştir, 
ama bunu zorla mamız da lâzım. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Gerekçesini 
arz ediyorum, ıSayın Başkan, sözlerimi bağlıya
cağım. 

BAŞKAN — Tapulama Kanununu, birçok 
şeyleri söylüyorsunuz. Halbuki önerge sarih. 
Maarif Vekâletinde öğretmenlerle ilgili tasar
ruflar konusunda genel görüşme isteniyor. Bu 
lüzumlu mudur, değil midir? 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi Grupu iSözcüsü konuşur
ken, bütün bunları söylediler. Niçin ona da ih
tarda bulunmadınız? Onun1 için biz de bunları 
konuşacağız ve gerekçemizi etrafiyle arz etme
ye 'çalışacağız. 

BAŞKAN — Mevzu etrafında, efendim. 
Mevzu dışına çıkmayın. (A.P. sıralarından gü
rültüler, «tvazifenizi iyi yapın» sesleri) Evet va
zife yapıyoruz... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Müdahale edince hatip de mevzu dışında cevap 
vermek zorunda kalıyor. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ama, baş
kaları ,gibi vazife yapmıyoruz. Vazifemizi Ana
yasa çerçevesi içinde yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; A.P. Grupuna men
sup arkadaşlar burada, Seçim Kanunu için bi
zi toplamış bulunmaktadırlar. Burada bulun
mamızı kendileri istediler ve gerekçe olarak de
diler ki, «Memleketin deva bekliyen âcil dert
leri vardır, bu 'dertlere çare bulunmalıdır, geli
niz burada çalışalım ve bu dertlere çare bula
lım.» İşte biz de burada bu dertlere çare bulmak 
için bulunuyoruz. Ve bu dertlerin başında 
Anayasaya uygun bir eğitimin geldiğine kaa-
niiz. Onun için Anayasanın dışına çıkan öğ
retmenleri, öğrencileri ve bütün eğitim camiası
nı tedirgin eden iktidarın tasarruflarını bu
rada inceliyeceğiz, eğer iktidar bu tasarrufla
rında kanuna, Anayasaya ve hukuk devleti il
kelerine bağlı ise, kendisini savunacak, eğer de
ğilse iktidarın Anayasa dışı tutumunu tesbit 
etmiş olacağız. Arkadaşlar, bu ıgenel görüşme 
yapılmalıdır. Bu genel görüşmeye müspet oy 
vermek gerekir. Çünkü, biliyoruz ki, Hükümet 
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iş basma geçtiği günden beri birtakım olumsuz 
tasarruflarla eğitim camiasını tedirgin etmiş, 
öğretmenin, öğrencinin, bilime, okula ve Anayasa
ya olan düşüncelerini, bağlılıklarını tereddü
de sevk etmiştir. Konya'da bir lise müdürü 
vardır. Konya'da bir felsefe öğretmeni vardır. 
Talebeye sorar. 'Hangi partiyi tutuyorsun? Eğer 
talebenin işçi Partisini tuttuğunu, eğer talebe
nin Halk Partisini tuttuğunu söylerse, talebeyi 
ezmek için her türlü baskı yollarına başvurur. 
Konya'ya müfettişler gelir, Millî Eğitim Ba
kanlığı müfettişleri. Talebeleri çağırırlar. Sen 
oruç tutuyor musun, 'hangi partiyi tutuyorsun,. 
felsefî 'görüşün nedir? 

TUR/GUT NÎZAIMOĞLU .(Yozgat) — Yalan 
söylüyorsun. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ben yalan 
söylemiyorum. Ama sen bilmeden konuşuyorsun. 
Ben bildiğimi konuşuyorum. (Adalet Partisi sı
ralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müda
hale etmeyiniz. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Yalan söyle
diğim iddiasında bulunan arkadaş, bu sözünde 
samimî ise, bu genel görüşme için müspet oy 
verir, burada kimin yalan söylediği o zaman 
meydana çıkar. (Muhalefet sıralarından, alkış
lar) Fakat arkadaşlar, karanlıkta birtakım iş
ler çevrilmek istemiyor ve biz bu işleri burada 
mil!etin gözü önünde incelemek istiyoruz. İş
te korkuları bundadır. (A.P. sıralarından, «Se-
nin neyinden korkacağız» sesleri) Neyimden 
korkacağın ızı görürsünüz. Eğer Hükümetini
zin, eğer sizin Bakanınızın veya Bakanlarınızın 
korkusu yoksa, yaptıkları işler kanunlara uy
gunsa, bu genel görüşmeden kaçınmazlar, bu 
genel görüşmeyi burada görüşürüz ve millet de 
yapt'Mannıfci görür. (A.P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın arka

daşlar, elimde millî eğitimin amaçlarını gös
teren bir kitap var. Türk Millî Eğitiminin amaç
ları... Adalet Partisinden bâzı 'arkadaşların oku
mayı sevmediğini bildiğim için, Iben burada oku
yarak bir şeyler öğrenmelerine yardım ötmeye 
çalışacağım. (A.P. sıralarından, «halt etmişsin» 
sesleri) 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Halt edenin 
kim olduğunu millet görüyor. (A.P. sıralarından 
gürültüler) 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Hoşt. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Şimdi muhterem arkadaşlarını... ('Gürültüler) 

Lütfen bir dakika efendim. Sayın Yunus Koçak, 
size hitaben bir şey mi söylendi efendim? 

(C.H.P. sıralarından, «hoşt diyorlar» sesleri) 
Müdahale etmeyin, efendim. Müsaade buyurun 
öğrenmek istiyorum. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) ~- Sayın Baş
kan, Büyük Meclislin mehabetiyle kahilitelif ol-
mıyan bir kelime söylediler. Ve her halde Başkan
lığınız gerekli cezayı vereceklerdir. Eğer veril
mezse ben aynı şekilde mukabele edeceğim bu ar
kadaşa. 

İBAŞKAN — Ne söylediler efendim? Sormak 
istiyorum. Arkadaşlarıma sıorduim, duymamışlar. 
Size söyleneni itfiade edin lütfen. (T.l.P. sıraların
dan 'gürültüler) 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Hoşt dediler, 
efendim. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,, bu 
Meclisi teşkil eden bütün parti grupları olarak, 
mutabık bulunduğumuz millî meseleler muta
bık bulunmadığımızdan daha çoktur. Bu sebep
le, mutabık bulunmadığımız konuları müzakere 
ederken, mutabık kaldığımız konuların daha 
çok olduğunu .göz önünde bulundurmak mec
buriyetindeyiz. Bu hususu ifade ettikten son
ra, birbirimize her türlü şeyi söylemekte, per
va duymadığımızı da üzülerke ifade ediyorum. 
Bu arada, bir arkadaşımız oturduğu yerden 
(hoşt) diye bir ifade kullanmıştır. Bu arkada
şımız?... Sayın Akça siz böyle bir kelime söyledi
niz mi efendim? 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Söyledim. 
BAŞKAN — Söylediğiniz bu kelime dölayı-

siyle size bir ihtar cezası veriyorum. (Gürültü
ler, «ihtar cezası ne dermek?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 'bağırıp duruyorsu
nuz. Sayın Çetin Altan da geçenlerde burada bu
na benzer bir kelime söylediler. O da «'Çüş» 
dedi. (Gürültüler ve T.l.P. sıralarından anlaşıl-
mıyian müdahaleler) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Anama küfret
tiler, siz de olsanız siz de söylerdiniz. 
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BAŞKAN — Biae bu türlü kelimeleri söylet
tirmeyin şu kürsüden. Oturunuz yerinize lütfen. 
Hoşt demenin, çüş demenin ne farkı var? (T.Î.P. 
sıralarından müdahaleler, gürültüler) Bu sözleri 
burada mı söyliyelim. Her şeyi söylemeyi reva 
görüyorsunuz birbirinıize. Oturun yerinize. 
(T.Î.P. sıralarından müdahaleler) Gerekli mua
mele yapılmıştır. Siz «çüş» diyeceksiniz kimse 
sizıe bir şey demiyeeek. öbürü «hoşt» diyecek, 
ceza verilecek, öyle mi? 

Sayın Koçak devam edin lütfen konuşmanıza. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, bana hitabeden arkadaşımın söylemiş ol
duğu sözü terbiyesine veriyorum, onun1 için ken
diline cevap vermiyeceğim. 

ISaym milletvekilleri; Tünk Millî Eğitiminin 
amaçları adlı ve bütün okullarda riayet edil
mesi meeiburi olan bu kitaptan temel ilkeleri 
okuyorum : «Türkiye Cumhuriyetinin insan 
'haklarına dayanan millî demokratik, lâik ve 
sosval bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye 
Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir Mi
tim1 (halinde bulunduğunu bilir ve Türk Mil
letinin bir ferdi olmanın şerefini duyar ve so
rumluluğunu kavrar. Herkes işine bağlı do
kunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve hür
riyetlerine saİTibolduğunu, ailenin Türk toplu
munun temeli olduğunu bilir ve ona değer ve
rir, Atatürk devrimlerine bağlıdır. Kanunlara 
ve nizamlara karsı saygılıdır. Millî kavnalklan 
korur, değerlendirir ve geliştirir. îeinde bu
lunduğu şartları devaimlı olarak iyileştirme ve 
dalı sır, genel refaıhm bilimsel çalışma ve ilerle
melerle sağlanacağını kavrar. Tonlum olayları 
ile ilgilenir ve toplum menfaatlerini kişisel men
faatlerinin üstünde tutar.& 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, millî eği
timin amaıeları tesbit olunurken Anayasamızın 
ilkeleri aynen alınmış 'bulunmaktadır. Binaen- • 
aleyh, öğretmen, toplumsal meselelerle ilıgileni
yorsa, öğretmen millî kaynaklarımızın milletin 
öğretmen millî kaynaklarımızı sömürenlerin. 
bu sömürmelerine son verilmesini görmek ve bu
nu telkin etmek istiyorsa, .bu öğretmen ancak va
zifesini yapmıştır. Bu öğretmen ancak takdir 
olunmalıdır. Ama öyle öğretmenler görülüyor 
ki, verden yere atılıyor, işlerine son veriliyor. Bu 
şekilde öğretmenler ve öğrenciler, Türk eğiti
minden tamamen ekarite edilmek isteniyor. îş-
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t e Hükümetin millî eğitimde Anayasa dışı dav
ranışları bunlardır. (A.P. sıralarından gürültü
ler, müdaihaleler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyin. 
Her müdahale cevabı davet ediyor. Her müda
hale de bir nebze saded dışına çıkıştır.' Çok rdca 
ederim müdahale etmeyin. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KO-
nAK (Devamla) — Resmî metinden okuyorum. 
Lütfen kendileri de okusunlar ve anlamaya ça
lışsınlar. 

Muhterem arkadaşlar; onun için Türk top
lumunun bilimsel yollardan uyarılması, uyan-
brılması ve Türk Halkının biran önce çağ

daş uygarlık düzeyine ulaştırılması için öğret
mene saygı göstermek lâzımdır. Görevini ya
pan ve millî eğitim amaçlarına yürekten say-
Tilı ve bağlı öğretmeni ezmekle Türk Halkı
nın çağdaş uygarlık düzeyine kavuşması 
sağlanamaz. Eğer Hükümet başka bir kanaatte 
ise, «Anayasamızın 19 ncu maddesine aykırı bir 
Devlet düzeninin Türk Toplumuna yararlı ola
cağı kanısındayım, «diyorsa ve böyle bir dav
ranış içinde ise o zaman Hükümetin bu ic
raatı üzerinde ciddiyetle durmak en büvük 
memleket meselesidir. Burada memleket me
selelerini görüşmek istediğimize göre, Adalet 
Partili kardeşlerimiz de memleket meseleleri
ni görüşmek içim burada bulunuyoruz de
diklerine göre, memleket meselelerinin, iç yü
zünü gerçeğini ve memleket meselelerine, mem
leket dâvalarına nasıl bir yanlış açıdan ba
kıldığını, müdahale olunduğunu burada görüş
mekten, konuşmaktan çekinmemelidirler. Ar
kadaşlar, eğer bundan korkuları varsa, bu kor
kunun çaresi yoktur. Mutlaka bu meseleler 
burada görüşülecektir, hiçbir yolla bu mesele
lerin Meclis kürsüsünden konuşulmasına, mil
letin malı olmasına, burada eleştirilmesine 
mâni olmaya imkân yoktur. Oaıun için bun
ları görüşeceğiz, isterseniz de istemezseniz de 
bunlar olacak ve görüşülecektir. Ve arka
daşlar, 15 milletvekiliyiz, yarın 150 oluruz, 
250 olur. Normal yollardan, demokratik yol
lardan yürüyeceğiz ve buraya geleceğiz ar
kadaşlar. Gelebilirsek geleceğiz, elbette. Siz 
de gelebilirseniz geleceksiniz elbette. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ko
çak. 
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YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, dakikalarımı aldılar onlar ne olacak? 
(Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Evet bunları da hesabedelim, 
bunlara göre üç dakika daha konuşacaksınız, 
efendim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Anayasamızın 2 nci 
maddesi Türkiye Cumhuriyetinin lâik, sosyal 
bir hukuk Devleti olduğunu yazar. Binaenaleyh, 
bu lâik ve sosyal hukuk Devleti lâfta kalmama
lıdır. öğretmen caimasma, etrafına lâik düşün
celeri, toplum yararına düşünceleri yaymakla gö
revli olan insandır. Ama, görüyoruz ki ve bilini
yor ki, maalesef bugün Millî Eğitim Bakan
lığının tutumu ve Hükümetin tutumu, toplu
ma, eğitime lâik açıdan, sosyal açıdan yak
laşan ve bu prensipleri gerçekleştirilmesine 
yoksul halkı uyandırmaya çalışan insanları 
ezmekte ve bütün gücünü yalnız bu yolda 
harcamaya çalışmaktadır. Arkadaşlar, öğret
men Anayasaya uygun olarak toprak refor
mu yapılmalıdır, derse, öğretmen kötü gö
rülmektedir. Anayasaya uygun olarak, çalışan 
insanlar emeklerinin tam karşılığını almaları 
lâzımdır derse öğretmen sürülmektedir. ö,% 

retmenler, yurt kaynaklarının, tabiî servet kay
naklarının millet yararına kullanılması lâ
zımdır. derse, öğretmen ezilmektedir. Eğer 
böyle değilse, o zaman Adalet Partisi Grupu 
bu iddialarımızı burada görüşme yaptırarak 
ve bu göüşmeye müspet oy vererek burada 
açıklanmasından çekinmez. Millî Eğitim Ba
kanı gelir, biz çıkarız, bütün tâyinleri, bü
tün nakilleri, bütün dosyaları burada görü
şürüz. Eğer korkmuyorlarsa, eğer yaptıkları 
işler kanunlara uygunsa, eğer Anayasa dışına 
taşınıyorlarsa. Ama, biz kaaniiz k i ; Adalet 
Partisi Grupu içinde çok iyi niyetli insanlar 
olmasına rağmen, bu cesareti gösteremiyecek-
tir. Ve Adalet Partisi Grupu bu meselelerin. 
bu tasarrufların burada görüşülmesini önle
mek için bütün yollara başvuracaktır. Nite
kim, bundan önce de böyle olmuştur. Bir ha
tip çıkmıştır, T. î. P. ne partimize çatmıştır ve 
buradan cevap versinler denmiştir. Biz cevap 
vermek istediğimiz zaman kifayet takrirleri 
gelmiştir. Kifayet takrirlerine oy germişler
dir. 
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x BAŞKAN — Sayın Koçak, zamanınız tamam 
oldu efendim, cümlenizi hiç değilse son cümle
nizi, sadet içinde lütfen bağlayınız. (Gülüşme
ler) , 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Arkadaşlarım bu, haklı olduğuna 
inanan bir iktidarın, bu iktidara bağlı grupun 
tutumu değildir. Eğer iktidar haklı ise, eğer ik
tidar Anayasaya bağlı ise, eğer iktidar lâik ve 
bilimsel açıdan millî eğitim idaresinin yürüdü
ğü kanaatinde ise, bütün meselelerimizi burada 
apaçık görüşülmesinden çekinmemelidir. Ama 
iktidar, demin de arz ettiğöpaiz gibi, meselelerin 
burada görüşülmesinden kaçmaktadır, çekin
mektedir. Çekinmediğini, verecekleri oylariyle 
şimdi göreceğiz, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamamdır, Sayın 
Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Arkadaşlar, 
onun için, bu genel görüşme teklifinin hepiniz
ce kabul edilmesini dilerim ve o zaman Millî 
Eğitimin gerçekten, bu memlekete yararlı Ana
yasa içinde bir davranış içinde olup olmadığını 
anlamış oluruz. Ve belki Millî Eğitim yönetici
leri birtakım kişisel menfaatlerin veya birtakım 
partizanca düşüncelerin tesirinden kurtulmak 
imkânına kavuşurlar. Onlara, Hükümete kendi
sini müdafaa imkânı vermek için ve bütün yapı
lan muamelelerin burada incelenmesi ve millet 
önünde değerlendirilmesi için bu genel görüşme 
teklifine T. 1. P. Grupu olarak müspet oy vere
ceğiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (T. 1. P. 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi adına konuşacak 
arkadaşımız var mı? (Yok sesleri) 

Hükümet adına buyurun efendim. (A. P. sı
ralarından sürekli alkışlar) 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Çok Muhterem Başkanım, çok 
muhterem milletvekili arkadaşlarım, Türkiye 
İşçi Partisi Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın genel görüşme açılması hakkındaki 
takririni dikkatle okudum. Şüphesiz, burada ya
pılan müzakereleri ve muhtelif parti gruplarına 
mensup sayın arkadaşlarımın mütalâalarını da 
dikkatle takibettim. 

Şimdi, gerek takrirde ileri sürülen mütalâa
ların aydınlığa kavuşması ve bir genel görüşme
nin açılıp açılmaması hakkında Yüksek Heyeti-
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nizin mutlak bir karara erişebilmesi için, Bakan 
olarak yaptığım tasarrufların nelerden ibaret ol
duğunu ve niçin yapmış olduğumu arz edeceğim. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Esasa gi
riyor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Burada arz edeceğim husus
lar, şüphesiz grup sözcüsü arkadaşlarımın temas 
ettiği hususlara aidolacaktır. Bu bakımdan «esa
sa giriyor» diye söylenen bir sözün mevzuubah-
solmaması icabeder. Burada, Millî Eğitim Baka
nı olarak benim 4 aydan beri hiçbir an kafam
dan geçmemiş sözleri veya ifadeleri veya hare
ketleri bana maletmek için konuşan arkadaşla
rıma cevap vermek mecburiyetinde olduğumu 
hissediyorum ve bunu tabiî buluyorum. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada, konuşmalarda, bilhassa üzerinde du
rulan noktayı, durulması lâzım'gelen noktayı, 
iyice anlamış bulunuyorum. Burada konuşan 
grup sözcüleri arkadaşlar, Millî Eğitim ailesini 
4 aydan heri bütün gayretlerimi sarf ederek bir 
çatı altında toplamak gayretimi bölmek çabası 
içindedirler. Buna müsaade etmiyeceğim. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakan olarak, 14 il gezdim, 14 ilde öğretmen
lerle toplantılar yaptım. İki ayrı çatı altında ku
rulmuş bulunan, öğretmen dernekleriyle, Milli
yetçi Öğretmenler Derneği adı altında bulunan 
kuruluşları birer ibirer tetkik ettim ve kendile
riyle konuştum ve ikisine de söylediğim söz şu 
olmuştur : «Bir araya geliniz, politikanın ve po
litika tesirinin mutlak anlamda dışında kalınız, 
yalnız ve yalnız öğretmenlik vasfınızı muhafaza 
ediniz. Meslek konularımız dışında katiyen hiç-
'bir söze ve işe iltifat etmeyiniz, hiçbir yolun yol
cusu olmayınız, yalnız elinizdeki meşale ile, bu 
memleketin kalkınmasında birinci derecede in
san olduğunuzu unutmayınız ve daima bu yo
lun yolcusu olmakla iftihar ediniz, ben de bir 
Millî Eğitim Bakanı olarak sizin yanınızdayım» 
dedim. Ve bununla iftihar ettiğimi de söyledim. 
Ama burada görüyorum ki, ben Millî Eğitim 
Balkanı olarak, Bakanlıkta şu tasarruflarda bu
lunmuşum; «Edirne'den Ardahan'a kadar» gibi 
edebî ifadelerle süslenerek, bütün öğretmen küt
lesi tedirginmiş, huzursuzmuş ve bir zamanların 
meşhur, siyasi edebiyatına geçmiş ifadesi ile «öğ
retmenler sırtlarına yataklarını almışlar, oradan 
oraya gidiyorlarmış.» Bu tablo, arkadaşlarım, 

çok rica ediyorum, öğretmen ailesini rencide et
mekten başka hiçbir işe yaramaz. 

Şimdi size ne yaptığımı arz edeceğim. Yap
tığım şey şudur : 138 bin personel içerisinden 
yalnız altı kişiyi rızası hilâfına vazifesinden alıp 
aynı derecedeki diğer bir vazifeye getirmişimdir. 
Yalnız 6 kişi, 20 bin kişide bir kişidir, arkadaş
larım. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, şunu katiyetle söyliyebilirim ve ifti
harla söyliyebilirim ki, çok muhterem arkadaş
larım, hiçbir öğretmen, ne ilkokul öğretmeni, ne 
orta dereceli okullar öğretmeni, ne de lise öğret
meninden bir tanesi kendi rızası dışında bir yere 
nakledilmemiştir. 

BİR T. 1. P. Ll MİLLETVEKİLİ — Genel 
görüşme isteyin o halde. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

ALİ KARCI (Adana) — Genel görüşmeden 
o halde neden kaçıyorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sükuneti muhafaza edelim, 
efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Şimdi arz ediyorum: Tak
rirde deniyor ki, «gereksiz nakiller, tâyinler, 
Bakanlık emrine alırıma işlemleri devam etmek
tedir.» Ook muhterem arkadaşlarım; burada 
bu memlekete hizmet etmek için toplanmış ve 
gelmiş 'bulunuyoruz. Bir milletvekili arkada
şımın, bu türlü bir ifade kullanmasını ben bir 
eğitimci olarak, katiyen doğru bulmuyorum. 
Hele bir zamanlar öğretmenlik yapıp da çocuk
larından dayak yedikten sonra bu mesleki terk 
etmek mecburiyetinde kalan bir kimse bunu 
söylerse, 'buna tahammül edemem, taham
mül, edemem! (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) Ne imiş1? Gereksiz nakiller ya
pılıyormuş. Bayır. Millî Eğitimde, gelmiş geçmiş 
bütün bakanlar hattâ bütün milletvekilleri bilir
ler ki, bütün nakiller sıra ile ve istekle yapılır. 
Bunun dışında yapılan nakillerin hepsi istisna
sız, bir müfetiş -taihkikatma istinaden yapılmış
tır. Ve Bakanlık Müdürler Encümeninden ve
yahut da illerde millî eğitim müdürlüğünün 
başkanlığında meydana gelmiş bulunan ve hal
kın da temsilcisi bulunan bir komisyon marife
tiyle yapılır. Bütün bundan sonra ben ne yap
mışım? Hiçbir şey yapmadığım halde, gazete
lerinde veya mecmualarında, kendi kendilerine 
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uydurmak suretiyle yazdırttıkları yazıları bu
rada esbabı mucibe diye okumaya kimsenin 
hakkı yoktur. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sseleri, alkışlar) 

Bir kısım öğretmenler mukaddesatçıymış ve 
ben bu mukaddesatçı öğretmenleri Millî Eğitim 
Bakanlığının idare örgütüne getiriyormuşum. 
Çok rica ederim muhterem arkadaşlarım, büt
çe müzakereleri sırasında da arz ettim; öğret
menleri milliyetçi, mukaddesatçı, devrimci, ile
rici, gerici diye tasnif etmeye hiçbirimizin hak
kı yoktur. Cumhuriyet devrinin yetiştirdiği öğ
retmen kütlesi hepimizin hürmetle karşısında 
eğileceğimiz, . bu memleketin yükselmesinde bi
rinci derecede vazifesi olan insanlardır. Bunla
rı şu veya 'bu şekilde 'bölmeye hiçbirimizin hak
kı yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Benim Millî Eğitim Bakanlığı Merkez vazi
felerine getirdiklerim de gidenler de hepsi de 
aynı derecede değerli arkadaşlarımdır. Bunla
rın hiçbirisini kötülemeye hakkımız yoktur. 
Bunları kötüliyenlere söylüyorum. Kim kötü-
lüyor, evet kim kötülüyor? Burada yine büt
çe müzakerelerinde sordum. Millî Eğitim ca
miası içerisinde, devrimci öğretmenler vardır 
Bunlar mukadderat... Bu ne demek arkadaş 
devrimci öğretmen, mukaddesatçı öğretmen 
yoktur. Sınıfa giren öğretmen bu memleketin 
çizdiği, biraz önce burada bir arkadaşımın oku
duğu, millî eğitimin amaçlan konusunu işle
meye mecburdur. Bunu işlemi yen öğretmen 
vazifesini yapmıyor demektir. İşte ben bu va
zifeyi yapmıyan öğrenmenin peşinde olaca
ğım ve olmam lâzımdır. Bu, sizin bendenize 
verdiğiniz bir vazifedir ve yapmaya mecbu
rum. «Bakanlık emrine alınma işlemleri de
vam ediyor» deniyor. Çok rica ederim muhte
rem arkadaşlarım, bu tâbirler, bu kelimeler 
gazetelerde neşredilmektedir. «Bakanlık emri
ne alınma işlemleri devam ediyor»' yani Bakan 
Orhan Dengiz, elinde kalem, masasında sabah
tan akşama kadar bütün öğretmenleri bakanlık 
emrine alıyor, denmek isteniyor. Bu bir iftira
dır, bu en ağır sözdür. Bunu katiyetle redde
derim. Bakan olduğumdan beri baikanlık em
rine aldığım üç kişi vardır. Üç kişi, sadece üe 
kişi. Keşke lbu üç kşi de olmamış olsaydı. Çün
kü "bir öğretmenin bakanlık emrine alma mua

melesini ifa etmek, bir Bakan için zevkli bir va
zife değildir. Ama bu öğretmenler ne yapmış
lardır? Bu öğretmenlerden bir tanesi, Orta -
Asya'dan geldik. Dünyaya oradan yayıldık. 
Türklerin anayurtlarında rumuzları olarak ifa
de ettikleri Bozkurt'a «it» demiş. Millî Eğitim 
Bakanlığı Müdürler Encümeni - ki bu encü
men 32 kişiliktir - bugün müdafaasını yaptık
ları, niçin bakanlıktan ayrıldı dedikleri arka
daşlar, bu kararın altını imza etmek suretiyle 
bu öğretmenin Bakanlık emrine alınmasını tek
lif etmişlerdir. Bu kararın yalnız imzası be
nimdir. 

Bir diğer öğretmen, Bakanlığa bir dilekçe 
gönderiyor ve bu dilekçesinde Bakanlığın bü
tün idarecilerine ve çok Sayın Reisicumhuru
muza ağıza almmıyacak küfürlü kelimeler kul
lanıyor. Derhad Bakanlık emrine alınmıştır. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri alkışlar) 

Bir diğer öğretmen, rüşvet alma suçundan 
mahkemeye düşüyor. Ve durum Bakanlığa in
tikal edince derhal Bakanlık, emrine alınıyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu ve bunun 
gibi hâdiselerin bir defa daha öğretmenler ara
sında tekerrür etmesine gönlümüz katiyen razı 
değildir. Ama bu ve buna benzer hâdiseler ol
duğu takdirde yine Baikanlık emrine alınmalar 
olacaktır. Ben Bakan olmasam bile, benden 
sonra gelecek olan bakanlar tarafından da alı
nacaklardır. (Adalet Partisi sıralarından «bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) Yine aynı minvar üzere 
gün olmuyor ki, «öğretmen okulu müdürü, Ba
kanlık sulbe müdürü, geni müdür, Talim ve Ter
biye Heyeti üyesi yerinden alınmasın» deniyor. 
Çok muhterem arkadaşlarım, burada 'bir nok
taya temas etmek istiyorum, bendeniz dört 
ay önce Bakanlığa geldim. Dört aydan beri 
hiçbir 'kimseyi yerinden kımıldatmadım. Ba
kanlıkta bilhassa buna dikkat ettim. Dışarıda 
ise bir tek nakil olmamıştır. Sebebi; acaba 
mevcut arkadaşların, benim veya Hükümeti
min veyahut da iktidarımızın bu çalışma tem
posu içindeki durumları ne olacaktı? Bunların 
müşahadesini yaptım sonunda bunların bir kıs
mı kendiliklerinden - ki, arz ettiğim 16 kişi
nin 9 u kendiliklerinden ayrılmış - 6 tanesi de 
aynı derecedeki vazifelerine ben nakletmiş bu
lunuyorum. Diğer nakiller, Personel Kanunu
nun icabı olarak teşkilâtın tamamlanması mak-
sadiyle yapılmıştır. Ye bunlar yapılırken de ?r-
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kadaşların söylediği gibi, falan okul mezunu 
falanın ahbabı, falan partiye daha önce kayıt
lı kulunmuş diye bir tasnife tabi tutulmamış
tır. Buna ait misaller çoktur, arz edersem iyi
ce anlaşılacaktır. Arz ediyorum, meselâ bura
da köy enstitüleri ve köy enstitüsü mensubu 
öğretmenleri müdafaa eden bilhassa Halk Par
tisi Sözcüsü arkadaşımız, neye onları müdafaa 
eder sanki biz müdafaa etmiyoruz gibi müdafaa 
eder. Bunlar da bu memleketin çocukları, 
bunlar da bu memleketin evlâtları. Bunlar
dan 16 bin öğretmen vazife görmekte ve en aşa
ğı 150 - 160 bin öğrenci okutmaktadırlar. Ço
cuklarımızı memleketimizin istikbali için yetiş
tirmektedirler. Bunları hor görmek hangi hak 
ve hukuka sığar muhterem arkadaşlarım1? Ni
çin böyle konuşuyorsunuz? Burada söylüyo
rum, işte bu öğretmen arkadaşlarımızdan, son 
yaptığımız işlemler neticesinde, Bakanlığa 
8 kişiyi getirmiş bulunuyoruz. Deniliyor ki, 
«bir tefrik yaratılıyor» tefrik diye bir şey mev-
zuubahsolmamak lâzımgelir. «Bir tarihte Ada
let Partisi listesinden seçimlere girmiş de bu
gün Bakanlığa gelmiş olanlar var»1 demiyor. 
Halk Partisinden veya başka partilerden bu
gün milletvekili olanların içinde daha önce Ba
kanlık merkez ve taşra teşkilâtı içende çalı
şanlar yok mudur1? O takdirde Bakanlıktaki 
kişileri partilerine göre tasnif etmeye hiç biri
mizin hakkı yoktur. Anayasa, Seçim Kanunu 
her hangi bir kimseye, öğretmene seçme ve se
çilme hakkını vermiştir, o halde bu hakkını 
kullanacaktır. Biraz evvel çok kıymetli hem
şehrim Sayın Tahtakılıç'm burada ifade ettiği 
gibi, öğretmen, siyasi akidesini, düşüncesini, 
temayülünü, okul veya Millî Eğitim Bakanlığı 
kapısına girerken dışarda kolayca çıkarıp aşa
bilmeli. Ve hakiki hüviyetiyle çalısabilmelidir. 
Bendeniz de bu vasıfta "beş sene çalıştım muh
terem arkadaşlarım, beş sene çalıştım. Benim 
çalışmam sırasında vekillik yapmış muhterem 
arkadaşlarım şu anda burada vardır ve bunlar 
pekâlâ bu türlü düşüncelerin kapı dışında aşı
labileceğini bilmektedirler, bunu görmüşlerdir. 
Böyle olursa mesele kalmaz. 

'«Tüm öğretmenleri rahatsız eden Hüküme
tin bu tutumu, bütün uyarmalara rağmen de
ğişmemiştir.» deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, tutumumuz bundan 
ibarettir, değişecek de bir şey yoktur, bundan 

I böyle yine aynı tutumda devam edilecektir. 
Çünkü yaptığımız işlerde ne korkumuz, ne de 
çekindiğimiz vardır. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

Yusuf Ziya Bahadmlı arkadaşımızın takrir
lerinin son cümlesi çok dikkate değer, «öğret
men, geleceğe güvenle bakmak istemekte, ça
lışmalarını politik, duygusal ve. ilkel ölçüler 
yerine bilimsel ve Anayasa ışığında değerlendi
rilmesini istemektedir. » Doğru bir cümle. Doğ
ru bir cümle ama, bu cümlenin mânasını icraa
tımızda bozan biz değiliz. Bu cümlenin mâna
sını asıl bozanlar mutlak ve mutlak kendileri
dir. 

«Öğretmen geleceğine güvenle bakmak iste
mektedir.» Tabiî istemektedir. Arkadaşlarım, 
biz politikacılar mutlak anlamda öğretmeni her 
yerde ve her zaman ağzımıza almadığımız tak
dirde, öğretmen politik hayattan, atmosferden 
mutlaka kurtulacaktır. Onları rahatsız eden 
biziz, politikacılardır, onları rahatsız eden. 
Mutlak olarak çekilelim, o takdirde öğretmen 
hakiki hüviyetine kavuşacaktır. Hele öğret
meni ikiye bölücü sözler söylemek suretiyle 
ayırmak ise onu daha çok rahatsız ve huzur
suz etmektedir. Öğretmenin bugün huzursuz
luğu varsa o huzursuzluk işte bu türlü konuş
malardan gelmektedir. Yoksa öğretmen köy
de, kentte çocuklariyle başbaşa çalışmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikalık za
manınız var efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN. DEN
GİZ (Devamla) — Şimdi, efendim gayriihtİya-
ri olarak aklıma şu geliyor. Öğretmenler Der
neği Federasyonu Başkanı C. H. Partili bir ar
kadaştır ve milletvekilidir. Şimdi ben olsam 
onun yerine, milletvekili seçilir seçilmez bu va
zifeden istifa ederdim. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Burada öğretmenler 
politikanın dışında olması lâzım diye konuşan 
bir arkadaş, hakikaten bu düşüncede samimî 
ise, bu vazifeden derhal istifa etmelidir. Bu 
gerçi Cemiyetler Kanununa göre ona verilmiş 
bir haktır; durabilir. Durabilir ama onun ora
da mevcudiyeti, bir kısım öğretmen kütlesinin, 
bunlar da mı acaba buraya geliyor gibi, bir
takım düşüncelere saplanmasına yol açmasını 
doğurur ki, bu hiç de doğru değildir. Millî Eği
tim Bakanı olarak ben her zaman bunlar üze-
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rinde tetikte durmaya mecburum. Acaba bu 
dernekler, bir parti ocağı haline giriyor mu di
ye, benim bunları kontrol etmem, takibetmem 
icabetmektedir. Kendileri çekilsinler, öğretmen
leri de rahat bıraksınlar, Bakanlık teşkilâtını 
da rahat bıraksınlar. (Adalet Partisi sırala
rından, «bravo:» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Zamanınız tamamdır Saym 
Bakan. Cümlenizi lütfen bağlayın efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Peki efendim. Sözlerimi 
şöyle bitirmek istiyorum. Burada Yusuf Ziya 
Bahadmlı arkadaşımın bütün konuşmalarına ve 
sorularına veya temas edilen konulara temas 
etmem, vaktin darlığı dolayısiyle mümkün ol
muyor. Yalnız, bir noktaya temas etmek isti
yorum: Okullarda bâzı kitaplara mâni olunu-
yormuş.,. Evet bâzı kitaplara mâni olunacak
tır. Hele bu kitaplar sol tandanslı olursa ve ko
münizm propagandası yapan kitaplarsa mâni 
olunacaktır. (Adalet Partisi sıralarından «bra
vo»! sesleri, alkışlar) Bunlarla mücadele için 
geniş bir kampanya açacağım ve karşı yayın 
yoliyle bu mücadeleyi devam ettireceğim, ta ki, 
sevgili öğretmen arkadaşım, köyde rahat ve 
huzur içerisinde, millî düşüncelerinin tam mâ-
kesini sevgili çocuklarımıza aşılıyahilsin ve is
tikbâlin müreffeh Türkiye'sinin genç neslini 
yetiştireibilsin. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«ibravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz tamam 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bu mâruzâtımdan sonra 
şunu arz etmek istiyorum ki, Bakanlığım hak
kındaki Büyük Meclisçe verilecek her kararı 
memnuniyetle karşıladığımı arz ediyorum ve 
sözlerimi bitiriyorum. (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar ve «bravo» sesleri) 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 
Başkan, bir tek cümle ile bulunduğum yerden 
bir şey söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, müzakere bit
ti sıra oylamaya geldi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 15 imza ile 
verilmiş, açık oylama istiyen bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'-

nın, öğretmenlere huzur ve güven vermek ve 
Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirmek 
üzere genel görüşme açılması konusundaki öner
gesinin gündeme alınması için yapılacak oyla
manın, İçtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince 
açık oyla yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İzmir 
Mehmet Ali Aybar Celâl Hakkı Selek 

Ankara Urfa 
Rıza Kuas Behice Hotko (Boran) 
Tekirdağ Malatya 

Kemal Nebioğlu Şaban Erik 
Konya Adana 

Yunus Koçak Ali Karcı 
İstanbul İstanbul,-

Sadun Aren Çetin Altan 
Diyarbakır Hatay 

Tarık Ziya Ekinci Yahya Kanbolat 
Yozgat Denizli 

Yusuf Ziya Bahadmlı Muzaffer Karan 
Kars 

Âdil Kurtel 

BAŞKAN — 15 imzalıdır. Usulüne uygun
dur. Açık oylama suretiyle oylama yapılacaktır 
ve esami okunarak oylama yapılacaktır. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Biz de isimler 
okunmak suretiyle oylamanın yapılmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN — Adana'dan başlıyoruz. İsimleri 
okunan arkadaşlar yerlerinden kabul, ret veya 
çekinser diye ifade buyursunlar efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Açık oylamanın esami okunmak suretiyle yapıl
ması mümkün ise de biz matbu oy puslalarmın 
kullanılmasını teklif cdiyorubz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Tarık Ziya Ekinci «biz» dediniz, grupunuz adı
na mı ifadede bulunuyorsunuz1? 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Evet. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oyla
manın, esami okunmak suretiyle değil de mat
bu oy puslalarmın kutuya atılması suretiyle 
yapılması isteniyor. Bu bir oylama meselesidir, 
bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Esami okuyoruz. 
(Adana Milletvekili Hasan Aksay'dan baş

lanarak isimler okunmak suretiyle oylama ya
pıldı) 

BAŞKAN — Oylamanın sonucunu arz edi
yorum : 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'-
nm, öğretmenlere huzur ve güven vermek ve 
Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirmek 

BAŞKAN — Zabtı sabık hakkında söz, çık
mış olan bir zabıtta bir ifadeniz yanlış yazılır 
veyahut bir fikriniz yanlış intikal ederse olur, 
bu şekilde konuşur, düzeltirsiniz. Vermiş oldu
ğunuz bir önergeden bahsediyorsunuz. Zabtı 
sabık çıkmadığına göre söz veremiyeceğim, 

(C. H. P. sıralarından beş üye ayağa kalka
rak çoğunluğun olmadığını ileri sürdüler ve yok
lama yapılmasını istediler. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, önce bu 
işi halledelim de (C. H. P. sıralarından «çoğun

luk yok» sesleri) 
Zabtı sabık hakkında söz veremem efendim. 

Müsaade buyurunuz, zabtı sabık hakkında ya
pılacak bir işlem yoktur. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Öyleyse önergemi yeniden takdim ediyorum 
efendim. 
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üzere genel görüşme açılması konusundaki öner
gesinin açık oya sunulmasını istiyen önergenin 
oylanmasına 351 arkadaşımız katılmış, 217 ret, 
134 kabul oyu kullanılmıştır. Önerge reddedil
miştir. 

Saat 21.00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,45 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, biz yeni
den bir birleşim açıyor değiliz. Biz, (Gürültü
ler) müsaade buyurun, yeniden bir birleşim 
açıyor değiliz. Biz, ara verilmiş olan bir oturu
ma tekrar başlıyoruz. (Alkışlar) Beş kişi aya
ğa kalkıyorsunuz, yoklama istiyorsunuz. Bu 
yoklamalar, (Gürültüler) Rica ederim Riyase
tin sözünü dinleyin ondan sonra cevap verin. 
Müsaade buyurun, sözümü kesmeyin lütfen. 
«Beş kişi ayağa kalkıp, ekseriyet yok demek 
meselesi muhakkak bir oylamanın istihsali za
manında olabilir,» diye Başkanlık Divanının 
kararı vardır. (Gürültüler) Müsaade buyurur
sanız oy istihsali zamanında bir talepte bulu
nursanız, bu beş kişilik müracaatınız nazarı iti
bara alınacaktır. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Sayın Ekinci, vermiş olduğumuz önergenizi 
okudum ve ıttıla kesbettim. Yüce Heyeti seçim 
kanununun biran evvel çıkarılması için, gün
demdeki yalnız gensoru ile bir soruşturma mad
delerinin müzakeresinden sonra devam etmek 
üzere bir önerge kabul etmiştir, bunun isticali 
vardır. Seçim Kanununun biran evvel çıkarıl
ması için Yüksek Heyet bir karara varmıştır. 
Şimdi bu karara uyabilmek için, evvelâ bunla
rın çıkarılması zaruri olduğuna Başkanlık Di
vanı karar vermiştir. Bu itibarla, Heyeti Umu-

• ^ 1 

ÎKÎNCI OTUEUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin. 

KÂTİPLER : Abdülbari Akdoğan (Ağn), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gö- » 
rüşmelere devam ediyoruz. | 

Sayın Ekinci zaptı sabık hakkında söz rica 
ediyorsunuz, hangi zabtı sabık hakkında efen-
dim? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bundan evvelki oturumda Başkanlığa takdim 
etmiş olduğum bir önerge, okunup muamele
ye konmadı. Bunu zabıtlara tescil ettirmek için 
söz istiyorum. 
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mîyenin bu kararı karşısında önergenizi naza
rı itibara almak durumunda değiliz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Israr ediyorum, önergem okunsun. 

BAŞKAN — Oya arz edilecek bir şey de
ğil, Heyeti Umumiyenin bu işlemi karşısında 
aksi bir karar alınmaz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Okunsun efendim ısrar ediyorum, okunsun. 

BAŞKAN — Peki okunsun efendim bizim 
için bir mahzur yok. 

Buyurun okuyun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclis sadece Seçim Kanununun mü

zakerelerinin aralıksız yapılması için bir karar 
ittihaz etmiştir. Bugün bir genel görüşme iste
ğinin gündeme alınıp alınmaması müzakere edil
diğinden ve Seçim Kanununun müzakeresi ya
pılmadığından birleşimin, İçtüzük ve Meclis ka
rarları gereğince 7 . 3 . 1966 Pazartesi günü sa-
sat 15 e bırakılması gerekmektedir. Bu sebeple 
Birleşimin 7 . 3 . 1966 Pazartesi günü saat 15 e 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, arzu
nuz veçhile önergenizi okuttum, zapta geçti. 
Başkanlık Divanı olarak cevap da vermiş bulu
nuyorum. (Orta sıralardan «oya koy Sayın Baş
kan» sesleri) Rica ederim, sükût edecekseniz 
devam edelim, yoksa birleşimi tehir mi edelim? 
(Gülüşmeler, «tehir edelim Başkan» sesleri, 
«Bravo Başkan* sesleri) Ne oluyor, Başkan 
diyorsunuz. Başkan ne yapıyor ki... Allahınızı 
severseniz, mütemadiyen ne için Başkan diye 
bağırıyorsunuz. («Bravo Başkan» sesleri, alkış
lar, gülüşmeler) 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — C. H. P. Meclisi Grupu Raşkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konusunda, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına 
dair önergesi. (11/1) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın : 
Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında 

«Hukuk Devleti» niteliğini belirten 2 nci mad
desine, 

Yargı yetkisinin temel ilkelerini belirten 
7 nci maddesine; 

Yürütme organının ve idarenin mahkeme 
kararlarına uyması, bu kararları hiçbir suretle 
değiştirememesi ve bunların yerine getirilmesi
ni geciktirememesi hususlarını emreden 132 nci 
maddesi hükümlerine, 

aykırı olarak; 
Bâzı Danıştay kararlarının uygulanmaması 

konusunda Bakanlar Kurulunun siyasi sorum
luluğu açık olduğundan, 

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, bu 
konuda, Bakanlar Kurulu hakkında bir Genso
ru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına : 
C. H. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekili Grupu Başkanvekili 
Kayseri Kocaeli 

Turhan Feyzioğlu Nihat Erim 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di grupları adına söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. Yalnız bundan önce öner
ge sahiplerinden birinin konuşma hakkı vardır. 
Hanginiz konuşacaksınız efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Bir önergem 
vardı Sayın Başkan, okutmadınız. (A. P. sıra
larından «önce önergeyi okutunuz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakikanı
zı rica ederim. 

önergenizi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin sunuşlar kısmının iki numarasın

da kayıtlı olup, C. H. P. Meclis Grupu Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Sayın Turhan 
Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Sayın Nihat 
Erim'in bâzı Danıştay kararlarının uygulanma
ması konusunda, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulu hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergenin görüşülmesi; 
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mevzuu ile ilgili birçok dâvaların henüz Danış-
tayda görülmekte olması sebebiyle, Anayasanın 
.132 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. 

Bu sebeple mezkûr Gensoru açılması hak
kındaki önergenin evvelâ Anayasa Komisyonu
na havalesiyle Komisyonun mütalâsınm alın
ması hususunun karara bağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

İçel 
MazharArıkan 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Aley
hinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun. 
Muhterem arkadaşlar, önerge gensoru öner

gesinin görüşülemiyeceğine dairdir. Biz genso
ruyu görüşmüyoruz efendim. Biz, gensorunun 
gündeme alınıp, alınmaması hususunu karara 
bağlıyacağımıza göre, önerge muameleye kon-
mıyacaktır efendim. (C. H. P. sıralarından 
«bravo Başkan» sesleri). (A. P. sıralarından 
gürültüler ve «Başkan, Başkan» sesleri) (A. P. 
sıralarından «gündemden çıkarılmasını talebe-
diyoruz» sesleri ve gürültüler) 

Gündemden çıkarılması talebedilmiyor efen
dim, Anayasa Komisyonuna havale edilmesi 
görüşülemez, diyor. Biz görüşmüyoruz, ancak, 
gündeme alınıp, alınmaması hususunda karar 
istihsal edeceğiz, gündeme alındıktan sonra, gö
rüşeceğimiz zaman bu önerge nazarı itibara alı
nır, ama şimdi değil. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Usul hakkın
da... 

BAŞKAN — Efendim, hangi usul hakkın
da, rica ederim. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — İçtüzüğün 
89 ncu maddesi gereğince muhalefetin gensoru
nun görüşülmesi mümkün değildir. Esasen gün
deme alınması da mümkün değildir. Onun için 
usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında diyorsunuz. 
Anayasanın 89 ncu maddesi bu hususu tâyin et
miştir. Milletvekillerince veya bir siyasi parti 
grupunca verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınıp almamıyacağı, verilişinden sonraki ilk 
birleşimde görüşülür, diyor. 

Sonra, «gündeme alma kararı ile birlikte 
gensorunun görüşme günü de belli edilir» diye 
bir kayıt vardır. Başkanlık Divanı Anayasanın 

bu sarih hükümlerine aykırı bir muamele yap
mamıştır ki, bir usul meselesi mevzuubahsolsun. 
(A. P. sıralarmdan gürültüler ve «bir önerge
miz var» sesleri) 

Peki efendim, bakalım. Bir önerge daha 
varmış; bakalım da halledelim bağırmayın da, 
hepsini hallederiz, Sayın arkadaşlarım. (Gülüş
meler) (A. P. sıralarından «usul hakkında söz 
istiyoruz» sesleri) 

Usulen hepsini birer birer tetkik edeceğiz. 
Yalnız, içtüzük hükümleriyle mukayyet oldu
ğumuzu unutmıyalım. Biz bunun dışına çıka
mayız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkanım, çağırdınız mı beni? 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge daha gelmiş
tir, onu okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Mazhar Arıkan'm önergesine «Gündeme 

alınmaması» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Kemal Bağcıoğlu 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
de konuşmak istiyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aleyhinde 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcıoğlu, bu
yurun, dinliyelim. 

KEMAL BAĞCIOĞDU (Ankara) — Pek 
Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, ha
fızalarımızı biraz tazelersek daha önce bu 
Mecliste, öğleden sonraki celsede görüşmüş 
bulunduğumuz, öğretmenler hakkında verilmiş 
olan genel görüşme takriri üzerine, Adalet 
Partisi Grupundan bir arkadaşımız, Sayın 
Köseoğlu aynı şekilde, Sayın Mazhar Arıkan'-
m önergesine muvazi olarak bir önerge ver
miş ve Anayasanın 132 nci maddesine muhale
feti bahis mevzuu olduğundan, o önergede ba
his konusu bâzı umum müdürlerin Danıştaya 
dâva açmış olduklarından bahsile, Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince verilmiş bulunan 
önergenin burada gündeme alınmıyaeağını ve 
görüşülmiyeceğini beyan etmiştir. Çünkü ar
kadaşlar, Anayasa bir prosedür ihdas etmiştir, 
bir usul ihdas etmiştir. Bu usule göre, genel 
görüşme ve gensoru takrirleri verildikten son-
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raki ilk celsede okunur ve onu takibeden cel
sede gündeme alınıp alınmaması hususu görü
şülür ve oylanır. Gündeme alınmazsa zaten 
önerge reddedilmiş demektir. Biraz evvelki 
önergenin, öğleden sonraki celsede yaptığı
mız önerge gibi, Ziya Bahadmlı arkadaşımızın 
önergesi gibi... Eğer gündeme alınması hususu 
kabul edilirse, bu takdirde Meclis, hangi gün 
bu mevzuun bir genel görüşme halinde görü
şüleceğini tesbit eder, Anayasadaki maddeye 
göre, bunun da asgari ve âzami limitleri tâyin 
edilmiştir, bunun için de bir gün ve saat tes
bit edilir, ıo gün bu müzakere yapılır. 

Arkadaşlarım, hatırlarsınız, Sayın Köse-
oğlu'nun vermiş olduğu önerge üzerine Sayın 
İhsan Ataöv arkadaşımız bir başka önerge ve
rerek evvelâ bu mevzuun Anayasa Komisyo
nunda görüşülmesini istemişlerdi. Coşkun Kır
ca arkadaşımızın da yapmış bulunduğu de-
marjlarla Meclis bir karara varamadan önce 
teknik bir komisyon olan Anayasa Komisyonu
nun kanaatini öğrenmek istemişti. Burada ve
rilen bir kararla o önerge Anayasa Komisyo
nuna havale edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Sayın Mazhar Arıkan arkadaşımı/m 
yapmak istediği husus da bundan başka bir şey 
değildir. Mazhar Arıkan, aynı tarzda verdiği 
bir önerge ile C. H. P. Grupuna mensup Grup 
Başkanvekilleri; Sayın Erim ve Sayın Feyzioğ-
lu'nun önergelerinin Anayasanın 132 nci mad
desine aykırı olduğunu evvelâ beyan etmiştir. 
Demek istiyor ki Arıkan arkadaşımız, bu mev
zuun burada görüşülmesi, - kanaatimce - müm
kün değildir. Ama, belki mümkündür, belki 
değildir. Bu hususu evvelâ teknik komisyon 
mahiyetindeki Anayasa Komisyonu halletmeli
dir. Bir raporla Yüce Meclisin huzuruna gel
melidir, bu mevzuun görüşülmesine cevaz var
dır demelidir veya yoktur demelidir. 

Arkadaşlar; prosedür icabı, bugün yaptı
ğımız muamele, Sayın C. H. P. si Grup Başkan-
vekillerinin vermiş olduğu gensoru takrirleri
nin gündeme alınıp alınmaması hakkında bir 
görüşme olduğuna göre, Başkanlığın müdahale 
etmesi usul bakımından mümkün değildir, esa
sını görüşmüyoruz. Esasa taallûk eden bir me
seledir, onun için esası görüşülürken bunun 
halli icabeder, ama şimdi biz, Başkanlık ola
rak, gündeme alınıp alınmaması hususunu gÖ-
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rüşüyoruz, onun için bu önergeyi oylıyamıya-
cağım, şeklinde bir beyan yaptıkları anda, ye
rimden derhal bir önerge hazırladım ve biraz 
evvel okunan önergem ile sayın arkadaşımızın 
önergesini bir miktar daha Başkanlığın arzu
suna uydurmuş oldum. Aynı zamanda günde
me alınıp alınmaması mevzuunu da görüşüyo
ruz. Gündeme alınıp alınmaması ve eğer alına-
caksa görüşülüp görüşülmemesi hakkında Ana
yasa Komisyonunun bir karar vermesini arka
daşımız istemektedir. Bu önergenin lehinde 
iki kişi konuşur, aleyhinde iki kişi konuş ar, 
Yüce Meclis ^ bir karara varır. Yüce Meclis 
eğer önergenin Anayasa Komisyonuna havale
sini arzu ederse bu öbür önerge şeklinde, 
havalesinden başka yapacağımız bir şey yoktur. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, susunuz efendim, 
rica ederim. Celseyi Başkan mı idare edecek, 
yoksa yerinizden sizler mi idare edeceksiniz? 
(Gülüşmeler ve gürültüler) Çok rica ederim, 
sükûtu muhafaza ediniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, teşekkür ederim. Ben ehemmiyet 
vermiyorum zaten yerinden müdahale edenlere,. 
(Muhalefet sıralarından, gürültüler) Ben, ni
hayet teknik bir mevzu hakkında kanaatleri
mi ifade ediyorum Yüce Meclise... Zaten Yüce 
Meclisin 3 - 4 günden beri çalışmaları efkârı 
umumiyenin gözünden kaçmamaktadır. Efkârı 
umumiye C. H. P. Grupunun... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim konu dışına çık-
maymız. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ne 
söyliyeceğim belli değil ki efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim.. (Gürültüler) 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ve di

ğer muhalefet partilerinin, evvelâ salona gir
memek suretiyle... (Ortadan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Başkanlık 
vazifesini yapıyor efendim. Bağcıoğlu, rica 
ederim konunun dışına çıkıyorsunuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — arka
daşlar, cümlemi tamamlamadım ki. Niçin gürül
tü ediyorsunuz? Belki de cümlemin sonunda bağ
daştırıcı bir yola doğru götürmek için bir kana
at izhar edecektim. Niçin yerinizden gürültü edi-
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yorsunuz? (Orta ve sağ sıralardan, gürültüler, 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, yerinizden 
müdahale etmeyin. Ona da rica ediyorum, size 
de rica ediyorum ama kimse beni dinlemiyor. 
Sonu nasıl olur bilmem bu işin? (Sürekli gülüş
meler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bu kürsüden konuşulan mevzularda hoşu
muza gitmiyen, tatbiklerimize uymıyan, ama, 
hukuk nosyonunun icabı olan lâflar, bâzı insan
ları tedirgin edebilir Ellerini sıralara vurmak 
suretiyle gürültü çıkarabilirler. Meclis açıldığı 
zaman salona girmemek suretiyle öbstrüksiyon... 
(Orta sıralardan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu önergenizin 
dışına çıkıyorsunuz. Müsaade buyurunuz, Ana
yasa karşısında bilgilerinizi lütfen söyleyiniz. 
Başkanlık onun çaresine bakacaktır. Siz boşuna 
kendinizi üzüyorsunuz. Müzakereleri çığırından 
çıkarıyorsunuz, rica ederim kanunun içinde ka
lınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Mâni 
olmaya çalışan insanların, bir önergenin teknik 
bir komisyona havalesinde bu derece acul bir 
tarzda hareket etmelerini ben yadırgıyorum. 

BAŞKAN — Sizin hareketiniz de yadırga
nacak durumdadır. Lütfen konuyu taşmaymız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, illâ sizin kanaatinize veya muhalefetin 
kanaatlerine uygun mu konuşayım?.. 

BAŞKAN — Karşı tarafa cevap veriyorsu
nuz. Burası karşılıklı konuşma yeri değil efen
dim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bu sê  
beple, verdiğim önergeyle Sayın Mazhar Arıkan'-
m önergesini genişletmiş ve evvelâ gündeme alı
nıp alınmaması hususunda da, Anayasa Komis
yonunun kararının alınması hususunda bir öner
ge mahiyetine tebdil etmiş bulunmaktayım. Bu 
sebeple evvelâ bu önergelerin görüşülmesini ve 
mevzuun Anayasa Komisyonuna havalesini hür
metlerimle rica ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sa
yın Feyzioğlu. önergenin aleyhinde. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
rakadaşlarım, bir hukukî meseleyi sükûnetle tah
lil etmekte fayda vardır. Bir yanlış yol açarsak, 
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yalnız bu olayda değil, bundan sonra benzeri 
pekçok olaylarda son derecede ters neticeler ile 
karşılaşılabilir. 132 nci madde, Kurucu Meclis
te çok tartışılmış olan, Temsilciler Meclisinde ka
bul edilen metni vuzuh kazandırılmak amacı ile 
ikinci Meclis durumunda olan Millî Birlik Ko
mitesinde ıslah edilmiş ve o görüş Temsilciler 
Meclisinde sonradan uygun görülerek kabul edil
miş, çok vazıh bir şekilde kaleme alınmış bir 
maddedir. Bunun gerekçeleri vardır zabıtlarda 
etraflı tartışmaları vardır. Komisyon raportörü 
Sayın Âmil Artus'un, o zaman 132 nci madde
nin şimdi bahis konusu edilmek istenen fıkrasını 
belirten zabta geçmiş beyanları vardır ve bir de 
bizim vermiş olduğumuz önergenin, biraz evvel 
okunmuş olan, fakat sanırım, Sayın Bağcıoğlu 
arkadaşımız tarafından - belki metin önünde ol
madığı için dikkatle okunmadığı veya görülmedi
ği için - yanlış tefsir edilen bir metni vardır. 
Sayın arkadaşlarım; 132 nci madde bir yasak 
koyuyor. Bu yasağa göre, önergeyi şimdi konuş-
mıyalım, diyorlar. Bu yasak nedir? Evvelâ bu 
yasağı tesbit edelim. Eğer önerge hakikaten bu 
yasağın kapsamı içine giriyorsa, mesele yoktur. 
Anayasa Komisyonuna da gider, konuşulmasına 
da engel çıkarılabilir. Fakat böyle yasağın içine 
giren bir önergeyi arkadaşlarımız evvelâ tahmin 
etmelidirler ki, 132 nci maddenin yazılışında va
zife almış bir arkadaşınız imzalamazdı. Ne diyor, 
132 nci madde? «Görülmekte olan bir dâva hak
kında yasama meclislerinde», bu kelimeler son
radan İkinci Mecliste ilâve edilmiş, şimdi oku
yacağım kelimeler, «Yargı yetkisinin kullanıl-
masiyle ilgili», «Soru sorulamaz, görüşme yapı
lamaz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz.» 
Yani görülmekte olan bir dâva hakkında soru ve
ya görüşme yapılacak, bir. Üstelik, yalnız görül
mekte olan bir dâva hakkında değil, yargı yet
kisinin kullanılmasiyle ilgili beyanda bulunul-
mıyacak. Bunun mazisi vardır. Çok eskiden, 1924 
Anayasası yürürlükte iken komisyonda, zannede
rim Nuri Eroğan arkadaşım hatırlattı, bir mil
letvekili soru sorar: «Falan dâva ne safhada
dır?» Zamanın bakanı kürsüye çıkar «Bir dâ
vanın ne safhada olduğu hakkında Adalet Ba
kanı Meclis kürsüsünde beyanda bulunamaz, gö
rülmekte olan bir dâva hakkında yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz.» 
demiştir. Dâvanın adını vermiyorum, bir politik 
dâva, bahsetti arkadaşımız. Şimdi, burada önlen-
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mek istenen bir suiistimal vardır, haklı olarak 
önlenmek istenmiştir, o da şudur. Yargı yetkisi
nin kullanılmasında mahkemelere siyasi organ
lar baskı yapmasın. Bu maddenin maksadı açık
tır, yargı bölümünde yer almıştır, başlığı var
dır. Başlığı, mahkemelerin bağımsızlığıdır. Hü
kümetin denetimden masun kalması değil, mah
kemelerin bağımsızlığı. (Mahkemelerin bağım
sızlığı) başlığı altında yazılan bu maddede şu 
amaç güdülmüştür : Mahkemelere tesir edecek 
şekilde Meclis kürsüsünde yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili beyanda bulunul
masın. Yani hîçbir milletvekili Adalet Baka
nına, efendim falan hâkim falan dâvada 
neden asgari cezaya hükmetmiş de cezanın 
âzamisini vermek mümkün iken vermemiş 
veya iki şahitle böyle bir dâva karara bağ
lanır mı veya keşif yapılacak mı, yapılmıya-
cak mı; neye yapılmıyor veya basın dâvala
rında bilirkişiye neden başvuruluyor, neden 
başvurulmuyor şeklinde yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili beyanda bulunulamaz. 
Fakat arkadaşlarım, mahkemeye intikal eden 
her hangi bir mevzu hakkında burada be
yanda bulunulmaz diye tefsir ettiniz mi, 
şu Bakanlar Kurulu sırasında oturan arka
daşlarımın büyük bir kısmı, Anayasanın 
132 nci maddesine aykırı beyanda bulunmuş 
olurlar. Bulunmadılar. Adalet Bakanı buraya 
geldi, pekâlâ, Ankara Ceza Evinde cereyan 
eden bir hâdise hakkında beyanda bulundu. 
Ama, efendim, dâva konusudur, beyanda bu
lunulamaz değil, hadîse hakkında beyanda 
bulundu. Yargı yetkisinin kullanılması hak
kında beyanda bulunmadı. 

İstanbul'daki olay dâva konusudur, istan
bul limanında vukubulan hâdise hakkında bir 
Bakan bu kürsüye çıkıp beyanda bulunmı-
yacak mı? Bir milletvekili gündem dışı konuş-
mıyacak mı? Adliyeye intikal ettikten sonra, 
mahkemeye bir dâva açıldıktan sonra artık 
bu konu konuşulamaz mı? Suçüstü mahkeme
sine verilmiş olan îzmir grevcileriyle ilgili 
olarak bu kürsüye gelip Çalışma Bakanı 
«efendim, şöyle yürüyüş yapmışlar, böyle yü
rüyüş yapmışlar, hattâ kanunsuz yürüyüş 
yaptılar.» dedi. Arkadaşlarım, bu mevzularda 
konuşmayı önlemek mümküü mü? Anayasa 
Komisyonu Adalet Partili arkadaşlarımız

dan bâzılarının dahi kabul edemedikleri 
Şükrü Akkan arkadaşımı hatırlıyorum, rey 
vermedi, karara, - bir çoğunluk karan verdi, 
bir rey farkiyle, Yusuf Ziya Bahadmlı arka
daşımın önergesini Anayasaya aykırı bul
dum. Ama, o önergenin bizimkinden farklı 
bir tarafı da vardı. Bahis konusu olan hâ
dise, dâva konusu idi. Dâva konusu olsa 
dahi, sureti katiyede verilen karar yanlıştır 
ve yarın Anayasa Komisyonu raporu buraya 
geldiği zaman, yanlışlığı konuşulacak ve mey
dana çıkacaktır ve hiç şüphe etmiyorum ki, 
bu kadar açık bir hukukî gerçek karşısında 
siyasi parti mülâhazaları ile değil, hukuk 
bilgisi ile halledilecek bir mevzuda parti farkı 

olmadan arkadaşlarımız eğilecekler gerçeğin 
üstüne ve isabetli yolu bulacaklardır. T. B. M. 
Meclisinde Hükümetin denetimini önlemek 
için düşünülmemiş bir maddeyi milletvekilleri
nin konuşma ve denetim hakkını kısıtlamak 
için tatbik edemezsiniz. Bu madde, sadece 
mahkemeleri yargı faaliyetleriyle ilgili olan 
çalışmaları kısmında siyasetçilerin Meclisin, 
Hükümetin, baskısından, tazyikinden kurtar
mak için konmuş olan bir maddededir. Bu
nun teferruatına daha fazla girmeye lüzum 
yok. Komisyonda uzunboylu konuşuldu, et
raflıca tahlil edildi. 

Gelelim bizim önergemize; bizim önerge
miz, Devlet Şûrasında görülmekte olan her 
han'gi bir dâva konusu olan hâdise ile ilgili 
değildir. Ne falan umum müdürün nakli, onun 
gerekçesi; kararın isabeti veya isabetsizliği 
bununla ilgili değildir. Bakanın takibettiği 
personel politikasının tenkidi değildir. Onun 
ayrıca önergesi vardır, verilecektir, Bizim öner
gemiz, düpedüz yargının faaliyet alanı dı
şında, Hükümetin faaliyetiyle ilgili bir konu
ya münhasırdır. Mahkemeden bir karar çık
mış, mahkemeden çıkan bu kararı tebliğ 
edilmiş, tebliğ edilen bu kararı Hükümet ye
rine getirecek mi, getirmiyecek mi? Ve Hü
kümet (A. P. sıralarından, müdahaleler) Mü
saade buyurun arkadaşlarım, Hükümet ken
disine tebliğ edilen bir karan yerine ge
tirmek suretiyle, Anayasanın 132 nei maddesi
nin son fıkrasındaki açık emri ihlâl etmiş
tir. Bu ihlâl karşısında bu Meclis susacak 
mı, susmıyacak mı? Biz bunun cevabını anyo-
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ruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar.) Sayın arkadaşlarım... 

(Zonguldak Milletvekili Talât Asal'm du-
yulmıyan bir müdahalesi.) 

BAŞKAN — Sayın Asal lütfen müdahale 
etmeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Asal, eğer bu Anayasayı rafa kaldırmaya 
kararlıysanız, bunu konuşturmazsınız. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Fakat bu Anayasayı 
rafa kaldırmaya gücünüz yetmez; bu mese
leyi konuşturmamaya gücünü yetmez. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Bu kararınız, İçtüzük 
ve Anayasaya aykırı olur. Bu kararınız İçtü
züğü tadil etmeden, İçtüzük kaidesi ihdas et
mek mahiyetinde olur. Biz bunun hukuk yolma
dan tedbirini buluruz, açıkça söyliyelim, bu
luruz. 

Sayın arkadaşlarım, eğer Türkiye hudutları 
içinde bir tek Anayasa hukukuku hocası, 
bir tek Anayasa hukuku asistanı, doçenti, pro
fesörü bulabilirseniz, âmme hukuku ile uğraşan 
bir tek ilim adamı bulabilirseniz, bu önerge Ana
yasa hukuku bakımından konuşulamaz diyebile
cek bir tek Anayasa hukuku ile uğraşan ilim ada
mı bulabilirseniz, bu kürsüde, ben size hayretle
rimi ifade ederim. Bu, mümkün değildir. Bir tek 
ciddî hukukçu kanaatini altına yazarak imzasını 
koyabilecek bir hukukçu çıkıp da icranın faali
yetiyle ilgili, yargı faaliyetiyle değil, Hükümetin 
faaliyetiyle ilgili, Hükümetin kendisinin faaliyet 
sahasına giren bir konudaki çalışmalariyle ilgili 
bir gensoru önergesi konuşulamaz, diyemez. Yar
gı faaliyetiyle ilgili evet. Gidip de, yapıldığı 
gibi, her gün yapıldığı gibi. ve suç işliyerek ya
pıldığı gibi, Danıştay bu kararları nasıl verir, 
Danıştay hata ediyor, Danıştay şöyle yanlış yol
dadır, eksik tahkikatla yalan yanlış karar veri
yor demek, bu yargı faaliyetiyle ilgili baskı yap
maktır. Ve 132 nci maddeye muhaliftir. Fakat 
Hükümet nasıl böyle yapar, diye yargıya değil, 
Hükümete dönüp, Hükümeti murakabe etmek is
tediğimiz zaman, mahkemeye baskı yapamazsınız 
diye başlık koymuş olan, mahkemeyi korumak 
için konmuş olan bir maddeyi, Hükümetle Mec
lisin arasına getirip Hükümeti Meclisin muraka
besinden alıkoyamazsınız. Bu mümkün değildir 
arkadaşlarım. Bu kadarı yapılamaz. Bunu yap
mamanızı sizden rica etmiyorum. Size arkadaşı

nız olarak, bu Meclisin bir üyesi olarak bunu 
lütfen yapmamanızı, bu kadar hukuka aykırı, bu 
kadar mantığa aykırı bir karara evet dememenizi 
istirham ediyorum ve tavsiye ediyorum, arka
daşlarım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan, lehte. 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, gündemin sunuş
lar kısmının iki numarasında kayıtlı olup, bâzı 
Danıştay kararlarının uygulanmamasından do
layı, Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, Ba
kanlar Kurulunun tahaddüs ettiği iddia olunan 
siyasi sorumluluğundan dolayı, Bakanlar Kuru
lu hakkında bir gensoru açılması talebini havi 
teklifin Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası âmir hükmü sebebiyle İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre müzakeresine mahal olmadığı 
hususunda görüşlerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Ancak işin daha önce bir kere de Anayasa 
Komisyonunda görüşülmesi hususunu da ayrıca 
izah edeceğim. Gensorunun mevzuu hakkında 
Anayasamız başta olmak üzere, kanuna ve hu
kuka dayanan görüş ve kanaatimizi kısaca arz 
edeceğim. Anayasmızm 132 nci maddesini bir ke
re daha iyice ve dikkatle okayolım : 

Maddede ne diyor? Fıkra iki : «Hiçbir organ, 
makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kulla
nılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve 
telkinde bulunamaz.» 

Fıkra üç : «Görülmekte olan bir dâva hak
kında yasama meclislerinde yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapı
lamaz, veya her hangi bir beyanda bulunula
maz» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin tedvi
ni sırasında yapılan müzakereler Kurucu Mec-
li,<? zabıtları okunarak tetkik olunursa, iddiamız-
uf ne derece haklı bulunduğumuzu Yüce Meclisi 
Teşkil eden bütün grupların mensubu muhterem 
üyelerin teslim edeceklerini ümidetmekteyiz. Ba
kınız muhterem arkadaşlarım, üçüncü fıkra hak
kında, bu fıkranın kapsamına giren ibare ve ifa
deler üzerinde Kurucu Meclisin sayın üyeleri 
haklı olarak ne büyük hassasiyet göstermişlerdir. 
Kurucu Meclis Üyesi Kâmil Başaran bu fıkra 
hakkında konuşurken, «Bu mânilerin konulması-
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nm sebebi, Yüksek Heyetinizin malûmları oldu
ğu veçhile yasama organının, yetkili organ üze
rinde her hangi bir surette tesir yapmaması, se
bebinden doğmaktadır.» demiş ve yasaklamanın 
mahkemeden gayrı hazırlık ve ilk soruşturmada 
da uygulanmasını istemiştir. 

Yine Kurucu Meclis Üyesi Sayın Ahmet Bil
gin, aynı fıkra üzerinde konuşurken, şöyle be
yanda bulunmuşlardır : «Yani yasama meclis
lerinde soru sorulmaz da yasama meclisleri hari
cinde soru sorulabilir mi denmek isteniyor?» de
miş ve fıkranın görülmekte olan bir dâva hak
kında yasama meclislerinde ve Meclisler dışında 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz şeklinde, 
değiştirilmesini teklif etmek suretiyle daha ge
niş tatbikat istemiş ve bunu savunmuştur. Sa
yın Fehmi Alpaslan da; aynı hususu savun
muşlar, Sayın Atalay Akan ise, aynı konuda 
yaptıkları konuşmada, maddede Yasama Mec
lislerinde soru sorulamaz, görüşme yapılamaz 
veya her hangi bir beyanda bulunulamaz de
nilmektedir. Malûmuâliniz bu hükmün tedvi
ninden maksat, mahkemelerin seyri esnasında 
hâkimlerin hiçbir tesir altında kalmamalarını 
temine matuf ve aynı zamanda mahkemelerin 
prestijini korumaktır. Acaba dâva safhasına 
temyiz safhası da dâhil midir, hüküm katîje-
şinceye kadar gider mi, gitmez mi, bu cihe
tin tavzih edilmesini rica edeceğim, demek su
retiyle, daha büyük bir hassasiyetin içerisin
de bulunulmasını, haklı olarak istemişlerdir. 

Bakın, komisyon sözcüsü ne diyor, arkadaş
larım : 

Komisyon Sözcüsü Sayın Nurettin Ardıç-
oğlu, cevabi konuşmasında şöyle demektedir : 
«Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları mesele
lerden biri de görülmekte olan bir dâva hakkm-
da Yasama Meclislerinde soru sorulmaması hu
susudur. Evvelâ görülmekte olan bir dâva de
nince, sorulamaz hükmü temyiz safhasına şâ
mil ve hüküm kesinleşinceye kadar sirayet 
eder. İkinci olarak arkadaşlarım, söyledik
leri, hiçbir sual sorulamıyacağı hususudur. Ta-
biatiyle bunun kıstası dâvaların görülmesine 
ve hükme tesir edici mahiyetteki soruların 
sorulamıyacağıdır. Kriteryum budur. Yoksa 
bir hâkim dâva görmekte iken suiistimal yap
mış, elbette hakkında soru sorulacaktır. Uzun 
müddet bir şahıs mevkuf tutulmuş, mahke

mesi sürüncemede kalmış, haddizatında bu dâ
vaların görülmesi iki üç aylık bir şey, ama, 
senelerce devam etmiş, tabiatiyle bir milletve
kili bu dâvanın ne safhada olduğunu sorabile
cektir. Fakat, soru derinleştirilmiyecektir. Za
ten derinleştirilirse o zaman mahkemenin sey
rine tesir edecek mahiyetinde sayılacaktır. 
Mahkemeye fesir edecek beyanda bulunulaını-
yacaktır.» demektedirler. 

Sayın milletvekilleri; okuduğum mütalâa
ları serd eden Kurucu Meclisin değerli üye
leri en iyiyi, en doğruyu ve en haklıyı savun
muşlardır. Ve bu ifadeleri ile Anayasamızın 
132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ifade 
olunan, yargı yetkisinin kullanılması ibaresine 
de ruh ve canlılık vermek suretiyle delâlet et
tiği mânayı tereddüde mahal olmıyacak şekil
de kanun koyanın bu ifade ile neyi kasdettiği-
ni izah etmişlerdir. Fıkrada görülmekte olan 
bir dâva hakkında Yasama Meclislerinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, 
şeklinde ifade olunan yasaklamanın kupkuru 
bir yargı yetkisi, yani bir mahkemenin her yö
nünden dâvaya bakmak salâhiyeti, kasdedil-
memiştir, edilemez ve edilmesine imkân yok
tur. 

Buradaki yargı yetkisinin kullanılması hali, 
o mahkemenin, önüne gelen ve bakmakla vazi-
sinde, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Mil-
feli ve yetkili olduğu dâvanın her halini tazam-
mun eder. Nitekim Anayasamız 4 ncü madde-
letinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle 
kullanır.» demekle ve keza 7 nci maddesinde, 
«Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır.» demekle, yargı yet
kisini, o yetkiyi haiz merciin ise müdahalesi, 
fiilî vaziyeti olarak ifade etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi gensoru öner
gesinde ne deniyor! Şöyle deniyor : «Bâzı Da
nıştay kararlarının uygulanmaması konusun
da Bakanlar Kurulunun siyasi sorumluluğu 
açık olduğundan» denmek suretiyle, burada 
yapılacak görüşmelerin Hükümetin siyasi so
rumluluğuna dair olacağı görüş ve iddiasiyle 
gensoru önergesi sahipleri tarafından Anaya
samızın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki 
«Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmasiyle 
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ilgili sora sorulamaz, görüşme yapılamaz vçya 
her hangi bîr beyanda bulunulamaz* hükmü
nün mahzur ve mâni teşkil etmiyeceği ileri sü-
rülebilmektedir. 

ilk bakışta hal böyle görünür ise de, neti
cesi hükümetlerin düşmesine kadar gidebilen 
bu murakabe müessesesinin işletilmesi halinde 
konunun hususiyeti itibariyle suçlandırılan 
Hükümet, tasarruflarının kanunsuz olmadığını 
pek tabiî olarak savunurken, ister istemez gö
rülmekte olan dâva veya takdimen alınmış te
hiri icralar hakkında bunları ilgilendiren be
yanda bulunacaktır, t>unu önlemeye imkân yok
tur. Böylece Anayasanın 132 nci maddesi ister 
istemez ihlâl olunacaktır. Bu kaçınılmaz bir 
hal iken, bile bile bu yolda ısrarın neticesi 
doğacak mazarrat hiçbir mazeretin siperine 
mâruz gösterilemez. 

Muhterem Milletvekilleri; 
132 nci maddenin tedvini sırasında Kurucu 

Mecliste üye olup beyan ettikleri fikirleri yu
karda ifade ettiğimiz muhterem zevatın birisi 
Millet Partisine, diğeri C. H. P. sine mensup 
şahıslar olup, birisi hariç diğerleri halen Sena
to ve Millet Meclisinde üye olarak bulunmak
tadırlar. Bizim de katıldığımız bu fikirlerine 
sadık kalarak şimdi de cesaretle bizi destekli-
yeceklerini ümidetmek isteriz. 

132 nci maddenin 3 ncü fıkrasından başka 
ikinci fıkrasında mevcut «Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasın
da mahkemelere ve hâkimlere tavsiye ve tel
kinde bulunamaz.» hükmü dahi ayrıca ve müs
takil bir mâni sebebi teşkil eder. 

Ortada açılmış idari dâvalardan birisi dahi 
kesinleşmiş değildir. 

Tehiri icra kararları tedbir olup kesin ka
rar değildir. Kaderi asıl dâvanın halline bağ
lıdır. 

Açılacak bir görüşme ile ithamlar ve muka
bil defiler doğrudan doğruya derdest dâva
ların esasına tesiri muhtemel telkin, tavsiye 
vasfı taşıdığı kadar, yargı yetkisinin kullaml-
masiyle ilgili bir soru, görüşme ve beyan ola
rak da, Anayasa hükmünün lâfzına ve ruhuna 
aykırı olacaktır. 

Bundan başka, gensoru görüşmeleri sonun
da Millet Meclisince Hükümete görevsizlik iz
har edilirse, henüz yargı mercii bir karar ver
meden önce dâvâlı idare yasama meclisince mah

kûm edilmiş olacağı gibi, Millet Meclisinin ka
rarı .güven şeklinde tecelli ederse bu da yargı 
mercii nezdinde davacı aleyhine bir tesir icra 
edecektir. 

Gensoru talelbinde bulunan iki sayın üye
nin teşriî ve ilmî müktesebatı itibariyle duru
mun ve doğru olanın ıbu olduğunu 'bilmedikleri
ni veya başka şekilde düşündüklerini ve bun
da da samimi olduklarını kabul etmök müm
kün değildir. 

Biz Hükümetin icraatından dolayı, mura
kabesine, hesap vermesine taraftar olmıyan bir 
fikriyatın ve zihniyatm savunucusu değiliz. 
Zira Hükümetin veremiyeceği bir hesap içinde 
bulunduğuna da kaani değiliz. 

İstediğimiz odur ki ; medeni insanlar olarak 
hukuk nizamının yerleşmesi taraftarıyız. En 
'büyük nizam koyucu olan Anayasaya şerefle 
bağlı ve saygılı olmanın şuuru içinde tekrar 
ediyoruz. 

Gensoru haıkkmdaki 89 ncu madde ile Ana
yasanı 132 nci maddesinin bahis konusu hükmü 
tearuz etmektedir. Gensoru hakkındaki Hüküm 
genel ve gerektirici bir hükümdür, yani umumi 
olarak gensorunun nasıl yapılacağını tâyin ey
lemektedir. Buna mukabil 132 nci maddenin gö
rülmekte bulunan dâvalar hakkındaki hükmü 
tamamen özel ve yasaklayıcı bir hükümdür. 
Özel hükümlerin genel hükümleri takyidede-
ceği bilinen İ3İr hukuk kuralı olduğu gibi, ya
saklayıcı hükümlerin gerektirici hükümlere tak
dim edilmesi de yine bir hukuk kuralıdır. 

Binaenaleyh, hâdisemizde tamamen bir hâli 
hususi olan, görülmekte bulunan dâvalar ha'k-
kında Yasama Meclislerinde görüşme yapılıp 
yapılamıyacağını tâyin ederken her iki hukuk 
kuralının da karşımıza çıktığını görmekteyiz. 
Bu itibarla yasaklayıcı hüküm olan Anayasanın 
132 nci maddesi hükmünü her şeyden önce na
zara alarak İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre 
gensoru .önergesinin müzakeresine mahal olma
dığı- hususundaki takririmizin kabulü zarure
tini ifade eder. Saygılar sunarım. (A.P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kırca aleyhde. Buyurun 
efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Pek muh
terem arkadaşlarım, Sayın Arıkan, Temsilciler 
Meclisi tutanaklarından burada bâzı kısımları 
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okudu. Arkadaşlarımızın yanılmalarını önle
mek için, evvelâ şunu belirtmek isterim ki, 
okudukları tutanaklar, evvelemirde Anayasa
nın 132 nci maddesinin bugün mer'i olan şekli
ne mütaallik değildir. Sayın Arıkan'ın okuduk
ları tutanaklar o zaman Temsilciler Meclisi Ana
yasa Komisyonu sözcüsü Sayın Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun, Temsilciler Meclisinde, daha me
tin Millî Birlik Komitesine gitmeden önceki 
şekli üzerinde verdiği izahattır. Binaenaleyh, 
münhasıran bu izahata dayanarak Sayın Arı
kan'ın vardığı neticeleri çıkarmanın imkânsız 
olacağı da aşikârdır. Sayın Feyzioğlu benden-
evvel izah etti : 132 nei madde, türlü tereddüt
ler yaratmıştır. Bizızat Sayın Arıkan'ın bura
da okuduğu pasajda, Ardıçoğlu, bâzı hallerde, 
hattâ yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili ola
rak dahi sualler sorutabileceğim kabul etmiştir. 
Kaldı ki, yine Sayın Arıkan'ın burada okumayı 
unuttuğu ve yine Temsilciler Meclisi Anayasa 
Komisyonu adına Sayın Âmil Artus tarafından 
yapılmış beyanlar vardır ki, bu beyanlar, ken
disini tekzibe kifayet eder. 

Muhterem arkadaşlarım, (A. P. sıralarından, 
bir müdahale) Anayasayı biz yaptık kardeşim. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Sizden öğrene
cek değiliz. (A. P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız efendim. Arkadaşlar, yerimizden bağır
mak fayda etmez, yerimizden bağırmayın. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Kaldı ki, 
en basit bir hukuk mantığı dahi, 132 mci mad
deyi okursanız, mahkemelerin bir zamanlar yü
rütme organının ve yasama organımın baskısı al
tına alınmasını önlemek için sevk edilmiş olan 
bu hükümlerin kanunsuz işlemleri yapan hükü
metleri her halükârda yasama organının mura
kabesinden kurtarmak için yapıldığı anlaşılır. 
«Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya 
her hangi bir beyanda bulunulamaz. Yargı yet
kisini mahkemeler ve hâkimler kullanırlar.» 

Binaenaleyh, üzerinde soru sorulamıyacak, 
görüşme yapılamıyacak veya her hangi bir be
yanda bulunulamıyacak olan husus hâkimlerin 
ve mahkemelerin, o da idari mahiyette değil, yar
gı yetkisini kullanırken yaptıkları işlemlerle il
gilidir. Bu da ancak, bir dâva görüldüğü sıra

dadır. Bu dâvanın nasıl açılacağını, burada bu
lunan muhterem arkadaşlarımıza tekrar izah et
meyi doğru bulmam. Dâva derdesttir, Sayın Ba
kan. Dâvanın derdest olması kâfi değildir. Yar
gı yetkisi ile ilgili soru sorulamaz, deniyor, bu 
dâva ile ilgili olarak uzaktan yakından hiçbir 
konuda soru sorulamaz, denmiyor. O halde bu
rada zatıâliniz Ulaştırma Bakanı olarak nasıl 
olur da İstanbul yangını •dolayısiyle dâvalar açıl
mışken izahat verebildiniz? (A. P. sıralarından 
Gürültüler) Her hangi bir beyanda bulunula
maz, diye ilâve ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ortada pek 
aşikâr bir durum var. Şu anda burada, hattâ bir 
miktar Anayasa bakımımdan da gecikmiş olarak, 
bir gensoru önergesini görüşmek mecburiyetin
deyiz. Kaldı ki, bütçenin kapanış konuşması sı
rasında Sayın Başbakan, bırakımız bu gensoru
nun gündeme alınıp alınmamasının görüşmesi
nin önlenmesini, bizzat gensorunun açılmasını 
teşvikkâr ifadelerle karşılamışlar. Meclisin mu
rakabesi Danıştay kararlarının infaz edilmemesi 
karşısında işler, meseleyi, siyasi mesuliyet var 
mı, yok mu yönünden reylerinizle halledersiniz, 
mealimde sözler kullanmışlardı, öyle ümidederim 
ki kendileri bugün gruplarımdan bâzı üyelerinin 
kendileriyle yasama organları arasına sokmak 
istedikleri bu asla ve asla tasvibi mümkün olmı-
yan paravananın arkasına gizlenmeye tenezzül 
buyurmıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da belirtmek 
isterim. Burada bir karar alacaksınız, bir emsal 
yaratacaksınız. Sayın Bağcıoğlu arkadaşımız 
bunu tavsiye ediyor. Şunu da kendilerine hatır
latmak isterim ki, daha önce mesele kolaylıkla 
halledilebilir mülâhazasiyle Sayın Bahadmlı ar
kadaşımızın ilk önergesini Anayasa Komisyonu
na sevk edilmesine ben de medar almıştım. On
dan sonra kendisi benimle ve Atalay Akan'la 
konuştuğu zaman burada, beyan ettiği fikirlerin 
tam aksini beyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bendeniz, hepi
mizin hürmet etmekle mükellef olduğumuz bir 
yüksek şahsiyetin yanında, hukukî görüşlerine 
hepimizin hürmet edeceğini sandığım Sayın Şe
ref Kayalar'ın, yayınlanıp yayınlanmadığını 
bilmiyorum, yayınlanmak üzere yazdığı ve altı
na tereddütsüz imzamı atacağım bir makalesini 
görmüşümdür. O makaleyi bana gösteren şahsın, 
hukukî görüşlerine arada bir aramızda ne yön-
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de ihtilâf olursa olsun, inandığım kimsenin Sa
yın Bozbeyli arkadaşımızın bu kanaatte olmadı
ğını, bilmiyorum. Burada gelsin aksini söylesin 
o zaman hepimiz bu önergenin lehinde oy kulla
nalım. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Bu Boz
beyli'nin şahsına aittir. 

COŞKUN KIECA (Devamla) — Bozbeyli'-
nin fikri şahsına aidolabilir. Fakat Bozbeyli'nin 
ifadesi, üzerinde dikkatle durulması gereken bir 
fikirdir. Her halde Sayın Bağcıoğlu'nun fikir
lerinin çok daha üstünde dikkatle durulması 
icabeden bir şahsiyettir. (A. P. sıralarından gü
rültüler), (C. H. P. sıralarımdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da belirtmek 
isterim; bu önergeyi kabul ettiğiniz takdirde, 
sarahaten Anayasanın hükümlerini ihlâl etmiş 
olacaksınız. Anayasaya aykırı olarak ve İçtüzü
ğün yapılmasına mütaallik usullere riayet etmi-
yerek, Anayasaya aykırı teamülî hukuk yarat
mak yolundasınız. Bu teamülî hukuku burada 
Meclis kararları yolu ile yaratırsanız sanmayı
nız ki, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açıl
ması sadece kanunlar ve içtüzüklere hasredilmiş
tir. Meclis bu türlü kararları aleyhine Anayasa 
Mahkemesine gidilmez. Böyle bir zehaba kapılan
lar yahut kulağınıza bunları fısıldıyanlar varsa, 
bunlara inanmayınız, çünkü bu gibi hususlar
da yetki saptırması 'diye bir usul vardır. Yetki 
saptırması yoliyle, dolambaçlı yollardan muhte
vası maddesi itibariyle bir İçtüzük kaidesi vaz'-
ettiğiniz zaman bu İçtüzük kaidesini de Anaya
sa Mahkemesi iptal eder. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda Anayasa
nın 89 ncu maddesi hepimize bir gensoru öner
gesini görüşmek vecibesini yüklemektedir. Şu an
da bu gensoru önergesini görüşmediğiniz takdir* 
de, onun yerine alacağınız her hangi bir konu
yu görüşüp karara bağlarsanız, her hangi bir 
konu, biliniz ki, bu Mecliste ancak İçtüzükte ve 
Anayasada muteber olarak yeralan usullere gö
re görüşülebilir. Anayasanın ve İçtüzüğün şu 
anda görüşülmemesini emrettiği bir husus yeri
ne görüşeceğiniz diğer bir hususu da, ben emi
nim ki, Anayasa Mahkemesi muallel bulacak ve 
iptal edecektir arkadaşlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar), (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden bağır
mayın efendim. 
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(Muhterem arkadaşlar, verilmiş olan bir öner
ge hakkııvda, bir usul müzakeresi açtık. Bu 
usul müzakeresi, iki lehte, iki aleyhte arkadaş 
konuşmak suretiyle, ibitmiş bulunmaktadır Bi
naenaleyh, bu usul müzakeresi bitmiş olduğu
na göre, bu husustaki Başkanlığın fikrini ve ka
rarını lütfen dinlemenizi rica ederim. 

Anayasamızın 89 ncu maddesi : «Gensoru 
yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. Milletve
killerince veya bir siyasi parti grupunca veri
len ıgensoru önergesinin gündeme alinıp 
almmıyacağı, verilişinden sonraki ilk birle
şimde görüşülür.» Gündeme alınıp almmıya
cağı ilk birleşimde görüşülür, dediğine göre, 
ilk birleşimde de biz ancak gündeme alınıp 
almmıyacağı hususundaki görüşmeleri idare et
tiğimize göre, biz bunun başka surette Ana
yasanın âmir hükmü karşısında başka bir 
işlem yapmak durumunda olmadığımızı, (A.P. 
sıraların dan gürültüler) Eiyasetin başka bir 
işlem yapacak durumunda olmadığını evvelâ 
arz ederim. (C.H.P. sıralarından -alkışlar) (A.P. 
sıralarından «geçmişte tatlbikaltı var» sesleri) 
Müsapıde buyurun arkadaşlar, rica ederim, sö
züm bitmedi efendim, sözüm bitsin de, sonra 
konuşalım efendim, müsaade buyurun. Konuş
malar esnasında Anayasanın 132 nei maddesin
den de bahsedildi. Bu maddenin, esas matlabı 
mdhkemel erin bağımsızlığı hakkındadır. Mah
kemelerin baŞımsızTığma ait bir konu burada 
mevzuubıahsedilmivor. Yalnız, önergenin gün
deme alınıp alınmamasının istenip istenmedi
ği mevzuubahis, Ancak bu husus ile ilgili ve
receğiniz karar hakkında konuşmak mümkün
dür. Yoksa, esas mesele hakkında esasen ko
nuşmaya kalkarsanız, ben burada sözümü ke-
.seoeğim. Binaenaleyh, bu hususta Başkanlığın 
kararını dinlemiş bulunuyorsunuz. Gündeme 
alınıp alsnmaması hususundaki müzakerelere 
devaım edeceğiz. 

KEMAL BAĞCIO&LU (Ankara) — Emsali 
var, bu Mecliste alınmış karar vaır. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdahale 
etmeyin. (Gürültüler) 

KEMAL BAÖCIO&LU (Ankara) — Sayın 
Başkan, emsal var. Anayasa Komisyonuna bu 
Meclis aynı mahiyette bir dosyayı havale et
miştir. Asıl bu tutumunuz usulsüzdür, dos
ya burada. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun. Siz hukukçu
sunuz. Emsal karanla, İçtüzük bilmem şeysiyle 
Anayasa ihlâl edilemez. Bunu bilmeniz icabe-
der. (Orta,ve sağ sıralardan sürekli alkışlar) 

Başkanlığın kararı budur, devam edeceğiz. 
MUSTÂFA KAPTAN (Sinop) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkındaki müzakere ve 

söz bitmiştir. Hangi usul hakkında? 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Tatbikat 

olan yerde usul vardır. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ederim, oturunuz yerinize. 

Usul hakkında müzakere bitmiştir ilân ettim 
burada, başka bir işlem yapmış değilim. (A.P. 
sıra! arından gürültüler) 

Oturun rica ederim oturun, çok rica ederim, 
oturun efendim. (Gürültüler) (Emsali var ses
leri) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Meclis Baş
kanlığının dikkatini çekerim, aynı Başkanlık
ta aynı şekilde emsali vardır. Usul hakkında 
söz istivorum. Misali var ISayın Başkanım. Bir 
dakikalık söz verin. 

B ASKAN — Rica ederim, oturunuz yerini
ze. Baakanlıprn muamelesi sizin düşün dükünüz 
gibi delildir. Bir zaman geliyor, bir kararı on
lar alkıslıvor, bir zaman ecelivor siz alkışlı
yorsunuz. Başkandık bildiğinizden sasmaz efen
dim. Bu suretle şaşırtamazsınız. (Alkışlar) Lüt
fen1 oturun yerinize. 

Şimdi müsaadenizle... (Gürültüler) Efendim, 
rica ederim, biz müzakerelere başlıyoruz. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz vermem, usul mü
zakeresi bitmiştir. Lütfen oturun. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Tatbikatı 
var edendim. 

BAŞKAN — Hangi tatbikat? Tatbikat filân 
bir sev yok. Anavasanın hükmünü burada ifa 
edivoruz. Ta+lbikat falan yok, oturun lütfen ye
rinize. îctüziioni tatbik edeceğim. Oturun ye
rinize. (Gürültüler) 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Tatbik 
ediniz efendim. Başkanlığın bir tatbikatı diğer 
tatbî'Vnihntfi uvmuvor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, lütfen otu
runuz. Cok rica ederim, oturun, diyorum. 

•Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların 15 dakika ile kısıtlanmasını arz 

ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun, aleyhinde. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, susacak mısınız, 
yoksa birleşimi tatil edeyim mi? Rica ederim; su
sun efendim. Bu kadar müzakerelerde bulun
dum, bu kadar gürültü görmedim. Rica ederim 
susunuz. Yoksa celseyi tatil ederim. 

COŞKUN KIRCA (Istalbul) — Muterem ar
kadaşlarım; bir gensorunun gündeme alınıp 
alınmaması konusu görüşülürken, o kanaatte
yim ki, Anayasamızın ruhu ve şimdi yapacağı
mız görüşmenin mahiyeti her hangi bir zaman 
'sınırlamasının, hele Yüce Meclisin karariyle 
konmasına tamamiyle mâni bulunmaktadır. 
Hakikaten muhterem arkadaşlarım, şimdi ya
pacağımız görüşmenin mahiyeti nedir? Gen
soru önergesini veren ilk imza sahibi önergesi 
üzerinde niçin bir gensoru açılması gerektiği
ni izah edecek, daha sonra aynı konuda Mec
lisimizde mevcut bütün siyasi parti grupları ve 
Hükümet bu konudaki fikirlerini beyan ede
ceklerdir. Daha önce, yine Savın özo&ul arkada
şımız gensorunun bu hükümlerine kıyasen 
uygulanan genel görüşme önergelerinin gün
deme alınıp alınmamasiyle ilgili bir görüşme 
sırasında, bu sabah bir yeterlik önergesi verdi
mi vaikit, Savın Başkanımız Bozbeyli bu konu
da yeterlik önergesinin bahis konusu olaımıy am
calarını. çünkü Anayasanın behemehal muavven 
teşekküller adına konuşma yapılmasını emret-
timni belirtti. Ve bu konuşmalar yapıldıktan 
sonra, avrıca başka kimselerin başka grunlar 
adına konuşma yapamıyacainna göre konuşma
nın esasen Anayasanın emrettiği konuşmalar 
yapılınca sona ereceğini ifade buyurdu. 

iSimdî muhterem arkadaşlarım, görüyorsu
nuz ki; şu anda yanacağımız müzakere, esasen 
sınırdı bir müzakeredir. Bu müzakere esasen 
sınırlı bir müzakere iken, Ibövle bir müzake-
revi flfvrıca hatinlerin konuşmalarını, zaman 
tahdidi ile sınırlamanın Anavatanın maksadı
na aykırı olacağı aşikârdır. Eğer Anayasanın 
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89 ncu maddesine mütaallik olan gerekçe oku
nursa görülür ki; Anayasa koyucusu, gensoru 
önergesi verilir verilmez, gensorunun kendisi
nin açılması prensibinin kabul edilişini ve 
ıgensorunun açılmasının evvelemirde, ıgensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması ko
nusunda bir müzakere yapılmasını gerektir
mesinin amacı, esasen ikide bir gensoru 
önergeleri verilmek suretiyle, gensorunun 
kendisini müzakere et'tirmek suretiyle, Meclis 
çalışmalarının aksatılmaması olarak göster
miştir. Ancak, yine Anayasa vâzıı gerekçesinde 
demektedir ki, her halükârda bundan' önceki 
sistemde olduğu gibi, gensoru önergesi veri
lince bu konuda müzakeresiz bir oylama yapı
lıp da gensoru açılmam kabul edildi veya edil
medi kararına varılmasını uygun görmemiş, 
her halükârda bar ömgörüsmenin yapılmasını 
zaruri bulmuştur. Bu öngörüsme, esasen kifa
yetle sona ermiyecek olan bu Önıgörüşme, esa
sen muayyen kimselerin konuşabileceği bir 
önsförüşmedir. Muayyen kimselerin konuşabile
ceği bir öngörüsmenm mahiyeti icabı Meclis 
çalışmalarını aksatacak ölçüde uzaması düşü
nülemez. 

Esasen bu öngörüşmenin yanılma sıradaki 
m Rikkat budur. Bövle olunca bu öngörüsme için
de dalhi zaman kavıtlamasma gitmek, aslında 
Anavalsanın maksadına avkırı bir hareket olur. 
Bunu yakmaya imkân yoktur. Bövle bir önerce 
oylanamaz, kanaiatindeyim, arkadaşlar. (C.H.P. 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Nihat Erim, bu
yurun. 

SAMİ BÎNİCtOĞLU (Manisa) — Ben d» söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu, siz lehte 
mi, aleyhte mi istediniz? 

®AMÎ BÎNİCtOĞLU (Manisa) — Aleyhte 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Nihat Erim grup 
iadma al«vhte divoıflar. 

SAMİ BÎNİCtOĞLU (Manisa) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, grup adına 
buyurun efendim, aleyhte. 

C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM 
(Kocaeli) — Muhterem milletvekilleri, gensoru, 
Anayasamızın, Devletin kuruluşunda düşündüğü 

belli başlı müesseselerden biridir. Millet Meclisi
nin vazifelerini sıraya koyduğumuz zaman, ka
nun yapma vazifesinin hemen yanında, icrayı, 
yani Hükümeti murakabe etme vazifesinin geldi
ğini görürüz. 

Gensoru ise, icrayı yani Hükümeti muraka
be etme vazifesinde, Millet Meclisinin elinde 
belli başlı müessir vasıtadır, öte yandan, gen
sorunun verdiğimiz önergede tesbit ettiğimiz 
gensoru konusunun hedefi nedir, biz iddia edi
yoruz ki, Hükümet Danıştay'ın vermiş oldu
ğu tehiri icra kararını yerine getirmemekle 
Anayasayı ihlâl etmiştir. Arkadaşlar, bu re
jim bâzı esaslara dayanmaktadır. Bu esaslar
dan biri, Hükümetin, yine Anayasanın tesbit 
ettiği şekilde, mahkeme kararlarına saygılı 
olmasıdır. Hükümet, mahkeme kararlarına 
saygısızlığa başladığı günde Anayasanın dışına 
çıkmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Bey rica ediyo
rum. Bu tahdit meselesi hakkında konuşmanız 
icabeder. Siz murakabeden bahsetmeye başla
dınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Sayın Başkan göreceksiniz ki, 
tahdit niçin yapılamaz, bir iki cümle sonra 
varacağız. 

Memleket çalkalanıyor. İstanbul Üniversi-
tes Hukuk Fakültesinin en tanınmış en hür
met toplamış profesörleri her gün gazetelerde 
makaleler yazıyorlar. Ankara Üniversitesinin 
Hukuk Fakültesinin en tanınmış profesörleri 
gazetelerde her gün makaleler yazıyorlar. Ve 
ne diyorlar? Danıştaym tehiri icara kararları
nı yerine getirmek, onların icabına uymak 
Hükümetin vazifesidir diyorlar. Hepiniz görü
yorsunuz ki ; bütün üniversiteler, memleketin 
münevverleri bu mesele üzerine eğilmişlerdir. 
Ve siz şimdi, bu meseleyi burada konuşmak ve 
aydınlığa çıkarmak teşebbüsüne giriştiğiniz an
da iki yoldan buna mâni olmaya çalışıyorsu
nuz. 

Bir, mahkeme kararlan burada münakaşa 
edilemez diyorsunuz. Sayın Başkan, çok hak
lı olarak, Anayasanın 89 ncu maddesinin em
rine uyarak, sizin bu teşebbüsünüzü bertaraf 
ediyor. Arkadan bir önerge veriyorsunuz, 15 
dakika ile tahdidedelim diyorsunuz. 15 dakika 
ile neyi tahdidediyorsunuz? Bu Meclisin başlı-
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ea-vazif elerinden biri olan gensoru yolu ile Hü
kümeti murakabe etmek teşebbüsünü tahdidedi-
yorsunuz. Anayasanın 89 ncu maddesi, bu 
önergenin gündeme alınıp alınmamasında* kim
lerin konuşabileceğini zaten tasrih etmiştir. 
önergenin altında mütaaddit imza varsa imza 
sahiplerinden yalnız birisi konuşur demiştir. 
Ve grup sözcülerine verilir, demiştir. Yani 
Anayasa yapılacak tahdidi yapmıştır. Anaya
sanın yaptığı bu tahdidin ötesinde bir tahdit 
koymak, zaman tahdidi koymak, Anayasanın 
bu madde ile istihdaf ettiği maksadın ortaya 
çıkmasını bu suretle engellemektir. Arkadaş
larım bundan ne kazanacaksınız? 15 dakika 
değil de yarım, saat olursa, grup sözcüleri ni
hayet bir saat konuşursa ne kaybedeceksiniz? 
Tahditten ne kazanacaksınız,? Kamu oyu önün
de gensoru önergesinden kaçmak, muhalefet 
partileri sözcülerinin konuşmalarını gensoru 
gibi önemli bir Meclis vazifesinin ifasında tah-
dideden bir hüviyetle memleketin karşısına çık
maktan ne kazanacaksınız? Ben anlamıyorum. 
Anlaşılıyor ki, mantık durmuş, idrâk durmuş, 
bir hırs içinde Seçim Kanununu çıkaralım di
yorsunuz. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Talât Kösçoğlu, lehte, 
buyurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım; burada gensoru üzerinde bir ko
nuşma açılmış değildir. Gensorunun gündeme 
alınıp, alınmaması keyfiyeti burada görüşül
mektedir. Sayın Profesör Nihat Bey, şu kür
süde ilmî hüviyetini de kullanarak meseleleri 
çok başka istikametlere götürmek istemiştir. 
Şunu arz edeyim ki*, burada bu gündeme alınıp 
alınmaması keyfiyeti üzerinde, esas fikirlerini, 
düşüncelerini ve zihniyetlerini tamamen aşıla
maya veya izah etmeye çalışmışlardır. Halbu
ki; böyle bir keyfiyet katiyen mevzuubahis 
değildir. Bir gensorunun gündeme alınıp, alın
maması keyfiyetini 15 dakikalık bir zamanda 
rahat, rahat hüsnüniyet sahibi her hatip ifade 
edebilir. Mesele, şu meseleyi gündeme alalım 
mı; almıyalım mı keyfiyetidir. Şimdi daha 
evvel Sayın Kırca arkadaşımız da bu mesele
nin, Anayasa meselesi olduğunu, Anayasa mese
lesi olan gensorunun Anayasanın ruhu icabı 
hiçbir surette tahdidedilemîyeceğinden bahset- I 
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mefctedir. Halbuki tahdidi, .madde kendisi koy
muştur. Ve burada meseleyi uzatmamak, gün
deme girip girmeme keyfiyetini uzatmamak, için 
ne yapmıştır, tahdidetmiştir. Grup sözcüle
ri şu şekilde konuşur diye tahdidi bizzat Ana
yasanın, kendisi koymuştur. Şu hale göre mü
saade buyurulursa, bu mevzu üzerinde dema
gojiye sapmadan, doğrudan, meseleye girelim 
ve eğer muhterem Heyetiniz kabul ederse, o 
zaman gensoru mevzuunda istedikleri kadar 
konuşma, imkânını sağlarlar. Ama,, biz bu zih
niyetle karşılaşmıyoruz,, tamamen bunun gün
deme alınıp alınmaması keyfiyeti içerisinde, 
kendi arzuladıklarına göre.. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, Sayın Köse-
oğlu çok rica ederim, 15 dakikalık müddet 
hakkında konuşunuz. Siz gündeme alınıp alın
mamasından, birtakım şeyden bahsettiniz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanın, gündeme alınıp alınmaması keyfiye
tinden, müddetin 15 dakika ile kısıtlanması 
üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müzakere konusu, konuşmala
rın 15 dakika, ile kısıtlanıp kısıtlanmaması hu
susudur. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Devamla), — Ben d* 
onu arz ediyorum Başkanım. 

Efendim diyoruz ki, bu 15 dakikalık müd
det içinde alınıp alınmaması keyfiyetini izah 
etmek mümkündür ve esas itibariyle gensoru 
mevzuu üzerinde geniş tartışmalar ancak gen
soru zamanında yapılabilir, gündeme aldıktan 
sonra konuşulabilir. Burada bu mesele üzerin
de durmamıza imkân olmadığına göre ancak 
gündeme alımp alınmaması keyfiyeti mevzuu-
bahistir. Burada, 15" dakikalık bir müddet içe
risinde en ağır bir hatip dâhi bunun gündeme 
aîmması faydalıdır veya değildir, şeklinde 15 
dakikaya sı ğdırabil ir. Bu bakımdan bizim ka
naatimize göre, takririn Rehindeyiz ve 15 daki
ka içinde her fikir rahatlıkla izah edilebilecek 
durumdadır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç... Vaz 
geçti. 

Sayın Etem Kıîıçoğlu'nun bir önergesi var
dır, okutmamı istiyorlar. Buyurun, okuyun 
efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Hatiplerin konuşma taleplerine, müsaade 

etmemek için: «Usul ve teamül veya emsal ka
rarlan Anayasayı ihlâl etmeyi mazur göstere
mez» buyrulmuştur. 

Takdir buyurulur ki; Riyaset Divanı İçtü
zük ve teamüllerle, Anayasa ve emsal kararla-
riyle bağlı olmak durumundadır. Fakat Riya
set Divanı taleplerin Anayasayı ihlâl durumun
da olduğunu beyan etmek durumunda değil
dir. Zira, Riyaset Divanı, Anayasayı ihlâl edip 
edilmeme konusunu karara bağlamak duru
munda ve yetkisinde olan Anayasa Mahkemesi 
durumunda değildir. 

Bu husuusn Büyük Meclisin ıttılaına arzını 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun 

î. Etem Kılıçoğlu 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkanım benim takririmin pek üs
lûbu doğru değildir, ama bu şekilde de değil
dir. Müsaade ederseniz şu takririmin ihtiva 
ettiği mânayı kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim, Riyaset sizin ne 
demek istediğinizi anlamış durumdadır. Siz di
yorsunuz ki, Riyaset Anayasa Mahkemesi de-

BAŞKAN— 5 arkadaş çoğunluk olmadığını 
beyan için ayağa kalkmıştır, yoklama yapıla
caktır. 

Şeref Bakşık Sadrettin Çanga, Reşit Ülker, 
Orhan Birgit, Zeki Şâmiloğlu arkadaşlarımız 
ekseriyet olmadığını ifade ile yoklama taleıbet-
mişlerdir. Yoklama yapılacaktır. 

Arkadaşlar; yoklamaya başlıyoruz, lüt
fen gürültüyü kesin. Biz de yoklamayı dürüst 
yapalım. 

Saym arkadaşlar; isimleri okunan arkadaş
lar lütfen ayağa kalkmak suretiyle, buradayım 
desinler. 

(Yoklama yapıldı.) 

ğildir, bunu tefsir edemez, diyorsunuz. Riya
set Anayasayı tefsir etmiş değil, tatbikini et
miştir, arz ederim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan bu önerge üzerinde niçin müzakere açtı
nız? (Gürültüler) 

BAŞKAN — 15 dakikalık önerge üzerinde 
müzakere açtım. Rica ederim hep birden ba
ğırmayınız, anlaşılmıyor. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Müzakere 
açmak demek, neticede bir karar vermek de
mektir. Zatiâliniz bu müzakereyi açtınız, ne
ticede bir karar verilecektir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Niçin sabretmiyorsunuz, ne 
karar vereceğimi biliyor musunuz? Siz benim 
kalbimi biliyor musunuz? Lütfen oturun kar
deşim. (Gürültüler) Lütfen biraz susunuz da 
karar almaya vakit kalsın, rica ederim. 

Şimdi efendim, müzakerenin 15 dakika ile 
kısıtlanmasını istiyen... (C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar ve «ekseriyet yok» sesleri) 
Okuyayım da ondan sonra. Hemen ayağa kal
kıyorsunuz. Âdeta siz idare edeceksiniz bu 
Meclisi, ben değil. Bu önergeyi şimdi okutu
yorum. 

(Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Başka yeni gelen arkadaş var 
mı efendim? Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Yeterli çoğunluğumuz olmadığı için.. (A. P. 
sıralarından gürültüler, «var var»' sesleri) Ba
ğırdığını» nedir, anlamadım? («228 kişi var», 
«234 kişi var» sesleri, gürültüler. Bir grup üye 
Başkanlık Divanına doğru yürüdü) 

Burada sayılmıştır, iki defa saydırdım, iki 
defa okuttum, gerekli çoğunluğumuz mevcudol-
madığmdan 5 Mart 1966 Cumartesi günü saat 
14,30 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum efendim. 

Kapanma saati : 23.00 

S. -YOKLAMA 



M. Meclisi B : 61 4 . 3 . 1966 O : 2 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın .öğretmenlere huzur ve güven vermek ve Hüküme
tin bu konudaki tutumunu eleştirmek üzere Genel görüşme açılması konusundaki önergesinin açık 

oya sunulmasını isteyen öner jeye verilen oyların sonucu, 

(önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAlt 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
AYDTN 

Mustafa Şükrü Koç 
BALTKESİR 

Enver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

Üyo sayısı : 450 
Oy reron'cr : 351 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 217 
Çckinscrler : 0 

Oya katılraıyanlar : 98 
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[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Ismaü Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaa 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoglu 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNH 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Basar 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlıı 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
ismail Çataloğ'u 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 
Fuad Sirmen 

Ahmet Talıtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadtyı 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binioioğlu 
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Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pİrin çcioğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğua 

MUttLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nerm'n Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı E^atoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dir.igil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan U'ubahşi 

AÖRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Ce! âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Rıza Çetincr 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtij Pehlivanlı 
H. Turgut Teker 
nasan Türkay 
Muıtafa JC Yılmaz 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyaa Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
n'lmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataüv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
ibrahim Aytaq 
Fennî Islimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BITLI3 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUK 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

SIVA3 

Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğîu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

BURSA 
Nilüfer Giirsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd'l 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDÎRNU 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadırdı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
oabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balımj 

İ Ç E L 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

['Reddedenler] 
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Celâl Kılıç. 
İSTANBUL 

Ali Fuat Başgü 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali ^ytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüspala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

ADANA 
Kasım Gül ek 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
İbrahim Tekin 

(B.) 
ANKARA 

Hüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 

Vedat Âli Özkan 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfı Akdoğan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
nüVyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

Hasan Tez 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Nahit Mentege 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan A karca 
izzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan (Bakan) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Hasan özcan 

SİVAS 
Terfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

TEKIRDAÖ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Ilacıbaloğlıı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGA.T 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

BURSA 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
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M. Meclisi B : 61 4 . 3 . 1366 0 : 2 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Medn Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 
llhami Ertem 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Aziz -Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEfi 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

Suphi Baykam 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdürrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
llhami Sancar 
Selim Sarper 

ÎZMÎB 
Arif Ertunga 
Lebit Yıırdoglu 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Er demir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 

[Açık üj 

Hatay 

İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
nimmet Erdoğmuj 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Şevket Rrşit Hatipoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Fuat Ulııç 

MUÖLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 

(elikler] 

1 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmot Cebi 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğl» 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Görentaş (î. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
6.1. BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1966 Cuma 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha
dırlı'nm öğretmenlere huzur ve güven vermek 
ve Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştir
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/4) 

2. — C. H. P. Meclisi Grupu Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in, ham Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konusunda, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına 
dair önergesi. (11/1) 

3. — Konya Milletvekili ^Fakih özfakih'in, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, içişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada

şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda* görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
lramlu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

10. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
"-aVm, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Piritim Kanununun bâzı. maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale e^il-
™ns olduğu Adalet, içişleri MİT'i Fo-i+im ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bîr komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212, 4/62) 

11. — Sivas Milletvekili Mıvrtafa Ksmal Pa-
laoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey-



lül Kongre üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Gizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Maliye komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre
li'nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilce kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/167,4/65). 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ-
lavıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili arı
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kac 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çareamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözü'i sorusu (6/81) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver

site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
'6/35) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
jiıksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağma dair Millî Eği-

. tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 
7. — Bolu Millevekili Ahmet Çakmak'm, 

üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

9. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında *ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, tzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl müminin olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(1/109) 
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14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 

hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı EMnveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lölarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

21. — Adıyaman Miletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

23. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

24. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

29. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas ilinin turizm bölsreleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

30. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

31. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy îşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 



34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

35. __ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanay? mamulle 
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
ııüi, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Ain, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

42. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 

uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

43. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
hvnun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku-
nım veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

45. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
lakanmdan sözlü sorusu. (6 141) 

46. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

47. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
lığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
ığlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
hleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
gajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

51. — Kars Milletvekili Sevinç Düşensel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
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kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilipTdilmediğiııc dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

52. — Konya Milletvekilli İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (G/149) 

53. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin oır-
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

54. — Sakarya Milletvekili MusJihiddin Gü-
rerln, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtoli! 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko-
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru-sı: 
(6/151) 

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya v<. 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar 
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

56. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

57. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Hanı-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay

rılmadığına dair İmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

60. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
lolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
İcavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

62. — Nevşehir Miletvekili Salâhattin Hakkı 
Ssatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan söslü sorusu (6/159) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirikln, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

64. — istanbul Milletvekili Osman özerin, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
licin insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

65. — Manisa Milletvekili Muammer Dirikln, 
genel ahlâka ayları olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm vs Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

tf7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. O. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 
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68. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa- I 

rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Krodi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (8/165) 

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumaîı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan cöaîü sorusu (6/167) 

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

72. — İçel Milletvekili ismail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator-
ypmu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

75. — içel Milletvekili ismail Çataloğlu'
nun, içel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

76. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın- | 

da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

77. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

78. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'ın Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 
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86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

nun, işçi Sigortaları Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Âdil Kurt el'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
inlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu., 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınmdan söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

94. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner

gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

96. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
söslü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
:n, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve 3el baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve iskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196), 

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

101. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve işçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lınma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

102. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü-
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şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
porusu (6/201) 

105. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
vındır lık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/203) 

107. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (7/205) 

109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğhı'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanlan için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak 
ki Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satış? 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf-. 
fer Özdağ'm, eski istanbul Savcı yardımcısı-
mn, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (0/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Jğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kibri s'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assaınblesi taralından verilen kararm her han-
<ji bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
3akanmdan sözlü sorusu (6/213) 

117. — Ugak Milletvekili Fahri Urasızcğlu'-
ııun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola-
•ak inşa edilmek üsore, istimlâk edilen 5 0C0 
lonüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda no düşünüldüğüne dair 
îillî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanır in, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
')eş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A.P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
'ulûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
idenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
la yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 



121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218 J 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (6/224) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

129. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

9 — 
130. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 

Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

132. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi voliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

133. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

134. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

136. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

137. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdide-
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

139. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
istanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini Haruniye bu-
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cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'mn Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

142. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

144. — Van Milletvekili M. Salih Yıdız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi. 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanımdan sözlü sorusu. (6/242) 

146. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanımdan sözlü sorusu. (6/243) 

147. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından . sözlü 
sorusu. (6/244) 

148. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanmından sözlü sorusu. (6/245) 

149. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasmın programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

150. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, almması gerekli j 

tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'in, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp âfüşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

155. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
".al'ın, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, içişleri ve Adalet Bakanlarından 
-îözlü sorusu (6/254) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) 

159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıynce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
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yurdumuza bağlıyan Dereköy - Kırklareli, Pı-
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

160. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

164. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) in, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

165. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.O. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İSLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası: 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27, 1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinheıabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14.2.1966] 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) fS. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlü
sünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uyfirun-
luk bildiriminin sunulduğuna dair Savstav Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961. bütçe yılı Kesinhesa*) kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu rarcoru f3/136, 
1 W (S, Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
36 . 2 .1966] 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı-
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sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı /tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Milî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1. 3 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - tKINCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLEB 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtl 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do 
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptınJ 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da 
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 192r 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm öliûr 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık. 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'der 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
,(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin tsbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .19661 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akif oğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re-



cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 6) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

14 — 
17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

kanım tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili 1 Hakkı 
Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sılayönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkiım edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat uzarda'nm, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

18. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 


