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1. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 
24 Şubat 1967 Cuma günü yapılan birle
şimde içtüzüğe aykırı olarak oylanan öner
ge hakkında kendisine söz verilmediğinin 
zapta geçirilmesine dair demeci. 233 

2. — Adana Üyesi Mukadder Özte-
kin'in, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajans-
lığınca Topraik Mahsûlleri Ofisi İskende
run silosuna, ambar zararlılarını yok et
mek üzere konan «Kobalt - 60» m insan 
hayatı üzerinde tahribedici tesirler yap
tığına dair vâki neşriyatın tekzip ve hal
kın uyarılması lüzumuna dair demeci. 233: 
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rula sunuşları 234,278 
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edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sab-
ri Çağlayangil'le Dışişleri Komisyonu 
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kanlık tezkeresi (3/550) 234 

2. — Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının, ilgili komisyonlardan üçer 
üye alınmak suretiyle teşkil edilecek Ge
çici Komisyonda •görüşülmesine dair Mali
ye Bakanı Cihat Bilgcılıan'ın önergesi. 
(Milet Meclisi : 1/300, Cumhuriyet Sena
tosu : 1/725) 234:235 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Halil Ağar ve Ziya Nami Şerefhanoğlu-' 
na izin verilmesi haikkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi. (3/547) 235 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Sadi Koç aş'un, Millî Eğitim pol'ilti-
kam ve öğretmenler hakkında Senaito 
araştırması istiyen önergesi. (10/9) 278 

5. — Cumhuriyet Senatosu Taîbiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in, eğitim politikası 
üzerinde Senato araştırması istiyen öner
gesi. (10/10) - 278 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 6 arkadaşının, Mil
lî Eğitim politikası ile ilgili bir genel 
görüşme açılması hususunda önergesi. 
(8/15) 235:278 
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kı Ulay'm, 4 ncü Orduya dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman DemirePin yazılı ce-

Tasarı 
1. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkındaki, kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul 'olunan metni. 

Sayfa 
vabı. (7/191) 279:280 

2. — Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, İpraş Rafi
nerisinin tevsiine dair sorusu ve Başba
kan Süleyman Demirci'm yazılı cevabı. 
(7/295) 280:281 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmacamın, 19 06 icra 
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282,283:293 

(Millet Meclisi: 1/300; Cumhuriyet 'Senatosu 
1/725) (Malî ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân 
komisyonlarına)f 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde yapılan üç oturumda da salt 
ç o ğu nî uk sa ğlan a m adı. 

28 Şubat 1967 Salı günü saat 15 te top
lanılın ak üzere Birleşime saat 12,40 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Bask an vekili Diyarbakır 

Fikret Tıırhangil Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 232 - ^ 
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B Î R Î N G Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveklM S i m Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Salâhattin özgür (Tabu Üye) 

BAŞKAN — 40 neı Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Tabiî Üye Mehmet Özgünes'in 24 Şubat 
1967 Cuma günü yapılan birleşiminde İçtüzüğe 
aykırı olarak oylanan önerge hakkında kendi
sine söz verilmediğinin zapta geçirilmesine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, geçmiş tuta
nak üzerinde söz istemişsiniz, hangi husujtadır 
Sayın Özgüneş? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cuma günkü oturumda verilmiş 
olan bir yeterlik önergesi İçtüzüğe aykırı 
olarak oya sunulmuştur, Başkandan usul 
hakkında söz istemiştim, bu isteğin yerine ge
tirilmesi, İçtüzüğün verdiği sarih hakkım ye
rine getirilmedi, bunun tutanağa geçmesini 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tutanakta tesbitini istiyorsu
nuz bu hususun.. Sadece bu hususa mah
sus olmak üzere buyurun Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yım Baçüıan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, 24 Şubat Cuma günkü oturumda ve
rilmiş olan bir yeterlik önergesini iki bakım
dan İçtüzüğe aVkırı olarak oya sunmak isti-
ycn Başkandan söz isJtedim. Adalet Partisi 
Grupunun tamamiyle bir iç meselesi olması lâ-
zımgelen ve ancak Adalet Partisi Grupunda 
münakaşa edilebilecek olaın, Adalet Parltı'si Söz
cüsü falan mı olacak, filân mı olacak konu
sunu bir usul meselesi yaparak dakikalarca 
burada' münakaşa edilmesini, müzakere edil
mesine müsaade eden Bakkam benim İçtüzü
ğün verdiği sarih hakkımı kullanmama imkân 
vermemiştir. Bu hususta Başkanlığın tarafsız 
olması lâzımgelen hüviyeti ile kabili telif de
ğildir. Bunun tekerrür etmemesini temenni 
©diyorum. Saygılarımla» 

VE SÖYLEVLER 

I 2. — Adana Üyesi Mukadder Öztekin'in; 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajanslığmca Top
rak Mahsulleri Ofisi İskenderun silosuna, am
bar zararlılarını yok etmek üzere konan «Ko
balt - 60» m insan hayatı üzerinde tahribedici 
tesirler yaptığına dair vâki neşriyatın tekzip 
ve halkın uyarılması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mukadder Öztekin ga
ma ışınları tatbikatı hususunda gündem dışı 
beş dakikalık bir konuşma istiyorlar. İşin 
önemine ve beş dakikalık kısa talebine binaen 
Başkanlık kendisine söz veriyor, buyurun Sa
yın öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte-, 
rem üyeleri : Son günlerde basını ve kamu 
oyunu fazlasiyle ilgilendiren bir konu üzerin
de kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı; gıda 
maddeleri, zararlarına karşı mücadele proje
leri ile ilgili olarak. 

«Ambar zararlılariyle mücadele» konusun-
ıda bir problemin tahakkuku için üye memle
ketlerden birisinde araştırma ve uygulama, faa-

I liyetinde bulunacak bir filot tesis kurulması 
yolunda gerekli incelemeleri yapmış, neticede 
Ajansın bu husustaki ihzari temasları ilgili
ler tarafından incelenmiş, kanuînun memle-

I ketimiz için çok faydalı olduğu göz önüne 
alınarak 1963 yılında «İnönü Hükümeti» za
manında yukarıda a:dı geçen Ajansa müspet 

I cevap verilmiştir. 

I T. C. Atom Enerjisi Komisyonu, Tarım 
Bakanlığı, T. M. Ofisi, Ziraat Fakülted ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcile
rimin 8 - 19 Aralık 1964 tarihleri arasında yap-
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tıkları toplantı sonunda vardıkları görüş bir
liğine göre bir proje hazırlanıp 28 Aralık -
1964 tarihinde Birleşmiş Milletlere tevdi edil
miş ve taraflar arasında mutabakata varıl
mıştır. 

Projeye göre iskenderun da Toprak Mah
sulleri Ofisi silosuna monte edilecek bir (Ko
balt - 60) kaynağı vasıtası ile buğday ambar 
haşereleri ile mücadele tatbikatı yapılması ön
görülmüştür. 

Bu maksatla lüzumlu radyosyon kaynağı, 
teçhizat, ekipman, Birleşmiş Milletler, Millet
lerarası Atom Enerjisi Ajansı, tarafından 
memleketimize hibe olarak verilecektir. 

Netice olarak buğdayda büyük tahribata se-
bebolan ambar haşereleri ile geniş ölçüde mü
cadele etmek mümkün olacak ve bu haşereler 
yüzünden her sene yapılan büyük zararları 
millî ekonomide taasrruf etmek kabil olacaktır. 

Sadece bir misal olarak kapr.anıın hububat 
istihsalimize yıllık 150 milyon lira civarında 
bir zarar ettiğini arz etmek isterim. Projenin 
tatbike konulacağı şu sıralarda gerek haber 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Yugoslav Dışişleri Bakanının davetlisi 
olar al i Yugoslavya'yı ziyaret edecek olan Dış
işleri Bahanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe,, Dış
işleri Komisyonu Başkanı Suat Ilayri ' Ürgüp
lü'nün refakatinin uygun görüldüğüne dair 
Babakanlık tezkeresi. (3/550) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yugoslav Dışişleri Bakanının daveti üzeri

ne 6 - 10 . 3 . 1967 tarihleri arasında bu ül
keyi resmen ziyaret edecek olan Dışişleri Ba
kamıma Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Başkanı 
Senatör Suad Hayri Ürgüplü'nün refakat et
mesi uygu görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Senatodan gerekli kararın alınmasına delâlet 
buyurulmasmı rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demire! 

BAŞKAN — Hükümet tarafından Sayın 
Ürgüplü'ye belli bir konuda ve Anayasanın 

I mahiyetinde ve gerekse konuyu şahsi istismar 
konusu yapan kişiler makale mahiyetinde bâzı 
gazetelerde bu projenin tatbikatının hal sağ
lığına zararlı olacağı keyfiyetini kamu oyu
nu endişeye ve şüphelere düşürür tarzda yap
maktadırlar. Diğer taraftan, basın ve kamu 
oyunun bu endişelerini giderici bir açıklama 
da resmî mercilerden sadır olmamıştır. 

İktisâden gelişmiş memleketlerde, iyonlayıcı 
radyosyonlarm, memleketimizde tatbik edil
mek istenilenden daha ileri ve geniş kapasite
de tatbiki mevcuttur. 

Bu sayede, insan sağlığına zararlı birçok 
gıda maddeleri temizlenmektedir. 

Sonuç olarak, şunu arz etmek isterim. 
1. Proje tatbikatına cesurane geçilmelidir. 
2. Resmî makamlar tereddütleri izale edici, 

ayarıcı beyanatlarda bulunmaktadır. 
| Bu iki hususun Hükümetçe açıklanmasında 
I fayda mütalâa ettiğimiz için kıymetli zaman

larınızı aldım. 
j Hürmetlerimle. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

78 nci maddesinin derpiş ettiği müddeti aşnıı-
yan bir süre için görev verilm'ştir. Bu hu
susta Yüksek Heyetin Kararının alınması ica-
betmektedir. Bu görevin kabulü hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ettmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının, 
ilgili komisyonlardan üçer üye alınmak sure,-
tiyle teşkil edilecek Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Maliye Bakam Cihat Bilge-
han'ın önergesi. (Millet Meclisi : 1/300, Cum
huriyet Senatosu 1/725) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Senatoya Gelen Kâğıtlar arasında bu

lunan «Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarı
sı» nın bu yoldan sağlanacak gelirin 1967 
yılı bütçe gelirleri arasında yer almış bulun
ması ve müstaceliyeti sebebiyle havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek üçer üyeden teşekkkül 
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edecek geçici bir komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihaıt Bilgelıaın 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 
Malî ve iktisadi işler, Bütçe komisyonların
dan seçilecek üçer kişiden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi hususu tkelif edilmekte
dir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edeciler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halil 
Ağar ve Ziya Namı Şerefhanoğlu'na izm ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi. (3/547) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin izin talepleri hususundaki önergeyi okutu
yorum.. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen miklclçitlerle 
izinleri, Başkanlık Divanınım 22 . 2 . 1967 ta

rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

ibrahim Sevici Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha
lil Ağar hastalağma binaen 47 gün. 

20 . 12 . 1986 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami 
Şerefhanoğlu mazeretime binaen 20 gün. 

23 . 2 . 1967 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza 

arz edeceğim. 
Sayın Halil Ağar'a 20 . 1 2 . 1966 tarihinden 

'itibaren 47 gün izin verilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

| Sayın Ziya Nami Şerefhamoğlu'na 23.2.1967 
tarihimden itibaren 20 gün izin verilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kalbıll edenler... Etmiyen
ler... Kaıbul edilmiştir. 

5. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 6 arkadaşının, Millî Eğitim poli
tikası ile ilgili bir genel görüşme açılması husu
sunda önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim ile ilgili genel görüşmemin, bü

tün işlere takdimen müzakeresini arz ve teklif 
©derim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Gündemde bulunan genel gö
rüşmenin diğer "bütün işlerden önce görüşülme
si hususu teklif edilmektedir. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
'edilmiştir. Genel görüşmeye başlıyoruz. Genel 
'görüşmede sayın üyelerin konuşma sıraları şöy
ledir: Gündoğan, İsmen.. Okyayuz, Ege, Dağlı, 
Özgüneş, Kangal, Eıttuğ, 

Sayın Gündoğan Başkan tarafından kürsü
ye davet edilmiş, bu arada bugünkü birleşime 
hıralkılmıştı. Şimdi bir kıymetli arkadaşımız 

Sayın Açar yeterlik önergesi vermektedir. Sa
yın Gündoğan'a Başıkan söz vermiş bulunmuş 
ve kürsüye çağırmıştı. Bu sebeple müktesep 
hakkıdır. Yeterlik önergesini ancak o zamam, 
•görüşmeler başladığında versinler. Kıymetli ar
kadaşımız önergelerini geri alsınlar. Henüz gö
rüşmeler başlamadan yeterlik önergesini oya 
ıkoymak mümkün değildir. Önergelerini geri alı-* 
yorılar mı? 

Sayın Gündoğan, buyurun efendim. 

'Sayın Açar, önergenizi geri aldınız değil 
m i ! 

EMİN AÇAR (Manisa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler bir dakika, geçen 

birleşimde hatırlardadır ki, sayın üyelerin ko
nuşmaları 10 ar dakika ile bağlı kılınmıştır. 
Ancak her hangi bir birleşimde veya oturumda 
devam ancak o birleşim için mümkündür. Bu 
sebeple bu birleşimde üyelerin konuşması yo
lunda talkyidedici bir karar alınmamış olması 
bakımından Başkamlıık bu 10 dakika kaydı ile 
'bağlı olmadan söz verecektir, arz ederim. 

235 — 
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Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, ve Ba-
kankık mensupları; 

A. P. iktidarının Millî Eğitim politikası haik-
ıkımda •açılmış bulunan genel görüşme münasebe
tiyle düşüncelerimi söylemek maksadiyle huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Söze başlaımadan önce bu genel görüşmeyi 
Senato kürsüsüne getinmeik imkânını yaraıtan 
Millî Birlik Grupuna içtenlikle teşekkür ede
rim. 

Muhteremi senatörler; 
Gürül enden beri devam odegelen bu genel 

görüşme sırasında, A. P. iktidarının öğretmen
lere reva gördüğü balkılar, kanun dışı muame
leler üzerine, hu kürsüden çok ilgine, çok dü
şündürücü sözler söylendi, ve birçok sıomut ör
mekler verilerek öğretmen nakil ve cezalandı
rılmaları işlemlerindeki haiksızbk ve kanunsuz
luklar belirtilmeye çalışıldı. 

Bütün bunlar öğretmenlerin derin bir huzur
suzluk içine düşürüldüğü ve büyük öğretmen 
kütlesiyle Adalet Partisi iktidarı arasımda esas
lı bir çatışmanın varlığını ispatlıyordu.' 

Fakat, (konuşmacılar, bu baskıların kanun
suz naikil ve tecziyelerin, huzursuzluk ve çatış
manın temelde yatan nedenlerini yeteri kadar 
açıklıkla ortaya koymayı pek önemsemediler. 
Daha çak öğretmen nakli işlemlerimin yersiz 
ve haksız nedenlere dayandırıl/masından şikâ
yetçi oldukları kanısı uyanır gibi oldu. 

Bu hal Millî Eğitim Bakanının, bu genel 
görüşmeyi, bir genel politik eleştirici olmaktan 
saptırıp, birkaç öğretmenin bir yerden bir yere 
değiştirilmesi şikâyetleri gibi gösterme rahat
lığına ve hesap vermekten kolay kurtulana ola
nağına kavuşlurabilir. 

Gerek bu bakımdan, gerekse genel görüşme
yi bir genel eleştirici çerçevesi içinde değerlen
dirmek zorunluğu ile, biz, bir yandan A. P. ik-
tidariyle öğretmen topluluğu arasında sürüp 
giden şiddetli çatışmanın temel nedenlerini ve 
A. P. iktidarının Türk Millî Eğitimlinde yap
mak istediği değişikliklerin hangi yönlere sap
tırıldığını ve hangi amaçlara varılmak 'istendi
ğini ve bu amaçlara varılmak için kullanılan 
araçları gücümüz yeterince .belirtmeye çalışaca
ğız. 

Adalet Partisi iktİdariyle, büyük öğretmen 
kütlesi arasında şiddetle sürüp giden çatışma
nın temel nedeni, Adalet Partisinin sosyal, eko
nomik, kültürel ve topyekûn genel politik ina
nış ve tercihleri, toplum ve insan felsefesiyle 
sayıları 120 000 i bulan öğretmen topluluğlnun 
peik büyük bir çoğunluğunun Türk toplumu
nun yaşamından elde ettiği gerçek ve sağlam 
toplumsal görüşleri ve eğitim anlayışı arasın
daki derin ayrılık, esaslı farklardan ileri gel
mektedir. 

Yine bu çatışmanın temel nedenlerinden >bir 
diğeri de şudur : Cumhuriyetin kurulduğu gün
den beri izlenen ve esasları Atatürk tarafından 
'belirlenen devrimci, Batılı ve hurafeyi yıkan, 
medeniyetçi, akılcı ve halkçı eğitim geleneği, 27 
Mayıs Anayasası ile bir kat daha pekiştirilmiş 
ve çağdaş anlamda milliyetçi, sosyal, lâik ve fır
sat eşitliğine dayanan eğitim anlayışı Türk eği
tim ve öğretim hayatının temel öğesi olmuş
tur. 

Bu ilkeler, bu düşünceler müfredat program
larına, ders kitaplarına intikal etmiştir. 

A. P. iktidarı genellikle bu inanışlar ve fel
sefi temel ile tam bir uygunluk içinde değildir. 

Gerçekten A. P. kaderciliği, iuukaducsaıtçi 
gelenekçiliği şiar edinen toplum sorunlarından 
çok kendi yaşamıyla meşgul, her türlü ta.ba.'ka, 
zümre ve topluluk bilincinden ıkopımuş yalın 
ferdiyetçi insan tipini sever. Bu tipi, bir gün 
A. P. tarafından eline verilecek sihirli bir değ
nek aracılığı ile zengin olma heves'ine kaptı
rır. Kitaplarda millî bağımsızlıklar, ekonomik 
özgürlükler, toplum sorunları ve bunların çö
züm yolları yerine, simit satıcılığından milyo
ner olan adamların hikâyesini görmek ister. 
Gündelikle çamaşır yıkıyan kadını özel girişim
ci sayar ve onu bir rüya tatlılığı içinde ya şü-
kürcülüik edebiyaıtiyle besler, ya da bir gün bü
yük bir teşebbüsün başına geçeceği ümidi ile 
avutur. 

Böyle bir insan tipinin yaratılması için mil
lî eğitim aracından yararlanmanın önemini bil
diğinden /dolayı da Balkanına Meclis kürsüsün
den garip ve güldürücü sözler söyletir. Öğret
menlerin çocuklara, yalnız A, B, C yi öğretme
sini emrettirir. 

'Geri kalmışlık ve ezilmişlikten milletçe, mil
lî dayanışma yolundan kurtulma heyecanına 
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•kaptırılmış insan tipi yaratmak isitiiyen öğret
meni kımıar, suçlar, baskı altına alır ve cezalan
dırır. Çünkü, A. P. muhafazakâr bir partidir. 
Bunu kendi söyler. Eski toplum yapısını değiş
tirtmek istemez, ümmet toplumu ilken husule ge
len eski değer yargılarını, eski gelenekleri ihya 
etmek ister. Âdil olmıyan toprak dağılımını, 
aracı tabakaların üretici köylü aleyhine sürdür
dükleri sömürme düzenini değiştirmeyi, düzelt
meyi lüzumlu bulmaz. Devrimcilikle hiç ilişkisi 
yoktur. Hattâ inkılâp ya da daha iyiye dönüş
me, İslâhat anlamlarına kullanılan bu deyimi 
ihtilâl sayar ve bunu suçlar. Hele tam ve ol
gun Aitaıtürk milliyetçiliği demek olan ekono
mik ve sosyal bağımsızlığın en belirgin yanı 
-emperyalist güçlerle savaşma gerekliliğini söy-
liyenleri dünyada ne kadar kızıl boya varsa, 
onunla boyar. 

Oysa; Türk öğretmeni Türkiye 'gerçeklerini 
en iyi bilen kimsedir. Öğretmen, köysel yerler-
tde yaşıyan biricik aydın kişidir. Yıllarca .katıl
dığı köy -ve köye benzer yerlerin yaşamının 
yoksulluk, yetersizlik ve çaresizliklerle çevrili 

kader çemberinim nasıl ve niçin yüzyıllar bo
yunca kimliler tarafından örülüp pekistirilıdiği-
ni çok yakından yalın gözle gören tek aydın 
.kişidir. 

Öğretmen, milyonların içinden, toprağı bin 
zahmetle yarıp delen tohum filizi gibi meydana 
çıkmış ve çıktığı toprağı iyi tanıyan aydın ve 
gerçek .milliyetçi bir halk çocuğudur. 

Öğretmen, köyde devamlı olarak halikla be
raber yaşıyan ve bu yaşantısı esnasında ilik el
den, dolaysız bilgiler edinen ve bu bilgiler te
meline dayalı bir dünya ve toplum görüşüne 
varmış sağlaım adamdır. 

Ülke halikının pek büyük bir çoğunluğu ile 
aynı yaşamı uzun yıllar birlikte yaşıyan öğret
men, halikım, köylünün ekonomik, sosyal, din
sel ve taMâk^al sorunlarını iyi bilmektedir. 

Yoksulluk ve ezikliğin nedenlerini ayan be-
yan görmüş, elle tutmuştur. Milletini ıbu baht
sız kaderden kurtarılmak için; 

— Toprak reformu kaçınılmaz bir zaruret 
olarak kendini kabul ettiriyorsa, gözünü kırp
madan toprak reformunu önerecek, ve çevresin
de kim varsa, çoluğa çocuğa, büyüğe küçüğe 
bunu anlatacaktır. Ye çevresini böylesine millî 
ve insani bir heyecan ve bilinçle şartlandıra-
caktır. 

— Şayet yoksulluğun ve cahilliğim biran ön
ce üstesinden gelinmesi vergi alınması gerekli
liğine bağlı görünüyorsa onu sevdirecektir. 

— Yeraltı kaynaklarımızın kemdi imalımız 
olarak (işletilmesi, yoksulluktan kurtulmamız 
için yabancılardan kurtarılmasına bağlı ise Mo
bil veya Shell takvimlerini dershanelerden sök
tür ecektir, attıracaktır. 

Sosyal haklardan, sosyal güvenlik tedbirle
rinden, sağlık araç ve imkânlarından köylünün 
de, fakirin de yararlanması gerektiğine inana
caktır ve etrafını da inandıracaktır. 

— Az topraklı ve zayıf sermayeli köylümün 
kooperatifleşme yoluyla daha kolay kalkınaca
ğını bilim ve dünya .deneylerine dayanarak öğ
retecektir. 

— Bâzı yerlerde daha güç şartlarla karşıla-» 
saçaktır. Halkın kader- sandığı yoksul, cahil ve 
çaresiz yaşamanın kader olmadığını, bâızı teh
likeleri dinsel kılığa bürümdüralmüş hurafecii 
reaksiyonları göze alarak bireyci - kaderci gö
rüş yerine aydımlıkçı - akılcı görüşün doğrulu
ğunu savunacaktır. 

— Topluluklarda medeni ihtiyaç istekleri 
uyandıracaktır. 

— Daha iyi, daha doğru, dama âdil bir top
lum düzeni kurmanın önderliğini yapacaktır. 

Bütün bunları düşünürken, önerirken ve ya
panken öğretmenin, her hangi bir ekonomik 
doktrinden, ya da siyasal parti görüşümden 
esinlendiğini sanmak, öğretmene yapılabilecek 
en hayasız, en insafsız isnat ve iftiralardır. 

Bu iftiraları yapanlar da bilirler ki, yukarı
da kısaca arz ettiğimiz düşünceler ve öneriler 
ne komünizm, ne sosyalizm ve ne de bilmem ne 
ismidir. Bunların hepsi Türkiye gerçekleridir, 
Türkiye sorunlarıdır ve bu sorunların bilimsel, 
gerçekçi çözüm yollarıdır. 

Öğretmeni bu gerçekleri görmekten menet
mek ve öğretmeni sadece ABC öğreticisi bir Or
ta - Çağ sarıklısı haline düşürmek niyetleri 
Türkiye'ye hizmet değildir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yukarıda tanımla
dığımız bireyci, kaderci, tutucu, anlaşılması güç 
bu kendine has doktrininin öt esimdeki bütün 
davranışları yasalkîıyan bir baskı rejimi, bir 
tedhiş sistemi uygulamak istemektedir. Başın
da da söylediğimiz gibi Bakanlık ile öğretmen 
topluluğunun büyük çoğunluğu arasımda mev-
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eudiyeti aşikâr olan çatışmanın temel nedeni 
budur. 

İyi biliyoruz ki, bu çatışma ve çatışmanın 
nedeni Bakanlıkça kabul edilmiyecektir ve böy
le bir halin var olmadığı ileri sürülecektir. Hal
buki günlerden beri bu kürsüden birçok kıymet
li konuşmacı sayısız Örnekler sunmakla duru
mu tesıbit ve tescil etmişlerdir. 

Biz, bu çatışmanın ana nedenini ve oluşumu 
üzerindeki açıklamalarda huzurunuza getirdik. 

Kaldı ki, bizim de, Yüksek Heyetnıliziin iıb-
Tet ve taıkdir nazarlarına sunabileceğimiz uy
gulama plân ve örnekleri vardır. 

Öncelikle şu hususu belirtmek isteriz ki, 
Millî Eğitim Bakanlığı yukarıda tanımladığı
mız politikasını öğretmenler üzerinde uygula
ma amacı ile merkezde sistemli bir operasyona 
girişmiş ve merkez teşkilâtını Adalet Partisinin 
görüş ve inanışlarını yansıtan ve A. P. nin mu
kaddesatçı, milliyetçi geçinen kanadı mensup
larının kurduğu ve desteklediği bir demeğin 
mensuplariyle doldurmuş ve millî eğitimin ve 
öğretmenlerin kaderini bu kimselerin eline tes
lim etmiştir. 

Milliyetçi Öğretmenler Birliği adı altında 
"kumlan ve düşünce türü bütün aydınlar ve öğ
retmenlerce bilinen bu dernek bütün. zorlama
lara rağmen öğretmenlerin % 1 ini dahi temsil 
etmez olduğu halde... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, toparlayın 
lütfen. Yazılı olduğu için yirmi dakikadır. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — A. P. 
iktidarının güya dış kuvveti öğretmenler züm~ 
resinin temsilcisi olma görevini yüklenmiş gibi 
bir tutumla ortaya çıkmıştır. Bütün derdi ba
şında bulunan ve soyadı Boyaeıoğlu'dan Arı-
kan'a çevrilen eski bir D. P. linin TÖDMF 
isimli ve 75 000 i mütecaviz öğretmeni sinesin
de toplıyan ilerici ve hamleci teşekkülü ve bu 
teşekküle mensup öğretmenleri 'komünistlik ve 
saire gibi âdi ve pespaye iftiralarla suçlamak 
ve Cumhuriyet Halk Partisini de yine aynı kara 
çalmalarla gözden düşürmek hurafeci, mukad
desatçı, ümmet devrinden kalma bir milliye<tçi-
iiğe sarılarak millî eğitim sistemini sosyal ve 
lâik ve halkçı rayından saptırmaktır. 

Birçclk marifetler çevirerek çıkar sağlıyan 
bu dernek başı seçimlerde ve daha önceki za
manlarda çıkardığı bir dergi vasıtasiyle... (Ada

let Partisi sıralarından vakti geçti, on dakifca 
doldu geçiyor sesleri) 

BAŞKAN — Efendim her halde zamanı ve 
idareyi siz yapnııyacaksınız. Burada Başkanlık 
Divanı vardır, lütfen müdahale etmeyin. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Murakabe 
de bize aittir Sayın Başkan, bunu unutmayın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun vazifemizi 
bilmekteyiz. Boşuna müdahale etmeyin. Zama
nı, sağımda bulunan kıymetli arkadaşım divan 
sekreteri takibatmekte ve bana bildlrımeiktedir. 
Bu bakımdan hiç endişeniz olmasın. Kıymetli 
.arkadaşlarım tetkik ederek bana bildiriyorlar, 
niçin endişe ediyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Doğ
ru beş vesika isimli bir verakpareyle bütün ma
rifetlerini ortaya koymuş ve Adalet Partisine 
yaptığı hizmetlere karşılık A. P. iktidariyle 
birlikte dernek mensuplarını millî eğitim mer
kez teşkilâtının kilit noktalarına yerleştirmek 
imkânına da kavuşmuştur. Bu derneğe mensup 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına atan
mış kimselerin isimlerini teker teker okuyaca
ğım.» 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
.t ilv.ti.Cj ı u-u_N-Lnj<jr.tu\ ^ .oevaui ' ia ; — Ö ^ V H I 

Başkanını, müsaade ederseniz Türkiye'nin millî 
eğitim politikası üzerinde... 

BAŞKAN — Müsaade mi istiyorsunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer 

•müsaade ederseniz maksadım, Türkiye'nin mil
lî eğitim politikası üzerinde beş daıkiıka daha 
konuşayım... 

BAŞKAN — Devam için Yüksek Heyetten 
karar alınmasını rica ediyorsunuz. Sayın Gün-
doğan'ın müddeti dolmuştur. Sayın Gündoğan 
Yüksek Heyetinizden konuşmasını tamaımlamaik 
için beş dakikalık bir müddet ister. Bu istek 
usule de uygundur, geleneğe de uygundur. Ko
nuşmalarına devam için de izin verilmesi husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. (Kaç dakika ses
leri) Beş dakika izin istiyorlar. Devamı etmesi 
hususunu kabul edenler... Ettmlyemler... Kabul 
edilmiştir, yalnız beş dakika için Sayın Gündo
ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yalnız 
islimleri okuyacağım efendim. Şimdi bu dernek 
mensuplarının Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
teşkilâtının kilit noktalarına yerleştirildiğinden 
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bahsettim. Bu iddiamı isimleri okumak suretiy
le ispat edeceğim. Bir de bu derneğin başkanı 
eskiden soyadı Boyacıoğlu olan, simidi Arıkan 
olan şahsın Akis Gazetesinin 661 sayılı nüsha
sında kendi eli ile gönderdiği ve benim sözle
rimi doğrulıyan itiraf ve ikrarından pasaj oku
yacağım. 

Bütün mesele millî eğitim politikasının na
sıl bir istikamete saptırılmak istenildiğini ve 
bunun için hangi operasyonlara girişildiğmin 
ortaya çıkmasıdır. Genel görüşmenin bir partd-
Terarası bir rekabet olduğunu sanmıyorum. 
Müsaade buyurursanız okuyacağım. İşte 
derneğin kurucularından veyahut mensup
larından Öevat Korkut, Öğretmen Okulları 
Genel Müdürüdür. Yeni atanmıştır. Ve 
Adalet Partisinin İzmir Adayıdır. Emin Ça-
kıroğlu, yine bu derneğe mensup ve ıkurucula-
rınıdan bir kimsedir. Yüksek Öğretim Genel Mü
dürlüğüne getirilmistir. Ali Kıza Örgüç, Müste
şar yardımcı sidir. Yine bu dernekle ilgilidir. 
Osman Tunç, Yayın Genel Müdürlüğünün şube 
müdürlüğüne getirilmiştir, bu dernekle alâka
lıdır. Ömer Tanrıkulu, Yayın Genel Müdürü 
şub müdür yardımcılığına getirilmiştir. Bu der
nekle alâkalıdır. Bedrettin Arııkan İlköğretimi 
Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. A. P. Adayı
dır. Hüseyin Yemişçioğlu Öğretmen Okulları 
Şube Müdürlüğüne getirilmiştir. Bu dernekle 
ilişkilidir. Mehmet Uytunç, İsmet Sayın ve bir
çokları daha böylece bu derneğin mensupları 
olduğu tarihe n sabittir Hakikaten memsuıbol-
duğunu sormak ve öğrenmek istiyorlarsa Selâ-
hattin Arıkan isimli • bu dernek başkanını 661 
sayılı Akis Gazetesine kendi eliyle gönderdiği 
tekzip yazısında «Vatanı kurtarıyor» diye is
minin ve resminin altına yazı yazdıktan 
sonra herkesçe malûm bir şey varsa 
Bakanlığa ve daire âmirine vaktiyle 
maksatlı olarak yerleştirilmiş kimselerle 
yeni iktidarın çalışamıyacağı daha iyi ve çalış
kan sağduyuya sahip milliyetçi elemanlarla 
kadrolarının takviye edilmesi ve bunun lüzu
muna inanıldığı keyfiyetidir ki, bu teşkilâta ye
niden getirilen veya getirilecek olan bütün de
ğerli zevatım bizim saflarımızda gösterilmesin
den ancak ve ancak memnunluk duyar memle
ket adına iftihar ederiz, demekte ve iftihar et
mektedir. Bundan başka bu derneğin damgası
nı taşıyan, üstünde «seçime doğru beş vesika» 

ismini almış bulunan şu vesikanın Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından veya benim iddiala
rımı kabul etmiyenler tarafından 20 dakikala
rını, yarım saatlerini sarf ederek okumalarını 
tavsiye ederim. Ve Türkiye'de millî eğitim po
litikası üzerinde çalışılmakta olduğunu görmek 
mümkündür. Yine öğretmenlere yapılan tazyik
ler ve baskıların bilhassa onlara sorulan sual
lerin çok orijinal surette tertiıbedllmiş olıma-
iariyle sübuta ermiştir. Birçok öğretmene sen 
köylüyü kendinden farz ediyormuşsun, köylü
nün fakir olduğunu söylüyormuşsun, s>en şu 
kitapları okuyormuşısun, sen ezilmişlikten bah-
sediyormuşısun şeklinde Millî Eğitim Bakanlığı 
müfettişlerinin öğretmenlere yönelttiği resmî 
suallerin Millî Eğitim Bakanlığı dosyalarında 
mevcudiyeti bizim iddialarımızı yeteri kadar 
ispata kâfi değil mi? Dahası var; Millî Eğitim; 
Bakanlığı A. P. iktidarı tarafından Millî Eği
tim Bakanlığı politikası öylesine bir düzene ge
tirilmiştir ki, kulaklarımla işittim; geçen gün 
Millî Eğitim Bakanı Meclis kürsüsünden öğ
retmenler, eğer aydınlar köyün yalnız kötü 
taraflarını göreceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, zamanınız 
dolmuştur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bütün 
bunlar apaşikâr bir hakikati ortaya koymakta
dır. Adalet Partisi kendi toplum ve politik fel
sefesi ve inançları istikametimde 40 yıllık Cuım-
muriyet millî eğitimin esasları ve amaçları dı
şında yeni bir millî eğitim politikasını gütmıek 
karar ve azmindedir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın 
Gündoğan, bağlayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 
kabul etmiyorum ama buna Adalet Partisinin 
de gücünün yetmiyeeeğini zannediyorum. Say
gılarımla. (Soldan ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmaların müddetiyle ilgi
li 4 aded önerge vardır. İçlerinden birisini oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Genel görüşmenin günlerden beri devam et

mesine rağmen, daha birçok arkadaşlarımızın 
söz istediği ve daha da istiyecekleri anlaşılmak
tadır. Bu itibarla, şa,hsı adına konuşacak arka.-
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flaşların görüşme süresinin on dakika ile takyi-
dolunmasmı arz. ve teklif ederim. 

Manisa 
Emin Açar 

BAŞKAN — Sayın Ege önergenin aleyhinde 
mi, yani müddetin kısıtlanması aleyhinde mi söz 
istiyorsunuz ?. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP ECE (Aydın) — Muh

terem senatörler, konuşmaların 10 dakika ile ka
yıtlanması mevzuu geçen akşam da oylanmış ve 
kabul edilmiş idi. Eğer hatiplere 10 dakika ko
nuşma hakkı tanınacak idi ise niçin bundan bi
raz önce konuşan Gündoğan'a müddetsiz bir ko
nuşma imkânı verilmiştir. Bu, hatalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalar 10 da
kika ile tahdidedilmesin ki, şahısları adına söz 
almış olan ve bilhassa bu meslekin içerisinde 
ömür vermiş, ömür yitirmiş olan insanların böy
le şu derneğin, bu derneğin avukatlığını bura
da yapmadan meslek ve meslektaşlarının ağır
lıklarını bu kürsüye getirebilsinler. Konuşmala
rı 10 dakika ile tahdit buyurmayınız ki, günler-
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cesinde âdeta bir taraf bir derneğin, diğer ta
raf da diğer derneğin avukatıymış gibi burada 
karşılıklı çekişmelerin dışında hakikaten hal ça
resi bekliyen maarif dâvalarımıza, hal bekliyen 
maarif dâvalarımızı ve bu müzakereleri dört 
gözle açık gönülle takibeden öğretmen arkadaş
lara bu kürsüden ışık tutmak imkânına, Maarif 
Vekâletini tutulacak yolda istikamet göst 
konuşmalar yapmak imkânına sahibolabilelim. 
Bu kürsüden bütün konuşulanların tümü üzerin
de bir karara varmak, bir hüküm vermek benim 
yetkim değildir. Zaten böyle bir yola saptığım 
zaman haksızlık da etmiş olabiliriz. Bu kürsü
den Sayın Banguoğlu gibi hakikaten meslekin 
içinden gelmiş, dertleri ve dâvaları yakından 
bilen insanların konuşmaları bâzı demagojik 
ifadelerle verilmiştir. Bu yerilmenin haksız ol
duğunu burada ispat edecek delillerini ortaya 
koymalıyız. Bu memleketin maarif dâvalarının 
% 50 sayılması gereken Türk dili mevzuu üze
rinde bu kürsüden ortaya konulmuş olan çok il
mî ve çok objektif uzun yılların tecrübelerinin 
neticesinde dile getirilmiş olan meselelerin ne 

şekilde dejenere edilmiş olduğunu ifade etmek 
imkânını bulalım. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 dakika içinde 
konuşma, ile bu meselelere değinmek ve gerekli 
neticeleri ortaya koymak imkânı yoktur. Daha 
önce konuşanlar birer, ikişer saate yakın konuş
ma yaparak, bu kürsüyü işgal etmişlerdir ve ne
tice hiçbir noktaya varmamıştır. Müsaade eder
seniz, kendi adlarına konuşacak arkadaşlarımı
zın, hiç olmazsa yarını saatte, fikirlerini söyle
mek imkânına sahibolabilmeleri için, konuşma 
müddetini 10 dakika ile sınırlandıran ve sınır
landırılmasını istiyen takrir aleyhinde reyleri
nizi kullanmanızı istirham ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Dört sayın üye, sayın konuş

macıların konuşma müddetinin 10 dakika ile 
kayıtlanmasını istemişlerdir. Bu önergelerden 
birisini okudum. Sayın Eğe ise, biraz önce arz 
ettiği gerekçeleriyle bunun aleyhinde konuştu
lar. Konuşmaların 10 ar dakika ile kayıtlanma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Konuşmalar 10 ar dakika ile kayıtlanmış bulun
maktadır. 

Görüşmelerin usulüne ait Sayın Özgüneş'in 
veriiaş üıuuğu uır untu'ye varuir. v_/xıu umuluyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konuşmaların aleyhte, lehte ve üzerinde ol

mak üzere tesbitini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Sayın özgüneş'in teklifi içtü
züğe uygun bir tekliftir. Görüşmelerin her han
gi bir safhasında istenilebilir. Buna Başkanlık 
uyacaktır. Bu sebeple soruyorum; Sayın îşmen, 
verilmiş olan genel görüşme önergesinin, yani 
Sayın Yıldız ve arkadaşlarının vermiş olduğu 
önergenin lehinde, aleyhinde veya üzerinde mi 
konuşacaksınız ? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Lehinde ko
nuşacağım efendim. « 

BAŞKAN — Sayın Okyayuzf. 
CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Aley

hinde. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkanım bu bir genel görüşmedir. Lehin
de, aleyhinde ve üzerinde olmaz. 
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BAŞKAN — Arz ettim, önergeyi oya koyma
dan evvel. İçtüzük şu şekildedir. Her hangi bir 
konu görüşülürken, kanun değil her hangi bir 
konunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde söz tes-
bit edilir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim bu biı genel görüşmedir, oylanmıyacak 
ki, sıraya göre söz verilir. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, konu netice itiba
riyle oylanacak olsa da, olmasa da İçtüzüğün tâ
biri her hangi bir konunun görüşülmesi sırasın
dadır. Bunu Başkanlık re'sen yapabileceği gibi 
her hangi bir teklif üzerin* de yapar. Bu sebep
le evet böyledir. İçtüzük de vardır. Konuşmala
rın lehinde, aleyhinde ve üzerinde olarak tesbit 
edilir, Başkan bunu re'sen yapma hakkına sahi-
bolduğu gibi teklif üzerine de yapar. 

Dikkat buyurursanız ben, genel görüşmenin 
lehinde, aleyhinde demedim. Sayın Yıldız ve ar
kadaşlarının önergesinin lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde, diye sordum. (A. P. sıralarından «öner
ge kabul edildi» sesleri) 

Sayın Ege, önergenin aleyhinde, lehinde, 
üzerinde mi konuşmak istersiniz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Üze
rinde, 

BAŞKAN — Sayın Dağlı?.. Yoklar. Sayın 
özgüneş ? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Sayın Kangal? 
HASAN -KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Ertuğ? 
CELÂL ERTÜJ (Elâzığ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Eyidoğan ? 
ÂKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Saym Arıburun? 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — İçtüzükteki tâbir, lehte başlar. 

Bu sebeple ilk sözü Saym İşmen'e, bilâhara Sa
yın Okyayuz'a ve bilâhara da Sayın Ege'ye söz 
Yereceğim. Aynı sırayı takibediyoram. Lehte 
Saym İsmen, buyurunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş
kan, saym senatörler; ne yazık ki bu kürsüden 
adalete uygun olarak bütün üyelere aynı dere
cede söz hakkı tanınmıyor. 

I Türk halkının demokratik bir düzende yaşa
masını temin, sosyal adaleti gerçekleştirmek ama-
ciyle kendimizi daha güçlü çalışmalar içine it-

I mek gerekirken ancak müstebid idarele'rde eşine 
raslanır bir dikta havası içinde değerlerin yok 

I edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Artık bütün 
kamu oyunun da öğrendiği gibi bir yıl içinde 400 
öğretmen cezalandırılmış ve 2 211 öğretmen öğ
retmenlikten ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Mil
let Meclisi Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe görüş
melerinde bir milletvekili iki öğretmen nakledil
di diye günlerce üzerinde görüşülmektedir diyor. 

I Bakanlık örgütü konuyu küç.ümsememekte, öğ
retmenler kamplara bölünmek istenmektedir di-

I yerek yüzlerce ailenin, insanın haksız davranış-
I 1ar karşısında direnmek isteyişini suçlamaya kal-
j kısmaktadırlar. 

Saym senatörler, burada bahis konusu edilen 
kanun, Anayasa, insan hakları, demokratik reji
min sağlığı gibi hususlardır. Kaldı ki, bu genel 
görüşmelerin açılmasının nedenleri Bakanlığın 
haksız tasarruflariyle bir iki değil birçok öğret-

I menin, Türk ulusunun derdidir. İki öğretmen da
hi olsa gerçek bir sebep gösterilmeden soruşuz, 
savunmasız kış ortasında sayısız öğretmenin yer
lerinden edilmesi o ülkede kanunların, demokra
sinin, insan haklarının hiçe sayılması demek olur. 

Uzun yetiştirmedeki zorluk ve yokluklar göz 
önünde tutularak yetişmiş bir elemanın bir ka
lemde işinden edilivermesi veya yeni bir çalışma 

I ortamına sürüklenmesinin nedenli, zedeleme ol
duğunu kavrıyan her namuslu vatandaş bu olay-

I 1ar karşısında susamaz. Bu çeşit davranışlar mâ-
I nevi varlığımızı, değerlerimizi vahîm surette ze

delemektedir. Saym Bakan Millet Meclisinde yap-
I tığı son görüşmesinde işlerinden el çektirilen öğ-
I retmenlerin çoğunun gizli dosyaları olduğunu, 
I şimdi açıklıyamıyacağmı beyan etmiş. Halk öğ-
I retmene saygılıdır. Biz de öğretmenlerimizi se-
I veriz gibi hafif beyanlarda bulunmuştur. Oysa 
I ki, birçok öğretmenin terör havası içinde tedirgin 
I edilmeleri, moralleri, ailevi durumları hiçe sayı-
I larak dama taşı gibi yerden yere sürünmeleri ger

çeği kendiliğinden açıklamaktadır. Saym Baka
nın sevdiği öğretmenler her halde olacaktır; an
cak ne var ki bir Bakanın Türk ulusunun eğitim 
sorunlarını kişisel ölçüleriyle uygulamaktan vaz 
geçmesi gerekir. Demokratik rejimlere uymıyan 
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metotlardır bunlar. Öğretmenin hor görüldüğü 
bir emir kulu haline getirilmek, ve Bakanın ken
di politik doğrultusunda kullanmak istendiği bir 
Bakanlık örgütüne gönderdiği bildiri ve genel
ge de pek hazindir. 

Millî Eğitim Bakanlığı yayım gideri olarak 
ayrılan 8 milyon liraca : 

0. Komünizmle Mücadele Derneği yayınları, 
1. Milliyetçi Öğretmenler Derneği Federas

yonunun çıkardığı «Öğretmen», 
2. Yine aynı derneğin yayınladığı «Okul 

Ansiklopedisi», 

3. Yeni İslâm Dünyası, 
4. Yol Dergisi, 
5. Dünya, Yeni İstanbul gazeteleri gibi öğ

renim ve öğreticilikle hiçbir ilgisi olmıyan gazete 
ve dergilere harcamakta ve okullara postalamak
tadır. Bu kitaplarda, dergilerde, gazetelerde bâ
zı kişilere, kuruluşlara, Atatürk'e sövülüp ifti
ralar atılmaktadır. Bakan ise benim gönderdiğim 
kitaplar, dergiler, gazeteler, mutlaka okunacak 
başka şeyler okunmıyaçaktır der gibi bildiri ve 
genelgeler yayınlamaktadır. Diğer taraftan bir 
öğretmene bir müfettiş neden öğrencilere Cum
huriyet, Milliyet, Akşam gazetelerini okumayı 
tavsiye ediyorsunuz gibi soru açarak suçlamak is
temiştir. Suçlar ve cezalar kanunlar tarafından 
tesbit edilir, kişiler kendi gönlünce davranmıyor
lar diye hiçbir vatandaşı suçlamaya hakları yok
tur. İstese de en üst makam olsun. Tarih boyun
ca öğretmene, insan yetiştirici sanatçıya değer 
vemıiycn, kendi doğrultusunda yönetmeye kal
kanlar daima hüsrana uğramışlardır. 

Öğretmenleri bâzı günlük gazeteleri okuduk
ları için suçlamaya kalkan Bakanlık örgütünün, 
politika ile uğraşan hiçbir barış gönüllüsü öğret
menin görevine son verdiği görülmemiştir. Her 
ne kadar Sayın Bakan 1968 Mîllet Meclisi bütçe 
görüşmelerinde (M. Meclisi Tutanağı cilt 3, S. 
644) «Yabancı barış gönüllüleri kasabalarımızda, 
köylerimizde bulunuyorlar ve İngilizce dersi ve
riyorlar başka bir vazife yaptıkları yoktur...» di
ye ifade vermişlerdir. Oysa ki, C. I. A. ajamarı 
olduğu herkesçe artık bilinen bu barış gönüllü
leri için Millî Güvenlik Kurulu raporunda bâzı 
şüpheli faaliyetlerde bulunduklarını belirtmiştir. 
Bu ajanların sağ, sol gelişmeleri üzerinde durduk
ları sevinç ve kederlerini belirttikleri gazetelerde 

defalarca yayınlanmıştır. Bakanın bu konuda 
hiçbir şey bilmediğini ifade etmesini ancak hay
retle karşılıyoruz. Anayasanın yasakladığı ırk
çılık, nurculuk gibi konuların propagandasını 
yapan öğretmenlerin hiç birisinin de Bakanlık em
rine alındığı, görevine son verildiği işitilmiş de
ğildir. Buna mukabil Millî Eğitim Bakam 
Mecliste yaptığı konuşmasında görevinden uzak
laştırılan öğretmenin suelandırıimasma örnek ola
rak bir tanesinin yazdığı bir mektupta Türkiye 
İşei Partisini övmüş olmasını göstermiştir. Bakan 
Anayasaya saygısız ve Anayasa çizgisinin gerisi
ne düşen bir Hükümete mensubolduğunu bu söz
leriyle açıklamış bulunmaktadır. Zira bir öğret
menin Anayasanın 56 ncı maddesi himayesinde 
olan bir partiyi fikren kabul görmüş olması en 
tabiî bir hakkıdır. Üstelik yurdunu seven, ger
çekten uyanmış her öğretmenin uyanıklığı ölçü
sünde Türkiye İşçi Partisini ve sosyalizmi fikren 
benimsemesi de bizlere övünç veren bir gerçektir. 

Bu vesile ile de Sayın Bakandan şa hususu 
açıklamasını istiyorum. Anayasanın 17 nci mad
desi haberleşmenin gizliliği esastır der ve kanu
nun gösterdiği hallerde hâkim tarafından kanuna 
uygun olarak verilmiş bir kara? olmadıkça bu 
gizliliğe dokunulamaz dive ilâve eder. Bakandan 
soruyorum, bir öğretmenin bir başka öğretmen 
arkadaşına yazdığı mektubun muhteviyatını nere
den, kimden ve Anayasanın yukarıda belirt çiğim 
hükmünü hiçe sayacak cüreti hangi makamdan 
alarak öğrenmiştir. Biliyorum Bakan kaçamak 
bir cevap verecek bu mektup filân gazetede açık
lanmış diyecektir, ama sorumun Anayasa yönün
den taşıdığı ağırlık bu gibi kaçamak cevaplarla 
bertaraf edilemez. Türkiye'de haberleşme gizli
liğine Bakan ve nıensubolduğu Hükümet saygılı 
mıdır, değil midir? Saygısız oldukları her vesile 
ile ortaya çıkmaktadır. Telefonlar dinlenir, mek
tuplar elimize geçmeden fotokopileri alınarak dos
yalanır ve evlerden vesikalar aşırılır. Böyle bir 
rejim Anayasanın dışında olan ve yüzüne demok
rasi maskesi geçirilmiş bir rejimden başka bir şey 
değildir. 

Bugün öğretmenler birtakım adlar altında 
dernekler, sendikalar kurmuşlardır, bu kuruluş
lar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Baş
ka türlü demokrasi olamaz. Normal olmıyan ta
raf Eğitini Bakanının bunlardan birini resmî bir 
kuruluş savarcasına valiler, millî eğitim müdür-
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leri, müfettişler eliyle desteklemesi bir diğerini 
de kanım dışı bir kurıüıışmıış gibi davranarak bu 
kuruluşlara katılan öğretmenlere şüphe ile bak
masıdır. Nitekim TÖS ün . yeni Genel Baş
kanını Ankara ?daki görevinden alıp uzak
ta bir ilin köy öğretmenliğine atamış ol
ması hemen en j-akm bir örneğidir. Oy
sa ki, Bakanın Milliyetçi Öğretmenler Fede
rasyonuna karşı olan tutumu değişiktir. Bu ara
da şunu belirteyim ki, bu derneğin milliyetçilik 
sıfatı ırkçılık anlamına gelmektedir ve Atatürk 
milliyetçiliği ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 
Bu derneğin başkanı âdeta bir ikinci Bakan gi
bidir. Bakanlıkta bir işi düşen öğretmen evvelâ 
bu derneğin genel başkanına meselesini bildir
mektedir. 

Kanunlara, Anayasaya, insan haklarına gere
ken saygı gösterilmediği sürece demokrasiden 
bahsetmek imkânı yoktur. 

Sayın senatörler, iktidar partisi sözcüleri Mil
lî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere haksız bas
kılar yapıldığı gerekçesiyle açılan bu genel gö
rüşmelerin tamamiyle dışına çıkarak Türkiye İş
çi Partisini ele almak ve isnatlara kalkışmakta
dırlar. Sanki Türkiye İşçi Partisi iktidarda, on
lar muhalefettedirler. Bu alışkanlığın son ör
neğini Sayın Tcvetoğlu bu görüşmelerin olduğu 
ilk günde konuşmasiyle vermiştir. 

Kendi politik doğrult usunda gitmiyenleri 
olduğu gibi Türkiye İşçi Partisini de komünistlik, 
anarşistlik ve benzeri gibi Anayasa dışı hareket
lerle aynı paralelde veya nitelikte göstermiye ça
lışmaktadır. Öteden beri başvurdukları gerçek 
dışı ucuz bir politika taktiğidir bu. Bu davra
nışları onların bir taraftan meselelere, mantığa 
ve gerçeklere dayanarak çözüm getirmek ve so
rulara cevap vermekteki acizlerini göstermekte 
öbür yandan da Anayasa hak ve hürriyetlerini 
kısıtlamak hattâ ellerinde olsa yok etmek için ge
tirecekleri başka kanunlara elverişli bir ortam ya
ratmaktadırlar. 

Türkiye İşçi Partisi kurulduğundan beri Ana
yasanın tastamam uygulanmasını istiyen Anaya
sa teminatı altında ve Anayasa çizgisinin tam 
içinde bulunan bir partidir. Ancak Adalet Par
tisi gitgide Anayasa çizgisi dışına düşmektedir. 

Sayın senatörler, 
Sayın Tevetoğlu öğretmenlere yapılan baskı

lara çözüm yolu getirecek konuşma yapacağına 

birtakım şahsi kaygılariyle karşımıza çıkmış bir 
de Anayasanın Türk halkına sağladığı teminatı 
habersiz olduğunu açığa vurmuştur. 

Türkiye İşçi Partisi ile yakın ilişkisi olduğu 
gerekçesiyle bir öğretmeni suçlamak gibi Anayasa 
dışı bir çizgiye düşen konuşmasiyle kıdemli bir 
politikacı olarak sadece güldürücü olmuştur. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız Sayın 
İsmen. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — İki dadika 
istirham ediyorum, çok az bir kısım kaldı. 

BAŞKAN — İki dakika, yetkim dışında. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Yalnız iki 

dakika, oya koysanız, beş dakika değil, yirmi da
kika değil.. 

BAŞKAN — O zaman alman karara uymaz 
Sayın İsmen, zaten okumanızın sonuna yaklaş
tınız lütfen cümlenizi t a m a m ı m ı z . 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Sayın Te
vetoğlu benim partimin görüşünü tasvibetmez, 
işine gelmez. Ancak ne varki uyanık ve uyan
makta olan Türk halkı gün geçtikçe Türkiye İşçi 
Partisinin de dediğini anlamakta gerçekleri gör
mektedir. Bunu çok yakın bir gelecekte olaylar 
ispatlıyacak, nefesleri durduracak sonuçlar alına
caktır. Biz bundan övünç duyuyoruz. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın İsmen, sözünü
zü kesiyorum. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Bu konuş
masiyle Sayın Tevetoğlu Anayasaya saygısız ve 
Anayasa çizgisi gerisine düşen bir görüşte oldu
ğunu ve demokratik bir rejimi hazmetmekten çok 
uzakta olduğunu Yüce Senato ve dolayısiyle kamu 
oyuna kendisi açıklamış olmaktadır. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ay
nı zamanda Sayın Bakanda genel görüşme dola
yısiyle konuşmak istemiştir. Şimdi mi istiyorsu
nuz, söz hakkınızı istediğiniz zaman kullanabilir
siniz, serbestsiniz; şimdi mi istiyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Evet efendim. (Bü
tün hatiplerden sonra konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Bakan İçtüzüğümüze 
göre dilediği zaman söz alır. Bu sebeple yeterlik
ten önce mevzuubahis değil, Sayın Dengiz'e söz 
veriyorum. Millî Eğitim Bakanı Sayın Dengiz, 
buyurun. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bütün ko
nuşacaklar konuştuktan sonra hepsine birden ce
vap verseydi nasıl olurdu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzük sarih olarak Bakana her 
istediği an konuşma hakkını verir. Yalnız genel 
görüşme sırasında üçüncü olmak şartiyle. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Siz temenni 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sordum efendim kendilerine 
haklarını istedikleri zaman kullanırlar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Baş
kan sayın senatör arkadaşlarım, sekiz Tabiî, 
Senatör arkadaşımız tarafından Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına takdim edilmiş bulunan ve 
«Millî eğitim politikası» ile ilgili bir genel gö
rüşme yapılması teklifini ihtiva eden önerge se
bebiyle mâruzâtta bulunacağım. 

Genel görüşme önergesini kabul etmek sure
tiyle, öğretmenlere baskı yapıldığı yolunda uzun 
süreden beri, bâzı çevreler tarafından ortaya atı
lan gerçek dışı iddialara geniş ölçüde cevap arz 
etmek, böylece bu iddia ve isnatların gerçek 
mahiyet ve maksadını ortaya kojonak fırsatını 
bana bahşettikleri için Yüce Senatonun sayın 
üyelerine önce teşekkürlerimi arz ederim. 

İki üç günden beri devam eden müzakereler 
sırasında ileri sürülen mütalâalar, bizim için 
cidden çok aydınlatıcı olmuştur. Mâruzâtımda. 
Sayın Yıldız'm önergesini ve bununla ilgili 
olarak huzurunuzda yaptığı müteaddit konuşma
ları esas alacağım. Bu suretle, bu arkadaşımızın 
iddialarına muvazî mütalâalarda bulunmuş olan 
diğer çok muhterem hatipleri de cevaplandırmak 
imkânına kavuşmuş olacağımı sanıyorum. 

Sayın senatörler, 
Demokratik bir düzen içerisinde kalkınma 

gayretine girişmiş bulunan her ülkede olduğu gibi, 
bugün bizim memleketimizde de, çeşitli aşırı ce
reyanlar tesir sahasını genişleterek kendilerine 
rahatça yerleşebilecekleri bir zemin hazırlama 
gayreti hayali içerisinde bulunmaktadırlar. 

Bilhassa aşırı sol cereyanlar, içinde bulundu
ğumuz sosyal ve iktisadi şartların doğurduğu 
problemleri istismar etmek suretiyle, millî birlik 
ve beraberliğimizi parçalamak, millî bünyemizi 
tehdidetmek için kesif bir faaliyete girişmiş, gö
rünmektedirler. Yurdumuzda demokratik düze
nin yerleşip kökleşmesini önlemek maksadiyle ce

miyetimizi mütemadiyen tedirgin ve huzursuz et
me ve bu yolla memleketi anarşizme götürme gay
retleri her gün biraz daha belirli hale gelmekte
dir. 

Bu hedefe ulaşma;>rı kendilerine gaye edinmiş 
olan bâzı çevreler sistemli bir şekilde cemiyetimiz 
için cazibolan konuları istismar etmek suretiyle 
Devlet otoritesini yıpratarak idareyi baskıları 
altına almak gayretini göstermektedirler. Bu 
baskı kelimesini derhal burada reddettiğimi ifade 
ederim. Hakiki baskı işte bu türlü düşünceli 
olanlardan gelmektedir. Bu çarpık zihniyet, mil
lî varlığımızın en sağlam temellerinden olan öğret
men camiasını da kendi yollarına çevirmek mak
sadiyle şerefli Türk öğretmenini hedef almış 
onun sözle müdafii rolüne girerek öğretmenlerimi 
Bakanlığımıza hattâ Devlete karşı tahrik etmek 
hevesine kapılmıştır. 

Ancak, şu husus çok iyi bilinmelidir ki, va-
safeisinii'n ve sorumluluğunun şuur ve idraki için
de bulunan ve bunu her vesile ile ispat etmiş olan 
125 bin asîl Türk öğretmeni, kendisimin istismar 
edilmesine kötü emellerin peşinde alet olarak 
kullanıÜimasına hiçibir zaman müsaade etmemiş
tir ve etmiyecektir. 

Öğretmenlerin, Bakanlığımızca baskı altına 
alındığı yolundaki birtakım gerçek dışı iddiaların 
altında yatan niyet ve maksatları teşhis edebil
mek için kâhin olmağa lüzum yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu iddiaların hedefi, öğretmen kütlesini baskı 

altında göstererek o yoldan bizzat idareyi baskı 
altına almak ve böylece, büyük öğretmen toplu
luğu arasına her nasılsa karışmış birkaç sapık 
ideoloji sahibini himaye etmek suretiyle onların 
kendi zihniyetlerine uygun bu faaliyetlerine ra
hatlıkla devam edebilmeleri için, en müsait ze
mini hazırlamaktır. 

Yarın, çevre istismar edilecek, Bakan öğret
menlere «sapık ideoloji sahibi» dedi denecektir. 
Reddediyorum. Şimdi de reddediyorum.Çünkü 
125 bin öğretmen tertemiz vazifesi başında çalış-, 
maktadır. Bunu istismar edenlere şimdiden yuh 
diyoruz. 

Uzun bir süreden beri, hemen hemen her gün 
bu konuda ortaya gerçek dışı birtakım iddialar 
atılmakta, daha doğrusu, aynı iddialar değişik 
kılıklara sokulup tekrarlanarak, Türk basını ve 
Türk umumi efkârı, yanıltılmak istenmektedir. 
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itiraf etmek gerekir ki, bu maksatlı teşebbüsler, 
zaman zaman semeresini vermekte, bâzı sayın 
Parlâmento üyelerini de tesiri altına almış gö
zükmektedir. 

Bilindiği gibi, geçenlerde bâzı çevrelerce yine 
Atatürk'çü, ilerici, aydıncı, ülkücü, devrimci öğ-
menlere baskı yapıldığı şeklinde gülünç iddia
lar ortaya atılmış, bâzı gazeteler, asılsız bilgi
lerle yanıltılmış, şahsım ve Bakanlığım aleyhine 
bir kampanya açılmak istenmiştir. Arkasından 
da bu husus, bir genel görüşme talebiyle T.İ.P. 
tarafından Millet Meclisine getirilmiştir. Aynı 
iddialar, daha önce ve sonra bütçe münasebe
tiyle Bütçe Karma Komisyonunda, Senatomuzda 
ve Millet Meclisinde de tekrarlanmıştır. 

.-Görüşme konusu olan bu önergede de, iddia
lar aynı bir kere daha tekrarlanmaktadır. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, Yüce Meclis
lerin gerek içinde, gerek dışında, kendi menfaat
leri ve politik çıkarları hesabına aziz öğretmen 
camiamızı istismardan çekinmiyen bâzı çevreler 
mevcuttur. Bu, sadece günümüzün bir meselesi 
değildir. Öteden beri, başvurulmasında belli çev
relerce fayda umulan bir taktik olarak kullanıla -
gelmiştir. Menfaat ve mevcudiyetlerini koruya
bilmek için en kestirme yol olarak Millî Eğitim 
Bakanlığına saldırmayı seçen bu çevrelerin, bu
günkü, dünkü değil, yıllardan beri sürüp gelen 
iftira ve isnatları, sekiz Tabiî Senatör arkada
şımızı da tesiri altına almış gözükmektedir. Öner
ge okununca bu tesir açıkça belli oluyor. Gerek 
kumaşı, gerek biçimi, son günlerin modasına hay
li uygun düşen bu önerge, yüksek malûmlarınız 
bulunuyor. İtiraf edeyim ki, Sayın Ahmet Yıl
dız ve sayın yedi arkadaşının altına imza atıp 
Senato Başkanlığına sundukları bu önerge, daha 
Önce başkaları tarafından çok giyilmiş, kiralık 
bir frağı andırıyor. Önergelerinin böyle bir inti
ba yaratması, bu arkadaşlarımız için hakikaten 
büyük bir talihsizliktir. Önergede yer alan «Sal
dırı», «Zulüm halini alan baskı», «Öğretmenleri 
birbirine saldırtmak», «Devrim düşmanlığı», 
«utanç verici tutum» gibi ifadeler ve önergenin 
muhtevası ile bu arkadaşlarımızın yakından ta
nımaya çalıştığım karakter yapıları, geçmişleri, 
bugün Anayasa'dan doğan seçkin, imtiyazlı du
rumları arasında bir bağ kurmakta hakikaten güç
lük çektim. Güçlük çektim, dem iyeyim, hakikaten 
bir bağ kuramadım. Noticede de arkadaşlarımın 

yanıltıldıkları sonucuna vardım. Kendileri belki 
şimdilik bu teşhisimi kabul etmiyeceklerdir. Fa
kat rica edeceğim, meseleyi soğukkanlılıkla mü
talâa buyursunlar. 

Sayın Senatörler, 
Sayın Ahmet Yıldız ve yedi r^kadaşmm öner

gesini okuyan bir yabancı bugün, Cumhuriyet 
Türkiye'sinde, esirleri arslanlara parçalatan eski 
Roma vahşetinin kol gezdiğini, Millî Eğitim Ba
kanlığında vicdandan yoksun, zalim, gaddar bir
takım idarecilerin «gözünün önünde kaşın var!» 
diye soruşturma, kovuşturma yaptıklarını ve bak
la atıp karar vererek öğretmenleri asıp kestik
lerini zannedeceklerdir. 

Memleketimizi dosta ve düşmana karşı böyle 
tanıtmaya kimsenin hakkı olmamak gerekir. 

Bakınız Sayın Yıldız ve arkadaşlarının öner
gelerinde daha ne iddialar ileri sürülüyor : 

Öğretmen ve genel olarak devrim düşmanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığını etkisi altına almış; ca
miden okula, Bakanlıktan en küçük köye kadar 
yaygın halde ve plânlı şekilde yürütülen öğret
men aleyhtarı bir kampanya varmış ve I I nci 
Cumhuriyet Türkiyesine yapıştırılmak istenen 
bu utanç verici tutumdan Türk toplumu korun
malı imiş. 

Atatürk ilkelerine bağlılıklarını her vesile ile 
tekrar eden önerge sahibi Sayın Senatörlerin, 
Cumhuriyetin banisi büyük Atatürk'ün «Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır» sözünü 
unutmuş görünerek, II nci bir Cumhuriyet yarat
ma gayretlerinin mahiyetini anlamak kabil de
ğildir. 

Cumhuriyetimizin banisi Büyük Atatürk ta
rafından Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
olacaktır şeklinde ifade edilen fikrin ışığı altında 
Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonu sözcüsü tara 
fmdan yapılan açıklamalarla da II nci bir Cum
huriyet kurulmasının bahis mevzuu olmıyacağı 
hakikati herhangi bir tereddüde yer vermiyecek 
surette ortaya konulmuştur. Bu cümle Sayın İn
önü'nün Başbakanlığı zamanında 1961, 26.12.1961 
tarihli Bütün Devlet Dairelerine yaptığı tamim
den bir pasajdır. 

Yurdun en ücra köşelerine kadar Atatürk 
devrimlerinin aydınlık ve sıcaklığım yayan bü
yük öğretmen kütlesinin, birer nâçiz ferdi olan 
Milli Eğitim Bakanlığı idarecilerini devrim düş
manı, öğretmen alyehtan bir kampanya içinde 
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görmek veya göstermeye çalışmak, mesnedin her 
türlüsünden mahrum ölçüsüz ve insafsız bir is
nattan ibarettir. 

Türkiye Cumhuriyetinde, millet camide de, 
köyde de, kentte de öğretmenin değerini herşeyin 
üstünde tutar. Bu haslet, ona ecdadından yadi
gârdır. Çünkü o, kendi memleketinde öğretmen 
atının ayağından sıçrayan çamurun, sultan kaf
tanlarına süs sayıldığını görmüştür. 

Çünkü o, kendi memleketinde çocuğuna ter
biye vermek için kendini çocukların önünde öğ
retmene dövdüren padişahlar tanımıştır. 

Çünkü o, «Bana bir harf öğretenin kölesi 
olurum!» diyen bir iman içinde yoğrulmuştur. 

Önergede, utanç verici olarak tavsif edilen 
tutum, olsa olsa böyle bir milletin yurduna, her 
köşesi her gün okul, daha çok okul! öğretmen! 
daha çok -öğretmen! iyi ses veren, çırpınan bir 
memleketin, mabetlerine, okullarına ve köylerine 
öğretmen alyehtarlığı yakıştırmak ve bunu halka, 
idare âmirlerine, Millî Eğitim Bakanlığına isnat 
eylemektir. 

Sayın Senatör arkadaşlarım. 
Esasa geçmek istiyorum. Fakat verilmiş olan 

önergedeki iddia ve isnatların bir asıl ve esastan 
uzak oluşu, bunu hakikaten güçleştiriyor. 

Lütfen şu iddiaya bakınız : 
«Anayasanın ilke ve amaçlarının öğretilmesi 

ve 27 Mayısın nedenleri ile amaçlarından söz 
edilmesini bile kovuşturma konusu yapan Ba
kanlığın» 

Sayın Senatörler, 
Böyle bir iddiaya, ne öğretmenler, ne veliler, 

ne öğrenciler, ne de hattâ önergeyi verenler ina
nabilirler. 

Çünkü Anayasa'mızın ilkeleri, 27 Mayısın 
nedenleri ve amaçları müfredat programlarında 
ve ders kitaplarında, öğrenim basamakları ile 
orantılı şekilde, gereği kadar yer almıştır. 

Bu konuların müfredat programları çerçe
vesi, bu kelimeye dikkatinizi çekmek istiyo
rum, içerisinde öğretilmesi ve öğrenilmesi ilgi
liler için kaçınılmaz bir görev ve sorumluluk 
teşkil eder. Buna rağmen, görüyorsunuz ki, bu 
hakikat dahi inkâr edilmek isteniyor. 

Binaenaleyh, böyle iddia ve isnatları biz ye
teri kadar düşünülmeden yapılmış, dış tesirler 
propagandalar altında yeterinden çok kalınmış 
olması gi'bi sebeplerden başka sebeplere bağlı-
yamıyoruz. 
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Biz Anayasamızın da, 27 Mayısın da şu veya 
bu istikamette istismarına meydan verilmeme
sini, arz ettiğim düzen içerisinde öğretilip öğre-
tilnıemesinde görüyoruz ki, sayın önerge sahip
lerinin de, işi biraz soğukkanlılıkla mütalâa et
meleri halinde, bize tamamen hak vereceklerini 
tahmin etmekteyim. 

27 Mayıs memlekette kardeş kavgasını önle
mek, kardeş sevgisini, kucaklaşmasını meydana 
getirmek için yapılmıştır, öğretmenin bunun 
dışına bu felsefenin dışına çıkmaması lâzımdır. 
Biz eğer 27 Mayıs üzerinde bir araştırma yap
mış isek, öğretmenin bunu bu mânada, yanyana 
oturan çocukları rencide eder mânada, konuş
malar yapmasından ötürüdür. 27 Mayısı her 
hangi bir yöne istismar etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Talim terbiyemizde, 27 Mayıs konusu
nu kitaplarımızda bu anlayış içerisinde yer al
ması için çalışmalar yapmaktadır. Yakında bu 
çalışmalar sonuçlanacak, kabul edilecek ve ki
taplarda kardeşleri, yanyana. oturan sevgili ço
cuklarımızı şimdiden birbirine düşman eden ke
limeler ve anlayışlar kitaplardan çıkarılacaktır. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

Bir not aldım, biraz önce yuh diyeceğim sö
zü şeklinde anlaşılmış. Dur diyeceğim şeklinde
dir sözüm. Özür dilerim. Bu şekilde anlaşılmış
sa böyle bir şey söyliyemem. 

Sayın senatörler, 
Sayın Ahmet Yıldızın, önergesi ile ilgili ola

rak Yüce Senato huzurunda yaptığı konuşma
da ileri sürdüğü iddialar hakkındaki mâruzâtı
ma geçmeden önce, burada genel olarak bâzı 
hususlara temas etmek istiyorum. 

öğretmenlerimizin okul içi ve okul dışı gö
revleri ve bu görevlerin alanı konusu üzerinde 
durmayı, meselenin anlaşılması için zaruri gö
rüyorum. 

Yurdumuz, bugün için olsun, millî gelece
ğimiz için olsun, birtakım temel değerleri be
nimsemiş nesiller tarafından korunacak, geliş
tirilecek, yükseltilecektir. Çocuklarımızın, top
lumsal bakımdan, kişisel bakımdan, insanlık 
münasebetleri bakımından ve ekonomik bakım
dan kazanmaları gereken vasıflar, millî eğitimi
mizin amaçları olarak tedvin edilmiş bulunmak
tadır. öğretmene düşen ilk görev, terbiyesi için 
kendisine tevdi edilmiş olan çocuklarımızı, bu 

* 
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amaçların gerektirdiği bütün vecibeleri göz 
önünde bulundurmak suretiyle yetiştirmektir. 
Bu amaçları tecezzi kabul etmez bir bütün olası 
rak telâkki etmeye, kabul etmeye mecburuz. 
Zira bu amaçlar, birbirlerinin, tamamlayıcısı ve 
smırlayıcısıdırlar. Bu itibarla, bunlardan sade
ce birini veya birkaçını ele alarak diğerlerini 
bir kenara itmek, netice itibariyle bu amaçların 
bir küllolarak istihdaf ettiği neticeden bizi çok 
uzaklara götürebilir. Bundan dolayıdır ki, millî 
eğitim amaçlarının uygulanmasında titiz ve has
sas davranmamız gerekmektedir. Şu anda elim
de millî eğitim amaçlarına ait dört sayfadan 
ibaret yazılmış bir metin vardır. Bu metin 
dört sayfalık, öğretmenin ilkokuldan lise son 
sınıfa ve yüksek okulun son sınıfına kadar 
Türk çocuğunun hangi esaslar dâhilinde yetişti
receğine ait metindir ve bunun içinde cümTe ve 
mâna itibariyle yüzlerce vazife kayıtlıdır. Ço
cuğun hangi noktaları üzerinde durulacağına 
ve geliştirileceğine ait mütalâalar, fikirler var
dır. Esaslar vardır ve yirmi seneden beri tat
bik edile gelmektedir. VII nci Millî Eğitim Şu
rasında da bir defa daha gözden geçirilmiş ve 
düzeltmeler yaplmıtır. Bu metnin, dört sayfa
lık metnin içinde, ikinci kısımda (F) madde
sinde «MJllî kaynakları korur» maddesi var
dır. Millî kaynakları korur maddesi, işte ye
gâne münakaşa edilen konuyu ortaya çıkarmak
tadır. 

Burada konuşacak muhterem arkadaşlarım, 
dışarda konuşan arkadaşlarımız, öğretmen küt
lesini, biraz önce tavsif ettiğim bâzı kimseler 
ve şahıslar, millî kaynakları koruma noktasın
dan hareket ederek işte o Shell bayiliği, pet
rollerin millileştirilmesi meselesini, Devletin, 
ticaretin millîleştirilmesme kadar götürüyorlar, 
gidiyorlar. Burada üçyüz meseleyi bir kenara 
itmiş, koymuş. Bir bütündür hu. Bunun 
birini diğerinden ayıramazsınız. Bir bütündür. 
Bunu koymuş bir kenara efendim. Devletin de
ğerli varlıklarını korur, maddesinden hareket 
ederek bütün çocukların kafasını dolduruyor. 
ilkokulun birinci sınıfında da yapacakmış bu
nu. Çocuk zavallı oturduğu yeri bilmiyor, ora
da da yapacakmış. Benim ABC kelimesi o ço
cuğa aittir. Burada onu da istismar edenler var. 
Öğretmen olmadığı için affetmek mecburiye
tindeyim. Hoca daima affeder. Öğretmen sınırlı 

adamdır. Sınırsız adam değildir, öğretmen 
karşısındaki çocuğa göre sınırlanmak mecburi
yetindedir, kendini çocuğa göre smııia'mayan 
kimse öğretmen olamaz, öğretmenlik yapamaz, 
bu vasfı kazanamaz, takdir göremez, yapamaz. 
Bunu yalnız öğretmen olanlar bilir. Bendeniz 
orta 1 nci sınıfta ders veremedim. Çünkü orta 
1 nci sınıf öğretmenleri sınırına giremedim. 
Ama bir ilkokul öğretmeni de 5 nci sınıf çocu
ğuna ders verebilir, lise birinci sınıf çocuğuna 
ders veremez. Çünkü o sınıra kadar genişliye-
mez. Okullarımız, öğretmen okullarımız her öğ
retmeni kendi göreceği yerdeki vazifesine göre, 
sınırına göre yetiştirir. Bu yönetmelikle, tali
matnamelerle bu şekilde yapılmıştır. Dünyanın 
her tarafında usul böyledir. Ama bunu bilmi-
yen muhterem arkadaşlarımız diyor ki, köy öğ
retmeni köyde petrol konusunu söylemelidir, 
işlemelidir. Işliyeımez efendim, işlese çocuk an-
lıyamaz efendim. An'lıyamadığına göre niye 
direniyorsunuz, niye ısrar ediyorsunuz1? Olmaz 
öyle şey o vazifesini taşıyor, ben onun öğrettiği 
şeylerde, çocuğun anlıyamıyaoağı şekilde ders 
anlattığı için, takibe mecburum. Doğru mu şim
di. Takibediyorum, eğer altında isoru da varsa 
camiada yeri yoktur. Gayet tabiî gidecektir 
onun için. Bu küldür birbirinden ayrılamaz, 
tecezzi kabul etmez. Öğretmenin de kendisi bu 
yapıda olmalıdır, olmağa mecburdur. Çocuğu 
da buna göre, seviyesine göre uyandırarak ye
tiştirmeye mecburdur. 

öğretmenin okul dışı görevine 'gelince... 
Toplum içinde mevcudiyetinden bahsetti

ğimiz birtakım fikir çalkantıları karşısında 
mutlak bir denge unsuru olması gereken . öğ
retmenlerimizin okul dışı görevi, köy ve kasa
ba gibi bilhassa dar çevrelerde daha belir
li ve daha önemli bir hâl alır. Çocukların için
de büyüdükleri ailelerin ferdi ve ortak mese
leleri vardır, öğretmen, sosyal nüfuz ve hu
lul kabiliyeti sayesinde, ana - babaların dert
lerine ortak olabilir ve onların ellerinden tu
tabilir. 

öğretmenin çevre münasebetlerinde tesir
li olması, birtakım şartlara bağlıdır. Bunla
rın birincisi, davranışlariylc muhitine yaklaş
mak ve karşılıklı saygı ve güven havası içinde 
onu kendine bağlamaktır. 

öğretmen, bizzat ülküsü ile çevrenin dört 
yanma açık olmak zorundadır. O, çevre halkı-

— 247 — 
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nm bir kısmına karşı muvafıkı bir kısmına 
karşı muhalif olamaz. O halde öğretmen, çev
re ile olan münasebetlerinde münakaşa mev
zuu olan günlük politik meseleleri taraf tut^ı 
rak empoze etmek gayreti içine de giremez. 

Öğretmen, bütün çalışmalarında, tutum ve 
davranışlarında, daima tarafsız olmak doğru
ya, iyiye ve güzele yönelmek zorundadır. 

Evet değerli arkadaşlarını, bugün belli çev
relerce bir «gerçekçilik» sloganıdır tutturulmuş 
gidiyor. Nedir bunların dilindeki bu gerçek
çilik? Müsaadenizle izah edeyim: Bunların an
layışına 'göre Türkiye bugün diz b yu selalet 
içindedir. Türk halkı açtır, maalesef biraz 
önce burada söylendi, çıplaktır ve sömürülmek
tedir. Evet, sayın arkadaşlarım, Türkiye he
nüz bir refah memleketi haline gelmemiştir. 
Birçok sosyal ve iktisadi meselelerini henüz 
halledememiştir. Maalesef yurdumuzda gün 
Kik maişetini temin konusunda zorluk çeken
ler ve işsizler vardır. Bütün bu realiteleri el 
bette görmezlikten gelemeyiz. Ama insaf edil 
sin! Türkiye'nin gerçekleri sadece bunlar mı
dır ! Kara tahtadan da kara, kapkara bir tab
lo çizeceksin Türkiye budur diyeceksin!.. B"y 
le çey olmaz sayın arkadaşlarım. Fikir ada
mıyım diyen gerçekçilik bunu yapabilir: sa
natçıyım diyen gerçekçilik adına bir resim ya
par, bir şiir yazar bunu yapabilir; bunlara el
bette bîr diyeceğimiz olamaz. Zira herkes çev
resini kendi gözlüğü ile görmek durumunda
dır, kendi gözlüğünün renginde görecektir. Fa
kat mesele öğretmen konusuna intikal edin
ce, işin rengi, her mânade değişir ve değişme
si de lâzım Biz demiyoruz ki, öğretmen her şe
yi illâ toz pembe göstersin!.. Ama sınıfa giren 
öğretmenin, ümit dolu renkli bir dünyada ya
şı yan körpe dimağların, körpe muhayyilelerin 
karşısına bu tek taraflı kara tablo ile çıkma
ya elbette hakları olmamak gerekir. Bu mem
leketin gerçek tablosu bu değildir muhterem 
arkadaşlar. 

Yurdumuzun en ücra köşesinde bulunan 
üç - beş haneli köyünün dahi, düğünü vardır: 
bayramı vardır; neşesi, sevinci vardır; bir ke
limeyle mutluluğu vardır şiiri, müziği, cyunr 
ile yurdumuzun nrercek güzelliklerin. dil" 
getiren, bütün bunlardan doğma, bunların mu-
hassalası olan muazzam bir sanat ve folklor 
hazinesi vardır. Bunun yanında yapılan yolları, 

ve getirilen içme sulariyle her gün biraz daha 
gelişen, hayat sevlyeci her gün biraz daha ken
di ölçüsünde yükselen Türk köyü ve köylüsü 
vardır, kasabası vardır, şehiri vardır. Tabi ki 
barajları, limanları vardır. Vardır. Daha neler 
yoktur. Sefalet, yalnız sefalet veya çok az olsa 
yalnız o değildir. , 

Türk köylüsünün; millî ve tarihî kültür de
ğerlerimizle, yurdumuzun maddi mânevi güzel
likleriyle beslenerek bezenmiş zengin bir mâne
vi dünyası vardır. 

Evet arkadaşlarım, bütün bu gerçeklere 
s^rt çevirerek sadece karanlık bir tablo çizip 
sefaleti dile getirmek; bu toprağın insanım 
standart bir eşya gibi, bir robot gibi telâkki 
ötmek ve bunun a!dım «gerçekçilik» koymak... 

Belki bu da bir anlayıştır, bir dünya görü
şüdür. Ama takdir edersiniz ki, bu bizim asla 
tasvibedemiyeeeğimiz maddeci bir anlayıştır. 
Elbette bu anlayışın, okullarımızda yeri ola
maz!. Elbette bu anlayışı okullarımıza sokmak 
istiyenlerin öğretmen camiasında yeri olamaz!.. 

Görülüyor ki, saym arkadaşlarımı, öğret
menlerimizden beklediğimiz davranışlar, her 
vatanperver vatandaşın bir öğretmemden bek
lediği davranış1 ardır. Her türlü tahrike rağ-

dışında ve milletten yana ol du ldama inan-yo-
ruz. Bu mi1]etin bütününü yetiştinnokle gö
revli olan öğretmenin sağduyusundan gelen bir 
zarurettir. Onların gözlerini ele renk renCı per
delemeye çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Şimdi Sayın Yıldız'm 'konuşmasına geçiyo

rum. 
Sayın Yıldız, önergesini izah sade^n^e 

varvtığı konuşmada «bir öğretmen olan ve ken
disine gerçekten sempati d u y - b ^ ^ T " ' S ^ m 
Dengiz'in başında bulunduğu Millî E*'t ;m Ba
kanlığı, nedenlerini asla kavnyaımaıdığmız bir 
tutum içindedir. Bu ana değin işittiğimiz ve 
bâzı belirtilerine tanık olduğumuz bu beklen
mez tutumun düzeleceğini umarak teselli ara
dık.» 

«Öğrenmen topluluğunda huzursuzluk yara
nacak hareketleri, peı'Je arkasnıda p1 anlayıp 
uygulatan bir gizli elin yönetiminde bakanlı
ğın kurtulamadığı kamsun veren bir durum 
karşısındayız.» demektedir, 
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Değerli arkadaşlarım, eğer Sayın Yıldız, 
işittiklerine bir çocuk sâfiyetiyle hemen inanı-
vermeseydi, tanık olduğunu iddia ettiği belir
tilerin mahiyetini tahkik etmek zahmetine kat-
lansaydı, ortada telâşlanacak kavranamıyacak 
bir tutumun olmadığını görecek ve birtakım 
gizli tertipler, gizli eller hayal etme vehim ve 
hastalığından kendisini koruyabileceıkti. Biraz 
sonra yapacağım açıklamaları mütaakip uma
rım ki, Sayın Yıldız, her işittiğine kolayca 
inanıvermek durumundan kendisini kurtara
caktır. 

Saym Yıldız, bir de çoğa^n öğretmen te
şekkül1 erinin, öğretmenleri bö İd türünden yakı
nıyor. Şunu peşinen arz edeyim ki, öğretmen
lerin bölünmesinden, daha doğrusu bölünme'!7 

istenmesinden Bakanlıik olarak: biz de şikâyet
çiyiz. Ama ne yapalım ki, bu bölünmeyi bâz-

meslek teşekküllerinin başmdalki bilhassa siyas' 
yöneticiler, yıllardan beri süı'düregeldikleri is
tismarcı bir tutumla körüklemişlerdir. Bakan 
lığımız öteden beri, öğretmenlerin hangi se
beple olursa olsun, gruplaşmalarını asla tecvr-
etmemiştir. Milli Eğitim Bakanı olarak bende
niz de bu hususu, ' her yerde ve her fmsattr 
defaatle ifade etmişimdir. Yaptığım yurt içi 
gezileri sırasında, her gittiğim yerde, öğretmer 
derneklerini hem federasyona bağlı, hem de 
milliyetçi öğretmenlere bağlı derneklerini ziya
ret etmiş ve bütün öğretmenlerimizi birlik ve 
beraberlik içinde, aynı çatı altmda bulunmay 
davet etmişimdir. Ne yazık ki, ben parça1? 
v^ı oluyorum pare al a yan1 ar toplama gayretin 
de bulunduklarını söylüyorlar. 

BAŞKAN — Şu ana vasıl olmadan bira" 
önce b :r tezahürat sırasmda sayın bir millet
vekili de iştiraik etti. Şünhesiz iki. bu Meclisir 
üye7eri, senatör1 er elledikleri şekilde alkışla
makta serbest ama milletvekilleri iştirak ede
mezler. Saym miHetvökileri arkadaşlarımda" 
bu hususu rica ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bakanlığımızın samimî ka
naati de budur. Ne var ki, bu teşekkül! erder 
bâzdarmın yöneticileri âdeta mevcudiyetlerin-' 
idame ett irebil m eık için, sadece bizim zama
nımızda değil, her devirde ve her Bakana kar
şı menfi bir tavır takınmayı, Bakanla ve Ba
kanlıkla sebepsiz mücadele etmeyi şiar edin 
mislerdir. 

Şu hususu bir defa daha sarahatle ifade ede
yim ki, kuruluş gayelerine uygun olarak faa
liyet gösteren, meslektaşlar arasındaki bağla
rı takviye etmek suretiyle öğretmenlerimizi bir
lik ve beraberliğe seVk etmek gayretinde bulu
nan, bütün faaliyetini öğretmenlik meslekinin 
gelişmesine, yükselmesine ve yücelmesine has
reden bütün meslek teşekkülleri karşısında ta
rafsız bir tavır takınmayı vazife sayarız. 

Saym senatörler, 
Sayın Yıldız, faraziyelerini yanlışa dayadı

ğı için, bu faraziyelerden çıkardığı sonuçlar da 
tabiî yanlış olmaktadır. 

Saym Yıldız, 2 Şubat 1966 tarihli Cumhu-
'iyet Gazetesinde yayınlanan «Bakanlığa milli
yetçi bir hüviyet verilmek için bir inceleme ku
mlu kurulmuştur» başlıklı, tamamen hayal 
mahsulü bir haberi mesnet ittihaz ediyor da, 
bilâhara bizim bu konuda basına yaptığımız ve 
^0 Şubat tarihli gazetelerde y a y l a n a n şu ae-ık-
'amamıza, her nedense, itibar etmiyor. Açıkla
mamız şudur: Gazetenin kupürleri de burada-
lır ve basma gönderdiğim bülten de buradadır. 

«Bir günlük gazetede, Bakanlığımızda m-
' ıhat teklifi yapacaik bir incelme kurulu ihdas 
•dikliği, BakanHk içinde milliyetçi olmıyan-
' ır ın görevlerinden alınacakları yolumla tama-
-ıcn hayal mahsulü bir haber yayn^anmıştır. 

Bakanlığımızda böyle bir in! ecem e kurulu 
ıe ihdas edilmiş, ne de ihdası düşünülmüştür. 
Tmaemaleyh bu haber tamamen asılsızdır. B'z 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak geretk Bakanak 
Mer'kez teşkilâtı mensuplarının, gerek büyük 
"»ğretmen topluluğunun tam bir milliyetr-iUk 
•nur ve idraki içinde bulunduklarına yürekten 
'sanıyor, bunda tereddüdü bulunankarm da. 
hiç olmazsa bu anlayışa itibar etmelerini te-
ıcni ediyoruz.» 

Şimdi saym arkadaşlarım; bu genel görüş
menin temeli bu cimdedir. Omn için bunun 

mk önemi var. Millî Eğitim Bakanı olarr.k ^*r 
'-omisyon kurmuşum, bu komisyona Millî Eğ"-
'imdnki milliyetçi olmıyanları ayıklama vazife
mi bunlara vermişim. Tesıbit etmiş1 er ve bun-

'arı bana vermişler. Bu, baştan aşağı ya1 an. 
yi e bir şey olamaz. Bir komisyon kurul rms-
ur. Bu komisyon kanşt ıHm''% bir d î ; W hn. 

misyonla. Talim Terbiye Dairesinin yardımcısı, 
>ir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon ki-
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tapları birinci merhalede elemek, ondan sonra 
Talim Terbiye Dairesine sunmak vazifesi ile 
mükellef kılınmıştır. Talim Terbiye Dairesi 
24 ten 6 ya düşürüldüğü zaman bir çalışma 
güçlüğü içerisine girmesin diye bu yapılmıştır. 
Tabiî bugünkü huzurunuza gelen takrirdeki 
taktiğin altındaki fikirler o zamandan 'daha pe
şinen mevcudolmak ve ortaya ikonmaık duru
munda bulunduğu için o zaman tezgâha kon
muş ve !bir sene sonra işlenmeye başlamıştır. 

İşte, değerli arkadaşlarım, Sayın Yıldız'm 
'böyle hayal mahsulü bir Iharebe dayanarak «Ba
kanlık antimilliyctçi imiş, Orhan Dengiz, bu
nu düzeltiyonmuş»1 gibi müstehzi bir ifade ile 
yaptığı isnadın mahiyeti budur. Görüyorsu
nuz ki. Sayın Ahmet Yıldız, biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, duyduklarını, işittiklerini, 
en küçük bir incelemeye ^lahi tâbi tutmadan 
hemen de nasıl benimseyiveriyor?!. Ama ne 
yaparsınız ki, hangi iddiasını ele alırsanız alı
nız, Sayın Yıldız'm tutumu budur. Yereceği 
misallerin hepsi böyle sonuçlanmakta dır. Ne 
istiyor1? Yıldız,, önergesinin bir yerinde: 

«Her şeyden önce şunu belirtmek isteriz 
ki, öğrencisine ahlâksızlık etmiş, rejini aleyh
tarlığı yapmış, ulusal 'bütünlüğümüzü bölmek 
istemiş, dinsel inanç ve ulusal "duyguları kö
tüye kullanmış, üst ikademenin yasa içi emir-
İerini yapmamış ve bu durumları gerekli ince
lemelerle ve yetkili organlarca meydana çıka
rılmış öğretmenlerin savunucusu değiliz.» Di
yorlar. 

O halde kimin savunucusu Sayın Yıldız? 
Bakınız bunu da konuşmasının bir başka ye
rinde kendisi şöyle ifade ediyor. 

«Şu kitabı okudu, şu gazeteyi okudu, ya da 
okuyun dedi, 27 Mayısı övdü, Anayasayı an
lattı, gibi suçlarla başından maceralar geçen
lerin sayısı artık yüzleri aştığı için hepsini sa
yarak vaktinizi almak istemeyiz. Fakat Sayn 
Bakamıf, birkaç, yüz kızartıcı suçu işliyen öğ
retmenleri söz konusu ederek, t)ütün 'kütleye 
<de yakıştırmaktan çekinmediği bir tutumun 
ötesinde çok önemli nedenlere dayanan bir öğ
retmen kırımı olayı karşısında okluğumuzu da 
gizlemesine fırsat vermernejd ödev sayıyoruz.» 

Sayın arkadaşlarım, 
Çeşitli vesilelerle gerek Parlâmento dışmda ; 

gerok Perlâmento içinde defaatle açıkladım: 

Mesuliyet devremizde nalklettiğimiz öğretmen
lerin sayısı «305» tir. Bunlardan «262» sinin 
nakil sebebi, Sayın Yıldız'm aksan 'koyarak, sa
vunucusu olmadığını belirttiği suçlardandır. 
Siyasi mahiyetteki kusurlu hareketlerden do
layı nakledilenlerin sayısı ise «43» tür. 

Değerli arkadaşlarını, 'hem bunun böyle 
olduğunu bileceksin, 'hem şu, şu suçlardan do
layı nakledilenlerin müdafii değiliz, diyecek
sin, hem de, şu kitabı okudu, şu gazeteyi clku-
<du, 27 Mayısı övdü, Anayasayı anlattı diye 
nakledilenlerin sayısının yüzleri aşdığım iddia 
edeceksin; bu da yetmiyormuş gibi, «Bakan 
birkaç yüz kızartıcı suçu işliyen öğretmenleri 
söz konusu ederek ve bunu bütün kütleye ya-
kıştırma.ktan çekinmiyerek biraz önceki temas 
ettiğim korkum, Yıldız'da 'başıma gelmiş olu
yor. Buradaki söylediklerini bütün öğretmen
lere teşmil etme gayreti Sayın Yıldız'da mey
dana gelmiş, önemli nedenlere dayanan 'bir 
öğretmen kırımı yapıyor.»1 <diye isnatta buluna
caksın!.. Bilmem bu tutum, insafla bağdaşa
bilir mi? 

Değerli arkadaslanım, Sayın Yıldızın han
gi davranışlarda bulunanların savunmasını yap
tığı, biraz sonra, kendi verdiği örneklere da
yanarak yapacağım açıklamalarla sarih olarak 
ortaya çıkacaktır. 

Sayın senatörler, 
Biz görevimizi, bir hukuk düzeni içinde 

kanunlar ve meslek 'mevzuatı çerçevesinde ifa 
ediyoruz. Tahkikata, incelemelere dayanma
dan hiçbir tasarrufta bulunmuyoruz. Yetkili 
mercilerin teklifleri olmadan teşekkür ve tak
dirname vermediğimiz gibi, kimseyi tecziye 
de ettirmiyoruz, etmiyoruz: Başarının bulun
duğu yerde mükâfat, suçun bulunduğu yerde 
de ceza vardır. 

Biz okulunda huzursuzluk çıkaran, arkadaş-
lariyle geçinip işbirliği yapamıyan, öğrencisi-
ıe, meslektaşlarına eliyle, diliyle musallat olan, 
günlük politikayı ofkula ve sınıfa sokan kimse
leri affetmek, talkib etmem ek hakkını kendimiz
de göremiyor, bunları müsamaha ile karşıla
mayı suça iştirakten farksız sayıyoruz. 

Değerli senatör arkadaşlarını, 
Şimdi; esas iddiaya giriyorum. Neymiş bu 

bizim yaptığımız öğretmen «kırımı» veya 
«kıyımı» ? 
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Efendim, T. Ö. S. İdare Heyeti bir top
lantı yapmış. Aralarından bir heyet seçmişler, 
muhtelif makamlara bir muhtıra takdimiyle 
vazifelendirilmişler. Bana da geldiler. Üç ki
şiydiler. Kendileriyle görüştüm; onlara dedim 
ki ; «Siz Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarısı
nız ve öğretmensiniz, üçünüz de öğretmensi
niz.» Birisi ortaokul öğretmeni, birisi bir köy 
okulu öğretmeni, diğeri de şehirde öğretmen-
miş. Evvelâ benden özür dilemeniz lâzımdır. 
Çünkü, Bakanınıza kaatil diyen sizsiniz veya 
sizin başkanınız, cani diyen sizin başkanınız, 
cellât diyen sizin başkanınız. «Kırım» veya 
«kıyım» diyen, beni .kasaba benzeten sizin baş
kanınız. Ne yüzle buraya geliyorsunuz? Ev
velâ özür dileyin, ondan sonra benimle konu
şun. Aksi takdirde öğretmenlik vasfı, sınırı
na giremezsiniz. Sizinle konuşmam, dedim ve 
kendilerini ikaz ettim. Özür dileme durumuna 
geçememişlerdir. Bu, dünyanın hiçbir yerinde 
görülmüş bir şey değildir. Benim emrimde, 
kanunların emrinde, yönetmelikler ve nizam 
içerisinde çalışmaya mecbur bir Devlet me
muru... Ve Devlet memurunun, ötesinde öğ
retmen. Yani, terbiyeci böyle olmaz. Böyle ol
maz. Buna kimsenin hakkı yoktur. Bu mille
tin parasına yazıktır. 

Yüksek Heyetinize bir mukayese imkânı 
vermiş olmak için müsaadenizle bu konu ile 
ilgili olarak muhtelif devrelere ait bâzı rakam
lar arz edeceğim : İkinci İnönü Hükümeti za
manında (26 . 6 . 1962 - 25 . 12 . 1963) öğret
men sayısı, 97 238, Bakanlık emrine alırı anla
rın sayısı 25, nakledilenlerin sayısı 238; Üçün
cü İnöünü Hükümeti zamanında (25 .12 .1963 -
20. 2 . 1965) öğretmen sayısı 103 317, Ba
kanlık emrine alman öğretmen sayısı 40, nak
ledilen öğretmen sayısı 174; Demirel Hüküme
ti zamanında, yani bizim mesuliyet devremizde 
(27 . 10 . 1965 - 23 . 1 . 1967) öğretmen sa
yısı 125 704, Bakanlık emrine alman öğretmen 
sayısı 26, nakledilen öğretmen sayısı 305 tir. 
Dün sabahleyin bir kişi daha Bakanlık emri
ne aldım. 27 etti. Onu da açıklıyorum. Şu 
tablo da gösteriyor ki, övünmek için söylemi
yorum, üzülerek ifade ediyorum, rakam yük
seldiği için söylüyorum, saklamış olmamak 
için arz ediyorum. Bu zevkli bir mesele değil
dir, bir iş değildir. Çocuğunu beslemek mecbu

riyetinde bulunan bir öğretmeni sıkıntıya dü
şürmek zevk alınacak bir şey değildir. Bir 
hastalıktır, zevk alırsak. Hiçbir Millî Eğitim 
mensubu bu hastalığa müptelâ değildir. Şu 
tablo da gösteriyor ki, öğretmen sayısı büyük 
ölçüde artmış olmasına rağmen, Bakanlık em
rine alman veya nakledilen öğretmen sayısın
da eskiye nisbetle bir artış yoktur. 

Şimdi meseleyi bir başka yönden de incele
mek istiyorum. 

Nakledilen 305 öğretmenden 94 ü, okul ida
resi ve arkadaşlarıyla geçimsizlik çıkarmak ve 
kavga etmekten; 65 i, öğretmen arkadaşları, 
öğrencileri veya halktan kimselerle ahlâk dışı 
cinsî ilişkiler kurmak veya kurmaya teşebbüs 
etmekten, 97 si, yönetici veya öğretmen ola
rak görevinde yetersizlik göstererek fahiş gö
rev kusuru işlemekten; 43 ü, politik ve aşırı 
cereyanlara kendini kaptırarak günlük politi
kayı okula, sınıfa sokmaktan nakledilmişlerdir. 
6 öğretmen de, bu çeşitli suçlardan birkaçını 
birden işlediği için nakledilmiştir. 

Görülüyor ki, sayın arkadaşlarım, daha 
önce de arz ettiğim gibi, bu öğretmenlerden 
262 sinin nakil sebebinin, ne günlük politikay
la, ne de şu veya bu cereyanla, uzaktan, yakın
dan en küçük bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bunların dışında siyasi mahiyetteki kusur
lu hareketleri dolayısiyle nakledilen öğretmen 
sayısı, biraz önce de söylediğim gibi, 43 tür. 

Aynı mahiyetteki suçlardan dolayı, diğer 
iktidarlar zamanında nakledilen öğretmen sa
yısı ise şöyledir : 

Millî Birlik Hükümeti zamanında 38 
II nci İnönü Hükümeti zamanında 54 

III ncü İnönü Hükümeti zamanında 27 
Ülgüplü Hükümeti zamanında da 35 tir 
Görülüyor ki, bizden önceki Hükümetler ve 

iktidarlar zamanında da günlük politikayı oku
la sokan ve bu yüzden takibata uğrıyanlarm 
sayısına nazaran, bizim mesuliyet devremizde 
bir artış söz konusu değildir. Bu gerçeğe rağ
men öğretmenlerin bugün beklenmedik bir siya
si baskı altında tutulduğu yolundaki iddiaların 
ne ifade edebileceğini, takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Burada bir noktayı önemle belirtmek isterim. 
Sayın Yıldız'm da ifade ettiği gibi sayılar veya 
nisbetlerin büyük önemi yoktur. Önemli olan 
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yapılan işlemlerin haklı veya haksız oluşudur. 
Bizim yaptığımız bütün tasarruflarda şiarımız 
daima hakkaniyet olmuştur. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
Şimdi de, Sayın Yıldız'in konuşmasında, öğ

retmenlere haksız yere yapıldığı iddia edilen 
baskıya örnek olarak verdiği olayları ele alaca
ğım. Bunların mahiyetini açıklıyarak verdiği ör
neklerin, kendi ifadesiyle, inancını ne dereceye 
kadar doğruladığını arz edeceğim. 

Sayın Yıldız'm verdiği ilk örnekten başlıyo
rum. 

Şu isnada bakınız : 
«27 Mavıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı için 

Kırkağrç ilcesirde düzenlenen törendeki görevle
rinden ötü"ü 3 öğretmen (dinletilmemiş bir bant 
bahane edilerek) sürülmüştür.» 

Sn vırı a rka d a si ar, 
Böyle bir iddia nasıl düşünülebilir, nasıl or 

tava atıl ab :1 ir? 27 Mavıs Anavasa ve Hürriye+ 

Bayramı, bizzat Millî Eğitim Bakanlığının genel
geleri ile bütün yurt sathında, ilinde, ilçesinde. 
köviWle, kentinde kutlanacak, sonra nedense sa
dece Kırkağaç ilçesirdeki 3 mâsüm öğretmen hv 
emri verine getirmenin sorgusuz, sualsiz kurban-
olacak! 

Bu 3 öğretmen hakkında, İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı ile 2 ilköğretim müfettişi tara
fımdan müştereken yapılan tahkikat sonuçlarım-
göre meselenin aslı şudur : 

Tahkikat sonuçlarına göre, müfettişler tara
fından yapılan tahkikat sonuçlarına göre, evet 
Efc^drm, bu nokta üzerinde duruvorum, çün
kü hükmü karakuşîden bu tasarruflar yapılmış
tır g:hi bir ifrdede bulunmuşlardır. Yalnız Sa
yın Yıldız değil diğer arkadaşlar da bulunmuş
tur. 

1. 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı 
dolavısiyle kurulan Hazırlık Komitesi tarafın
dan kend'lerine verilen görevi suiistimal ederek 
vvV\ lvrl:k ruhunu, huzuru bozucu ve halkı tah
rik ed"ci şiir ve sözlerin bulunduğu bir bant ha
zırlamak ve bunun anlaşılması üzerine Hazırlık 
Komitesince bandın kullanılması reddedildiği 
halde, bunu kullanabilmek için çeşitli yollara 
başvurmak, 

2. Ayrıca bunlardan biri şahsi bir olaydan 
dolayı çarşının ortasında kavga edip dayak ye
miş, öğretmen çarşının ortasında dayak yemiş 

ve kayınpederi adına kayıtlı bir dükkânda tica
retle de uğraşıp mal almak için sık sık Akhisar'a 
gidip gelmek ve vazifesini yapmamaktır. 

Tahkikat sonucunda sübût bulan bu durum 
karşısında, ilgililerin huzur ve prestijleri de 
dikkate alınarak vilâyetçe il iç'nde başka yer
lere nakilleri yapılmıştır. İller İdaresi Kanu
nuna göre valiler salahiyetlidir. Evet. bir mü
fettiş tahkikat raporu ve İl Disiplin Kurulu ka
rarı ile nakilleri yapılmıştır. 

Şu hususu da belirteyim ki, bu mesele bu 
safhaya kadar Bakanlığıma intikal dahi etme
miştir. Ancak, Dicle kenarında kaybolan koyu
nun hesabı Mekke'de Hazreti Ömer'den sorulduğu 
gibi, bu işin hesabı da benden sorulmakta ve 
ben de bu hesabı vermekten şeref duymaktayım. 

Bu öğretmenlerden biri tarafından Danıştay-
da dâva açılmış, Danıştay yürütmenin durdu
rulması talebini reddetmiştir. Evet. 

İşte, memleketin her yerine bir olayı yakıştı
ran zihniyetten Kırkağac'ın payına düşen Öğ
retmen kıyımı olayı bundan ibarettir, sayın ar
kadaşlarım. Bâzı gazeteler kıyım dedi, bâzı ga
zeteler kırım dedi. 

Evet, Sayın Yıldız'm diğer bir iddiası : Zabıt
lardan aynen okuyorum : 

«Anamur Kaşdiş'er kövünde, bir Atatürk ge
cesi düzenleniyor. Atatürk'ün değiş;k tarihler
de ve çeşitli konulardaki sözlerinden derlene
rek bir dergide yavmlanan «Yaşıyan Atatürk» 
başlıklı yazıvı toplantıda kövlülere okutmak is
teğinden ötürü, İçel Valisi 7 öğretmene işten el 
çektiriyor. İnanılmaz bir olay ama olmuş. Ya
nan bir validir. İnsanın aklı duruvor. Acaba 
bu olay, Ata'nm denize döktüklerinin çocukları 
tarafından Yunanistan'da mı oluyor? diye şüp
helenmemek, ya da bunu yapanların bövleleri 
ile bir ilişkileri mi var? Kavgısmı duvmamak el
den gelmez.» diye söylediler ve basma verdiler. 

Sayın Yıldız'm kullandığı ifaden'n nezaheti 
karşısında, doğrusu, söylenecek söz bulmak çok 
zor oluyor. Bir ilimizin, suçu sadece vazifesmi 
yapmaktan ibaret olan valisi hakkındaki, bir
kaç tereddüt ifadesi arkasına gizlemeye çalıştı
ğı ağır ithamlarını, müsaadenizle ben, bu 
kürsüden söylenmemiş addedeceğim. 

Sayın senatörler, 
Anamur'da, biri ortaokul, 7 si ilkokul öğret

meni olmak üzere, 8 öğretmene önce valilikçe iş-
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ten el çektirilmiş, durumun Bakanlığımıza inti
kali üzerine de bu öğretmenler Bakanlık emrine 
alınmışlardır. 

Bu öğretmenler hakkında Atatürk gecesi ile 
ilgili ol&rak Bakanlığımızca açılan tahkikat de
vam etmektedir. Tahkikat sonunda gerçek du
rum elbette ortaya çıkacaktır. 

Ş!mdi size, Anamur'da Bakanlık emrine alı
nan S öğretmenden biri olan ve bir düğün evin
de komünizm propagandası yaptığı iddiası ile 
?."-nca savcılıkça adliyeye verilmiş bulunan bir 
ö ^ ^ ^ ^ i n 10-12 vaşmdaki ilkokul öğrencilerin^ 
sö"lediklor;ni, bu yavruların dilinden naklede-
c^ğ'm. Bakuuz bu çocuklardan biri tahkikat 
dosvasmda yazılı ifadesirde ne diyor : 

Efendim, bu dosyalardan isim zikretmeden 
oVr"f" ,"im. Yazların günâhı Savın Yıldız'a ait-
t>\ PMiydi ofe^erdo. Mecliste ve burada arz etmiş
tim. buhar ı okumak eok zordur, kolay bir is de-
ğiM'r. Bu. mesulivetli bir iştir. Bu teşmil edilir. 
Ann° ve baba. çocuk1 arının masum hallerini bun
larla b'rlestirir, göz önüne getirir, ütülürler. Bu 
p-ı'Wür demiştim. .Ama Sayın Yıldız da, diğer ar
kadaşımız da burada. ısrarla ve ısrarla bâzıları
nın is'ımlerini zikrederek ve bâzılarının isimleri
ni z^ıkrotmiyereık okumuşlardır. Ben mümkün 
okluğu kadar isim. zikretmeden vakayı a.rz ede
rek cevaplandırmaya çalışacağım. 

«Dersimize öğretmen filân girdi. Bu sırada 
saatin zili çaldı. 1 0 - 1 2 yaşında IV ncü sınıf, 
V nei sınıf çocukları, öğretmenimiz dedi ki: Al
lah varsa saatin zilini durdursun, dedi. Saate dur, 
saat, dedi. Saatin zili gene çaldı. Rusya'da evve
lâ çocuk dolduğu zaman ebelere veriliyor, ora
da ebeler büyütüyor. Çocuk memur oluyor. Rus
ya'da Devlet köylülere tarla veriyor. «Bu kadar, 
öğretmenin söylediği. Çocukta esasen bundan da
ha ötede cümleyi muhafaza edip yazamaz. Yaza
mam. Ooouğun yapısı o kadar. 12 yaşındaki çocuk 
o kadar bilir. Niye bu kadar yazmış, diye söyle
yemezsiniz diye söylüyorum. Daha çok söylemiş
tir. Bu kadarını söyledikten sonra kim bilir da
ha neler söyledi? 

Bu çocukların ifadesi. Şimdi de Atatürk'ü an
ma tonlantısında bu yavrulara aynı öğretmenin 
söylediklerini kendi yazılı ifadesinden okuyalım : 

Öğretmenin yazılı ifadesinden bir cümle oku
yacağım. Atatürk'ü anma gününde konuşmuş, 
öğretmen çocuklara hitabetmiş : 

«10 Kasım gününde yaptığım konuşmada da 
Atatürk'ü kötülemek istiyenleri kasdederek, keçi 
sakallı, katır kuyruklu bu kişilere sol yumruğu
nuzla üç kere vurun dedim!» 

Evet, sol yumruğunuzla vurun demiş. Şimdi 
diyecekler ki, «Efendim bundan ne çifkar.» Sağ 
vumruğu efendim, yumruğunuzla vurun dedim, 
Türkçede bunun ifadesi budur. Eğer bir şeye kar
şı bir mukaıbele tavsiye ediyorsan çocuğa, «Bir 
vumruk atın dedim.» denir. Bizim bildiğimiz 
Türkçede başka türlüsü yoktur, bunun. Sol yum
ruğunuzla vurun demenin bilmiyorum yukardaki 
kelimelerle birleştirince bir mânası olmak lâzım-
gelir. Daha doğrusu her halde bu öğretmen bir 
mânanın içerisinde bulunmaktadır demek icabe-
der. 

Bilmem bu konuda daha fazla konuşmaya ihti-
vaç var mı? 

Savın Yıldız, kendilerine yakıştıramadığım 
Vr ifade ile, Adana'da cereyan eden bir olayı 
ellerinden geldiği kadar dejenere ediyorlar ve: 

«Türk ırz ve namusuna saldıranları protesto 
cinayetini» işliyen ve bu yüzden tutuklanan Türk 
öğretmenine, Millî Eğitim Bakanlığının da he-
mon çulîam verdiğin i ve onu Bakanlık emrine al
dığını bildiriyor. 

Kendisine esef etmemek elde değil! 
Bu memlekette Türk ırz ve namusuna tecavüz 

°donleri protestoyu cinayet sayan bir Millî Eği-
••'m Bakanlığı mı var demek istiyorsunuz? Ken
d i r i n e bütün millî eğitim camiası adına teessüf 
ediyorum. 

Söz konusu olan öğretmen, Adana'da vukua 
aelen ve ilgili makamların derhal el koydukları 
müessif bir olayı fırsat sayarak işi çığırından çı
karmaya çalışan, başka istikametlere şevke uğra
san bir grupun kanun dışı toplantı ve gösterile
rine aktif surette iştirak etmiştir. 

Toplu halde evlerde ve eşyalarda tahribat 
yapan, görevli polis memurlarına mukavemet ile 
(vuralım, kıralım, yıkalım!..) şeklinde âvazelerîe 
taşkınlıklar yapan bu grupun elebaşları arasında 
tutuklanan ve Adana 2 nci Ağır Ceza Mahkeme
sine verilmiş bu öğretmenle ilgili olarak, işin ad
liyeye intikal etmiş olması sebebiyle daha fazla 
izahata girişmiyorum. 

Sayın Yıldız, verdiği diğer bir örnekle ilgili 
olarak yaptığı açıklamalarla İncili Çavuş fıkra
sını anlatır gibi alaylı bir ifade kullanmaya ça
lışarak diyor ki: 
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«Bir öğrenci, öğretmeni tarafından dövüldü
ğü iddiası ile dört gün ve öğretmen de öğrencisi 
tarafından dövüldüğünden on gün rapor aldılar. 

Bakanlık, daha fazla dayak yediği için olacak, öğ
retmeni, burada isim veriyor, «Rıza İçel - Kara
man» Bakanlık emrine almıştır.» -

Olayı arz ediyorum : 
Konya, Karaman Lisesi Beden Eğitimi öğret

meni 3 Ocak 1967 günü lise son sınıf öğrencile
rinden ikisini ayrı a.vrı döver. Tahkikat sırasın
da alınan ifadelere göre arz ediyorum: öğretme
nin bir elinde ucu kanlı bir makas, evet öğret
men, bir elinde şövalye yüzük!» Öğrenciler de 
karsı korlar, birin m vüzü gözü tanmmıyacak de
recede kan ir-inde ka>n öğrenciler, müdür ve okul 
doktoru tarafından ilk yardım hastanesine arbe
de yeri, oradan hastaneye sevk olunurlar. Çocuk
lardan biri 4 günlük, diğeri 7 ve gözünün teda
visi '"in de ayrıca 14 günlük rapor alır. Okul bü
yük bir heyecan ve üzüntüye, halk ise galeyana 
kan^ıy Çocuklar iki gün boykot ilân ederler, 
derlere girmezler.» 

Vilâyetçe işe el konur ve tahkikat, sonucuna 
kadar bu öğretmene isten el çektirilir. Ve durum. 
5 Ocak 1967 tarihli telle Bakanlığa bildirilir. 

Bn-kanbğımız böylece duruma muttali olur 
olm .̂z, bu müessif ol avı bir Bakanlık müfettişine 
tahlr'k ettirmiştir. Şubat 1967 tarihli tahkikat ra
poruna dayanarak da söz konusal öğretmen bu il
çeden alınıp Ordu'ya nakledilmiştir. Evet Sayın 
Yıldız'm, olaym mahiyeti ile ilgili açıklamaları 
gibi. bu öğretmenin, «Bakanlık emrine alındığı» 
idd'ası da gerçeğe uymamaktadır. 

Bakanlığımca boy1 e bir işlem yapılmamıştır. 
Bilir bilmez ne için birtakım iddialar ileri sürü
yorlar, bir türlü anlamıyorum. 

Şimdi burada bir noktaya temas edeceğim, 
diyecekler ki, ben bunlara birşey demiyorum ki, 
çocuğunu, öğrencisini dövene pekâlâ yapabilirsi
niz tasarrufunuzda bulundurursunuz. Nitekim de
diler baştan söylediler. Ama bu misalleri vermi
yorlar. E... Bu misalleri verdikten ve bu misal
leri uygunsuz hareket yapıyor Bakanlık diye bir 
Örnek olarak verdikten sonra. Benim bunları an
lamam icabediyor. 

Sayın Yıl diz'm, Sürmene'de 27 Mayıs Ana
yasa Bayramında konuşan Ortaokul Müdürü ile 
ilgili olarak ileri sürdüklerindeki hakikat payı
nı, diğer iddialarmdaki hakikat payı ile muka

yese ederseniz, kolayca bir sonuca varabilirsi
niz. 

Bu konuda diyorlar ki : 
«.... birkaç gün sonra okul müdürünü An

kara'da gördüm. «Hayrola» dedim. «Sürüldüm» 
dedi...» 

Arkadaşlar, Sayın Yıldız «Sürmene» ile «Sü
rüldüm» kelimeleri arasındaki ahenk benzerli
ğinden istifadeye çalışıyor ama, bu işte de ye
teri kadar ciddî hareket etmiyor.. Çünkü Sür
mene Ortaokulu Müdürü sürülmemiş, bu orta
okul lise olunca buraya bir lise müdürü tâyin 
edilmiş, ortaokul müdürü de terfian Artvin Millî 
Eğitim Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 

Yalnız burada enteresan bir nokta var, Sa
yın Yıldız'm bahsetmek istediği hâdise bunun
la ilgili değil, çünkü 27 Mayıs günündeki ko
nuşmayı yapan müdür değil, öğretmen. Tabiî 
yanlış duyuyor. Acele yazıyor, öğretmeni sora
cağına müdürü soruyor. Halbuki müdürün bu 
işle alâkası yok. Evet zabıtlar öyledir. Evet, 
yok. Doğru tabiî öğretmeni sormadığı için, mü
dürü sorduğu için, müdür hakkında cevabımı 
arz edeyim. Öğretmen hakkında da bir ceva-
bolursa isterlerse onu da arz edebilirim. Onu da 
detaylariyle biliyorum. Şimdi arz edebilirim. 
Öğretmen 21 Mayısta bir konuşma yapıyor. 27 
Mayıs konuşmalarının hepsini öğretmenlerimiz 
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hirlerde, bu öğretmenlerden rica edilir, bu vazi
feyi de şerefle yaparlar. 

Yaparlar ama, 125 bin öğretmen 27 Mayısı 
konuşur, ama bir tanesi falso verir, efendim. 
Dozunu kaçırmasın, vermesin. Sürmene'de bu 
hâdise olmuş, halk galeyana gelmiş. Bendeniz 
Uşak'ta idim o tarihte. Bir telefon çaldı, haber 
verdiler, burada halk ayaklandı dediler. Derhal 
bir müfettiş gönderdim ve tahkik ettirdim. Ço
cuğun yaptığı konuşmanın metnini getirttim. 
Çocuğun yaptığı konuşmanın metninde tahrik 
edici sert sözler olmamakla beraber, seçim at
mosferi içerisinde bu türlü bir konuşma yapma
sını halkı ayırıcı mahiyette telâkki edip halkın 
galeyana gelmesine sebebolduğıı dolayısiyle ço
cuğu oradan alıp Sinop'a naklettim, tabiî. 

Sayın Yıldız'm üzerinde durduğu Horasan 
olayına gelince : Bu olayı Sayın Yıldız'm iddia 
ettiği gibi bir öğretmen - halk karşılaşması şek
linde görmek çok hatalıdır. Olaym kendilerine 
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nasıl aksettirildiğini bilmiyorum, ancak işin aslı 
şudur : 

« 9 . 1 . 1967 Pazartesi günü Horasan Çarşı 
Camiinde teravih namazından önce va'zetmek-
te olan vaize, cemaatten birisi : «Ortaokulda bir 
öğretmenin cin ve peri yoktur» dediğini nakle
derek, vaizin bu husustaki fikrini sormuştur. 
Evet camide. O da : 

«Cin de vardır, peri de vardır. Yok diyen
ler kâfirdir.» mealinde cevap vermiştir. Bu ce
vap bâzı iddialara göre, cin - peri yoktur diyen 
öğretmeni istihdaf etmiş, bâzı iddialara göre ise, 
«Bunlar zaten kâfirdir. Bunlar Allah'a bile inan
mıyorlar» şeklinde şümullendirilmiştir. Her ha
lükârda mesele bir vaizin, her hangi bir maksa
da dayanmaksızın, bir soruyu cevaplandırmada 
takdirsizliğe düşmüş olmasından ileri gelmiştir. 

Olayın gerçek mahiyeti budur. Bunun üzeri
ne vaiz bir başka yere, bu işin elebaşısı telâkki 
edilen müdür de bir başka yere alınmıştır. Evet. 

Sayın Yıldız Amasya olaylarına da temas 
ediyor. Durum malûmunuz bulunmaktadır. 

Valilikçe dört öğretmenin işten el çektiril
mesi üzerine Bakanlığımızca hâdise iki Başmü
fettiş tarafından tahkik ettirilmiştir. Neticede 
bunlardan, aynı yerde huzur içinde, çalışma im
kânı kalmadığı anlaşılan iki öğretmen başka il
lerde, diğer ikisi de bulundukları yerde görev
lerine iade edilmişlerdir. 

Sayın Yıldız, vilâyet vilâyet dolaşarak De
nizli'ye de uğramayı ihmal etmemiş. Denizli'de : 

«Başka partiye taraftar olanları vururum!..» 
diyecek kadar kronik partizan bir Millî Eğitim 
Müdürü varmış diye ifade kullandılar. 

Buna, ben ne cevap vereyim? 
Bu zat, şimdiye kadar kimseyi vurmadığına 

göre, demek ki koca Denizli'de başka partiye 
mensup kimseyi bulamamış!.. Bu akıl alacak 
şey değil. Vururum ne demek, yani bir millî 
eğitim müdürü başka partiye mensubolanı vu
rurum nasıl der. Benim aklım almıyor. 

Bu ilden de ders yılı ortasında, soruşturma, 
kovuşturma yapılmadan sebepsiz olarak yedi 
öğretmen sürülmüş. Bu iddianın da mahiyeti 
şudur : 

Bu nakillerden üçü aynı il içinde, vilâyetin 
takdirî ile cereyan etmiş, dördü il dışına yapıl
mıştır. 

Dört öğretmenin il dişma nakline mecbur 
kalınması tam 10 aylık incelemenin sonuçlarına 
dayatılmış ve il disiplin kurulunun 2 Aralık 
1966 tarihli kararı üzerine uygulanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir noktaya te
mas etmek istiyorum. İlkokul öğretmenlerinin 
disiplin işleri 1702 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci 
maddelerine göre kumlan İl Millî Eğitim Disip
lin Kurullarında karara bağlanır. Bu kurullar, 
vali, millî eğitim müdürü, vilâyet daimî encü
meninden bir âza, kendi aralarından seçerler. 
Bu muhtelif, çeşitli partilerden olabilir, ondan 
da olur, ondan da olur, müstakil de olur. Kı
demli orta dereceli bir okul müdürü, ilköğre
tim müfettişi, ilkokul öğretmenlerinin kendi 
aralarından seçecekleri bir ilkokul öğretmeni. 

Şimdi Öğretmenler Derneği Federasyo
nu bütün Türkiye'de yaygın halde bulunduğu
na ve öğretmenler de kendi aralarından seçe
ceklerine göre demek oluyor ki, vilâyetteki ko
misyon içerisinde federasyonun bir üyesi mev
cuttur. öyleyse vilâ;/etlerin yaptıkları tasarru
fun hiçbirisine federasyonun itiraz etmemesi 
lâzımgclir. Çünkü heyetin içinde bulunmaktır. 
Ama bir taraftan orada vazife görürler, bir ta
raftan da öbür kapıdan çıkarlar, itiraz ederler. 
Bakanlığın nakil yönetmeliği vardır. Kendi is
teğiyle ilgili nakiller için, 7/önetmelikler vardır. 
1702 sayılı Kanuna göre de Disiplin Komisyo
nu vardır. Ayrıca bir de idari tasarruflarda bu
lunsun diye müdürler encümeni vardır. Bunun 
ötesinde salahiyetli bakanın salâhiyeti vardır. 
Bunun dışında çalışan bir teşkilât, mevcut de
ğildir. Bunu bilhassa belirtmek için arz ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Yıldız bir de kendi ifadesiyle «şu ki

tabı okuttu, ya da okuyun dedi, diye, başından 
maceralar geçen öğretmenler» i savunuyor. 

Sayın Yıldız'm savunmasını yaptığı bu öğ
retmenlerden birinin, isim zikretmeden, duru
munu aeıklıvabm da, kendisinin bilerek veva 
bilmiyerek kimlerin savunuculuğunu yaptığı 
ortava çıksın!.. 

Bir günlük gazetenin ilk sayfasında bir kah
raman gibi fotoğrafı da yayınlanan bu öpret-
menin, eğitimleri kendisine emanet edilmiş 
15 - 16 yaşıarmdaki çocuklarımıza okuyun de
diği kitap, karyolada, banyoda, kırda, ahırda 
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cereyan eden aşk sahnelerinin tasvirleriyle do
ludur. Eğer izin verirseniz bu kitaptan büyük 
bir hicap içinde sadece birkaç pasajı okumak 
istiyorum : 

Sayfa : 64 
Havana gülümsedi. Şakir gülümsedi. Kan

ları bmgıldayıp oynadı. 
Şakir : 
«Yanryom» dedi. 
Havana, içindeki ayıplığm bulutlarını dağı

tıp, birdenbire soyunmaya kalkıştı. Üstünü ba
şını yırtarcasma soyunuyordu. 

Gerçeklik bu işte. Gerçek kitaplar evet. 
Erkemin, kadının içine gireceği bir yol var. 

Havana bu yolla, Şakir'inin içine girmesini isti
yordu. 

Boyluboyunca topraka uzandı. Öpülüp ok
şanmak, zevkten çatlamak istiyordu. Havana. 
gözlerini yumdu : 

«Hadi..» gel dedi, «Gel» dedi. 
Sakir vardı sokuldu. 
Sarılıp kaldılar. Evet, öğretmen, büyük şeh

rimizde, okulda. 15 - 16 yaşındaki çocuklarımı
za okuması vaşak edilen kitaplar cinsinden di
ye tarif edilen bu kitabı tavsiye etmiştir. Bu v" 
bunun gibiler, çeşitli kitanlar isterseniz baytar 
aşağı ve bu öğretmen bakanlık emn'np 15 av 
sonra alınmıştır. Evvelâ isten el çektirilmiş, tah
kikat yanılmış, tesbit edilmiş, ifadelere daya
nılmış. Bakanlığımızın kararı ile, bir encümen 
kararı ile Bakanlık emrine alınmıştır. 

Mahallinden gelen önraporlar, öğretmenin 
maalesef ve maalesef bu suçu işlediğini, kitab1 

tavsiye etmek şöyle dursun hattâ öğrencilerine 
bizzat sattığının tesbit edildiğini belirtmekte
dir. 

Şimdi soruyorum, siz Millî Erritim Bakanı ol
sanız ne yapardınız? Bunun adı kıyımsa, kıyım
dır. 

Sayın senatörler, 
Simdi Savın Yıldız'm ikinci konuşmasında. 

iddialarını destekliyeee^i zanniyle verdimi ör
neklere geçiyorum. Bu örnekler de. mahiyetleri 
itibarivle, daha önce verdiği örneklere benze
mektedir. Yani bunlar da iddialarını teyit değil. 
tekzibetmektedir. 

Alalım ilk örneri : 
Sözde, îsparta Millî Eğitim Müdürü bir öğ

retmeni Bakanlık emrine aldırtmış. Keçiborlu'

daki öğretmen, bir dergide valinin icraatını yer
mekle işe başlamış, sonra derste, ders konusu bir 
tarafa bırakıp Hükümet icraatını yeren konuş
malar yapmış, öğrencilere ders konulan dışında 
siyasi eğilimler üzerinde kendi görüş ve inanış
larını benimsetmek uğruna ve çeşitli bahanelerle 
müessir olmaya çalışmış, Keçiborlu öğretmenler 
Sendikası toplantısında benim bir konuşmamda 
petrol konusunda söylediğim sözleri bir yanın
dan ele alarak «Bu türlü konuşmada bulunan Ba
kan Orhan Dengiz'in karşısındayız, Millî Eğitim 
Bakanlığı değil, Millî Eritme Bakanlığı» gibi 
konuşmalar yapmıştır. Bu hususlar, bir Bakan
lık Başmüfettişince yürütülen tahkikatta öğret
men ve öğrencilerin yeminli ifadeleri ile sübut 
bulmuştur. Hakkında yapılan işlemin gerçek 
sebebi budur. 

Keçiborlu'dan Akçakale'ye nakledilişi, par
tizanlık eseri gibi tasvir edilen öğretmen ile il
gili olarak da hakikat şudur : 

Tahkikatı yapan Başmüfettişin raporundan 
aynen okuyorum : 

«Bakanlık emrinde bulunan aynı okulun eski 
Fen Grupu Öğretmeni lehine ve okul idaresi 
aleyhine 171 numaralı Kanun hükümlerini ihlâl 
eder bir tutumla, toplantı ve yürüyüş yaptıkla
rı , bu öğrencilerin, eski öğretmenleri falan, Al
manca öğretmeni filân ve söz konusu fen grupu 
öğretmeninin teşvik ve tahriki ile böyle bir ha
rekete geçmiş bulundukları yolundaki iddia, in
celeme ve soruşturma neticesinde tahakkuk et
miş bulunmaktadır.» 

Sayın Yıldız, bu suçun bizim meslek yasala-
rımızdaki karşılığını biliyorlar mı? 

1702 sayılı Kanunun 27 nci maddasini oku
yorum. 

Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tat
bik olunur. 

«Talebeyi vekâletin ve mektebin âmirleri ve 
muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teş
vik etmek.» Evet, dediler ki, kanunları dikkate 
almadan tasarrufta bulunuyorsunuz da demişler
dir. Evet, kanunda : 

Sayın Yıldız «Müdür Yedekçioğlu'nun sürül
mesi nasıl yorumlanır?» demektedirler. 

Bir ortaokul müdürlüğünden başka bir orta
okul müdürlüğüne atanan bu zat hakkında, Sa
yın Özgüneş'in bir sözlü sorusuna cevaben hatır-
lıyabileecğiniz gibi, huzurunuzda bir ölçüde 
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açıklamada bulunmuştum. Bilâhara aynı konuda 
yazılı sorularınan cevaben Sayın Özgüneş'e 11 
sayfalık etraflı bir not da takdim etmiş bulun
maktayım. Onun için burada tekrar açıklamayı 
lüzum görmüyorum. 

Sayın Yıldız'm sorgusuz, sualsiz müfettişlik
ten atıldığını ileri sürdüğü TÖS Genel Başkanı
na gelince : 

«Mürebbilik vasıflarından mahrum bulundu
ğu TaLicn ve Terbiye Kurulu Kararı ile de tescil 
edilmiş olan bu zat, (tırnak içindedir bu, okuyo
rum.) toplan/tı, neşriyat ve beyanlarla meslek 
gerçekleriyle ilgisi olmıyan iddialarda bulundu
ğu, bu işi itiyat haline soktuğu, olayları tahrif 
edip mugalâta yaparak müfettişlik görevinin 
icaplarına uymadığı, öğretmenleri, idarecileri ve 
Bakanlık mensuplarını küçük düşürmeye çalış
tığı, müfettişlik görevinin gerektirdiği tarafsız
lık, ciddiyet, hakikatlere sadakat, ketum dav
ranma gibi özellikleri ihlâl eylediği için) iddia 
olunduğu gibi, sorgusuz sualsiz değil, yapılan 
tahikkat sonucunda, icaplarına uyamıyacağı an
laşılan, müfettişlik görevinden alınmıştır. Bir 
başka vazifeye vereceğiz faal olmıyan bir vazi
feye vereceğiz. 

TÖS'ün ilköğretim müfettişliği görevinden 
alınan bir diğer başkasının durumuna gelince: 

Söz konusu öğretmen 3 ncü dönem müfet
tişlik kursunu bitirdikten sonra Yozgat İlköğ
retim Müfettişliğine atanmış, daha sonra isteği 
üzerine Ankara'ya nakledilmiştir. 

Ankara'da bölgesine giren bâzı okullar ara
sında «Aşağıüveç, Karaağaç, Sarar ve Ziyagö-
kalp İlkokulları arası Meslekî Dayanışma Kuru
lu» adı altında bir birlik kurmuş, kendisi bunun 
başkanlığını da üzerine almıştır. Bu birliğin, ta
mamen meslekî bir alan içinde çalışması gerekir
ken buna uyulmamış, dışardan bâzı kimselerin 
de katıldığı, resmî binalarda, müsaade alınma
dan bölücü, maksatlı toplantılar tertibine girişil
miştir. Böylece işin meslekî çalışma özelliğini 
kaybetmesi üzerine vilâyetçe toplantılara izin 
verilmemiş ve bu durum adı geçen müfettiş tara
fından şikâyet konusu yapılmıştır. 

Vilâyetin de isteğine uyularak durumu bir 
Bakanlık müfettişine tahkik ettirilmiş, tahkikat 
sonucunda düzenlenen raporda adı geçen müfet
tişin başka bir üe nakli teklif edilmiş ise de; Ba
kanlıkça bu teklif uygulanmamıştır. Müsamaha 
gösterilmiştir. 

Adı geçen müfettiş bu müsamahayı hazmede-
miyerek, huzur bozucu ve meslektaşlarını bölücü 
faaliyetlerini daha kesif ve yaygın bir hale ge
tirmiştir. Bu durumun valilik makamından Ba
kanlığımıza bildirilmesi üzerine olay bir Bakan
lık müfettişine tahkik ettirilmiştir. Bakanlık mü
fettişince tanzim olunan 10 .10 .1968 tarih ve 
636 sayılı Raporda adı geçen ilköğretim müfet
tişinin kendisinden beklenen tarafsızlıktan uzak
laştığı, meslektaşları arasında ikilik yarattığı, 
ilköğretim müfettişi olarak faydalı olamadığı, 
meslekî yönden yetersiz olduğu tesbit edilmiştir. 
Bunun üzerine ilköğretim müfettişliği görevin
den alınarak Ankara ili dışında, öğrenim dere
cesine uygun bir okul öğretmenliğinde görevlen
dirilmesine karar verilmiştir. 

Evet, şimdi bu karar müdürler komisyonu 
kararı 19 Aralık, valilik tebliğ etmiş, 9 Ocak 
1967 de valiliklere tebliğ edilmiş. Fakat, bu teb
ligatı aldıktan sonra ha<sta olmuş, rapor almış, 
rapor aldığı için tebligat yapılamamış, fakat tam 
raporunun günü dolduğu zaman, bir gün evvel 
TÖS Başkanı seçilmiş, kanunun diğer bir mad
desine göre sendika başkanları başka yere, bu
lundukları yerden dışarı çıkamazlarmış. Şimdi 
tabiî onun için ben sendika başkanıyım. Elâzığ'a 
gidemem diyor, imiş, öyleymiş. Tabiî hukukî 
bir meseledir, gidebilir mi, gidemez mi, gitmesi 
lâzım mı, değil mi meselesi incelenir. Bu arada 
kesin bir noktaya temas ettiler. Çocuğu hasta 
olduğu için Ankara'ya gelmiş, evet. Bu başka 
mıesıetedir. Bunu Bakanlığımız insanî duyguları 
içerisinde ayrıca inceler, Elâzığ'a değil de belki 
çocuğuna yakından bakabileceği bir yere vere
bilir. Bu başka meseledir. Kanun, hukuk düzeni 
başka meseledir. Bunu açıkça beyan ederim. 

Sayın Yıldız, bir öğretmenin A. P. sempati
zanı olduğu için Çumra İlköğretim Müdürlüğü
ne atandığını ileri sürüyor. 

Bu öğretmen iddia edildiği gibi, Çumra İlk
öğretim Müdürlüğüne atanmamıştır. Evet hepsi 
böyle, bu memuriyet halen münhaldir. Sayın 
Yıldız ismini söyledi ama ben söylemiyoruım 
onun için biraz duraklıyorum. Bu öğretmen bu 
göreve, en kıdemli öğretmen olduğu için evet 
yönetmeliğin âmir hükmü gereğince vekâlet et
mektedir. Evet, âmir hükmü gereğince vekâlet 
etmektedir. Evet âmir hükmü diyor ki, en kı
demli öğretmen vekâlet eder diyor. Bu da A. P. 
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liymiş, öğretmenin A. P. lisini bilmiyorum ben. 
öğretmen partisizdir benim bildiğim, partisiz ol
mak lâzım. 

Çumra İlköğretim Müdürlüğü için, asaleten 
yapılacak tâyine esas olmak üzere seçim yapıla
rak teklifte bulunulması, valiliğe bildirilmiştir. 

Uşak'ta vazife görmekte iken Bakanlık em
rine alınan ilköğretim müfettişine gelince : 

Sayın Yıldız'a göre bu öğretmen, «düşük ik
tidarı tenkid ettiği için» Bakanlık emrine alın
mış. Ne denir? Kulağına öyle fısıldamışlar. Sa
yın Yıldız da kalkıp uzun boylu bunun aslını, 
esasını araştıracak değil ya :.... Sualini soruyor. 
Tabiî... 

Değerli arkadaşların üzülerek söylüyorum 
bunu maalesef bir tane olsa, insan ya; yanılabi
lir. Ama 30 tane birden getirirseniz ve ısrar eder
seniz bütün iddialarınızı bunun üzerine bina 
ederseniz. Ben maalesef bunları bu şekilde açık
lamak mecburiyetindeyim. Bunu verdim ki, kâ
fi desinler ve ben öbürleri okumayaym ama de
miyorlar. Devanı edeyim mi? Evet. Bu ilköğre
tim. müfettişinin Bakanlık emrine alınmasının, 
tahkikat sonucunda tesbit edilen sebepleri şun
lardır : 

1. öğretmenleri birbiri aleyhine kışkırtmak, 
2. öğretmenlerle laubali hale düşmek, 
3. Bayan öğretmenlerle olan münasebetinin 

çevrede kötü bir şekilde yorumlanmasına sebe-
bolmak, 

4. öğretmenlere karşı kaba davranmak ve 
müstehcen fıkralar anlatmak, 

o. öğretmenlerden menfaat temin etmek, 
6. Kız öğrencilerin yanında gezici kurs öğ

retmenine üçgen şeklinde don diktirip diktir
mediğini sormak, evet öyle demiş. 

7. Kendi kitabını öğretmenlere zorla sat
mak, 

8. öğretmen filân filâna ve halktan filânın 
yanında, (Vatanın içine bilmem ne,) demiştir. 
Evet. 

9. Müfettişlik görevini ihmal etmiş ve tef
tiş etmediği öğretmenler hakkında rapor düzen
lemiş. 

Burdur'un Grölhisar Bölgesi ilköğretim Mü
fettişi ile ilgili iddialara gelince : 

Söz konusu ilköğretim müfettişi daha önce 
eğitim enstitülerimizden birinde meslek dersleri 
öğretmeni iken bir tahkikat geçirmiş, bu tahki
kat sonucuna göre : 
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«İslâm dinine, Kuranı Kerime inanılmaması 
gerktiğini, ayetlerde tenakuz olduğunu, Miracın 
meydana gelmediğini, Allah'ın olmadığını, dün
yayı Allah'ın yaratmadığını, kadın ve erkekle
rin serbest münasebetlerde bulunması gerektiği
ni söylediği; hür insanlar, aile, din, örf ve âdet 
dışındadır, fakir memleketlere er geç komüniz
min girmesi mukadderdir; âciz ve fakir olduğu
muza göre şimdiden zemin hazırlamamız gerekir. 
Türkiye'nin kalkınmasında idare şekli ister Ke
malizm, ister Ahmedizm, ister Ekremizm; ister.... 
izm fark etmez. Osmanlılardan 1 nci Seiim'in, 
Mevlâna'nın utanıyorum söylemeye, olduklarını, 
yatılı okullarımızın işte onlarla dolduklarının 
başlıca kaynağıdır.» diyor, sabit olduğundan, 
lüzumu muhakemesine karar verilmiş ve idari 
bir tedbir olmak üzere de bir başka ilde esas gö
revi olan ilköğretim müfettişliğine atanmıştır. 

Söz konusu müfettişe, Golhisar bölgesinde 
vazife gördüğü sırada, Sayın Yıidız'm da belirt
tiği gibi, komünizm propagandası yaptığı iddia-
Sij'ıc viıuycLçe işten ti çeKiıriiiüişUr. xxaıeıı uu 
hâdise Bakanlığımızca tahkik ettirilmektedir. 
Tahkikat sonucunda, eğer bu meyanda yalnız 
bir iftira varsa veya Sayın Yıldızın ifadesiyle 
bir komplo söz konusu ise tabiîdir ki, müsebbip
leri hakkında elbette gereken işlem yapılacaktır. 
Bizim burada bu noktayı arz etmemiz şundan
dır. Ne kadar âdil hareket etmeye çalışıyoruz, 
•gayret içindeyiz. Bakanlık emrine almışızdır. 
Evet şüphesiz bunun sonucu ne olacağı şimdi
den kestirilebilir. 

Sayın Yıidız'm iddialarından biri de, Ba
kanlığımız üst kademelerine Milliyetçi Öğret
menler Derneği mensuplarının tâyin edildiği
dir. Bunu birkaç arkadaşımız da, tenkidler-
de bulunanlar söylediler. 

Bu iddiasına delil olarak Sym Yıldız, Ba
kanlığımız Kültür Müsteşarını, Yüksek Öğre
tim, İlköğretim ve Öğretmen Okulları Genel 
müdürlerini zikrettiler. 

Önce şu hususu belirteyim ki, biz, yaptı
ğımız tâyinlerde şahısların hangi derneğe veya 
teşekküle mensubolduğuna değil, sadece mes
lekteki ehliyet ve lij-akatine bakmayı şiar edin-
mişizdir. Sayın Yıidız'm .kıstası başka olabi
lir. Bizim kıstasımız bu. 

Nitekim kendisi konuşmasımn bir yerinde, 
falanca makama, öğretmenlerin ancak yüzde 
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birini temsil eden bir derneğin mensubu geti
rilmiştir, demektedir. Anlaşılan Sayın Yıldız, 
Bakanlığımız Merkez Teşkilâtında her derneğe, 
üye mevcudu nisbetinde kontenjanlar tahsis 
edilmesini istemektedir. Bu da bir görüştür. 
Peki atma, Devlet görüşüne ve hizmet anlayışı
na uymaz. 

Bu konuda verilen misaller : 
Yüksek Öğretim Genel Müdürü hariç, ne 

Kültür Müsteşarı, ne İlköğretim Genel Müdü
rü, ne de Öğretmen Okulları Genel Müdürü 
Milliyetçi Öğretmenler Derneği üyesi değildir
ler. 

Görüyorsunuz ya, değerli arkadaşlarım, Sa
yın Yıldız, hangi dalı tutsa elinde kalıyor. 

Sayın Yıldız, Öğretmen Okulları Genel Mü
dürü ile İzmir Muallimler Birliği arasındaki 
münasebeti ele alıyor ve önce işe bu derneğin 
adından başlıyarak, kendine göre bir faraziye 
bina ediyor. Halbuki meselenin aslı gayet ba
sit. İzmir ilinde Öğretmenler Derneği adında 
başka bir dernek mevcudolduğu için, aynı 
adla ikinci bir dernek kurmak, kanunen müm
kün olaımamış. Bundan dolayı da bu yeni der
neğin kurucuları, «Öğretmen Derneği» değil de, 
«Muallimler Derneği» adını almışlar. Evet, ge
rici demek ister muallim kelimesini kullandık
ları için. Geri düşünceli, Atatürk inkılâpları
na karşı, devrim düşmanı oluyor, muallim di
yor. Halbuki kanuni bir mecburiyetmiş. Ben 
de tetkik ettikten sonra öğrendim. Bu Muallim
ler Derneğinin yayın organı olan gazetenin adı 
ise, «Öğretmen Dünyası» dır. İşte Sayın Yıldız'-
m, «Bütün yasalarda ve hattâ elindeki Bakan
lık program ve emirlerinde kullanılan öğretmen 
sözünü kullanmıyor.» tarzındaki suçlaması da 
böylece mücerret ve muhayyel bir yakıştırma
dan ibaret kalıyor. 

Şüphesiz derneğin admm münakaşası bana 
düşmez. Ama Bakanlığımın yüksek kademe
sinde bir umum müdürlükte bulunan bir kim
seyle ilgili olması bakımından bu açıklamayı 
yapmak zorunda kaldım. 

Sayın Yıldız'm bu konuda kürsüye getirdi
ği bir başka mesele de, söz konusu bu derne
ğin tüzüğünde, köy enstitüsü" mezunu öğret
menlerin, derneğe alınmalarını engelliyen bir 
hüküm bulunmasıdır. Bunu biz de arzu etmez
dik. Ancak, Sayın Yıldız'm bilmemezlikten gel

diği veya gerçekten bilmediği bir husus daha 
var ki, o da, bu dernekten çok daha önce, 1953 
yılında, yine İzmir'de kurulan Ege Bölgesi 
Köy Öğretmenleri Derneğinin Tüzüğünde de, 
adı (Köy Öğretmenleri Derneği) olduğu halde 
köy enstitüsü mezunu olmıyanlarm bu derne
ğe giremiyeceği hükmü yer almıştır. Biz tabiî 
bunu da t as vib etmiyoruz. 

Onu da etmiyoruz, bunu da etmiyoruz. Yal
nız Sayın Yıldız bunlardan birini söylüyor ve 
bize hücum ediyor, öbürünü söylemiyor. Mü
him olan noktalar kanaatimce budur. Bu Yük
sek Senatoda bir genel görüşme taleibinde bu
lunuluyor. Millî Eğitim meselesi üzerinde gö
rüşülecek, deniyor. Ben de burada hakikaten 
bütün arkadaşlarım, çok değerli arkadaşlarım
la beraber ciddiyetle takibediyoruz. Sayın Yıl
dız ise bize, işte bu söylediğim, çürük iddia
larla karşımıza geliyor. Ve bize bununla, bun
larla niye böyle yapıyorsunuz, düzeltin bunu 
demek ister. Aslında söyliyeceği şeyler bunlar 
değildir. Başka şeyler var, onları söylerse 
biz faydalanırız. Bunlardan faydalanmamız 
mümkün değildir. Çünkü bunlar bizim en doğ
ru yaptığımız işlerdir. 

Bu konuda şunu da belirteyim ki, öğretmen 
Okulları Genel Müdürü, bu göreve tâyin edilir 
edilmez, dernekten istifa etmiş. Kendisine 
izafe edilen, «Köy enstitüsü mezunlarını tenuz-
liyeceğim.» sözü de sadece kendisini 35 seneden 
beri tanıdığım bu arkadaşıma yakıştıramadı
ğım bir söz olarak ifade etmek isterim. Bu
günkü vazifesini de şerefle, ciddiyetle ve efen
dice yapmaktadır, diğer arkadaşları gibi. 

Sayın Yıldız, İzmir Millî Eğitim Müdürü
nü kötüleyebilmek için, bir defileyi vesile it
tihaz ederek bu defilede mankenlik yapan kız 
öğrencilerimizin, evet; «Çırılçıplak safa âlemle
rine» tâbir onundur. Çırılçıplak safa âlemleri
ne kaltıldığını söyliyecek kadar ileri gidiyor. 
Bunu nasıl yapaıbiliyor, hayret ediyorum. Mut
laka haklı gözükmek için dahi olsa, bunu ma
zur görmek kabil değildir. 

Söz konusu defileye, bu çocuklarımız, veli
lerinin izinleriyle, tahkikat sonunda tesbit edil
miştir ve Türk çocuklarına yakışır bir neza
ket içerisinde bir müddet katılmışlar ve sonra 
dağılmış, evlerine gitmişler. 
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Sayın Ahmet Yıldız, Etlik Ortaokulu Mü
dürünü çeşitli suçlarla itham etmekte ve dört 
ay önce ifadeler alındığı halde müdür hâlâ ye
rinde duruyor, demektedir. 

Sonra, fırsatı kullanıyor: 
Bakanlık yetkililerinin son kararları bekle

niyor denilecekle, biz de ona, neden diğer ör
neklerde haıttâ delil yokken bile harekete geç
tiniz, sorusunu yönelteceğiz. 

Yöneltsinler, çekinmeyin efendim; 
Ancak, müsaade buyursunlar da şimdiye 

kadar hep delilsiz, ispatsız iş görüşümüz, bir 
tane delilli işi bize çok görmesinler. Sanki şim
diye kadar anlattıklarımız hep delilsizmiş. ? 

Bu okul müdürü ile ilgili iddialar Bakanlık 
Başmüfettişi tarafından incelenmiştir. Tahki
kat yeni bitmiştir. Evet ifade almak başka, tah
kikat bitmesi başkadır. Dosyası ik :yüz sayfayı 
aşkındır, iddialardan sübut bulanların gereği 
şüphesiz yapılacaktır. 

Tirebolu'da 4 öğretmenin dershaneden alı
narak evlerinin arandığı hakkında Bakanlığa 
her hangi bir bilgi intikal etmemişti. 

Mesei'eyi inceledim 
24 . 2 . 1966 

Giresun Millî Eğitim Müdürlüğünden tele
fonla aldığım bilgi şöyledir: 

Saat : 10,45 
İlimiz dâhilinde jandarma ile dersanesin-

den alınıp karakola götürülen ve evleri aranan 
öğretmenler yoktur. 

Ancak Tirebolu'da bir kaç öğretmen, İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım sandığı 
için aylıklarından kesilen para ile ilgili olarak 
mutemet hakkında şikâyette bulunup davacı 
olmuşlar. 

Kaymakamlık aylıklarından yapılan bu ke-
s'ntinin sebebini anlamak üzere işi tahkik ettir
miştir. 

Mesele bundan ibaret olup, bu konuda vilâ
yete intikal etmiş bir şey olmadığı öğrenilmiş
tir. 

Saym Yıldız'm, «îslâmın ilk emri oku» adlı 
dergide bir öğretmen hakkında çıkan yazı ile 
ilgili olarak ortaya attığı iddialara gelince: 

Bu dergide öğretmen hakkında yayınlanar 
yazı gerçekten çok çirkindir. Bunun karşıcında 
hioap duymamak elde değildir. Nitekim yazıy 
yazan mahkûm olmuştur. Ancak Sayın Yıldı: 

bize hücum edebilmek için, bunu da istismar edi
yor ve gerçek dışı iddialarda bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu dergi Sayın Yıldız'-
m iddiasının aksine, Bakanlığımızca satınalm-
mamış ve okullara gönderilmemiştir. Diğer ta
raftan söz konusu hanım öğretmen de sürülme
miştir. 

Çirkin ve yersiz bir isnada mâruz kaldığı ve 
artık o okulda huzur içinde vazife göremeyecek 
duruma düştüğü için, kendi isteği üzerine evet 
eşi ile birlikte, yine bir imam - hatip okuluna, 
Bursa'ya nakledilmiştir. Evet öyle; öğretmen 
kırımı yapan gaddar, cani Bakan bu işte. 

Sayın Yıldız'm «Domaniç'te bir kadın öğ
retmenin iffetsizliği esas alınarak sürülüyor... 
İlk teftiş raporu aleyhinde, ikinci rapor lehin
de... Ve ilâ» şeklinde ortaya attığı meseleye 
gelince : 

Simav Ortaokulu Öğretmeni olup komünizm 
propagandası yaptığı gerekçesi ile valilikçe iş
ten el çektirilen ve halen Bakanlık emrinde bu
lunan bir öğretmenin eşi olan bu bayan öğret
men hakkında iffetsizlik suçundan önceden bir 
tahkikat yapılmış değildir. Eşi hakkında yapı
lan tahkikat sırasındaki olaylar dolayısiyle 
valilikçe Domaniç'e naklen tâyin edilmiş, bilâ-
hara hakkındaki şayiaların tahkikine memur 
edilen iki müfettiş tarafından ortaklaşa tanzim 
üCıiıcü raporunGa; 

«Bakanlık emrindeki öğretmenin eşini he
def tutarak ve onu küçük düşürücü tarzda 
(Eşini tavlaya.bilirseniz tavlayın) gibi konuşma 
yaptığı hakkındaki dedikodular çevrede çok 
vaygm bir hal almıştır. Müfettiş söylüyor. Bu 
durum ise bu bayan öğretmenin bulunduğu çev-
:-ede görevine devamını imkânsız hale getir
miştir. Bu da bir çeşit muhakkak bir şey yap
mak zorunda değil, böyle de oluyor tabiî. Hu
zura kavuşturmak için öğretmeni bulunduğu 
verden alıp başka yere götürmek icabediyor. 
Huzura kavuşturmak bunu öğretmenlik yapan
lar bile bilir. Başka kimse bilemez. Evet bu du
rum ise bu bayan öğretmenin bulunduğu çev
rede görevine devamını imkânsız hale -getirmiş
tir. Hattâ öğretmen verdiği ifadede bu muhite 
dönmeyi düşünmediğ ;ni yazmaktadır; ifadesi 
v>ar» denilmekte olduğundan Bakanlığımız öğ
retmenin muhit değiştirilerek huzura kavuşma
sını temin için yine Batıda daha büyük bir ilin 
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o: ta okuluna naklen tâyin etmiştir. Bunun da 
hikâyesi bu. 

Sayın Yıldız'm bir ilkokul müfettişi ile 
ilgili olarak yaptığı diğer bir ithamı da cevap
landıracağım. Fakat ben, bana söylendiği gibi 
değil, belgelerin söylediği şekilde cevaplandı
racağım. 

Diyorlar k i : 
«Filânca yolluk kâğıdında tahrif yapıldığı 

gerekçesi ile, kovuşturmaya uğrıyor. (Korkma! 
afia girersin) sözlerine karşı, (Ben aftan ya
rarlanmak istemem. Suçum yoktur. Türk hâ
kimi karşısında alnımın aklığını ispat edece
ğim. AleyhLmde'ki komployu meydana çıkara
cağım.) eliyor. Örnek bir mertlik... Sonuç da, 
kara loşta, Ankara'dan Mersin'in Erdemli kö
yüne sürgün. Müfettişlikten öğretmenliğe in
dirmek...» diye yazıyorlar. 

Sr.yın Ahmet Yıldız, misallerini gücü yetti
ği kadar süslemiş ama, her defasında, bu ince 
yaldız sıyrılınca altından işin içyüzü çıkıveri-
yoı\ 

Bu zat, üzülerek arz ediyorum ki, hakkında 
yaptırılan tahkikatın sonucunda varılan neti
celere göre; 

1. Hem Kırıkkale Merkez Okulunu konut 
olarak kullanmış, hem de ayrıca ikamet yev
miyesi almıştır. Müfettişler bunu yapamaz. 

2. Bir bayan öğretmenle münasebeti, mü
fettişlik sınırlarını aşmış ve bu öğretmeni okul
da müfettişlerin yatak odasında misafir etmiş. 
dedikodulara sebebiyet vermiştir; 

3. Bir köy okulu öğretmenine görevi ba
şında ha.karet etmiştir; 

4. Görevi olmıyan, resmî işlemleri ifşa et
miştir ; 

5. Müfettişlik görevi ile ilgili tarafsızlığın: 
ve vakarını koruyamamıştrr; 

6. Ve nihayet, Sayın Yıldız'in da zikrettiği 
husus, yani yolluk tahakkukunda halâfı haki 
kat beyanda bulunmuştur. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

Evet .kâfi ise bırakayım. 

BAŞKAN — Bakanımız takdir eder. Lütfen 
müdahale etmeyin. Devam ed:>n efendim. Siz 
müdahale etmeyen efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN 
GlZ (Devamla) — Evet, yaptığım incelemelere 
göre devamediyorum: 

Öğretmenlerin teftiş raporlarını başkalarına 
yazdıracak kadar görevine bağlı olduğu anla
şılan bu zat, daha önce de yolluk bildiriminde 
zıt beyanda bulunmak, memuriyet haysiyetini 
muhil hareketleri görülmek, arkadaşları ile kav
ga etmek ve meslekî yetersizlikten adlî ve idari 
tahkikata mâruz kalmış Bakanlık emrine alın
mış, çok uzun süren bir ikaz ve müsamaha dev
resinden maalesef faydalanamamış bir kimsedir. 

Şunu ilâve edeyim ki, ben bunları Sayın 
Yıldız'ı tatmin için söylemiyorum; sadece ha
kikatleri ifade etmiş olmak için arz ediyorum. 

Sayın Yıldız'm bir iddiası daha var : 
«Bu öğretmen düşmanlığı kampanvasınm ör

gütlü aracı da, bir siyasal kuruluş olduğu kendi 
mektup, broşür ve beyanları ile açıklanan Milli
yetçi Öğretmenler Derneğidir. 

Adına milliyetçi niteliğini yakıştıran bu Der
neğin de içyüzünü ve meşrebini açığa vuracak 
birkaç örnek verelim ki, tehlikenin ölçüsü hakkın
da bir kanı edinmiş olasınız.» diyor. 

Burada, söz konusu teşekkülün müdafaasını 
vapmak, elbette bana düşmez. Ancak ben, bu ve
sile ile ortaya atılan Bakanlığımla ilgili suçlama
ları cevaplandıracağım. 

Bir defa şu hususu belirteyim ki, ne Milliyet
çi Öğretmenler Derneğinin, ne de her hangi baş
ka bir tevekkülün, Bakanlığımın icraatına müda
halesi veya iştiraki asla bahis konusu olamaz. 

Devletin her organı gibi, Millî Eğitim Bakan
ağı da, Anayasa ve diğer ilgili kanunların tanı
dığı icra yetkileriyle yeteri kadar mücehhezdir; 
)U konuda her hangi bir desteğe muhtaç değildir. 

Asıl ve öğünerek söyliyeceğimiz desteğimiz bü
yük öğretmen kütlesidir. 

Değerli senatörler, 
Müsaadenizle Sayın Yıldız'm diğer iddiaları

na geçiyorum. Sayın senatör, Milliyetçi Öğret
menler Derneği Genel Başkanını kasdederek di
yor ki : 

«Genel Başkan, kitapları ile kırtasiyelerine en 
iyi pazarı bulmuş: 

Derneğin bir üyesi olan Kültür Müsteşarının, 
Dernek Başkanının üç liralık kitaplarını, fiyat 
/erinde değişiklik yaparak, 10 liraya Millî Eği-
:im Bakanlığına aldırtan üstün bagarısmm sayı
mız belgeleri ortadadır. Dernek Genel Başkanı
nın kırtasiye evini desteklemedeki vefa ise hiç 
unutulamaz » 
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Evvelâ şunu belirteyim ki, Bakanlığımız Kül
tür Müsteşarı, bu Derneğin üyesi değildir. Ata
türk düşmanı veya 27 Mayısa karşı olan eserle
rin satınalındığı iddiası da bir yakıştırmadan 
ibarettir. Bu iddia, Hayrettin Uysal, Yusuf Zi
ya Bahadmlı ve Hüseyin Atmaca arkadaşlarımız 
tarafından da mütaaddit defalar, her hangi bir 
delil gösterilemeden Parlâmento içinde ve dışın
da tekrarlana tekrarlana bayatlamıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ben ki
tap satmalmdı, demedim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Hattâ kitap satmalmdı, de
mediniz ama, Öğretmenler Bankasından 500 000 
lira para alındı, dediniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Evet, bu
nu dedim, açıklansın, dedim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Tamam, ama, Öğretmenler 
Bankası ile Bakanlığımızın hiçbir alâkası olma
dığını bilmeniz lâzımgelirdi. 22 senelik Devlet 
hizmetinde bulunmuş, Millî Eğitim Teşkilâtında 
bulunmuş, Millî Eğitim müdürlüklerinde bulun
muş, sayın senatör arkadaşınım Öğretmenler 
Bankasının Millî Eğitim Bakanlığı ile ilişiği ol
madığını da bilmesi icabeder. Bu suali bana de-

lar konusunda Senatoda bir sual sorulmuş ve ce
vapları da Yüksek Senatoya arz edilmiştir. 

Benim mesuliyet devremde, Milliyetçi öğret
menler Demeği Genel Başkanının müessesesin
den Bakanlığımızca hiçbir kitap ve hiçbir ders 
aracı satmalmmamıştır. Ama ne garip tesadüf
tür ki, bu zatın henüz Milliyetçi öğretmenler Der
neğini kurmadığı 1961, 1962, 1963 yıllarında, 
söz konusu müesseseden Millî Eğitim Bakanlığın
ca 10 000 lira değerinde, 62 çeşit kitap satmalm-
ınıştır. Bu durum karşısında himaye görmesi şöy
le dursun, insanın neredeyse, Derneğin kuruluşu, 
bu müessesenin, Bakanlığımız nezdindeki satışla
rını engellemiş diyeceği geliyor. Artık takdiri 
sizlere bırakıyorum. 

Selâhattin Arıkan'm bir kitabı satmalmmış, 
ama kitap Selâhattin Arıkan tarafından yazılmış, 
eskiden yazılmış, başka bir müessese tarafından 
Bakanlığımıza satılmıştır. Bu satış yalnız bizde 
de olmamıştır, bizim zamanımızda da olmamış
tır. Daha evvelden beri fasüküller halinde çıkmı-
ya devam ettiği için bu saçışlar zamanımıza ka

dar intikal etmiştir. Bizden evvel almmıya baş
lanmış, biz de devam etmişiz. Bu da vardır. 

Sayın Yıldız, Bakanlığın birtakım uygunsuz 
yazıları ihtiva eden gazete, mecmua, kitapların 
okullara gönderildiğinden bahsediyor ve örnek
ler veriyor. Adlarını söylemiyor. Burada pasaj 
okudu ama, adını söylemediler. Tekrar ediyorum 
bunu belki 10 defa tekrar ettim, Meclislerde ve 
Senatoda, komisyonlarda tekrar ettim, ısrarla 
tekrar ediyorum. Yarın yine konuşulacaktır, bun
lar. Hiçbir günlük gazeteye abone olunmamıştır 
ve okullara gönderilmemiştir. Her hangi bir gaze
teye bir kuruş dahi ödenmemiştir. Evet, evet Ata
türk ve C. H. P. aleyhinde sözler yayınladığı söy
lenen günlük bir gazeteye de abone değiliz, do-
layısiyle bir kuruş verilmemiştir. 

Atatürk'ü hedef tutarak burada okuduğunuz 
dergi değil, gazetedir. İsmini benden iyi bilirsi
niz. Ama, dergi gibi, dergiden gibi okudunuz. O 
derginin Bakanlığımızla alâkası yoktur. Bir der
giye abone olunuyor, olur; olunur. Muayyen 
miktarda çıktıktan sonra Bakanlığımız dergilere 
abone olmaktadır. Abone olduktan sonra, bun
ları yazarsa, Bakanlığın suçu nedir? Yazdıktan 
sonra bu dergiyi almaz. Ama bir defa okullara 
gitmiş bulunur. Eğer bu mahiyette bir dergi ise 
bana lütfen ismini verin o okullara satınalman 
dergiler meyamnda ise derhal durdurayım. Ama 
bunu söylemiyorsunuz, isim vermiyorsunuz. 

Madem ki, Millî Eğitim meselelerini düzelt
mek istiyorsunuz. Açıkça söyleyin, ben de düzel
teyim efendim. Bu arada sizin bu noktalardaki 
fikrinizden ayrı bir fikrim yok ki. Bakanlığınım 
ayrı bir fikri yok ki. Tabiî bunun esası surdan 
geliyor. A. P. si Atatürk'ü sevmez, Atatürk'ün 
karşısmdadır. Hürriyetçi, milliyetçi değil, bir-
şey değildir. Gericidir, faşist düşünceye sahip
tir gibi, gayet bayağı bir ifade kullanılır, ondan 
sonra bunun karşısında, tabiî buna uygun olarak, 
Millî Eğitim Bakanı da bu türlü kitapları, dergi
leri, yazıları, içinde bulunduran şeyleri okullara 
gönderdi. Arkasından bu gelir tabiî. Bizim bun
larla alâkamız yok. Siz A. P. sini çok rica ede
rim, iyice bilmeye öğrenmeye, içine nüfuz etme
ye çalışınız. Atatürk ve C. H, P. aleyhinde söz
ler yayınladığı söylenen günlük bir gazeteye abo
ne değiliz. Dolayısiyle bir kuruş verilmemiştir. 
Selâhattin Ankanın çıkardığı öğretmen adında
ki mecmuayı Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuri-
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yet Halk Partisi iktidarı zamanında almaya baş
lamıştı. Halen bu abone devam ettirilmektedir. 
Ve bu söylediğim, tavsif ettiğim şekildeki yazı
ları çıkmadığı takdirde devam edecektir. Çıka
cağına da ihtimal vermiyorum. 

Sayın Ahmet Yıldız, 
«Devlet Tiyatrosunda bir vatan cephesi ku

rulmuştur. Devlet tiyatroları üzerinde bir baskı 
vardır.» diyor, peşinen söyliyeyim. Devlet tiyat
rolarına hiç baskı yoktur. 

Devlet Tiyatrosunda oynanan eserler, Devlet 
Tiyatrosunun kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi gereğince ve Millî Eği
tim Bakanlığınca memleketin sanat ve edebiyat 
alanında tanınmış zevattan kurulmuş bir heyet 
tarafından seçilmektedir. Bu heyetin adı Edebî 
Heyettir. 

Bu Heyet, eserleri, kanunen kurula tanınan 
yetki ve kurulun sorumluluğu altında ve tama
men kendi görüş ve anlayış çerçevesi içinde seç
mektedir. 

Bakanlığımca, bugüne kadar bu Heyete değil 
baskı, en küçük bir müdahalede dahi bulunulma
mıştır. 

Sayın Selâhattin Özgür arkadaşımızın sorula
rına böyle bir misallere geçiyorum. 

Malatya'da Maarif Müdürü iken bir öğret
mene karşı tutumu yüzünden tazminat ödemeye 
mahkûm olduğu, Sayın Özgür tarafından söz ko
nusu edilen kimse, 1961 de Millî Birlik Hüküme
ti zamanında Kırklareli'ne Maarif Müdürü ola
rak nakledilmiş ve daha sonra 1962 yılında ba
şarısından dolayı bilgi, görgü ve ihtisasını artır
mak maksadı ile Almanya'ya gönderilmiştir. 

Almanya'dan dönüşünde açık Millî Eğitim 
Müdürlüğü bulunmadığı için eşinin bulunduğu 
yere öğretmen olarak tâyin edilmiştir. 

Senelerce ve bu arada Millî Birlik Hükümeti 
zamanında Millî Eğitim Müdürlüğü yapmış, C. 
H. P. Koalisyonu zamanında yabancı memlekete 
gönderilmeye lâyık görülmüş bir kimsenin bizim 
tarafımızdan da aynı vazifeye tâyini niçin yadır
ganıyor anlıyamıyorum. 

Birisini tâyin ettik mi, o gerici oluyor. Onlar 
tâyin etmişse ilerici oluyor. Nereden geliyor bu 
damga, anlamıyorum. Onların tâyin etmiş ol
duğu birisinin vazifesinde değişiklik yapsak, ay
nı muvazi muameleyi yapmak, bunun altında bir-
şey var, deniliyor. Biraz yükseltelim dersek, her 

halde bu yine kaydı o tarafa deniyor. Bir türlü 
iyi niyetle izah etmek mümkün olmuyor. 

Sayın Selâhattin Özgür burada, 
(Çarşamba Yeşilırmak Okulu Müdürlüğü

ne, Cavit Ercan'ın 27 Ocak 1966 tarihinde ta
lebesine tasalûut ettiği, isim veriyorum ki mah. 
zur yoktur da onun için ve bu durum adlî ma
kamlara kovuşturmaya tabi tutulduğu halde 
tâyin edildiği..) ni söylediler: Durumu arz ede
yim: 

İlkokullara müdür tâyini, o ilde müracaat. 
eden öğretmenler arasında komisyonca yapıla
rak seçim sonunda, en yüksek puvanı alan öğ
retmeni valilik teklif eder. 

Cavit Ercan'da böyle bir seçime tabi tutul
muştur. Samsun valiliği 8 Temmuz 1966 tari
hinde teklifini yapmış, teklif yazısına iliştirdi
ği 6 Temmuz 1966 tarihli genel durum fişinde 
son üç yıl içinde adlî ve inzibati bir ceza alma
dığını tasdik etmiştir. 

Fotoğraflı, gizli tezkiye fişi yanımdadır. 
Bu teklifi Bakanlık müspet karşılamış ve adı 
geçenin 10 Ağustos 1966 tarihinde müdürlüğü
nü tasdik etmiştir. 

Sayın arkadaşımızın ileri sürdüğü hususu 
öğrendiğim an, tahkikat emrini verdim. 

Hakikaten doğru ise, emsaline yapılan ka
nuni işlem gayet tabi yapılacaktır. Şimdi tele-. 
fonla öğrendiğimize göre. 

1963 yılında Çarşamba Hacılar köyü okulu 
öğretmeni iken öğrencisi Nazmiye Özkuî'us ır
zına geçtiği ihbar edilmiş, savcılıkça gerekli 
kovuşturma yapılmış, evrak mahkemeye tevdi 
edilmiş, mahkeme ihbarın vâridolmadığmı ve 
böyle bir suçun mevcut bulunmadığını 965/1967 
sayılı Kararla meni muhakeme kararı veril
miştir. Bu karar üzerinde il millî eğitim disip
lin kurulu 31 . 5 . 1966 tarihinde tahkikat dos
yasını da inceliyerek adı geçen hakkında bir 
işlem tâyinine mahal olmadığına karar vermiş. 
Ve onun üzerine şu fişi tanzim ederek bize gön
dermiş. Fişte son beş yıl içinde disiplin kuru
lu kararı ile ilgili cezalar, cinsi ve tarihî di
yor; yoktur. Son .beş yıl içinde adlî ceza almış 
ise cinsi ve tarihi? yoktur. Elimize böyle bir 
şey gelince bizde de zaten bu mahkeme ile il
gili dosya olmadığı için, vilâyette bulunduğu 
için biz bunun müdürlüğüne peki demişiz. Fa
kat Sayın Yıldız dikkatimizi çekmiş- telefon-
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la öğrenmişiz. Mahkemeden beraelt eftımiiş olma-
ısıııa rağmen öğreıtmenlerdimiızân şaib'esiz kişi
ler olması lâzım geldiği noktasından hareket 
ederek, bu arkadaşımızın durumunu tekrar 
tezekkür edeceğimi beyan ederim. Tabiî diyor-
larki milliyetçi öğretmenler Derneği mensu
bu olduğu için müdürlüğünü tasdik etmişler. 
Ben de diyorum ki, tasarrufumuzu bu şekilde 
kullanacağız. Sayın Selâhattin Özgür ilko
kul öğretmeni Hüsnü Yıldız'm haksız ve ka
nunsuz nakledildiğini söylediler. Bu konuda 
İl disiplin kurulu kararı budur. Okumaya lü
zum görmüyorum. Bu kararı aynen getirdim 
tasdiklidir. Buna istinaden nakletimliişâz. 

Sanısun Lisesinde bir öğrenci grupunun 
Amerika aleyhtarı bir davranışta bulunduğu 
ve bu yüzden altı öğrencinin okuldan kovul
duğu iddia edilmiştir. Bu iddia da diğerleri 
gibi hakikate uymamaktadır. Meselenin aslı 
şu: 

Adı gecen lisede, sakıncalı bir ortamım mey
dana gelmesine selbeJbotduğu için 5442 sayılı 
Kanuna dayanarak valilikçe il içinde okulu de
ğiştirilen, bilâhara iki başmüfettiş in yaptığı 
soruşturma neticesi il dışına nakli zaruri gö
rülen öğretmen naklinin yapılacağı okulda du
yulmuştur. 

21 . 11 . 1986 Pazartesi sabahı bayrak me
rasiminden sonra son sınıftan bâzı öğrencile
rin okulun bir köşesinde toplanarak dense gir
meli istemedikleri (öğretmenimizi isteriz) diye 
bağırdıkları, bu da yeni çıktı liselere geçiyor 
bu artık dağ başını .duman almış marşını 
söyliyere'k bir boykot ve protesto havası ya
rattıkları tesbit edilmiş, okul müdürümün taAT-
siyeleri Maarif Müdürünün telkinleri ile saat 
8,50 de öğrencilerin derse girmeleri sağlanmış
tır. Bu olay okul müdürü tarafından okul di
siplin kuruluna intikal ettiriimlştir. Okul di
siplin kurulu 3 öğrencinin tutum ve davranış
lardım, ckııl düzenini bozacak, toplu bir ha
rekete girişmek için a ırka da şiarını kışkırtmak, 
•onlara baslkı yapmak niteliğinde görmüş ve 
bu üç öğrencinin öğrenimlerine, 19 Mayıs Lise
sinden başka bir okulda devam etmelerine oy
birliği ile karar vermiştir. Disiplin komisyonu 
kararı ortada, Amerikan aleyhtarı bir davra
nıştan dolayı altı öğrencinin kovulması diye 
bir şey yok., Okul nizamını .korumak ma'ksa-

diyle alınmış okul içi bir tedbir var. Mesele 
bundan ibarettir. Milliyetçi öğretmenler derne
ği mensubu, Amerikan aleyhtarı, konuşmaları 
baskı, birbiirline bağlı şeyler. Atatürk inkılâp
ları aleyhinde konuşmak» Atatürk inkılâpları
nı mötlhetmeJk, ileııidi ve devrimci bir görüşe 
sahibolmak, memleketi yükseltmek istiyen öğ
retmene karşı hareket etmek, bunlar bizim 
başlıca vasıflarımız imiş. Sayın Selâıhattin Öz
gür bana, saiâhiiyeitlini aştığı için hakkında so
ruşturma yapılarak dosya tanzim, edilen ve 
umum müdür muavinliğinden uzaklaştırılan 
bir 'kimsenin umum müdürlüğe getirildiğini in
kâr ederler diye bana hitaibediyor ve dosyayı 
gösterirsek istifa etmıeyii muvafık bulurlar mı? 
diye sordular. 

Şimdi tabiî dosya benim elimde olduğuna 
göre ve istifamı icalb ettiren bir durum da mey
dana gelmediğine göre dosyadan anlaşıldı. 
Şimdi ben mukabil olarak siz istifa edefbilir mi
siniz diye sormam lâzım. Ama Anayasaya göre 
temelli senatördür, istifası mümkün değildir. 
Her şeyin karşılıklı olması lâzım. Taibiî kolay 
kolay bırakılmaz, kolay kolay bırakılacak bir 
iş değil. Kalenin tepesinden ateş etmek derler 
buna. Öyle şey olmaz. Arkadaş öyle şey ol
maz. 

1963 yılında merkez teşkilâtında - teknik 
; o-»'ntim.de - ^örevle'ndiHlmek isten eri. bir öğ
retmenin müracaatı üzerine teknik öğretimin 
ilgili dairesi, ortaöğretim genel müdürlüğünden 
muvafakat istemiş. Zamanın müsteşarı muva
fakat verilmesini uygun bulur ve bu hususu 
konu ile ilgili yazının altına kaydetmiş formali
tenin tamamlanması için yazıyı ortaöğretime 
havale etmiş. O zaman ortaöğretim umum mü
dürlüğüne vekâlet eden bugünün ortaöğretim 
genel müdürü adı geçen öğretmenin teknik öğ
retime geçmesi için ortaöğretimden ayrılma
sında sakınca yoktur, şeklindeki muvafakat 
yazısını yazmış. Bu bakanlığımda daireler ara
sında olagelen bir hâdisedir. 

# 
Bunun merkeze alınması uygun değildir bir 

kişiymiş, merkeze alınmak, tâyin edilmesi lâ-
zımgelen kişi uygun kişi değilmiş, iş kötüye 
gitmiş, iş vekile aksetmiş, vekil her halde çı
kışmış olacak zamanın müsteşarına, müsteşar 
da yapmış, bugünkü umum müdür arkadaşı
mız da müsteşara yardım olsun diye ben bari 
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gideyim buradan demiş. Sen gideceğine ben | 
gideyim demiş, ve üzülerek o makamdan ayrıl- j 
mıış., Benden önceki Bakan arkadaşım da bu 
arkadaşın halksız olarak oradan ayrıldığını öğ
rendikten sonra, onu tekrar umum müdürlü
ğe tâyin etmiş. Şimdi yanlış ve yalan o kadar 
çok ki, insan hangi birisini düzelteceğini şaşı-
rıyor. 

Sayın Selâhattin Özgür Bursa Millî Eğitim 
Müdürünün partizan olduğunu söylüyor öğret
menlere baskı yaptığını ileri sürerek misaller ve
riyor : 

Sayın Özgür'ün partizan baskılara hedef tut
tuğu iddia ettiği öğretmenlerin durumunu in
celiydim : 

Bunlardan biri : 
Derslerine girmemek okulda danslı ve çaylı 

eğlenceler yapmak suretiyle çevrede menfi etki 
bırakmak ve öğretmenler arasında huzursuzluk 
yaratmak suçlarından İl Disiplin Kurulu kararı 
ile il içinde başka bir ilçeye nakledümiştir. 

Diğeri : 
Orhangazi öğretmenleri arasında milliyetçi

lik, ilericilik, gericilik gibi hizipleşmelerde faal 
rol oynadığından İl Disiplin Kurulu kararı ile il 
içinde başka bir ilçeye nakledilmiştir. 

Bir başkası : 
Okulda ders saatleri içinde danslı ve çaylı eğ

lenceler yapmak, ders saati içinde bir erkek öğ
retmenle münasebet kurmak ve bu yüzden çev
rede çirkin yankılar yaratmak suçları yüzünden 
İl Disiplin Kurulu kararı ile il içinde başka bir 
ilçeye. 

Başka birisi ise; 
Okul hademelerini özel işlerde kullanmak, 

okulda ders saatlerinde danslı eğlenceler tertibet-
mek. Beraber elele vermişler okulu danslı bir 
eğlence yeri haline getirmişler ve İl Disiplin Ku
rulu kararı ile bu işler olmuş. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sabrınızı tü
kettiğimi sanıyorum. Yalnız bir miktar daha 
vardır maruzatım, müsaadenizle devam ediyo
rum. 

Savın Hüseyin Atmaca. 
«Milliyetçi Öğretmenler Derneği Genel Baş -

kanı (S.A.) nm Öğretmenler Bankasından 
500 000 lira kredi alarak Ankara okullarının top
tan ders araçlarının ihalesini aldığı ve halen bor
cunun bir kısmını ödemediği ve takımları teslim 
etmediği» ni söylediler. 

Öğretmenler Bankası 7118 sayılı Kanunla ku
rulmuştur. Bakanlığımız bankanın, sadece ku
rulmasına vasıta olmuştur. Eski Yapı Sandığın
dan müdevverdir. Bugün Bakanlığın, bu banka 
üzerinde hiçbir murakabe ve vesayet salâhiyeti 
yoktur. Bir anonim şirkettir. Bunun için Mil
liyetçi Öğretmenler Derneğinin bu banka ile 
alışverişinin bizimle zerre kadar ilgisi olmamak 
lâzımgelir. Alışverişi olup olmadığından da ha
berimiz yoktur. 

Uzun yıllar Millî Eğitim Müdürlüğü yapmış 
Atmaca'nın ilkokullara ders araç ve gerecinin 
Bakanlıkça alınmadığını da bilmesi icabeder. 
Yalnız bunu bu seneden itibaren almaya başlıya-
cağız. Bakanlığımızın kendi atelyeleri vardır. O 
atelyelerde yaptığımız ders araç ve gereçleri için 
para ayırdık. Onları alıp okullara göndereceğiz. 

Selâhattin Arıkan'm çıkardığı Öğretmen adın
daki mecmuayı Millî Eğitim Bakanlığı C.H.P. 
iktidarı zamanında almaya başlamıştır. Halen 
bu abone devam ettirilmektedir. 

Buna rağmen, iddiayı incelettim. Sarahaten 
ifade ediyorum ki, Ankara Millî Eğitim Müdür
lüğü 1965 ve 1966 yıllarında Arıkan müessese
lerinden bir kuruşluk malzeme almamıştır. 

Alsa ne olur? Ama almamış. Simdi efendim, 
alıp almaması meselesi tabiî, Millî Eğitim Ba
kanlığı içerisinde. Yeni bir kelime çıktı, tekrar, 
beş sene sonra. Cunta, cuntalar, cuntayı besli-
yen Milliyetçi Öğretmenler Derneği imiş. Öyley
se Selâhattin Arıkan da Milliyetçi Öğretmenler 
Derneği Başkanıdır, avnı zamanda kitapçıdır, 
tüccardır. Öyleyse Millî Eğitim Bakanlığı da 
kendi işlerini yürütmek için Milliyetçi Öğret
menler Derneği ile temas etmek suretiyle ve onu 
parayla doyurmak suretiyle, ne kadar ifade bu
lamıyorum söylemeye utanıyorum, temas et
mek suretiyle, tertipleri düzenlemektedirler. 
Cunta, evet cunta kelimesine biz alışkın değiliz. 
Vilâyetler her türlü satmalına işlerini 2490 sa
yılı Kanun hükümleri dâhilinde İl Daimî En
cümenleri vasıtasiyle yapar, neticelendirir. 

Sayın Senatör İşmen'in, kendisini aşırı sağ 
cereyanlara kaptıranlardan kimsenin cezalandı
rılmadığı iddiası tamamen mesnetten mahrum
dur. Öyle dediler burada. 

Derslerinde Nurculuğu konu edinerek dini is
tismar eden, nurculuğa meyleden, dinî inançları 
taassup haline getiren 7 öğretmene bâzı cezalar 
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verilmiştir. Bu Öğretmenlerden biri Bakanlık 
emrine alınmış, altısı ise başka yerlere nakledil
miştir. Evet bundan sonra ne denir bilmiyo
rum. Mesele öğretmenlik vazifesini yapmak me
selemdir. 

Simdi, burada Tercüme Kurulu meselesi de 
konuşuldu. Savın Ahmet Yıldız Tercüme Kuru
lundan bahsettiler. Teroüme Kurulu fahrî çalışı
yor. bsMkı altında istifa ettiler, dendi. Benim de 
bir telefon konuşmam olduğunu da söylediler. 
Bu Tercüme Kurulu meselesini bir defa arz et
miştim. Hatırladığıma göre, buradan 1.3 arka
daşımız istifa etti dediler. Bir Cumartesi günü 
idi, saat 10.30 sıralarında Teknik Oeretim.de ça
lışıyordum, telefon çaldı. Milliyet Gazetesi mu
habiri bir arkadaş dedi ki, Tercüme Kurulunda 
13 kişi istifa etmiş. Haberim yok, dedim. Ama is
tifasını duydum, dedi. Ne zaman duydunuz de
dim. Biraz önce duydum, dedi. Eh, benim habe
rim olduğu zaman tekrar arayın, sorun, size söy
lerim dedim. Kültür Müsteşarına sordum, bu işle 
alâkalı, benim haberim yok dediler. Şimdi saat 1 
oldu Özel Kalemime sordum, daha evvel sormuş
tum gelmedi öyel birşey, yok dediler. İlgili müs
teşarlıkta yok evraka, özel kaleme gelmemiş, ama 
gazeteye gitmiş. Milliyet Gazetesine gitmiş. Entera-
san olan taraflar var bu hâdisede. Şimdi saat 1. 
1 de Özel Kaleme gelmiş ve koşa koşa çocuk ba
na getirdi. Teknik öğretime, telefon açtım, oku
dum üc madde içinde. Derhal Suud Kemal Yet-
kin'e. Reisti, istifa etmişti hastalığından müte
vellit. Nedir bu mesele. Vallahi ben bunu bilmi
yorum dedi, biliyorsunuz ben 2 ay evvel istifa 
ettim, ne olabilir, ne olabilecek, her halde bir sı
kıntıları var, belki onun için istifa etmiş olacak
lar. Onun üzerine profesör Bedrettin Tunceli ara
dım, ona telefon ettim. Nedir bu dedim, böyle 
olur mu filân. Ve derhal şunu söyledim, niçin 
ben bu türlü bir beyanı, bir müracaatı, bir ga
zete muhabirinden öğreniyorum, dünyanın nere
sinde görülmüş. Ben de buna çok üzüldüm, dedi
ler. Ben de çok üzüldüm, hakikaten hata etmişiz, 
şimdi zaten işi bozduktan sonra, kırıldıktan son
ra herkes hata ettiğini anlıyor. Dikkatlice yap
salar iş güzel olacak, tatlı olacak. Siz istifa etmiş
siniz dedim. Hayır biz istifa etmedik, bâza sıkın
tılarımız var dedi. Şimdi Milliyet Gazetesine istifa 
ettik diyorlar, bana sözlü olarak siikıntılarımız 
var, diyorlar. Elimdeki metni okuyorum, istifa 
kelimesi olmamakla beraber, o mânayı taşıyan 

cümleler görüyorum. Sıkıntılarınız varsa bunu 
niçin gelip bana söylemediniz? Söylemiyorlar. 
Simdi, bu mesele doğrudan doğruya politikadır. 
Başka bunun adı yoktur. Muhterem arkadaşlar, 
böyle şey olmaz. Bu bir lâubaliliktir, millî eğitim 
meseleleri içerisine politika girmez, girmemelidir, 
olmamalıdır, tadı olmaz, tuzu olmaz, yemeğin 
kendine göre tadı vardır. Millî Eğitimin de tadı 
vardır, bunun içerisine politika girdi mi tatsız-
laşır. Milliyet Gazetesinden bir Bakan 13 üyenin 
istifasını öğrenecek, dünyanun hiçbir yerinde gö
rülmüş değildir. Böyle bir şey, sıkıntıları ne imiş, 
efendim, Kültür Müsteşarlığı, zaman zaman ter
cüme ettikleri kitapların dilini biraz daha anla
şılır hale getirin diyormuş. Bu kadar, mesele bun
dan ibarettir. Aslı esaısı budur. 

Sola meyyal kitapları teroüme etmeyin de 
klâsik, herkesin anlıyacağı seveceği, okuyacağı, 
zevkle okuyacağı kitapları tercüme edin, diyor. 
Zaten başka ilerisini söyliyemez ki, söylenmez ki, 
usul, olanı bu kadar. Şimdi bunlar bu sıkıntıya 
girememişler, girecek beyefendi, girecek; çaresi 
vok. Ben parayı vereceğim, okuyacak, o istediği 
kitabı tercüme edecek, istediği şekilde edecek. Ol
maz öyle şey. Devletin bir nizamı, düzeni vardır, 
bir anlayışı vardır ve hepimizin anlayışı vardır. 
Bu. böyle olur. Misal vereceğim size. Burada şim
di bu olmuş, sayın arkadaşım bu anlaşılmıyor de
miş. Arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlar, bu ne de
mek anlaşılmıyor, demişler. O da düzelteyim de
miş, gitmiş düzeltmiş; bu istifa eden arkadaşlar, 
düzeltmişler, getirmişler geri vermişler, basılmış. 
Basılır basılmaz parasını da almışlar. Tercüme 
hakkını, huzur hakkını neyse onu da almışlar. De
mek oluyor ki, bu işi yapmışlar. Ama sonradan 
bu iş sıkıntılı demişler. Doğru değil. Misal veri
yorum. 1943 yılında bir kitap basılmış, İnsanın 
estetik terbiyesi üzerine mektuplar, «Şiiler» den 
çeviren Melâhat özgür. Kitapların bir kısmının 
baskısı tükendiği için yeniden basılıyor, 1965 yı
lında bu kitap bir daha basılmış, adı ne oluyor
muş bakm muhterem arkadaşlar, kitabın adı, 
Birincisi, «İnsanın Estetik Terbiyesi üzerine 
mektuplar, İkincisinin adı, İnsanın Estetik Eği
timi üzerine bir dizi mektup.» Gelişmiş, evet. Şim
di her hangi bir cümle okuyacağım. Bu eskisin
den bir cümle; «Sonsuz bir varlık, bir tanrı, bir 
oluş, devri geçiremezse de kendinde bulunan ve 
Tanrıya has ilân alâmetleri mutlak iktidarı bildir
mek, mümkün olanın gerçeği ve görünüşleri mut-

— 266 — 

http://Oeretim.de


O. Senatosu B : 40 28 . 2 .1967 O : 1 

lak birliğini temin etmek, her gerçek olanın ge
rektiği, isteneni kendisine sonsuz vazife bilen, 
bir eğilime Tanrı adını vermek, gerekiyor.» Ye
nisi ; 

Hem dinî bakımdan, hem de tercümenin şekli 
bakımından enteresandır. «Sonsuz bir varlık, her 
nedenli, bir Tanrı olmasa da gerek Tanrı'ya özgü 
bir belirtiyi saf bir yetenek bildirisi ne olabilir 
her şeyin gerçeğini, salt görünüş birliğini, her 
türlü gerçeğin, zorunluğunu, kendine ödev yapan 
bir yönsemeye, Tanrısal demek gerekir.» Bu da 
yenisi evet. Şimdi, bu Sayın arkadaşlar, işte bu
nu tercüme eden bunlar. Bunları tetkik edenler 
bunlara demiş ki, bizim temiz kalpli arkadaşları
mız, bunları Allah aşkına, anlaşılan bir dille ya
pın. Gıünalhumız bu. Tabiî netice itibariyle biz 
gerici, onlar ilerici olmuş oluyoruz. Enteresan ta
rafı bu maaelsef. Burada tabiî birçok cümleler, 
kelimeler var, namütenahi, bunlar saymakla bit
mez. Efendim bu çok söylendi, çok istismar edili
yor aleyhimizde biraz önce temas etmiştim. 

Sayın Ahmet Yıldız okullara gönderilen ki
taplarda «G-ök gözlü Selanik dönmesi » gibi 
ifadeler bulunduğunu ileri sürmektedir. 

Bakanlığımızca satınalınan kitaplar, dik
katle tetkike tabi tutulmakta olduğundan, bu 
çeşit manasız ve yersiz ifadelerin bulunması 
mümkün değildir. 

Bakanlığımızca satınalınan ve abone olunan 
dergilerin aktif politikaya karışmamaları, par
tilere cephe alan yazılara yer vermemeleri üze
rinde de hassasiyetle durulmaktadır. 

Dergi aboneleri, her Martta mevcut sayılar 
dikkatle incelendikten sonra bir yıl için ya
pılmaktadır. Bakanlık olarak bu çeşit yanlış 
tutum ve görüşü hiçbir şekilde tasvibetmemek-
teyiz. 

Ancak, abone olunduktan sonra yayınla
nan sayılarında, bütün hassasiyetimize rağmen 
gözden kaçmış bir husus bulunabilir. 

Söz konusu ifadelerin bulunduğu iddia 
olunan derginin (şayet varsa) ismi ve 
sayısı verildiği takdirde bu derginin Bakanlı
ğımızla bir ilişkisi olup olmadığını söyliyebili-
rim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ahmet Yıldız, 
bir genelgeden sonra okullara birçok yayımlar 
gitmiştir. Bu yayınlar devrime karşıdır. Ah 
lâk dışı yazılar ihtiva ediyor. 

Ya burada misal ve ismini söylemedi ama 
biz bu cümleyi bir başka yerde de dinlediğimiz 
için tahmin ettik. Zannediyorum Tarih sohbet
leri adlı bitaptan bahsetti. Tarih sohbetleri 
adlı kitabı Bakanlığımız almış değildir. Bir 
tamimle de Okullara bu türlü ahlâk dışı, dev
rime karşı yayınlar göndermiş değiliz, gönder
mek niyetimiz yoktur. 

Adlî soruşturma beklemeden işten el çek
tiriliyor veya Bakanlık emrine almıyor dedi
ler. 

Bakanlık emrine almak, bir tedbir mesele
sidir. Adlî soruşturmaya ihtiyaç göstermez. 
Bunu Sayın Ahmet Yıldız'm benden daha iyi 
bilmesi lâzımgelir. 

ıSelâhatttin Özgür arkadaşımız, kanunlarda 
suç olmıyan hâdiselerden ınakil yapılmış, Ba
kanlık emrine alınmış, dediler. 

Kanunlarda Bakanlık emrine alınmak, ka
nunlarda suç olmamış hâdiselerden ötürü Ba
kanlık emrine alınmak diye bir şeyi peşinen 
söylemek mümkün değildir. Bakanlık emrine al
ma biraz önce arz ettiğim gibi, bir ihtiyati 
tedbirdir. Tahkikat yapılır, neticede ya o 
mahkemeye gider yahutta Disiplin Komisyonu 
kararlariyle vazifesinden affedilir. İki yolu 
vardır. 

Yine kanuna dayanması ic ab eder. Nakil 
sebepleri idari sebeplerdir. Meslekle alâka
lıdır, doğrudan doğruya ve öğretmenin hu
zuru ile alâkalıdır. 

Ahmet Kabaklı öğretmen olduğu halde si
yasi yazı yazıyor. 

Ahmet Kabaklı'nım yazılarını her gün oku
rum, siyasi değildir. Keşke bütün öğretmenle
rimiz Ahmet Kabaklı gibi, yazılar yazabilse-
ler, tebrik ederim; hepsini. 

Bir öğretmen Selâhattin Arıkan'a Milliyetçi 
Öğretmenler Derneği Başkanı Konfelderas 
yonu, Federasyonu Başkanı ne ise mektup ya
zarak Almanya'ya gönderilmek istemiş, tavassut 
rica etmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mektuplardan 
herkese gidiyor. Tabiî Selâhat'bim Arıkan'a git
mesi lâzımdı. Ankara'da oturanlar taşradaki 
ahbaplarından, akrabalarımdan dostlarımolam mun
tazam tavasust mektubu almaktadırlar. Ve bun
ların hepsi bakanlıklara gelmektedir. Bu da bun
lardan birisi olabilir. Başka sekli olamaz. 
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Çok Sayın Taksin Banguoğlu burada yap
tıkları güzel konuşmada eski hükümetler de 
boş görmek, şimdiki Hükümette de hoş gör
mek hali görüyorum, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, bunu iyi niyetle 
söylenmiş bir ifade olarak arz ediyorum. Hoş 
görmeyi ümidediyorum M, daha ciddiye alma
mak, mânasına söylüyorlar. Şunu ifade ede
yim ki, burada genel görüşmenin açılmasını 
istememöjz, istemeniz, bütün iyi niyetimizin 
ortada olduğunu ispatlamak içindir. Ortada bu
lunduğunu ispat etmek içimidir. Grupumuz, 
genel görüşmenin açılmasını ve bütün tasar
ruflarımızın ortaya konmasını ve bunda bir 
hatamızın bulunmadığının ortaya çıkmasını is
temiş ve onun için bu genel görüşme açıl
mıştır. Ümidederim M, bu görüşmenin sonunda 
bu neticeye ulaşılmış olur. Bu da bizim hiçbir 
şeyi hoş görmediğimizin bir delidir. 

Vekilin telâşlı ölmamasunı, dikkatli olma
sını tavsiye ederim. Hükümet kararlı olmalıdır. 
Maarif ordusunu bu tertiplerin içinden kur
tarmalıdır dediler. 

Buna tamamiyle iştirak ediyorum. Zaten te
laşlı bir insan değilim. 

Zerin Tüzün arkadaşının z daha ziyade öğret
men, eğitim meselelerine geniş ölçüde yer ver
diler. Şüphesiz ki, zabıtlardan faydalanacak 
notlar çıkaracağını 'muhakkaktır. Yalnız bir 
kelime kullandılar. Öğretmenler arasında bir 
ayırım yoluna gidildiği görülüyor. Doğru de
ğildir. 

Şimdi öğretmenler arasınlda ayınım yoluna 
gidiliyor, üzüntüsüne ben de iştirak ediyorum. 
Balkanlık bu yoldadır sözüne maalesef şu arz 
ettiğim ifadelerim ve sebepler dolayısiyle işti
rak edemiyorum. Çünkü Bakanlığın öğretmen
leri ayırıcı yola gitmesi kendi kendini inkâr 
etmesi demek olur. Abestir. Olmaz böyle bir 
şey. Balkanın bunu düşünmesi ise katiyen 
mümkün değildir ve <doğru değildir. -

Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımız, ken
dilerine çeşitli siyasi 'kanaatleri taşıyan kimse
lerin çocuklarını emanet ettiğimiz öğretmen
ler... demek suretiyle okulda bu siyasi kanaat
lerin tezahür etmemesi anlamına gelen bir ifa
de kullanıyorlar ki, bu ifadeye tamamiyle iş
t irak ediyorum. Öğretmenin her hangi bir si
yasi kanaate sahip bulunup da bunu açıkça ço

cuklara söylemeye hakkı yoktur, demek isti
yor, İrana mutlak iştirak ediyoruz. Sayın 
C. H. P. si grupunun sözcüsünün bu mânada 
konuşma yapmış olmasına teşekür ediyorum. 

Hüseyin Atmaca arkadaşımız, Milliyetçi 
öğretmenler Demeği Genel Başkanı 500 bin lira 
hîkayesini söyledik. 

Selâhattin Arıkan'dan ders aracı alınmış, 
Bakanın verdiği rakamlar azdır ama vilâyet
lerde binlerce öğretmen nakledilmiştir diyor. 

Disiplin Kurulu kararlariyle, İl İdaresi Ka
nununa göre ve kanunlarına göre nakiller ya
pılmaktadır. Yapılır, gayet tabiî. 140 bin me
murumuz var, 125 bini öğretmendir. 125 bin 
öğretmenden 2 bin öğretmen iller dâhil olmak 
üzere nakiller yapılmıştır. Bunun ötesinde bir 
rakam daha vereyim, müsnaldenizle orta öğ
retimde ve ilkokul öğretmenlerinde kendi istek
leri ile nakilleri yapılanların miktarı da 15 bi
nin üzerindedir. Bunun ötesinde hep ceza ve
riyor, ceza makinası telâkki ediyorsunuz. Öğ
retmenlerimizin üçte birine teşekkür mektubu, 
taltif mektubu yazdığımızı niçin söylemiyorsu
nuz'? Öğretmenlerimiz çalışıyor ve burada Mil
liyetçi Öğretmenler Derneği mensubu, filân 
mensubu, diye yazmıyoruz, onu ne diye getirmi
yorsunuz1? Niye hep Milliyetçi Öğretmenler 
Derneği mensuplarına teşekkür, takdirname 
gönderiyursunuz, demiyorsunuz? Çünkü öyle 
yapmıyoruz ondan, demiyorsunuz. Çünkü biz 
öğretmen ayırımı yapmıyoruz, yapamayız. Vak
timiz yok arkadaşlar, nasıl yaparız efendim. 
Vaktimiz yok, benim işim gücüm yok da bu 
Öğretmenler Federasyonunu bu derneği mi ta-
kibedeceğim, efendim. Böyle şey yok. Bakan
lıkta binbir tane iş var, başını kaşıyacak vakit 
yoktur. Çok rica ederim. Valilerle Balkanlık 
arasında paralellik var. 

Muhterem arkadaşlar, anlaşılıyor ki, ka
nun Devleti mefhumu bâzı arkadaşlarımız ta
rafından bilinmiyor, kanun devletinde valinin, 
vekilin, filân 'memurun salâhiyetleri vardır. Ve 
bunu kullanmaya mecburdur. Yapacaktır. Yap
mazsa, olmaz. !Bu paralellik vardır, yoktur, 
meselesi, kendiliğindjen paraleldir, veya de
ğildir. Kendiliğinden olur. Kanun birisinde 
başka türlü anlaşılır, birisinde başka türlü mü 
anlaşılır? Sayın Atmaca Millî Eğitim Müdürü 
olduğu zamanlarda demek oluyor ki, Bakan-
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lığın düşünmesinden farklı, bir düşünce içinde 
imiş ve yapmamış, onu demek istiyor. Paralel 
değildir 'demek istiyor, şimdi paralellik var, 
diyor. Paralel değildim ben, demek 'ister, bu
nun altından 'bu dkar . Ama geçen günü bir 
ifadesinde dediler ki, işte İzmir'de bütün köy 
enstitüsü mezunlarını hep merkeze getirmişsin, 
'müdürleri ondan yapmışsın, filân diye bura
îda bir arkadaşımız söyleyince hemen kalktılar 
cevap verdiler, dediler ki ; bunları ben yapma
dım ki, Vekâlet yaptı dediler. Vekâlet yap
tı. İstediğin zaman paralellik kuruyor, istedi
ğin zaman paralellikten vazıgeçımiş oluyor, 
Doğru değil. Halbuki önümde liste var. tabiî 
bunları tasnif ederken bir kısmını İzmir'den 
teklif edilmiştir, tâbi bunlar uğraşacak değil 
ya, Maarif Müdürü teklif etmiş. Şehirdeki 
ilkokul öğretmenleri tümü 324 tane, köy ensti
tün! 100 tane, ilköğretim müfetişi 51 tane, köy 
enstitülü 37 tane. 

İlköğretim müdürü tümü 19 tane, köy ensti
tüsü mezunu 12 tane, inşaat bürosu, tamamı 
köy enstitüsü mezunu. Şimdi, burada ben köy 
enstitüsü veya filân demdk istemiyorum. Hep
si muhteremdir, istisnasız. Daha dün bir ta
ne köy enstitüsü mezunu, bir arkadaşımızı or
taokul müdürü yaptık. Çünkü, burada parti
nize yüklenilmek isteyen bir nokta daha var
dır. Köy enstitü mezun]arım partimiz ve men
supları, sözcüleri, 'kendilerine göre sola me
yilli kimseler olarak tavsif ediyor diye propa
ganda yapmaktadırlar. Akıllarınca 15 bin öğ
retmeni, köy enstitüsü mezunu öğretmeni Ada
let Partisinin karşısına dikmek istemektedir
ler. Yolu budur. Tabiî bu kısır bir politika 
görüşüdür. Böyle şey olmaz. Bu politikten de 
politik. Biz de yapıyoruz bu işi. Böyle poli
tika olmaz. Olmaz böyle şey. Bu gayet ami
yane bir politikadır. Böyle şey olmaz. Hele 
öğretmeni kullanmak, âmiyenenin âmiyesidir. 
Öyle şey olmaz. Şimdi bir defa öğretmen okul
larımız muhtelif zamanlarda, muhtelif şekiller 
almışlardır. Köy enstitüsü mezunu olan kimse
ler de köylü çocuklarımız, değerli çocuklar bu
rada okumuşlardır. Bu okullarda, burada za
man zaman söyleniyor. Kitaplarda neşredilmiş
tir. Gazetelerde çıkmıştır. Bunlardan bâzıla
rın birtakım fikirleri olabilir. Diğer okullar
dan da çıkanlar olabilir. Bunlar burada mü
nâkaşa edilmez. Bunu A. P. si sırtına yükle

mek, insafsızlık olur. Bir tarihte de D. P. nin 
sırtına yüklenmiştir, bu. Ben de o zaman or-
daydım. Bunu bırakıyoruz, malûm kanuna 
göre, onu bırakalım. Şimdi bu vaziyet, bura
ya kadar getirilmektedir. Böyle şey olmaz, 
ayıptır arkadaşlar, ayıptır; açıkça söylüyorum. 
ayıptır. Bunların hepsi vatan çocuklarıdır. 
Çocuklarımıza 'bâzı şeyler öğretmek gayreti 
içindedirler. Eksik öğretebilirler, bunları ge
liştirmeliyiz, yetiştirmeliyiz, hepimizin eksiği 
vardır. Bizim sanki tam mıdır? Hoca olarak 
konuşuyorum, bizim de eksiklerimiz var, bi
zim de öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Nitekim 
hurada birçok şeyi öğrenmek gayreti içinde ko
nuşuyorum. Öyleyse köy enstitülerini bir düş
man kampingi durumunda A. P. sinin karşısı
na dikmeye çalışmak büyük bir insafsızlıktır. 
Vatanperverlik değildir, vazgeçin bundan Sa
yın Atmaca, vazgeçin. Öğretmensiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Öyle bir 
düşüncenin içiride değilim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, müdahale et
meyin, Sayın Atmaca, iki yolda hakkınız var, 
sual sorarsınız, yahut İçtüzüğe göre, size baş
ka fikirler isnadetti diye söz alırsınız. Lütfen 
sabırlı ve tahammüllü olun dinleyin. Devam 
edin efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-
GİZ (Devamla) — Sonra bu köy enstitüleri 
konusu bizim zamanımızda da ele alınmış bir 
konu değildir. Bizimle ne alâkası vardır. Bu 
köy enstitüleri konusu 1947 yılında Reşall. Şem
settin Sirer zamanında olan bir konudur. Köy 
enstitülerinin şu ve bu sebepten faydaları ve 
zararları olduğu teraziye konmuş, tartılmış; 
bâzı ıslahat yapılmak istenmiş, yapılmış, o za
man bitmiş bu. Bizimle ne alâkası vardır? 
Sonra 1952 yılında da bunların adı değişmiş. 
Çocuk yine çocuk, adı değişmiş, müfredat prog-
raimlarıında 8 saat ders ordan alınmış bu derse 
verilmiş. Hepsi bundan ibarettir, netice itiba
riyle. Şimdi 'bunu getir 12 sene sonra bir baş
ka mânada, tam 19 sene sonra getir benim sır
tıma koy, A. P. sinin sırtına koy, öyle şey olur 
mu ? İnsafsızlık bu. 

Saym Fethi Tevctoğlu arkadasıımızın konuş
masının tümünü dikkatle ve zevkle dinledim. 
Ta'biî endişelerimizin nelerde olduğuna dair ge-
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niş bir konuşma Mi, ders alınacak, ibret alına
cak tarafları var. 

Politikacılar meslek teşekküllerinden çekil
sinler. Bütün öğretmenler menşe farkı gözet
meden yeni bir meslek teşekkülü kursunlar. 
Bakanlık bu görüşmenin sonunda bunu yap
sın gibi gayet güzel ibir te/klifte bulunmuştur 
ve bunun muhtelif arkadaşlarım da konuşma
ları esnasında ibir başka ifade ile veya atmos
fer içerisinde yapmışlardır. Bu şüphesiz Ba
kanlığımız için üzerinde durulacak, düşünüle
cek, çalışılacak bir konudur. 

Sayın Fikret Gündoğan Arkadaşımız, A. P. 
si ımillî bağımsızlık, ekonomik, özgürlük, top
lum özgürlüğü yerine kitaplarda zenginlerin 
hayatlarını görmek istiyor. Sayın Gündoğan 
arkadaşımızın bu konuşmasını yadırgadım, 
T. î. P. gibi konuştular Mecliste de bir konuş
ma dinlemiştim, onun gibi bir konuşma tarzı 
var, kelimeler, ifadeler, takdimler aynı. Ya
dırgadım, bu bakmadan, nasıl cevap verece
ğimi şaşırmış bulunuyorum, ona göre mi, bu
na göre mi cevap vereyim. Şimdi tabiî burada 
birçok isimler saydılar. Bakanlık A. P. adayı, 
dediler. Cevat Korkut, izmir A. P. adayı, şim
di hangi birisini doğrultayım, Cevdet Korkut 
aday değil, böyle bir A. P. adayı yok. Sayın 
Gündoğan. Ali Rıza Özgüç. Milliyetçi Öğret
menler Derneğine kayıtlı imiş, hiç alâkası yok. 
Osman Tunç, kayıtlı olabilir, 'bilmiyorum. Ama 
olabilir. Tanrıkulu, Bedrettin Alagan kaydlı 
değil, Hüseyin Yemisçioğlu, zannediyorum Mil
liyetçi Öğretmenler Derneğine değil de, Anka-
radaki bir derneğe, hangisi olduğunu pek kes-
tiremiyeceğim, kayıtlıdır, ismet Sayın, Ba
kanlıkta mühim vazifede diyor, ismet Savın 
Gazi Terbiye Enstitüsünde öğretmenidir. Yal
nız şunu söyliyeyim ki, çok çalışkan bir ço
cuktur, Newyork Kültür Ataşe Kâtibi olarak 
gidiyor efendim, 'belki yola çıkmıştır. Hayır, 
öyle değil böyle demek için söylüyorum. Mü
fettiş sualleri doğru değil. Dosyalarda var di
yor, müfettişler sorulan suallerin doğru olma
dığını söylüyor. Müfettiş kendisine verilen 
bir meseleyi tahkik eden adamdır. Muhtelif 
sualler sorabilir. Bu tahkikatı sırasında muh
telif sorular sıorabilir, bunlar çeşitlidir. Bun
ları bilâhara değerlendirir. Değerlendirmesi sı
rasında neye karar verirse ona karar vermiş 

olur. Müfettişe soracağı sorunun şu olacağına 
dair ibir talimatname maddesi yok, Sayın Gün
doğan. Kanunlar, yönetmelikler bunu pek al
maz. Müfettişlik biraz takdire bağlıdır. Şim
di burada yine bizim A. B. C. meselesi çıktı 
ortaya. A. B. C. geçen sene konuşmamda söy
lemiştim. Efendim, A. B. C. meselesi, bir sı
nır meselesidir. Öğretmenin sınırını ifade eder. 
Ta'biî biraz önce söyledim öğretmenlik yapmak 
lâzım, bu sınırın içerisine girebilmek için. 

Zaten sınır dışına çıkarmak gayretimizden 
ötürü bu meseleler ortaya çıkıyor, öğretmen sı
nırının dışarısına kaydığı müddetçe ne sizin, 
ne de bizim (bir meselemiz olabilir. Olamaz. 

A. P. muhafazakâr bir partMir. Devrimci
likle ilgisi yok. Muımterem arkadaşlarım A. P. 
si Tra memleketin yükselmesi için Türk Milleti 
tarafından sıon seçimlerde % 57 rey verilmek 
suretiyle, kendime itimadedilip, iktidara gel
miş bir partidir. Ve bundan böyle de Allahm 
izniyle İnşallah başarımız, Türk Milleti tara
fından kabul edildiği müddetçe bu vazifeye 
devam edilecektir. Partimizin yegâne vazifesi, 
Anayasamızın emrettiği ve kanunlarımızın içe
risinde çalışmak ya bu memleketi bir önceki 
yıla ve yıllara nazaran yüceltmektir, yükselt
mektir. Baş'ka yolu yoktur. Başka yolumuz 
yoktur. 

Burada Sayın Fikret Gündoğan, öğretmen, 
Mobil ve Shellden bahsedemiyecek d'iyor. Mo
bil, Shellden bahseder öğretmen, niye etmesin. 
Çocuğa, bir ilkokul çocuğuna, bir benzin istas
yonunun nasıl bir yer olduğunu anlatır. Ben
zin istasyonu Mobilin, Shellin olabilir ve öğret
men 'bunun pompasından bahseder, ama bir ilk
okul çocuğuna petrolün millileştirilmesi mese
lesinden, şirketler meselesönlden bahsetmeye lü
zum yoktur. Çocuk zaten onu bilmez, öğrene
mez. Bu seviye 'seviyedir, yukarı sınıflara 
çıktıkça ancak 'bunlar öğretilebilir. Söylenebi
lir, geliştirilebilir. 

Çok sayın arkadaşlarım, sabrınızı suiisti
mal etmemek 'için bitiriyorum. 

Sayın senatörler, 
işte, aylardan beri devam eden ve «öğret

men kıyımı», «öğretmen 'kırımı», «öğretmen 
avı», «öğretmen kovalaması»' gibi, işitildiği za
man gerçekten tüyler ürperten birtakım ifade
lerle şahsımı ve Bakanlığımı ağır bir töhmet 

— 270 — 



C. Senatosu B : 40 28 . 2 . İ967 O : 1 

altında bıralkmak istiyen kampanyanın içyüzü 
budur. Öğretmenlerin baskı altına alınmak is
tendiği yolunda kopaıılan gürültü, görülüyor 
ki, her türlü mesnetten mahrumdur. 

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Ada
let Partisi iktidarı, öğretmenlerimizi, yarının 
Türkiye'sinin teminatı olarak görmektedir. Bu 
anlayışla öğretmenlerimizin daha üstün yetiş
ine ve yaşama şartlarına kavuşmaları ve gö
revlerini huzur içıinde yapmaları başlıca kay-
gumuzdur. Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz, 
öğretmenlerimizin her hangi bir haksız mua
meleye mâruz bırakılmalarında medhaldar ol
mak şöyle dursun, onların her türlü hak ve 
menfaatlerinin korunmasında kendimizi birinci 
derecede vazifeli addetmekteyiz. Konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi, bu inanç ve tu
tumumuzdan tedirgin olanlar, kendilerine bir
takım siyasi menfaatler sağlıyacağı zanniyle or
taya bu kabil iddialar atmaktadırlar. Öğret
menlerimizi biribinine düşürmek, parçalamak, 
onları huzur içinde görevlerini yapmaktan alı
koymak ve politik ihtiraslarına basamak yap
mak istıiyen zihniyet işte asıl bu zihniyettir. 
125 bin kişilik asil öğretmen kütlesi, vazifesi
nin ciddiyet ve sorumluluğunu müdrik olarak, 
şerefle ve başarı ile görevine devam etmek
tedir. Çalışmaları ile temayüz eden yüzlerce 
ve yüzlerce öğretmenimize Bakanlığımızdan, 
her yıl takdir ve teşekkür yazıları gönderil
mektedir. Ancak ne var ki, her topluluk arasın
da okluğu gibi, büyük öğretmen kütlesi arasın
da da, az miktarda da olsa bazan öğretmen
lik meslekiyle asla bağdaşamıyacak tutum ve 
davranışlarda bulunanların durumları perva
sızca istismar edilmektedir. 

Bir tek öğretmenin dahi Bakanlık emrine 
alınmasını veya mecburi nakle tabi tutulması
nı gönlümüz, hiçbir zaman istememiştir. 

Bu konuda yaptığımız tasarruflar, tamamen 
hizmetin zarureti icabı başvurulan tedbirlerdir. 
Bu tasarruflardan bâzılarının mahiyeti hak
kımda yaptığım açıklamaları dinlediniz. Bunlar, 
muhaMflerimizin, bizim bu işlemleri haksız yap
tığımızı ispat etmek için ortaya koydukları ve 
bizim için birer zaıf eseri zannettikleri örmek
lerdir. Bunların dışında kendilerininde bura
da söz konusu yapmaya cesaret edemedikleri 
örneklerin bulunduğu, Yüce Heyetimizin de ar
tık malûmu olmuştur. 

Sayın senatörler, Sayın Yıldız gerçekte son 
derece önemli bir noktaya daha temas ettiler. 
Tasvir ettikleri hayali tutumun Bakanı, Müs
teşarı, hattâ partiyi aşan, faikat sorumluluk 
itibariyle yine onlara raci vahim bir tutum ol
duğunu ifade ettiler. Ve onun hemen arkasın
dan «gayrimeşru» tasarruftan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, tutumumuz hâdise
lerin şümulü ve açık mânaları ile ortadadır. 
Sayın arkadaşımız hâdiseleri inceledikten sonra 
vicdanını tatmin edemeyince karanlık dehlizle
re sığınmak ihtiyacını hissetmiştir. Ama biz, 
Sayın Yıldız'ı karanlıkta bırakamayız. Bakan
lığımızın bünyesi öylesine örtülürü ğe taham
mülü olmıyan bir Bakanlıktır. Ayrıca, parti 
farkı olmaksızın, millet olarak hepimizıin kar
şı olduğumuz bu genç Cumhuriyetimizin ve 
Devletimizin bekası ile ilgili vahim davranış
lar iklimine itilmemize çalışılması çabaları kar
şısında susamayız. Sayın Yıldız'ı bu noktayı 
aydınlatmaya davet ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, konuşma
mı, her zaman tekrarladığım, şu sözlerle bitir
mek istiyorum: 

Türk öğretmeninin huzurunu samimî olarak 
itiyorsak, politikacılar olarak onları rahat bı
rakalım ; öğretmenler arasıma politika sokmaya
lım. (Adalet Partisi sıralarından şiddetli alkış
lar ve «bravo» sesleri). 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saıym Eyidoğan, 
Yerinizden söyleyiniz. Niçin söz istiyorsunuz 
efendiım ? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Kürsü
den izam edeceğim. Müzakerenin usulüme ve 
âdab ve erkânına dair söz istiyorum karidesim. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler, «Başkana na
sıl olur da kardeşim dersin, Başkan senin kar
deşin mil, sesleri). 

BAŞKAN — Ne usulü, bir dakika Sayın 
Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — İş bu 
müzakerenin usulüme dair. 

BAŞKAN — Nesine dair efendim ? Lütfen 
söyleyiniz. Bir dakika Sayın Eyidoğan, yeri
nizden ona göre söyleyiniz. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Kiya
setin tutumu hakkında söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Başkanın tutumu hakkında 
yok. Başkanı tüzük hükümlerine riayette davet 
için mi? Ondan evvel halledilecek iki husus, 
var. Ondan sonra Sayın Haydar Tunçkanat 
gönderdiği önergesinde, Sayın Millî Eğitim Ba
kanının konuşması sırasında geçen «yuh» ke
limesinin tavzihini bir önerge ile istemektedir. 
Önergeyi daha okumadan önce Sayın Bakanın 
bu kelimeyi «dur» olarak tavzih ettiğini bil
dirdiler. Ancak Başkan zapttı ve teypteki ifa
deleri tetkik etti ve Divandaki sayın üyeler ile 
görüştü teypte mevcut kelime «yuh» olarak geç
miştir. Bu kelimenin Yüce Heyetinizin kararı 
bulunmadığı müddetçıe ebedî oiaraık zaibıjttta ka
lacaktır. Bu sebeple Sayın Bakanın da ifade et
tiği iş bu kelimenin zabıtlardan çıkarılması 
Yüksek oylarınızla halledeceğini karar verirse
niz çıkar, karar vermezseniz kalır. Bu kelime
nin zabıttan çıkarılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Zabıtlardan çıkarılacak
tır. 

Sayın Sadi Koçaş, Sayın Millî Eğitim Baka
nının konuşmaisı sırasında «Tabiî Senatörler» 
ifadesi yerine «Temelli Senatörler».. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca seçilen 
rMTT/^ T^-Pri YI r l î m İ T i + -pnTi n T^n A r ı nl?"'~i+"i~» n n ** Ö"n O V . 

geyi. 

BAŞKAN —• Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayım Millî Eğitim Bakanı herhalde sürçü 

lisan olarak «temelli senatör tâbirini kullan
dılar. Bu terimin tutanaklarda Anayasaya uy
gun olması için «Tabiî Senatör» olarak düzel
tilmesine müsaadelerini saygılarımla arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Önergeniz bu mahiyettedir. 
Anayasadaki ifade, «Tabiî Senatörler» dir. 
Anayasada «temelli senatörler» diye bir ifade 
yok. Ama Sayın Bakan bunu bir sürçü lisan 
olarak kullanmışlardır. Bu şekilde tavzih ede
lim efendim. Bu mesele bitmiştir. 

Sayın Eyidoğan, hangi hususlarda şey yapa
caksınız, bir dakika efendim. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — İçtüzü
ğe aykırı tutumunuz hakkında, 

BAŞKAN — Başkanın İçtüzüğe riayet et
mesini istiyorsunuz. Buyurunuz Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım; üçüncü bir
leşimdir ki, Millî Eğitim meselelerimiz üzerine 
genel görüşmeler yapıyoruz ve yapmaktayız. 
Gönül isterdi ki, bu konu bir genel görüşme 
'konusu olmasın da, bir araştırma konusu olsun. 
Ne olurdu o vakit? 3 - 5 arkadaşımızı memur 
ederdik. Bütün dosyalar ne varsa verilen mev
zuları nelerse araştırırlardı, buraya getirir
lerdi. Müzakereler olurdu veya olmazdı. (Gü
rültüler.) Müsaade buyurun tutum bu, mevzu 
budur. 

BAŞKAN — Sabırlı olun efendim bakalım 
ne diyecekler.. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — İkinci 
nokta, görüşmeler başladı hepiniz de şahitsiniz. 
% 90 kısır çekişmeler ve şahsiyet, % 10 hoca
mın ifadeleri gibi, hanım efendinin buyurduğu 
gibi bâzı arkadaşların Tevetoğlu arkadaşımızın. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan başkanlığın 
tutumuna geleceksiniz. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan da bütün bu müzakereleri takip 
buyurdular. Şimdi bu şahsiyetin -arasında bu
rada kendisini müdafaa edemiyeeek durumda 
Oıail T u i K i y c ıliili i ı i&ailı i i ie y u l a r y i l l liiZmret 
etmiş olan ve Hakkın rahmetine kavuşmuş olan 
tertemiz, hiçbir mahkûmiyeti, hiçbir takibatı ol-
mıyan, hiçbir mahkemede birşeyi olmadan ter
temiz bir geçmişi olan Nafi Atuf gibi bir arka
daşa burada, aşırı solcu fiilen gibi nitelemeler 
ilhamlar, suçlamalar da oldu. Reis müdahale 
etmedi. (A. P. sıralarından gürültüler.) Mü
saade buuyrun, hem hissî noksandır, heım de, 
işin âdap ve erkânı noktasıdır. 

BAŞKAN — Benim zamanımda olmadı. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Reislik 

bir makamdır efendim, rica ederim. Bunlara 
temas edilmedi. 

Pek sevdiğim arkadaştan beklerdim ki, böy
le şeylere böyle noktalara, yani rahmeti hakka 
kavuşmuş olanlara temas etmesin ve adamlar 
yattıkları yerde borcu olarak yatmasınlar. Rah
metli Nafi Atuf ve rahmetli Necati göıbd. Ben 
o zaman Mahallî İdareler Umum Müdürü idim. 
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BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, sözünüzü kesi
yorum, çok üzülerek ifade ediyorum. Tutumu
nun nasıl olduuğnu izah edimiz. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Sayın Bakanın cevapları ve bâzı ar
kadaşların şahsiden daha şahsi noktalara te
masları bize bu üçüncü şahısların burada zikre
dilmesi lâzımgelmiyen noktaların da açıklan
masına yol açtı. Ve açıklandı. Adeta burada bir 
nevi kirli çamaşırların müzakere şeklimde cere
yan etti. Başkanlık bunu başından tutması ica-
bederdi. Hiçbir şey olmasa bir gizli celse ya
parak, saklı olarak bu iş gizli bir cebelde müza
kere edilirdi, açık celsenin mevzuu olmazdı. 
Bu arkadaşlar. (Gürültüler.) Müsaade buyurun 
lütfen. Kusura bakmayın kritiktir arz ederim. 
Tutanlar da arkadaşlarımdır. Dostlarıındır, 
şahsan 'teşriki mesai ettiğim ve yakından bil
diğim insanlardır. 

Kusura bakmasınlar. Bu işin adaibı erkâ
nı vardır. Bir suçları var idi ise yazılı, eserleri 
kütüphanelerde, 10 seneden beri neşriyatta var
dır. Arkadaşım Adliye Bakanlığı etmiştir. Bir-
gûna takibat yapmamıştır. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arzu hür

met ederim efendim. 

BAŞKAN —• Görüşmelerin devamı hususun
da sayın bir üyemizin.. (A. P. sıralarından «Sa
yım Başkan bu ciheti tavzih ediniz» sesleri ve 
«burada kirli çamaşırların müzakeresi yapıl
mıyor» sesleri). 

Efendim, bunu artık uzatmayalım. Başkan 
bir tavzihde bulunursa tekrar mesele uzatılır. 
Onun için Başkan meselemin tekrar uzatılma-*' 
sına başlkan sebebolmıyaeaktır Başkanı, uzat
maya sebebiyet verecek duruma getirmeyin, me
seleyi. 

Buyurun, önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Çalışmalarına genel görüşme bitinceye ka

dar devamını arz ve teklif ederim. 
Muş 

İsa Bingöl 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiştir. Ge
len önerge doğrudur. Ancak, sadece genel gö
rüşmenin bitimine kadar değil, İçtüzük gere
ğince. Okunması lâzımgelen iki de önerge var

dır. Bu iki önergenin okunmasına değin deva
mı husuusnu oylarınıza sunacağım. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
arada verilmiş bir yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben sataş
ma dolayısiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmalar varsa usulen söz 
istersin, ben sizin kafanızdan geçeni bilemez
dim ki. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben ye

terlik önergesinden önce grup adına söz iste
miştim. 

BAŞKAN —• Söz istediğiniz doğrudur. Ama, 
grup adına demediniz. Şimdi yeterlik önergesi 
verildi, ben yeterlik önergesini oya korum. 
Kabul edilirse müzakereleri keseceğiz. Kabul 
edilmezse sıraya göre söz vereceğim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Başka
nım ben söz istiyorum. Benimki grup adına 
olduğu için öne geçerim. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. Sayın Yıl
dız kabul edilirse sonraki işlem başka olacak
tır. Kabul edilmezse sırada bulunana söz ve
rilecek bu işlem sonra yapılacaktır. Şimdi ye
terlik önergesini oylarınıza.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, 
sataşma var, yanlış anlamalar var, onun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sataşma varsa 
bunu ifade edersiniz. Ayrıca şey yaparsınız. 
Var mı böyle bir iddianız"? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sataşma var 
ve aynı zamanda yanlış beyan da var. Grup 
adına söz istediğim zaman bu yanlış beyan
ları söyliye-cektim. 

BAŞKAN — Bir dakika, İçtüzük, sataşma 
iddialarını her zaman kabul edemilir. Üyeler, 
mutlaka, hemen Bakan konuşmasını bitirdikten 
sonra zamanla kayıtlı değildir. Sayın Yıldız, 
Balkanın size sataşmasından dolayı mı, yoksa, 
fikirlerinizin dışında fikirler izafe edilmesin
den dolayı mı söz istiyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Fikirleri
min dışımda fikirler, benim fikrime dayanmayan 
fikirler serd ettiği için. Bana karşı söylediği 
fikirler yanlıştır. 
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BAŞKAN — Evet, bunlar haklkımda söz is-
tiyetmezsiniz. Yani, bir cevap mahiyetindedir. 
Cevap için söz vermem. Ancak, şu, şu hususlar
da bana sataşıldı, derseniz takdir yetkisini İç
tüzük bana vermiştir, kullanırım. 

Var ,mı böyle bir ş<ey, böyle sataşma oldu
ğumu iddia ediyor musunuz? 

AHMET YILDIZ (Tafbiî Üye) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Hangi hususlarda. 
AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Bilgileri 

dışarıdan aldınız, kiralık frak giydiniz... 
BAŞKAN — Sataşma olarak Sayın Yıldız, 

Sayın Millî Eğitim Bakanı biraz önce burada 
ifade ettiği hususlarda kendisine sataşma oldu
ğunu ileri sürmektedir. Başkamlılk, verilen ce
vabın hudutları içinde mütalâa etmekle bera-
her, Sayım Bakanın, çocuk safiyeti, giibi bâzı 
kelimeleri kullandığım da töslbit etmiş bulun
maktayız. Ancak, bunlar da yine umumi cevap 
'mahiyetinde olarak görüyorsunuz Sayım Yıldız 
ise hakkını kullanarak eğer bunda direnir ise, 
yüksek heyetim hakemliğine başvuracağım. Sa
yın Yıldız diraniyor musunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan beni dehlizlerden çıkarıyor Sayım Bakan. 
r n -,-1^-,-,,„ -. i .-.„\ 

BAŞKAN — Sayın Yıldız; umumi bir ko
nuşma içerisinde sizin de dozu şu veya bu şe
kilde olmak üzere çeşitli ithamlarınız oldu, 
karşılıklı konuşma içerisinde şüphesiz ki isnat 
noktaları olacaktır. Başkanlık bunu, biır mü
dafaa ile karşılıklı cevap mahiyetinde mütalâa 
etmektedir. Bu takdirde siz de İçtüzüğün ver
diği hakkınızı kullanıp direnirsiniz. (Gürültü
ler ), (Müdahaleler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Direnme
den başka yeterlikten önce grup adına sözüm 
var. 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyorsunuz 
efendim? Başkanlık daha önce bir arkadaşımı
zın yeterlik önergesi verip verımiyeceğini bile
meyiz. Şimdi Sayın Yıldız direniyormusunuz, 
dir enmiy o r sunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, direniyorum, fakat ondan başka sözümüz 
var, müsaade buyurun.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — O ayrı bir mesele, sırada bulu
nan bir sayın üyeye söz vereceğim. İçtüzük 

üyeden baflusedıer. teamül olarak da Bakamdan 
sonra bir üyeye söz vermektedir. Burada ise 
sırada bulunan Sayın Okyayuz'dur. Ona söz ve
riyorum. Size söz veremiyeeeğmı, Yeterlik öner
gesi kabul edilirse. Bu şartlar içerisinde dire
niyor musun, direnmiyor musunuz, 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız direniyorlar. Ken
disine sataşma olduğunu iddia ederek Sayın 
Yıldız direnmektedirler. Oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kendilerine söz verilmesini kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Sayın 
Gümdoğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Konuş
malarımı Sayın Bakan cevaplandırırken T. İ. P. 
paralelinde konuşan bir kimse imişdm gibi ifa
delerde bulundular. Bu bir sataşmadır. Mü
saade buyurursanız, bir partinin paralelinde 
bulunmaya ihtiyacım yoktur. Şu kürsüden mü
saade ederseniz bu hususta iki cümlelik bir 
konuşmaya cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Saym Bakan her 
ne kadar siızin konuşmanızla tipin Millet Mec
lisindeki konuşmalarında bir benzerlik ifade 
etmiş iselerde sadece bir sayın üyenin diğer 
muhterem siyasi teşekkülün -konuşmalarında 
)ir benzerlik görmesini başkanlık bir sataşma 
.'laraik kabul etmiyor. (Gürültüler). Efendim o 

kadar, direniyor musunuz? Siz direniyor musu
nuz? efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan direnmez olurmuyum. Ben C. H. P. ile 
iftihar eden bir insanım. Necati'lerin, Yüeel'le-
rin, Arıtan' larm bulunduğu. (Gürültüler). 

Baş>ka bir partinin paralelinde bulunma
ma ihtiyacım yok. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin. Sayım Gün
doğan kendisine sataşıldığını iddia etmektedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Baş'ka-
mım aleyhimde söz istemiştim, bir de önergeni 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın Öztür'kçine daha önce 
muhtemel bir yeterlik önergesi aleyhinde söz 
istenmesi gibi hiç hoş olmıyaealk bir geleneği 
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kurmıyalım. Siz önergenizi geri alın. Böyle bir 
şey bu kaldar olgun bir yüce kurulda daha 
önceden şarta bağlı olarak söz istemek gele
neğini kurmıyalüm. Ben yalnız yeterliği ifa
de ettiğim zaman Sayın Eyidoğan söz istemiş
lerdi. Siz istiyor musunuz Sayın Eyidoğan. 
(Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben 
de istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ege siz de istediniz 
ama daha önce bir yeterlik ifade ettiğim za
man söz istemişlerdi Sayım Eyidoğan. Şimdi 
vazgeçtilerse size söz vereceğim. Hafızam kuv
vetlidir. Bilhassa bu gibi birleşimlerde dikkat
le takibediyorum. Sırada Sayın Ege vardır. 
Söz istemiştiniz değil imi Sayın Ege?. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet 
efendim.. 

BAŞKAN — O halde Sayın Eyidoğan kul
lanırsanız aleyhte size, kııllammazsanız yine 
aleyhte Sayın Ege'ye söz vereceğini. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İktidar partisi 
adına konuşulmasın bu mevzuda siz vazgeçiniz 
Sayın Ege. 

BAŞKAN — Sayın Batur lütfen oturu
nuz. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Günlerden biridir devam edegeien genel gö

rüşmenin bu safihasında durum tavazüh etmiş
tir. Görüşülerek çözümlenmesi gerekıen birçok 
işler de vardır. 

Müzakerenin kifayeti husufunun oya konul-
maısını arz ederim. 

Kırşehir 
Ali Rıza Uıkusman 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Eyi
doğan söz istemişlerdir. 

SUPHİ BATUR (iSiüop) — Ben de iste^ 
dim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan haklarını k u t 
lanırlarsa kullanırlar, aksi takdirde Sayın 
Ege'ye veriyorum. Sayın Eyidoğan, kuıllanıyor 
musunuz hakkınızı? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Kullan
mıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. Sayın 
Ege yeterlik aleyhimde konuşacaksınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
.Muhterem senatör arkadaşlarım, günlerden be
ri devam etmekte olan millî eğitim üe ilgili bir 
sşenıel görüşme mevzuu üzerinde bilhassa grup
ları adına konuşan arkadaşlarımızın sık sık bu 
kürsüyü doldurmaları münasebetiyle şahısları 
tdına söz istiyen arkadaşlarımız fırsat bulup 
llkirllerani beyan etmek imkânına sabiboılamar' 
dıkla"i hepinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım, belki benim bu ko
nuşmamdan sonra muhterem heyetiniz yeterlik 
önergesini kabul edecektir. Kabul edildiği tak
dirde, şu genel görüşmede bilhassa grupları adı
na konuşan arkadaşların karşılıklı bir mübare-
ze, karşılıklı bir savunma, karşılıklı bir müda
faa havasının dışında kürsüye birşjey getirme
diklerini görmenin, üzüntüsüyle ayrılacağız. 
Halbuki Sayın Balkanın biraz önce izah ettiği 
meselelerin hiçbir tarafı tutmadan ne kurduğu 
derneğin, ne de bu federasyonun, ne bu öğret
meni, ne öteki öğretmeni tutmadan maarif 
mevzuları, meseleleri, dâvaları üzerimde şu kür
süde birleştirici, tamamen yan yama getirici, 
artık şu görüşme Yüce Senatoda yapıldıktan 
sonra buradan aynılan arkadaşların, birbirle
riyle anlaşmış, birbirini anlamış, birbirlerinin 
ellerini centilmence sıkmış olmaları gerekir idi. 
Mıaalesef, Sayın Bakanın izahından sonra dahi 
bâzı arkadaşlarımız, şahıslarına takılmalar ol
duğu ve mevzuun yanlış vazedildiği şeklinde 
beyanlarda bulunmaktadırlar. Bu arkadaşları
mız ve diğer fikir beyan edecek olan arkadaş
larımız burada tekrar söz hakkına sahibolaibil-
meleri ve karşıliklı inatlaşmayı bir tarafa bı
rakıp Sayın Bakanın göstendiği hakikaten güzel 
ışıklı, bizi doğru yola götürecek istikamette 
yol almak imkânını arayalım. Bunun için yeter
lik önergesinin aleyhinde oy kuManılmasını Yü
ce Senatodan istirham ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üyeler bir 
tanesi grup sözcüsü ve sekiz tanesi de şahıısıları 
adına söz almışlardır. Grup adına sö'z istiyen' 
Sayın Yıldızadır. Sözler de 10 ar dakika ile 
kayıtlanmıştır. Sayın Ege yeterlik aieyhinde 
^konuşmuş bulunmaktadır. Yeterlik önergesini 
oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler... Etımi-
yenıler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
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Sayın Gkyayıız buyurun. 
ÖAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, .muhterem senatörler, Millî Eğitim 
Balkanını dikkatle hattâ biraz da ibretle dinle
dim. Günlerdir burada öğretmenler hakkında 
Millî Birlik G-rupu sözcüsü Sayın Yıldız'm dile
ğiyle yapılan genel görüşme sona erenken ar
kadaşımızın haksız olduğuna inandığını İçel Va
lisi hakkındaki hükümleri üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. 

Gerçekçi olduğunu ısrarla söyliyen, politik 
ayrılıklar dışında kalmamızın zaruretinde ısrar 
'öden Sayın. Yıldız, bu iddia ve isteğine rağmen 
daha ilk hükmünde gerçekleri vuzlhla ifade et
menin lüzumundan uzak ve hâdiseleri en aziy-
le koyu karanlıklara doğru iterek vuzuhla dö
nülmelerine engel olmanın gayretine düşüyor. 
G-örülüyor ki, Ananıur'dalki hâdiseyi ve valinin 
tasarrufunu ifade ederken bu ölçüye bilhassa 
dikkat ve gayret etmektedir. Balkanın bu hu
susta yaptığı açıklamalar sebebiyle bu mevzuda 
teferruata girmiyeeeği'm. 

Yalnız ben de; okunan derginin Kim Dergi
si olduğunu ve yazının imzasız ve Aziz Ata
türk'ün inanışının ve davranışının tanıaımen 
tahrif edilerek karanlık bir maksat peşinde ter-
tibedildiğmi ve bu yazının Atatürk'ün fikriya-
tiyle hiçbir alâkası bulunmadığını ve birtakım 
J ı I jAııuLı , (,'U.IHJ. Şiveli \U l a u ü a A u ı üiaaııjıCüL-c uı-
duğuııu açıkiıyarak ifade etmek istiyorum. 

'Bu öğretmenlerin yaptığı usulsüz, hattâ, ka
nunsuz toplantı ile iktifa etmiyerek bunlardan 
bilhassa ikisi bir köy düğününde; memleketin 
ımaşerî şuurunun temsilcisi Aziz Reisicumhuru
muza hakaret etmişler, bu milletin Hüküme
tinin Başbakanı için, seve seve vatan vazifesi
ni yapımıs olmasına rağmen yapmamışitır diye 
korkunç bir yalan söylemek surötiyle bu aziz 
memleket evlâdını en aziyle küçültmeye çalış
mışlardır, sol propagandası yapmışlardır. Bu 
memleketi ancak İşçi Partisi kurtaracaktır diye 
açıkça particilik yapmışlardır. Böylece Geza 
Kanununa, Memurin Kanununa aykırı hareket 
edip suç işlemişlerdir. Vali bu hâdiseleri öğre
nince; kendilerinin ifade ve beyanlariyle ulu
sal duyguları kötüye kullanan, yasa içi emirle
ri yapınıyan, hattâ rejim aleyhtarlığı yapan bu 
insanları Bakanlığa teklif ederek Vekâlet em
rine almış... ve merkezden hâdisenin tam bir 

bitaraflık içinde incelenmesi için müfettiş iste
miş ve tahkikatı böylece, adaletin gerçıek ve 
yüce ahlâkı içinde bütün teferruatiyie değer
lendirmiştir. Bunun cmüthiş (bir suç olarak ifade
si, bu şartlar içinde nasıl mümkündür ? Haıki-
kat en anlamak mümkün değildir. 

Sayın senatörler, şimdi asıl bizi gerçekten 
mustarip eden bir davranıştan bahsetmek isti
yorum. 

Ahmet Yıldız bu kürsüden yaptığı konuş
mada, valinin öğretmenleri Bakanlık emrime al
ması hâdisesi için (acaiba bu olay, Atatürk'ün 
denize döktüklerinin memleketinde mi olmuş? 
Hayır, Türkiye'de olmuş...) diyor. Şüphe yok 
ki, bu ifade ve beyan dahi, bu memleketin mil
lî haysiyet ve hüviyetinin hukukî maşerî kuv
veti Türk Devletinin temsilcisi olan bir valinin, 
hukuk ölçüleri içinde cereyan öden ve her za
man idari yalgının denetimi altında olan bir 
tasarrufunu ifade ederken haklı değildir. Fakat 
asıl bizleri üzen ve hattâ gerçek her insanı fik
rî ve mânevi hayatı ve hüviyeti ile ezen ifade 
ve beyan; Ahmet Yıldız'm yapılı olarak bu ifa
de ve beyandan tamamen ayrı ahlâk kaidele-
riyle ve gerçek, ışıklı bir hayatın daima itaata 
ve hürmete mecbur olduğu nizamla asla ve mut-
İflka. 1">9 oıda«9<m a v Kır* be^fHl V? î f a d 0 ÜC m a l û l * 

Meclis matbuat bürosuna verdiği konuşma met
nidir. 

B'i metinden alakalı kısmı aynen naklediyo
rum. «Acalba bu olay Atatürk'ün denize dök
tüklerinin çocukları tarafından Yunanistan'da 
mı oluyor diye şüphelenmemek, ya da bunu ya
panların böyleleriyle bir ilişikleri var kaygısı
nı duymamak elden gelmez...» 

Açıkça görülüyor ki, bu kürsüden ifade et
tikleri il matbuata yazılı olarak verdiği meti
nin valiye ait kısmı değişiktir. Sayın Yıldız'm 
böyle bir ifade ve beyanı matbuata verdiğini 
düşünmek dahi, gerçekten tüyler ürperticidir. 
Bu memleketin yakın tarihimizde halklarına, 
hürriyetlerine ve mabetlerine, haksız ve ahlâk
sız bir ihtirasla saldıranları örnek bir cesaret
le göğüsliyerek denize dökenlerin kalbinde Ah
met Yıldız biliyor ki, ışik, ışık iftiharların şe
refleri ve zaferlerini dalgalamıya bütün Türk 
çocukları çizilmiyeciefc bir Türlk valisi olarak, 
İçel'de vazife ve mesuliyet almış bu vatan ev
lâdı ua, hakka, haikikata şereflere ve haysiyet-
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'le'ne bağlı iteni fi'Mnli, hayaıtı ve darvıranışları 
tentemiz hissiyatiyle, tıemısil erbtiğ-i bu şereflere 
lâıyik blir insandır. Onun memleketin geleceği
ne yeni zaferlerin ve muzaffer hizmetlerin al
tın halkasına yenilerini katmak için durmadan 
iç alışan diğer bütün Türk valileri gilbi, Türk 
Milletinle memsubolıımayı mertebelerin, derece
lerin, iftiharların en büyüğü sayan bir idareci 
olarak bu kıymetlerini ve hasletlerini, Sayın! 
Yıldız'm iddiasının tamamen aksine bir inanış
la; burada teısibiıt ve tescil etmek beniiım için 
vazifemdir. Hem de zevk ve saadet verici bir 
vazifedir. Benim kanaatime göre asıl müthiş 
olan, inanılmaz olan; sayın «senatörler; soyu sıo-
pu ailesi, şeceresi belli, hayat ve hüviyeti ışıklı, 
iftihar verici bir derecenin büyüklüğüne sahip 
;azdz milletimizin mânevi, mlillî ve hukukî şeref
lerinin, Türk Devletinin temsilcisi bir 'Türk va
lisinle, (idenize döktüklerimizle ilişlkM vardır 
şüphesini izhar etmektir.) Vali tasarruflarında 
haksız bile olsa, ona bu türlü niislbeti tevcih ede
rek taarruz etmeye, tecavüz etmeye hiçfbir şart 
içimde, hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Muhterem senatörler, Ahımet Yıldız ıewelki 
gün burada yaıptığı konuşmada, başkalarının 
haysiyetine hürmetin vazife ve ahlâk iaalbı oldu
ğunu söyledi. Bu kanaatte tamamen kendisiyle 
ıberaiberiz. Niamuskâr, dürüst bir Türk valisine; 
bu memleketin maddi ve mânevi bütün varlık
larına kan ve İkin ıdolu 'bir ihtirasla saldırıp 
yok etmek istiyem düşmanlarla ilişiği vardır, 
diyerek kaygı yol'iyle böyle bir leke sürtmek: 
Ben halklı olarak düşünüyorum; başkalarının 
(haysiyetine hürmet fikriyle düşüncesiyle asla 
ve mutlaka bağdaşan bir ifade ve beyan değil
dir. 

Sayın senatörler? 
Memleketin umuim inandığımız muzaffer is

tikbaline hürriyet nizamı idinde giderken mil
lî ve âlî menfaatlerimizle alâkalı mevzularda 
hâdiseleri dalha esaslı şekilde inceleyip, daha ya
pıcı bir inanış ve davranış içimde kaknamuzın 
izninizle, ben gerçek lüzumuna işaret etmek is
tiyorum. 

'Tanrı meslekinin şerefli ahlâki ve fakriya-
'tiyle gerçekten kıytmet olan aziz öğretımenleri-
'mi-zi ve onların haysiyet ve vekar dolu hayat 
ve hüviyetlerini en azdyle göigeliyecek fiil ve 
hareketleri işliyemlenden muıtlaka temizliyerek, 

memleketin geleceğine emin, aydın ve güven 
dolu yolu açmak hepimizin en esaslı, en müref-
fah vazifemiz olmalıdır. 

Sayın senatörler, günlerdir süren konuşma
lar sonunda, Sayın Bakanın da açıklamaıSiyle; 

1. — İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. 
2. — Bakanlık tarafından takibedilen ve 

muameleye mulhaltalbedilemlerin vazifelerini 
her hangi bir şekilde kötüye kullandılklan fa
kat bunların çok mahdut miktarda bulunduğu 
ısaibit olmuştur. 

3. — Hakikatte bu halklı ve hukukî tasarruf
ları bir mesele halinle getirmeye gayret eden; 
Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Federasyo
nu başındaki yöneticileri olmuştur. Bu zihniyet 
ve hareket yeni değildir. Sayın Öktem ve Sa
yın BJatipoğlu devrinde de aynı taktik tatbik 
edilmiştir. 

4. — Bu kürsüden açıklanan vesikalarla sa
bit olmuştur ki; maalesef sabit olmuştur k i ; 
federasyon başındakiler sol temayüllü imsanlar-
dır.ı 

5. — Bu neticeler içinde varılan kanaat 
odur ki; asıl problem; bir doktrin meselesidir. 
Biz öğretmenlerin, memleketin geleceğine ümit 
ve güven getirecek emin ve aydın bir yolda ve 
bu aklanların mutlaka dışında olmasını istersek 
bunun A. P. si olarak mânevi ve hukukî ku
sur olarak ifadelemdirilm<esi mümkün olabilir 
mi? Biz öğretmenin her türlü aşırı cereyanla
rın dışımda kalmasını istiyoruz ve bunda ısrar 
ediyoruz. 

Kanaatimiz odur ki : Dâvanın esası sadece 
komünist olnıaımak değil? Bu memleketin millî 
ve mânevi hayatını ıtahrib etmek, buna millî ta
rihiyle, millî taliiyle yok etmek iıstiyen; komü
nizmle mücadele iradesine sahibolabiimektir. 
Sayın senatörler, genel görüşme sonumda görü
len ve açıklıkla anlaşılan şudur ki ; tanrı mes
lekimin mânevi ve fikrî yüceliğine yükselmiş 
gerçek öğretmemin bu memlekette herkes dos
tudur. Onlara hürmetin ve minnetin asîl ve 
aziz hissiyatını taşıyan mânevi kıymet hüküm
lerimi itopyekûn ret ve inkâr ederek bu mem
leketi millî ve mânevi temellerimden mahrum 
etmek ve bu yolla esir ve rezil etaıelk istiyem 
bir fikir akımının zavallı esirleri olan mahdut, 
belli ve belirli kimseler nerede olursa olsunlar 
mutlaka hiç birimizin muhabbetine sahibolamı-
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yacaktır. Sayın senatörler iktidar ile büyük 
öğretmen kütlesi arasında şiddetle sürüp giden 
çatışmadan bahsedenler, haikifaaten gerçeğe hiç
bir suretle uymıyan bir iddia ve ithamın için
dedirler. Bu onların parti psikolojisi içinde, 
gönüllerinde yaşattıkları bir hayal ise, gönül
den bir istek ise, ben bu insanlara saımJknî ola
rak haber vereyim ki, bu istekleri hiçbir suret-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sadi Koçaş'ın, Millî Eğitim politikası ve öğret
menler hakkında Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Bıaşıkanlığına 
Devam etmekte olan genel görüşme esnasın

da konuşulanları dinledikten sonra, Millî Eği
tim poliltoikaımız ve bilhassa öğretmenler hakkın
da uzun zamandan beri söylenen birtakım ha
kikaten üzücü isnatlara ıbir vuzuh getirmek 
şöyle dursun, bilâkis bu konularda birçok ma
kam sahiplerinin büyük bir töhmet altımda kal
dığı neticesine varılmıştır. 

Taraflar birbirini, ağır örnekler vererek it
ham etmişler, ama söylenenlerin doğru olup ol
madığı şüpheli kalmıştır. Bu şüpheli durum 
karşısında Millî Eğitimi Bakanlığı tekimi! yet
kililerin hakikaten müşkül bir durumda kaldığı 
aşikârdır. İlgili şahısları ve makam sahiplerini 
töhmet altında kalmıaktan kurtarmak için Cum
huriyet Senatosundan seçilecek bir heyetle araş
tırana yapılmasını arz.ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN •—• İçtüzük gereğince iki Birleşim 
sonra gündeme alınıp gereği yapılacaktır. 

le hakikat olmıyacaktır. Biz, milletin hizane-
tinde olmanın şuurunu şeref sayanlar, her za-
ıman idealist öğretmeni bağırlarında gönül ©diki
lmenin büyüik hissiyatı ile, gerçek öğnefbmenin 
yanındayız. E'bedî ve ezelî bu inaniişımıjzın bu 
davranışımızın ahlâk ve faziletine sahibolaca-
ğız. En denin hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G-enel görüşme bitmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5. — Cumhuriyet Sevatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgiineş'in, eğitim politikası üzerinde Sena
to araştırması istiyen önergesi. (10/10) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 
Millî eğitim politikası üzerinde açılan gentei 

görüşmede birbirinıe tamıamiiyle zıt iddialar or
taya atılmış, öğretmenleri huzursuz eden bâzı 
olaylar bir tarafça isim ve yer zikredilerek 
ileriye sürülürken, bu olaylar diğer tarafça 
reddedilmiştir. 

Kalkınmanın temeli olan in&angücünün eği
timinde en önemli unsur olan öğretmenlerin 
huzura kavuşması için gerçeklerin ortaya çıka
rılması zaruridir. 

Bu amaçla ve bilgi edinmek için eğittim po
litikası üzerinde Cumhuriyet Senatosu araştır
ması açılmasını saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Öz/güneş 

BAŞKAN — İçtüzük hükümleri gereğine© 
iki birleşim sonra gündeme alınarak gereği ya
pılacaktır. 

Alınan karar gereğince 2 Mart Perşembe 
günü saat 15.00 te toplanmak üzene Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,28 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın, 4 ncü Orduya dair sorusu ve Başbakan 
Süleyman D emir el'in yazılı cevabı (7/291) 

5 . 9 . 1906 
Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikte takdim kılınan Başbakandan yazılı 
soru dileğimin ilgililere ulaştırılmasına delâlet
lerinizi arz ve istirham ederim. 

Sıtfkı Ulay 
-Ek : 1 

Başbakanlık Yüksek Katına 
1. — Son günlerde basın ile halk efkârında; 

Türkiye'nin NATO'ya bugünkünden daha fazla 
kuvvet talbsis edeceği ve bu maksatla 4 ncü Or
du maskesi ile bu yola yömelindiği tarzında fi
kirler yayılmaktadır. 

2. — Türkiye toplumunun bundan 10 sene 
evvelki ve hatitâ 27 Mayıs öncesi toplumu yapı
sından fikren şok ileri gitimiş ve gizli olmıyan 
hususları ımutlak bilmek ve öğrenmek lüzumu
nu duyar hale gelmiş olduğunu hepimiz biliyor 
ve görüyoruz. Bu sebepledir ki, Millî Savunma 
Bakanlığımda, Halk ile Münasebetler Bürosu 
veya Dairesi kurulmuştur. 

Alenen teşkilâtı kurulan, kumandanları tâ
yin edilen bâzı faaliyetler hakkında halkı ve 
münevveri zaıman zaman aydınlataımaızsafc yan
lış fikirlere ve bazen de dedikodulara kendi
miz sebebiyet vermiş olunuz. Bu vazifede öyle 
zannederim ki. gerek halkla, gerek siyasi efkâ
ra ve meclislere karşı muvazzaf asker ve ku-
üiamdamlandan ziyade Millî Savunma Balkanına 
düşüyor. Bu sebeple bu Bakanın sükûtunu hay
retle karşılıyor ve istifasına hamlederek aşağı
daki düşünce ve yorumlammıızın doğru ve yan
lış taraflarının memur buyuracağınız ilgililerce 
bize yazılı olarak bildirilmesini rica ediyoruz. 

A)ı 4 ncü Ordu (meselesi bugünün yeni bu
lunmuş ve icadedilmiş bir fikri olmayıp baş
langıcını Birinci Dünya Harflbd ve evveliyatın
dan almalkta ve İstiklâl Harbiimizden sonra da 
rahmetli Mareşal'm fikir defterinde çekirdek 
'birlikleri ile hazanda bir kadro halimde bulu
nan ve sefer ile birlikte süratle kuruluşa geçe
bilecek surette seferberliğimizi kolaylaştırma 
tşeıkilâtı idi. 

B1» Bugün Türkiye'nin esasen NATO dışı 
bir dördüncü ordusu mevcudolup buna hazar
da birçok seyyar ve yerli alayları, tümenleri ve 
NATO dışı yerli silâhları ile Jandarma Genel 
Kumandanlığı adı verilmekte ve başında da za
man zaman Ordu Kumandanlığı salâhiyeti ile 
büyük rütbe'i bir general bulundurulmaktadır. 
Nitekim İkinci Dünya Harbi hazırlıklarımızda 
bu çekirdekten faydalanılarak birçok alay ve 
•tümenlerimiz kısa zamanda harbe hazır duru
ma gelmek imkânım elde etmiş bulunmakta idi
ler. 

O) Şu gün iğinde bulunduğumuz dünya 
olaylarının siyasî ve Askerî akışı anlryanlarea 
ilgi ve endişe ile takibedilmekte ve (maalesef 
bir NATO üyesi olan Birleştik Amerika'nın tu
tum ve davranışları ya isıtemiyerek veya bize 
göre kasıtlı olarak bir üçüncü dünya harbine 
yönelme istidadını göstermektedir. 

Bilhassa bu olaylar arasında bulunan mak
satlı Vietnam baskısı Kızıl Çin'in durmadan 
tahriki ile harb hazırlığına doğru itilmesi ve 
zorlanması, U-2 uçaklarının arttan faaliyetleri, 
Amerika Kıtası yeraltının heran düğmeye ba
sınca gönderilmeye amade füzelerle doldurul
muş olması, 6 ncı filonun her gün takviyesi ile 
atomla teçhizi ve şimdi de Karaıdenize çıkış zor
lamalarının başlatılması, son senelerde Ameri
kan (CİA) teşkilâtına milyarlar sarfı ile bu 
'teşiklâtın çeşitli yerlerde hükümetler devirme 
ve kendime uygun hükümetler kurdurma faali
yetleri yalnız bizleri değil, Avrupa ile bütün 
dünya devletlerini endişelendirmekte ve Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin de istifasını 
mucibolmuş bulummakttadır. 

D) İşite bu gidiş ve bu kritik durum kar
şısında âni bir dünya harbimin patlayışını dü
şünen ve bugün en mesul bir mevkide oloıp ya
rın kendisimden milletçe hesap sorulması müm
kün olan bir Genelkurmay Başkanının yalnız 
NATO'ya güvenip belbağlamıyarafc bâzı millî 
hazırlıklara girişmiş olması doğru ise takdir ve 
sempati ile karşılanması gereken bir olaydır. 

E)' Kaldı ki, geçindiğimiz kısa devreli NA
TO tecrübesinde NATO içimde bulunup da müt
tefikine karşı (Megalo - idea) iddialarımda bu-
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lunan ve bunların NATO'nun en büyük bir dev
leti olan Amerika tarafından da tutulup des-
'teklenmesi elehtite ki, bizi yerinde ve haklı bâ
zı düşünce ve hazırlıklara sevk edecek ve umu
yoruz ki, yarın süratle Ataıtürk'ün bugünleri 
görerek kurdurduğu askerî fabrikalarımızda 
kimsenin tavsiyelerini dinlemeden faaliyete ge-
çerelk millî tank ve salâhlarla mücehheız ordu
muz milleıtinin iftiharla göğüslerini kabarta-
ealktur. 

Bize göre bugün bâzı sualler soran ve tered
dütleri olan mesul ve gayrimıesul vatandaşların 
da düşünce ve endişeleri de bunlar olup, haklı 
olarak öğrenmeık ve aydınlatılmak: ihtiyacmı 
duymuş bulunuyorlar. Bu sebeple Sayın Savun
ma Bakanı görevde iseler, lütfen konuya eğil
melerini, değillerse tarafınızdan yarın Meclis 
açılınca bâzı düşüncelerimizi serd edebilmek üze
re yazılı olarak aydınlatmanızı rica eder, hür
metlerimi sunarım. 

Sıtkı Uılay 
T. C. 

Başbakanlık 22.2.1967 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-68/1032 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sıtkı Ulay'ın önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 8 . 9 . 1966 ta

rihli ve 6778/2450-7/291 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulay, Se

natörlükten istifa etmiş bulunduğundan cevabı 
gerektirir bir halin kalmamış olduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senaotsu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Ipraş Rafinerisinin tev
siine dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demir-
el'in yazılı cevabı (7/295) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masmı rica ederim. 30 . 9 . 1966 

Giresun Senatörü 
İhsan Topaloğlu 

1. 20 Eylül 1966 günü İpraş Eafinerisinin 
tevsii münasebetiyle sizin de iştirak ettiğiniz 
«bir temel atma» merasimi yapılmış bulunmak
tadır. Tevsiin 20 milyon Tl. ile gerçekleştirile
ceği ve kapasitesinin 2,2 milyon tona çıkartı
lacağı dağıtılan broşürlerden öğrenilmiştir. 

a) Bu para hangi kaynaklardan sağlanmış
tır? 

b) Eğer İstanbul Petrol Kafinerisi Ano
nim Şirketi bu yatırımı öz kaynaklarından te
min edecek ise, bu şirket gelirlerinin mevcut 
Caltex anlaşmalarına göre % 90 mdan fazlası
nın Hazineye ve T. P. A. Ortaklığına ait bulun
duğu sizce bilinmekte midir? 

2. 2 . 11 . 1959 tarihinde Cumhuriyet Hü
kümeti ile Caltex arasında imzalanan anlaşma
ya göre, İpraş Rafinerisinin ham petrol ihtiya
cını afişe fiyat üzerinden on yıl müddetle 76 
milyon varil - yaklaşık olarak 10 milyon ton -
olarak Caltex karşılıyacaktır. Bilindiği veçhi
le, bu fiyat 1964 yılında % 10 nisbetinde bir 
indirime tabi tutulmuştur. Halen, Caltex bu 
fiyattan İpraşa petrol satmaktadır. Ve dalha 
fazla bir indirime yanaışmamaktadır. Bugün 
ise Libya'dan yurdumuza % 27 indirimli ham 
petrol ithal edilmektedir. 

Bu durum karşısında İpraşm tevsii ile Cal-
tex'ten taahhüdümüzden fazla yüksek fiyatla 
ham petrol almış olmıyacak mıyız? Bu suret
le bu firmaya karşılıksız menfaat sağlamış ve 
kendisini daha uzun yıllar yurdumuzda kal
maya teşvik etmiş olmuyor muyuz? 

3. Bilindiği gibi bu tevsiin yanıbaşmda, 
Mersin Rafinerisinde de tevsi hakkı tanınmış
tır. Bu iki tevsi birleştiği zaman, 1969 yılın
da biteceği öngörülen İamir Rafinerisi tesis
leri senelere göre hangi kapasitelerde çalışa
caktır? Ürünleri hangi teşkilât tarafından, 
hangi nisbetlerde satılacaktır? T. P. A. Ortak
lığının ortak olduğu İpraş Rafinerisinin tev
siine muvafakat etmekle kendine ait İzmir'deki 
kurulacak rafineri teşebbüsünü baltalamış ol
muyor mu? 
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T. C. 
Başbakanlık 25 .2 .1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -196/1114 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Gire
sun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : Kanunlar Müdürlüğü : 3 .10 .1966 ta

rihli ve 6831 - 02560 - 7/295 sayılı yazınız. 
Ipraş Rafinerisinin tevsiine dair Cumhuri

yet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ta
rafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ipraş Rafinerisinin tevsiine dair Cumhuriyet 
Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu tara
fından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner
gesine ait cevaptır. 

1. Ipraş Rafinerisinin 1 milyon ton olan 
kapasitesinin 2.2 milyon tona çıkarılması husu
sunda yapılmakta olan tevsii işleri için 20 mil
yon Türk lirasına ihtiyaç vardır. 

a) Bu para şirketin esas mukavelenamesi
nin kâr tevziine dair olan 39 ncu maddesi uya
rınca ayrılan paralarla, ihtiyat ve amortisman
lardan sağlanacak ve kâra dokunulmıyacaktır. 

b) Şirketin sağlıyacağı kârın nasıl tevzi 
edileceği şirketin esas mukavelenamesinde be
lirtilmiştir. 

Mukavele ahkâmına aykırı davranışta bu
lunmamak hususunda kararlıyız. 

2. Ipraşm tevsii münasebetiyle Hükümetle 
Caltex arasında 1959 yılında akdedilmiş olan 
mukavelede her hangi bir değişiklik yapılma
mıştır. Bu bakımdan yeni haklar tanınması 
mevzuubahis değildir. 

Diğer taraftan : 
a) Caltexten fazla mubayaada bulunulmı-

yacaktır. 
b) Caltexten mubayaa edilmekte bulunan 

ham petrolde yapılmakta olan indirim oranının, 
artırılması için çalışmalara devam edilmektedir. 

c) Esasen rafineri 2 seneden beri kapasite
sinin çok üstünde çalışmaktadır. 

d) Ayrıca Batman - İskenderun boru hattı 
hizmete girmiş ve daha çok yerli ham petrolün 
nakli ve rafineride işlenmesi imkân dâhiline 
girmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle Caltexe karşılıksız menfaat 
sağlanarak daha uzun yıllar yurdumuzda kal
masının teşvik edildiği yolundaki iddialar haki
kate uymamaktadır. 

3. Yapılan etütler, 2 nci Beş Yıllık Kalkın
ma devresinde ulaştırma, enerji, jet benzini, 
demir - çelik, şeker ve gübre sanayii sahaların
da programlaşmış olan tesisler dolayısiyle akar 
yakır istihlâkimizin artacağı ve 1972 yılında ih- . 
tiyacımızın 10 milyon tonun üstüne çıkacağını 
göstermektedir. 

Bu itibarla Mersin Rafinerisinin tevsii ha
linde dahi İzmir civarında kurulması takarrür 
etmiş bulunan 4 ncü rafineri, kurulmasını ge
rektiren hizmetleri yapmakta devam edecektir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, 1966 icra plânı ile Denizli ili
ne yapılması öngörülen islere dair sorusu ve Baş
bakan Süleyman DemireVin yazılı cevabı (7/292) 

3 . 9 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1966 icra plânı ile Denizli ilinde yapılması 
öngörülen fabrika, baraj, elektrik, yol, içme su
yu, okul ve diğer işlerden Eylül 1966 sonuna ka
dar yapımına başlananlarla, ele almaımıyaniarm 
dökümlü olaraik bMirilınesini, 

Bunlardan 1966 malî yıl sonuna kadar han
gilerinin yüzde yüz tahakkuk ettirilip ettirile-
miyeceğihin Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca 
T. C. 

Başbakanlık 27 . 2 .1967 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 77 -195/1141 

Konu : Denizli Senatörü Hüseyin 
Atmaca'nın yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 8 . 9 .1966 gün 

ve 6782/2435 - 7/292 sayılı yazınız. 
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Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın ! 
Hüseyin Atmaca tarafından 1966 yılı icra plâ- i 
ıııncla Denizli ilinde yapılması öngörülen yatı- | 
rımlarla ilgili olarak verilmiş bulunan yazılı so
ru önergesine ait cevaptan iki örneğin ilişikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin j 
Atmaca tarafından 1966 yılı icra plânında De
nizli ilinde yapılması öngörülen yatırımlarla j 
ilgili olarak verilen yazılı soru önergesine ce
vaptır. s 

! 1966 yılı icra plânında Denizli ilinde yapıl-
| ması öngörülen yatırımların konuları itibariyle 
I gerçekleşme durumları ilişik cetvellerde göste

rilmiştir. 

Cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı üze
re Denizli ilinde 91 360 000 liralık yatırım ya
pılması öngörülmüş, 37 487 000 Tl. tutarındaki 

: projeler 1966 yılı programına alınarak 23 993 000 
Tl. kısmı 1966 yılı sonuna kadar gerçekleşmiş 

| bulunmaktadır. 
Süleyman Demirel 

s Başbakan 
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Sektör adı 

Tarım 

Müessese adı Proje adı 

Devlet Su işleri Yukarı Menderes projesi : 
Irgıllı Sulama İkmali 

Çatak Köprüsü, Çal Boğazı arası ya-

Proje tutarı 
(Bin TL) 

3 354 

Topraksu Gn. Md. 

(tak ıslahı 
Kurudere taşkın önlemesi 

Ekip binası kalorifer tesisi 
Acıpayam Mete. İs. binası 
Acıpayam elektrik işi 
Çivril - Işıklı Sul. Tes. 
Acıpayam - Hisar Sul. Tes. 
Acıpayam - Olukbaşı Sul. Tes. 
Tavas - Solmaz Sul. Tes. 
Merkez - Taşoluk Sul. Tes. 
Tavas - Karahisar Sul. Tes. 
Toprak - Su Kooperatifi 

2 000 
30 

57 
162 
21 

2 091 
217 
101 
541 
342 
446 

1 150 

Ziraat İşleri Gn. Md. Arıkovan İmalâthanesi 

Veteriner İşleri Gn. Md. Bölge Lâboratuvarı 

Devlet Üretme Çiftlik
leri Gn. Md. 

60 

887 

Acıpayam D. Ü. Ç. arazi ıslahı ve sulaması 600 

Acıpayam D. Ü. Ç. zirai inşaatı ve tesisi 125 

Toplam 12 184 

İmalât sanayi Sümerbank Türk halıcılığını geliştirme (3 000) 

Toplam 5 (3 000) 

Enerji Etibanlk Sarayfcöyde fider 

Buldan T. M. 

Buldan Güney f ideri 

Güney T. M. 

Denizli - Honaz ENH 
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1 521 

252 
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1966 
programı 
('Bin Tl.> 

IV neü dö
nem sonuna 
kadar harca 
nan (1966 
yılı sonu) 

Yıllık har
camaya göre 
tahakkuk % 

Başlama 
ve bitiş 

tarihi Düşünceler ve yıl sonu itibariyle durum 

1 908 100 5 1964 - 1966 Müteaihihit % 39 iKave işi aynı şartlarla kabul 
etmediğinden tasfiye. 

1965 - 1966 Emanet iş olup, geç başlandığından geri kaldı. 
1966 - 1966 

1966 - 1966 Programdan çıkarıldı. 
44,7 1966 - 1966 % 60 ı bitti. 

1966 - 1966 Bitti. 
1965 - 1966 İnşaat bitmiştir. 
1966 - 1966 İnşaat bitmiştir. 
1966 - 1966 İnşaat devam etmektedir. 
1966 - 1966 İnşaat devam etmektedir. 
1966 - 1966 İnşaat bitmiştir. 
1966 - 1966 İnşaat devam etmektedir. 
1966 - 1966 Münferit bilgi alınamadı. 

250 
30 

46 
152 

1 673 
172 

80 
403 
269 
343 

1 150 

138 
37 

68 
16 

2 054 
185 
29 

114 
342 

2 

55 
123 

44, 
100 
123 
107 

36 
^ 28 

127 
1 

60 

787 

14 

450 

23 

57 

1966 - 1966 

1965 - 1966 İnşaat devam etmektedir. 

600 340 56 1966 - 1966 4 200 M. drenaj kanalı, 2 000 M. kanal temiz
liği, 1 447 M. beton kanal kaplaması. 

125 120 96 1966 - 1966 Tohum kurutma pisti, makina sundurması, içme 
ve kullanma suyu işi bitti. 

8 048 

5 (2 000) 

(5) 2 000 

4 009 

560 

560 

28 1966 • - 1967 

818 

1 253 

230 

499 

427 

565 

2 

113 

13 

1964 - 1966 İnşaat işleri % 100 yapıldı. Malzemeleri sevk 
edildi. 

45 1964 - 1967 İnşaat işleri % 100, montaj işleri ise % 90 ya
pıldı. 

1 1965 - 1966 İnşaat işleri % 100, montaj işleri % 90 bitmiş
tir. 

22,6 1965 - 1967 İnşaat işleri % 25 bitti. Önemli dış malzeme si
pariş edildi. 

3 1965 - 1967 İhale safhasında. 
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Sektör adı Müessese adı Proje adı 

Honaz T. M. 
Güney - BeMlli ENH 
Bekilli T. M. 

Proje tutarı 
(Bin TL) 

583 
2 634 
2 220 

Enerji Etibank 

Çivril T. M. 
Honaz - Bozkurt ENH 
Bozkunt T. M. 
Denizli - Tavas ENH 
Tavas trafo merkezi 
Tavas - Kızılcabölük ENH 
Bulan - Güney ENH 
Denizli - Pamukkale ENH 
Kızılhiaar Trafo Merkezi 
D arı veren Trafo Merkezi 
Kavahalli - Boldü ENII 
Karahalli Trafo Merkezi 

794 
584 
611 
013 
767 
200 
726 
529 
670 
480 
788 
752 

Bekili - Uhıbev ENH 1 370 

Ulaştırma Karayolları Gri. Md. 

Turizm Vakıflar Gn. Md. 

Konut İmar Is tan Bakanlığı 

Toplam 

Aydın Hd. - Denizli - Dinar 
Dinar - Çivril 
Çameli - Muğla 
Sarayköy - Baba dağı 
Şube yıkama ve yağlama 

22 237 

&) 

Kendi evini yapana yardım 
Kaleta.vas 
Sarayköy - Bekirler Köyü 
Merkez - Çeltikçi Bucağı 
Merkez - Kaklıkköyü 
Çivril - Beydilli 
Çivril - Reşadiye 
Güney - Çindere 
Sarayköy - Uyanık 
Tavas - Akyarköyü 
Serecilik köyü 

7 000 
(2 00 j 
2 100 
3 500 

150 

Çal - Balkan • - Dedeköyü 

Toplam 

Toplam 

12 750 

30 

30 

750 
405 

72 
418 
470 
168 
240 
320 
403 

90 
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1966 
programı 
(Bin Tl.) 

157 
1 899 
369 

179 
996 
160 

1 228 
625 
111 

1 090 
300 
300 
200 
522 
175 

IV noü dö
nem sonuna 
kadar barca 
nan (1966 
yılı sonu) 

15 
135 

15 
9 

12 

6 
12 
338 

289 
13 

C. Senatosu 

Yıllık har
camaya göre 
tahakkuk % 

0,8 
37 

9 
1 

1 

5 
1 

113 

55 
6 

B 

Ba* 
ve 

: 40 

şşlama 
bitiş 

tarihi 

1965 
1965 

1965 
1965 

1965 

1965 
1965 
1965 

1965 
1965 

1 

- 1967 
- 1967 

- 1967 
- 1967 

- 1967 

- 1967 
- 1967 
- 1966 

- 1967 
- 1967 

28 . 2 .103? O : 1 

34 12 1965 - 1967 

Düşünceler ve yıl sonu itibariyle durum 

Programdan çıkarıldı. 
Montaj devam ediyor. 
İnşaat işleri % 50 bitti. Önemli dış malzeme si
parişi tamamlandı. 
Dış malzeme siparişi taimannlandı. 
İhale safhasında. 
Programdan çıkarıldı. 
İhale safhasında. 
Dış malzeme siparişleri tamamlandı. 
İhale ısafhasmda. 
İhale safhasında. 
İtkmal edildi. Geçici kabulü yapıldı. 
Programdan çıkarıldı. 
Programdan çıkarıldı. 
Montaj devam ediyor. 
Gerilim ve takat değişti, güç trafosu yeniden si
pariş edilecek. 
Arazi etütleri yapılıyor. 

11 542 1 541 

1 000 
(2) (600) 

50 
300 
150 

3 528 
500 
127 
134 
99 

353 
83 
254 
45 
66 

1964 • 
1964 • 
1965 • 
1964 -
1966 -

• 1967 
• 1967 
- 1968 
• 1972 
• 1966 

1 500 

20 1966 - 1966 Bilgi alınamamıştır. 

20 

575 
256 
12 
70 
130 
49 
62 
50 
80 
45 

1 352 
147 
37 
63 
21 
14 
46 

111 

235 
57 
305 
90 
16 
29 
73 

138 

1964 - 1967 
1964 - 1967 
1966_- 1966 
1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1967 
1966 - 1967 
1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1967 
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Sektör adı Müessese adı Proje adı 

Kaklık köyü 
Kızılyar köyü 
Kocabaş 'köyü 
Yokuşbaşı. köyü 

Proje tutarı 
(Bin Tl.) 

211 
846 
189 
135 

Toplam 6 717 

Eğitim 

Sağlıik Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Devlet hastanesi 7 254 
Sos. Si. Kuruımu Sosyal Sigortalar Kursumu Denizli 

Has-tanesi 5 500 
Millî Savunma Bakanlığı Anikara Hastanesi ek bina kaloriferi 500 

Beden Terbiyesi Grn. Md. 

İlköğretim Gn. Md. 

Ortaöğretim Gn. Md. 

İlköğretim Gn. Md. 

Toplam 

Spor salonu ve ihata duvarı 

98 derslik ilkokul 

Lise yapımı 

Kale Ortaokulu 

Kız öğretmen okulu 

Ilköğretmen okulu 2 nei lojman ve 
spor salonu 

13 254 

250 

2 540 

1 900 

400 

824 

735 

Toplam,' 6 649 

Diğer kamu hizmetleri İller Bankası Şehir haritası 
KızıUıisar 
Tavas 
Akalan 
Buldan 
Başkam 
Kızılcabölük 
Babadağ 
Kale 
İmar plânı : 
Merkez 
Çal 
Çivril 
Honaz 

103 
113 

65 
150 
55 
91 

120 
70 

175 
49 
49 
44 
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IV neü dö
nem sonuna 

1966 kadar harca Yıllık har- Başlama 
programı nan (1966 camayagöre ve bitiş 
('Bin Tl.) yılı sonu) tahakkuk % tarihi Düşünceler ve yıl sonu itibariyle durum 

70 
250 
60 
65 

1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1967 

1 774 1 791 

2 500 1 689 67 1965 - 1967 İşin % 22 si bitti. 

720 1 543 214 1963 - 1966 
500 1966 - 1966 Bilgi elde edilememiştir. 

3 720 

250 

2 540 

1 400 

400 

813 

698 

6 101 

3 232 

250 

2 470 

921 

393 

805 

365 

5 204 

100 

97 

65 

98 

99 

52 

1966 - 1966 

1966 - 1966 

1965 - 1966 

1966 - 1966 

1965 - 1966 

1965 - 1966 

İnşaat tamamlandı. 

52 derslikli 19 okul yapılmıştır. 

% 93 ü (bitti. 

% 45 i bitti. 

Bitmek üzeredir. 

% 98 i bitti. 

80 80 100 1965 - 1966 Tamamlandı. 
50 57 115 1965 - 1966 Tamamlandı. 
30 31 100 1965 - 1966 Tamamlandı. 
32 32 100 1965 - 1966 Tamamlandı. 
40 8 20 1966 - 1966 Arazi işleri yapılmakta. 
48 48 100 1966 - 1967 Tamamlandı. 

Haritası yapılmıyacak. 
İhale yapılmıyacak. 

8 125 1 563 1958 - 1966 ihale edildi. Kesin hesapları yapılıyor. 
26 5 19 1965 - 1967 1/2 000 safihada 
26 7 26 1965 - 1967 1/1 000 safhada 
22 7 31 1965 - 1967 1/1 000 safihada 
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Sektör adı Müessese adı Proje adı 

Yeşilyuva 
Bulkaz 
Çalkebir 
Damveren 
İsabey 
Köy içme suyu projesi : 
Kızılhisar 
Yatağan 
Zeyve 

Proje tutarı 
(Bin Tl.) 

32 
27 
32 
27 
35 

8 
20 

600 

Sarayköy 3 000 

BekiHi 15 
Elektrik projesi : 
Acıpayam 10 
Akalan 7 
Bekilli 9 
Bulkaz 13 
Bozkurt 9 
Çalkebir 12 
Çardak 13 
Çıtak 15 
Darıveren 7 
Dedeköy 16 
Denizler 13 
Güney 10 
Honaz 10 
İnceler 13 
İsabey 17 
Kale 19 
Karabisar 15 
Kiralan 14 
Kızıl caköy 15 
Kızılcabölük 17 
Konak 16 
Tavas 21 
Yatağan 13 
Yeşilyuva 14 
Kızılbisar H 
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1966 
programı 
(Bin Tl.) 

5 
5 
5 
5 

10 

5 
. 2 
200 

500 

IV ncrii dö
nem sonuna 
kadar harca 
nan 
yılı 

(1966 
sonu) 

9 
19 

5 
5 

10 

6 
2 

276 

373 

15 

10 
7 

13 
9 

12 
13 
15 
7 

16 
13 

10 
13 
17 
19 
15 
14 
15 
17 
16 
21 
13 
14 
11 

Yıllık har
camaya göre 
tahakkuk % 

180 
380 
100 
100 
100 

120 
100 
138 

75 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Başlama 
ve bitiş 

tarihi 

1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1968 
1966 - 1968 

1966 - 1967 
1966 - 1967 

1966 - 1966 

Düşünceler ve yıl sonu itibariyle durum 

1/2 000 safhada 
1/1 000 safhada 
1/2 000 safhada 
1/2 000 safihada 
1/2 000 safhada 

Emanet yapılıyor. 
Proje ihale edildi. 
Boruları tahsis edildi. Normal olarak detvam 
ediyor. 
Boruların bir kısmı tahsis edildi. Bir kısmı da 
sipariş edilmek üzere. 
Kesonkuyu açılması için. 
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Proje tutarı 
Sektör adı Müessese adı Proje adı (Bin Tl.) 

Köy İşleri Bakanlığı Köy içme suyu (15 fcöy) 

Toplam 

Genel toplam 

12 330 

17 539 

91 360 

Not: Birden fazla ilde yapılan yatırımların tutarı genel toplama dâhil edilmemiştir. 
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IV ucu dö
nem sonuna 

1966 kadar harca Yıllık ihar- Başlama 
programı nan (1966 camayagöre ve bitiş 
(Bin Tl.) yılı sonu) tahalkkuk % tarM Düşünceler ve yıl sonu itibariyle durum 

3 354 2 888 86 1963 - 1967 

4 782 4 318 

37 487 23 983 

« • » • • 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

28 . 2 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halil 

Ağar ve Ziya Nami Şerefhanoğlu'na izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/547) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 
bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi. Ah
met Yıldız ve 6 arkadaşının, Millî Eğitim poli
tikası ile ilgili bir genel görüşme açılması husu
sunda önergesi (8/15) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağma dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ

lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisine 
kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/408) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Trakya bögesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/409) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun 
senelerden beri devam eden ceza ve tevkif 
evine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/410) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/413) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/415) 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, İstanbul'da yapılan yeraltı 
ve yerüstü geçitlerinin inşaatmdaki yolsuzluk 
iddialarına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/416) 

(Devamı arkada.) 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/417) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 3908 sayılı Kanuna dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/418) 

19. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soruş (6/420) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'mn, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlrnm, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1965 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. 
Sayısı : 879) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1967] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme .-Komisyonun raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 880) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül - Ekim ve Kasım 1965 
'aylarına ait hesapları hakkında Cuınlıuriyeıt Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (S. Sayısı : 881) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık - 1965 ve Ocak - Şubat 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Kamâsyonu raporu 
(5/14) (S. Sayısı : 882) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967J 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart - Nisan ve Mayıs 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (S. Sayısı : 883) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu ra
poru (5/16) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ey lü l - Ekim ve Kasım 1966 ajdarı-
nfl ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/17) (S. Sayısı : 885) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1965 yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886 [Dağıtma tari
hi : 26 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


