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1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Sadi Koçaş'ın, Millî Eğitim poli
tikası ve öğretmenler hakkında Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet Özgüneş'in, eğitim politi
kası, üzerinde Senato araştırması istiyen 
önergesi. (10/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm; öğretmenlere yapılan 
baskı hakkında Senato Araştırması açıl
masını istiyen önergesi. (10/11) 305:331 
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si ve Millî Eğittim Bakanı Orhan Den
giz'in yazılı cevâbı (7/300) 332:333 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kad
ri Kaplan'm, kadrosuzluktan terfi edem'i-
yen öğretmenlerin durumlarına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı (7/319) 333:335 

Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 

Üyesi Mehmet özgüneş'in, Dikmen Or-
taokulundaki Fransızca öğretmenlerine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 

(7/321) 335:336 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca seçîılen Üye Enver Kök; ı ve önergenin bir birleşim sonra gündeme alı-
memleketimizde süratle gelişen ilâç sanayii ve nacağı bildirildi. 
mamulleri üzerinde hassasiyet gösterilmesi ve 
doktorların ilâç yapan şirketlerle aksiyoner-
lik şeklindeki ailâkasmın dahi kötü neticeler 
doğurabileceği göz önünde bulundurularak ge
rekli tedbirlerin ».alınması lüzumunu belirtti. 

istanbul Üyesi Tekin Anburun; Millî Eği
tim politikası dile ilgili «olarak cereyan eden ge
nel görüşmenin, Millî Eğitim politikası pren
sipleri ve tedbirler açısından yetersiz olduğunu 
ifade ile Bakanlıkça bu konularda gerekenim 
yapılmasını istedi. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm; Millî Eğitim 
politikası ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu 
araştırması açılmasına daliır önergesi okundu 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 
yapıldı, yeter sayı temin edilemediğûnden se
çime gelecek birleşimde devam olunacağı bil
dirildi. 

Salt çoğunluk bulunmadığı anlatıldığından 
7 Mart 19G7 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,40 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekijli 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâkattin Özgür 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Alt an 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, İstanbul gümrüklerine gelen 42 
vagon tutarındaki porselen eşyaya dair ya
zılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/329) 

SOEULAE 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğiıt Köker'in, bir şirketin inşa ettireceği 
lüks turistik otele dair yazılı soru önergesi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/330) 

RAPORLAR 
1. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di

lekçe Karma Komisyonu Genel Kumlunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. 
Sayısı : 771 e 2 nci ek) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. 
Sayısı : 772 ye 2 nci ek) 

304 -
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3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde'kii 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Korniş
im raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. 
sayısı 773 e 2 nci ek. 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki: 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vefat eden TJrfa Milletvekili Atalay 
Akan'm, yerine Bursa Milletvekili Barlas Kün-
tay'ın komisyon sözcüsü seçildiğine dair Kitaplık 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir (teskere var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kitaplık Kanma Komisyonu 23 . 2 . 1967 

Perşembe günü saat 14,00 te toplanmış, vefat 
eden Millet Meclisi komisyon sözcüsü Urfa Mil
letvekili Atalay Akan'm yerine Bursa Millet
vekili Barlas Küntay'm seçilmiş olduğunu arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

Kitaplık Karma 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Rifat Öztürkçhıe 

7 . 3 . 1967 O : 1 

sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-
nu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/76) (S. 
sayısı : 898) 

5. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 1/123; Cumhu
riyet Senatosu 1/697) (S. Sayısı : 892 ye ek) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur, 'müzakerelere haşlıyoruz. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yüksek heyetin bilgilerine arz 
edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi 
Halil Ağar'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/548) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha

lil Ağar'ın hastalığına binaen 8 . 2 . 1967 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 1 . 3 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
İbrahim ŞevM Atasağun 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. | 

3. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Sayın Ağar'm, tezkerede ya
zıldığı üzere izinli sayııknasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla -izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha
lil Ağar'ın tahsisatının verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/549) 

BAŞKAN 
ruım. 

Bir tezkere var, okutuyo-

Grenel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi 
Halil Ağar'ın tahsisatının verileıbil'mesa, İçibüzü-
ğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce ten
siplerine arz olunur. 

Cumhur iy e t S ena tosu 
Başkanı 

ibrahim Şevkli Atasağun 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Kalbul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı Edip 
Somun-oğlu'nun; Tıp doktorlarının ilâç sanayii 
şirketlerine ortak olmalarının tevlidedeceği men
fi sonuçlar hakkında Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Enver Kök'ün demecine cevabı. 

BAŞKAN — Hekimlerin ilâç lâboratuvar ve 
fabrikalarına ortak oldukları mevzuunda Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Somunoğiu, 
buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bundan evvelki top
lantıda, Sayın Enver Kök arkadaşımız, bâzı he
kimlerin ilâç fabrikalarına ortak oldukları ve 
bu sebeple hastalarına ortak oldukları o firma

ların ilâçlarını yazdıkları hakkında bir konuş
ma yapmıştır. Ayrıca Millet Meclisinde de aynı 
konuda bir konuşma yapılmıştır. Bu konuşma 
sonunda ve bundan da evvel Bakanlık olarak 
aynı mevzu olarak üzerinde durmaktayız. Konu 
yalnız Bakanlığımızı değil, Ticaret Bakanlığını 
ve ticari kanunları da alâkadar etmektedir. Bu
nun için bir komisyon teşkil edilmiştir. Bunun 
hukukî ve kanuni taraflarını incelemektedir. 
Neticede nasıl bir karara varılacaksa, bunu 
Yüksek Senatoya ve Millet Meclisine, umumi 
n-Pİ7-o T» o nİTTT>ı f i n o T*T r\r\ r\rif^ rvTTvı OT>" '~ I "P 1 m^r> c i m o ı r\ n n ı 

bir hükme, kesin bir hükme, varmanın doğru 
olmadığı ve hekimleri itham altında bulundur
manın doğru olmadığı kanaatindeyim. Kanuni 
ve hukukî cephesi incelendikten sonra neticeyi 
arz edeceğim. Hürmetlerimle. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Öz güneş'in, eğitim politikası üzerinde Sena
to araştırması istiyen önergesi (10/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, öğretmenlere yapüan baskı hak
kında Senato araştırması açümasını istiyen öner
gesi (10/11) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sadi Koçaş'ın, Millî eğitim politikası 

ve öğretmenler hakkında bir Senato araştırması 
açılmasını istiyen önergesi, Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in eğitim po
litikası üzerinde bir Senato araştırması istiyen 
önergesi, evvelce 40 ncı Birleşimde okunmuştu. 
Şimdi bir takrir daha vardır, aynı mahiyette
dir. Her ne kadar gündeme alınmamış ise de tak
rir sahibi arkadaşımız, bir önerge ile, daha ön
ce verilmiş olan ve şimdi arz etiğim iki takrire 
katıldığını beyan etmektedir. Takriri okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığının personelle ilgili 

politikası için bir Senato araştırması varılma
sını istiyen üç önergesinin birlikte görüşülme-

— 306 — 
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sini sağlamak amacı ile ben de, Sayın Özgüneş 
ve Sayın Koçaş'm önergelerine katıldığımı say
gı ile sunarım. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, siz diğer arkadaş
larınıza katılıyorsunuz. Ayrı bir muamele tale
biniz yok, değil mi efendim? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, aynı konuya ait 
verilmiş bulunan bu üç takriri birleştirmek su
retiyle müzakereye alıyorum. 

Tüzüğümüzün 135 nci maddesine göre önce 
önerge sahiplerine, sonra Hükümet adına Sayın 
Bakana söz vereceğim. 

Önergeleri okutuyorum, efendim : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devam etmekte olan genel görüşme esna
sında konuşulanları dinledikten sonra, millî eği
tim politikamız ve bilhassa öğretmenler hak
kında uzun zamandan beri söylenen birtakım 
hakikaten üzücü isnatlara bir vuzuh getirmek 
şöyle dursun, bilâkis bu konularda birçok ma
kam sahiplerinin büyük bir töhmet altında kal
dığı neticesine varılmıştır. 

Taraflar birbirini, ağır örnekler vererek 
itham etmişler, ama söylenenlerin doğru olup 
olmadığı şüpheli kalmıştır. Bu şüpheli durum 
karşısında Millî Eğitim Bakanlığı ve tekmil yet
kililerin hakikaten müşkül bir durumda kaldığı 
aşikârdır, ilgili şahısları ve makam sahiplerini 
töhmet altında kalmaktan kurtarmak için Cum
huriyet Senatosundan seçilecek bir heyetle araş
tırma yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî eğitim politikası üzerinde açılan genel 

görüşmede birbirine tamamiyle zıt iddialar or
taya atılmış, öğretmenleri huzursuz eden bâzı 
olaylar bir tarafça isim ve yer zikredilerek ile
riye sürülürken, bu olaylar diğe'r tarafça red
dedilmiştir. 

Kalkınmanın temeli olan insan gücünün eği
timinde en önemli unsur olan öğretmenlerin hu
zura kavuşması için gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması zaruridir. 

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

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığının, öğretmenlere iliş

kin politikası üzerinde açılan genel görüşme so
nuçlanmıştır. 

İleri sürdüğümüz ve belgeleri dosyalarımız
da bulunan politik baskı ve yasa dışı işlemlere 
karşı, Sayın Bakanın dinlediğimiz, gerçeklere 
aykırı beyanları ve Bakanlığın taraf tuttuğuna 
ilişkin en önemli örneklere hiç değinmeden, ko
nuyu amacı dışına itmek istiyen sözleri, kaygı
larımızı bir kat daha artırmıştır. 

Sayın Bakanın, inandırıcı dayanaklardan 
yoksun beyanlarının uyandırabileceği yanlış ka
nıları önlemek amacı ile, istediğim söz verilme
miştir. İleri sürdüğümüz gerçekleri doğurla'yan 
belgeli olaylara verilen tek yönlü cevaplardan 
sonra, iddia sahipleri olarak, söyliyeceklerimizi 
dahi dinlemeden, biten görüşmeden yararlı bir 
sonuç umulamaz. 

Ak ve kara şeklinde ortava atılan iddialar 
karşısında, kamu oyu aydmlanmamıştır. 

İddialarının doğruluğuna inanların kabul 
etmesi gereken bir davranışın taraflarca benim
seneceği umudu ile, 

«öğretmenlere yapılan baskı» hakkında bir 
«Senato araştırmasının» açılmasını saygı ile ri
ca ederim. 

Tabiî Üve 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Şimdi sıra ile önerge sahiple
rine söz vereceğim. Yalnız, Riyaset olarak sayın 
hatiplerden ricamız şudur. Lütfen saded dışına 
çıkmadan ve esasa girmeden önergelerinin han
gi sebepten dolayı verildiği noktalarını kısaca 
izah etmeleridir. Sayın Sadi Koçaş, buyurun. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, önergemizi dinlediniz. Bu önerge geçen 
hafta Senatoda genel görüşme esnasında hepiniz 
gibi bizi de üzen durumdan dolayı verilmiştir. 
Senatoda mütemadiyen devam eden (dediki, de
dim ki) çekişmelerine artık bir son vermek lü
zumuna kaani olarak verdiğimiz bu önergeyi 
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açıklamak üzere kısaca maruzatta bulunacağım. 
Türkiye'de millî eğitim problemi uzun yıllar

dır üzerine eğilinmesi gereken bir önemli, bir ha
yati konu idi. 

Ancak son aylarda bu hal, birtakım anlaş
mazlıklarla kimin haklı kimin haksız olduğu
nu bilemediğimiz ihtilâflar ve mücadelelerle 
süratle halli gereken bir önem kazanmıştı. Öğ
retmenlerden aldığımız mektup ve telgraf halin
deki feryatlara kulaklarımızı tıkayamaz hale 
gelmiştik. 

Bu yüzden bir süre evvel açılması istenen ge
nel görüşmeyi biz> bu zaruretin bir başlangıcı 
olur, dâvaya bir açıklık getirir ve dolayısiyle çö
zülmesine, ıslahına bir başlangıç olur ümidiyle 
memnuniyetle karşılamıştık. 

Fakat, görüşmelerin devam ettiği günlerde, 
teessürle arz edevim ki, umduğumuzu bulama
maktan mütevellit bir hayal kırıklığına uğradık. 

Önerge sahibi arkadaşlar adına konuşan Sa
yın Yıldız'm konuşmaları esnasında verdiği mi
saller dâvanın bildiğimizden daha da önemli 
ve üzücü olduğunu gösterdi. Sayın Bakan ise 
eevrnlarında, bütün bu söylenenleri külliyen 
reddettiler ve aksi ithamlarda bulundular. 

Söz alan diğer arkadaşlarımızın konuşmaları
na hie deginmiv'p<va<Tİırn. Zira aynı sözleri hep 
beraber dinledik, işte bizi bir Senato araştırma
sı isteği ile huzurunuza çıkaran bu tutum ol
muştur. Bu genel görüşme vesilesiyle söylenen 
bâzı sözleri ve bilhassa sebebolunan ve bizim ka
dar umumi efkârı da üzen bâzı hâdiseleri, bu 
Senato araştırması önergesini niçin vermek mec-
burivetinde kaldığımızı belirtmek için, kısaca 
arz edecek ve gerdekleri bütün açıklım ile huzu
runuza getirerek, bu vakışıksız hallere bir daha 
düşlememizi temenni edecek,, bunun tahakkuku
na bütün Senatonun yardımını rica edeceğiz.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gerek önerce sa i r l e r i , gerek diğer hatipler 

h'^cok vakıalardan bahsettiler, m'saller ver-
rî'le^. Bunların "•emeklilik derecesini, dört 
cün devam eden müzakerelere rağmen, busun 
dahi bilmiyoruz. Bir tarafın ak dediğine öbür 
taraf kara diverek, birinin acı dediğine öbürü 
tatlı divpvek, hâd'^elof Yüce Senatoca takdim 
edildi. Bir tarafın malûm gösterdiğini karşı ta
raf, bir daha insan içine çıkamıyaeak ve hattâ 
ailesi içinde dahi müşkül durumlara düşecek 

hale getirdi. Aksine aynı tarafın zalim göster
diğini de karşı taraf bir kahraman durumuna 
yükseltti. 

Böyle bir halin, böylesine mesnetsiz ve ibret 
verici bir durumun Senato kürsüsünde şimdiye 
kadar vukubulduğunu sanmıyoruz. Şimdiden 
sonra da vukubulmamasını can ve gönülden te
menni ederiz. 

Keşke bu genel görüşme açılmamış onun ye
rine daha evvelden şimdi bizim istediğimiz bir 
Senato araştırması açılsa imiş. Am^ bir defa olar-
oldu. Ben bir Senatör olarak şimdi millî eğitim 
camiamız hakkında şüphelerle, endişelerle dolu
yum. 

Ben bir vatandaş olarak şimdi bu kürsüden 
en ağır şekilde itham edilen, şeref ve haysiyet
leriyle oynanan öğretmen vatandaşların içine 
düşürüldükleri durumun ıstırabı içindeyim ve 
o ıstırapla konuşuyorum. 

Bu insanların hepsi öğretmen, aziz arkadaş
larım. Dün bu milletin tarihini yapanları yetiş
tiren, dün sizi, bizi hepimizi yetiştiren, bugün 
evlâtlarımızı ellerine emanet ettiğimiz, en feda
kâr, en şerefli, en önemli meslekin mensupları. 
İçlerinde Hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar bi
le var. Genel görüşme bitti, yani kendisini bu
rada savunmaya imkân olmıyan bu insanların 
haysiyetleriyle oyıııyarak, hem de gerçekleri bir 
türlü öğrenmemize imkân bırakmadan bitti. 
Şimdi, Senatonun bu köşesinden konuşan hatip
lerin ve Sayın Bakanın savunduklarına umu
miyetle diğer taraflar şüphe ile bakıyor. Aksi
ne diğerlerinin savunduklarına umumiyetle bu 
taraftan yöneltilen ithamlar çok ağırdır. Bu ne 
b'çim, bıçakla kesilmiş gibi gruplandınlmış, 
zıt fikirlere inanmış bir Senatodur? Bu ne biçim 
hizmet ve millî menfaatlerin, vatandaş hak ve 
haysiyetlerinin savunuculuğudur? Ve nihayet 
burada haklarında hiçbir mahkeme kararı ol
madığı halde bu kürsüden, haklı veya haksız ol
duklarını hâlâ bilemediğimiz bir şekilde pe
rişan edilen, haysiyetleriyle oynanan insanların 
hakkını kim arıyacak, kim soracaktır? Bir Ba
kanlık, müfettiş raporiyle memur tâyin edebilir. 
Fakat, müfettiş raporu ile bile olsa bir insan 
böylesine itham edilemez. Şerefli insanları, şe
refli bir nesli, ancak şerefli öğretmenler yetiş
tirebilirler. Bu kürsüden yapılan ithamlar doğ
ru ise bu insanlara bu memleketin istikbali olan 
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gençlik nasıl emanet edilebilir? Veya bu ithamlar 
yanlış ise, Yüce Senato, en şerefli bir meslekin 
mensuplarının bu duruma düşürülmelerine nasıl 
müsaade eder? Biz bunu anlıyamıyoruz ve an
lamakta mazuruz. Bir Senato araştırmasiyle ger
çeklerin gün ışığına çıkarılmasını bu yüzden 
istiyoruz. 

Çok sevgili arkadaşlarım, 
Bu vesile ile temas etmek istediğimiz ikinci 

durum kendimizin, Senatomuzun düşürüldüğü 
durumdur. 

Genel görüşmenin devam ettiği günlerin geç 
saatlerinde Kızılay'dan geçenleriniz olmuşsa (Se
natörler kavga etti) (Senatörler birbirlerine kü
für etti) diye bağıran gazete müvezzilerinin ses
lerini duymuşsunuzdur. Aynı cümelleri manşet 
halinde gazetelerde gördük. 

Ben kendi kendime çok sordum arkadaşlar 
bu halin sebebini! Bu veya buna benzer haller 
Senatoda ilk defa da vâki olmamıştır. Her se
ferinde de bu hallerin sebebini uzun uzun düşün
müşümdür. 

Arkadaşlar, burası 72,5 milletin harman ol
duğu, birbirlerine pamuk ipliği ile bağlı ve her 
gün kopup ırk, din, dil, milliyet farklariyle 
birbirinden ayrılacak, düzüneîerle ayrı devlet 
doğuracak insan topluluklarından müteşekkil bir 
suni imparatorluğun Senatosu değildir. Kendi 
tarihimizden misal vereyim. 

Burası milliyet cereyanlarının, ideoloji fark
larının, din taassubunun, komitacı tahriklerinin 
âzami hale geldiği 60-70 sene evvelki Osmanlı 
imparatorluğunun Senatosu da değildir. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş sadet dışına çıkı
yorsunuz. Lütfen önerge ile ilgili mevzua geçin. 

S ADI KOÇAŞ (Devamla) — Konuşmam ta-
»mamen önerge ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Senato konu değildir. Sayın Ko
çaş, Senato konu değildir. Binaenaleyh Senato
ya her hangi bir şey vâki olmadıkça, zatıâliniz 
bu kürsüden Senato mevzuunu işlemeyiniz. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Efendim genel 
görüşmede Senatonun yüce haysiyetine dokunan 
noktayı belirteceğim ki, genel görüşmeden nasıl 
zararlı çıktığımızı iddia edeyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, Ri
yaset muktedirdir, lütfen müsaade buyurun. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Aksine bu ba
direleri, yok olma haline getirildiği bir sırada 

bir hayat memat mücadelesiyle zor atlatmış, 
İmparatorluğun her bakımdan mütecanis Türk 
kütlesine istinadeden küçük bir parçası olan son 
ilticagâhmda kurulmuş Misakı Millî Türkiyesi-
nin, son bağımsız Türk Devleti olan, Türkiye 
Cumhuriyetinin Senatosudur. O halde, nedir 
bu anlayışsızlık, nedir bu birbirimizle anlaşa
nı amak, nedir bu birbirimize düşman göziyle 
bakmanın sebepleri? Bunu da nereden çıkardın 
demeyin, aziz arkadaşlarım, bu bir vakıadır. 
Senatoda kötü bir âdet yerleşmiştir. Bütün bu 
vakıalar ise sadece o âdetin neticesidir. 

Bir arkadaşımız kürsüde konuşurken haklı 
veya haksız sözler sarf edebilir. Doğru söylüvor-
clur veya yanlış bilgilere sahiptir, onları tekrar 
ediyordur. Elbette böyle olmaması şayanı arzu
dur. Bu Devletin Anayasasına göre, bu kürsü
den konuşan insanlar, konuştuklarından dol avı 
sorumlu tutulamazlar. Ve bu Senatonun Tüzüğü 
vardır, her sayın üye bu kürsüden konuşma hak
kına sahiptir. 

Kürsüde konuşanı sabırla dinleyip beğenme-
mişsek, ondan sonra söz alıp kendi fikirlerimizi 
savunmak mümkündür. Söz almak imkânı bu-
lamamışsak veya kürsüde konuşulan sözleri çok 
çirkin ve yersiz bulmuşsak hemen bir önerce ve
rerek fikrimizi belirtmek, tavzihini istemek ve
ya hattâ tutanaklardan çıkarılmasını istemek 
hakkına da sahibiz. 

Peki, bu kadar hakka sahibolan arkadaşları
mızın bütün bu haklarından hiçbirisini kullan
madan, kürsüde konuşan arkadaşımıza söz at
ması, hakaret etmesi, sonra da birbirlerine döne
rek Senatoyu birbirine katması ne demektir? 

BAŞKAN — Sayın Kocaş zaptı sabık baklan
da konuşmuyorsunuz, Senato araştırması mev
zuunda konuşuyorsunuz. Lütfen bu mevzuda de
vam ediniz. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başkan 
arz ettim, iki dakika sabrederseniz bu konuşma
nın sonunu nereye bağlıyacağımı görürsünüz. 
Lütfedin, benim kafamda konuşacağım şeyi 
siz bilemezsiniz. Bu birkaç cümleyi bir nokta
da Senatonun bundan evvel yaptığı genel gö
rüşmeden zararlı çıktığını belirtmek için söy
lüyorum. Nihayet konuşmam da iki üç dakikayı 
geçmiyecektir. 
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BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Buna kimin, 

hangi medeni usul ve sisteme göre hakkı vardır? 
Ama bu hal, bu Senatoda olağandır, âdet haline 
getirilmiştir, her vesile ile yapılmaktadır. Ve 
üzülerek arz edeceğim, bir kısmında az, bir kıs
mında çok olmak üzere her grupta bu hali, bu 
kötü hali âdet edinmiş olanlar vardır. Sevine
rek söyliyeyim, istisnasız her grupun büyük bir 
ekseriyeti bu halden şikâyetçidir, mustariptir! 
Ama hiçbir şey yapamaz, bu hale mâni olamaz
lar. 

Sayın senatörler, 
Senatomuz hakkında gazetelere manşet attı

ran, meydanlarda Senatomuzu gazete müvezzile-
rinin ağzına sakız yapan halin en büyük sebebi 
budur ve aziz arkadaşlarım, bizim Anayasamıza 
göre senatör olabilmek için 40 yaşını bitirmiş 
ve yüksek tahsil yapmış olmak lâzımdır. Yani 
bu acı hale sebebolanlar bu vasıfta kişileriz. Hal
buki Anayasaya bu şartların konulmasının 
sebeplerinden bir tanesi sanırız ki bu gibi hal
lere düşmiyecek bir Senato kurabilmek içindi. 
Senatomuzu bu duruma düşürmeye kimsenin hak
kı olmadığı kanaatindeyiz. Biz bu halin mutlaka 
önlenmesi lüzum ve zaruretine kaaniiz. Biz her 
grupta büyük çoğunluğu teşkil eden ve bu hal
den şikâvetçi arkadaşlarımızın hepsine tercüman 
olduğumuz kanaatiyle bu acı duruma bir son 
verilmesini rica ediyoruz. 

RAHMÎ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
acaba Senato meselesi mi konuşuluyor? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, Baş
kanlık vazifesini yapıyor. Sayın Arıkan vazife
mizi yapıyoruz. 

RAHMÎ ARIKAN (Bolu) — Efendim bura
da Senato meselesi konuşulmuyor... 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, bir Reis nihayet 
ihtardan başka bir şey yapamaz. Biz ihtarımızı 
yaptığımız için vazifemizi yapmış sayıyoruz ken
dimizi. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, Sayın Başkan, bir dakika evvel bana bu 
hususu açıkladılar, kendilerine bir cevap vermiş
tim ki, her halde tatmin edici buldular. Bulmı-
yanlar olabilir. Ama sayın arkadaşımız kimdir 
fark edemedim. 

RAHMÎ ARIKAN (Bolu) — Benim. 
BAŞKAN — Efendim ne ise cevap vermeye 

mecbur değilsiniz Sayın Koçaş, lütfen devam edi
niz. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla.) — Ben bir halden, 
bu halin kötülüğünden bahsediyorum. Yani ba
bası nasihat ederken karşı tarafta bilmem ne sa
yan çocuğun hikâyesi geliyor insanın aklına. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş devam ediniz efen
dim cevap vermeyiniz. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, herkes bir değildir. Aşırı derecede asabi 
insanlar olabilir, aramızda. Fakat bu gibiler 
unutmasınlar ki, önemli hâdiseler karşısında en 
az kendileri kadar bütün Senato da hassas ve 
asabidir. Bu yüzden lütfetsinler, bu kürsüden 
hoşlarına gitmiyen bir hal vâki olmuşsa söz iste
sinler, önerge versinler veya bunları da yapa-
mıyacak derecede sinirli iseler lütfen birkaç da
kika dışarıya çıkıp sinirlerini orada teskin etsin
ler. Bunu da yapamıyanlar varsa muhterem ar
kadaşlarım, burasının Senato olduğunu, hastane 
olmadığını, çeşme meydanı olmadığını lütfen dü
şünsünler... 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, lütfen müdahale 
davet edici şekilde konuşmayın efendim. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Şimdi bu acı 
sözlerimden sonra her gruptan bu hale en az bi
zim kadar üzülen büvük, ama çok büyük ekseri
yeti teşkil eden sayın arkadaşlarıma bir cümle 
ile hitabetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözler hakikaten 
acıdır. Ama hepinizden rica ediyorum, bu hale 
sebebiyet verenlere, şimdi gördüğünüz misal
deki gibi sebebiyet verenlere, siz müsaade et
meyiniz. Nasıl yapalım? Demeyiniz. Nasıl ya
parsanız yapınız, bu Senatonun haysiyetini hep* 
beraber koruyalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, konuşmamın 
birinci kısmına dönüyorum. Anlaşıldı ki, bu hu
susta almanlar benim tahminimden çok daha 
fazla. Geçen hafta biltirdiğiımiz (millî eğittim po
litikası üzerimdeki genel görüşnıed'en Yüce Se-
•naitio yaralı çıkmıştır.. Millî Eğitim Balkanı ve 
Bakanlığı yaralı çıkimıştır. G-emel görüşmeyi Se
natoya geitiren ankaidaşlarnmız yaralı çıkmıışitır. 
O vesile ile bu kürsüden konuşanların büyük 
feisttnı yanalı çıkmıştır. 

Fedakârlık, feragat ve şieretf mesleki olan 
öğretmenliık mesliöM saliMeri, öğretmenlier ya-
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ralı çıkmıştır. Ve nihayet bu müessese vie şa
hısların mensulbolmakla öğündüğü Senato da 
yaralı çıkmıştır. ©ir senaıtonun fonksiyonu bui 
değildir arkadaşlar, en azdan biz, bu fonksliyo-
ınu böyle anlamıyoruz. 

Yukarıda teker teker saydığım Senatomu
zu, Bakanımızı, Başkanlığımızı, arkadaşlarımızı, 
ve öğretmenlerimizi bu yaralı durumdan kur
tarmak zorundayız. Aıma Senaıtonun aittik bu 
.işlerle uğratşacıak zamanı yoktur. Dedikodular
la işgal edilmemesi, görevini yapmasına imkân 
bahsedilmesi lâzımdır. Vıe bliz bunun haltta bir 
prensıiibolaraik benimsenmesi ve meclbur olma
dıkça bu yola tevessül 'edilmemesini rica edece
ğiz. İçtüzüğümüz buna imtkân vermektedir. 

Bir Senalto anaşltırması kalbul edelim, 5 - 6 
kişilik kanma ve bu iışlenden, anlıyan. 'bir heyet 
seçelim. Onlar bahis konusu edilen hâdiseleri 
ve dosyaları tetkik ederek tarafları dinliyenefc, 
ilgililerle temas ederek incelesin ve huzurunuza 
getirsinler. Yalnız bir tarafı dinliyenek büküm 
vermeye imikân olmadığı muhakkaktır. Biz de 
bu suretle suçluyu bilelim, haklıyı, haksızı, 
gerçeği bilelim. Kimseyi ve müesseselerimizi 
töhmet altında bıraikmıyabm. Hepsinin üstün
de Senatoyu böyle işlerle iişıgal etmıiyelim, da
ha mühim işlerimize zaman 'ayıralım. Aksi hal
de bu 'böyle devam ederse korkarım bu hal bir 
itiyat haline de gelir ve korkanım yalnız şahsi 
değil millî felâketlere de setbelbolur. 

Bu önergeyi benimseyiniz sayın arkadaşla
rım, 

Biz ortalığı birlbirine katacak, kütleyi böle
cek, hâdiselere seibebolaeak, Senatoyu meydan-
'landa ağızlara sakız yapacak bir teklifle gel
iniliyoruz. Sessiz sedasız, 5 - 6 arkadaşımızın hem 
bizi tenvir etmelerini hem de haysiyetli insan
ların haysiyetlerini şahsiyetlerini korumaları 
ımaksadiyle bu teklifte bulumıyoruz. Suçlu in
sanların ucuz kahraman olmalarına meydan 
ve fırsat vermemek maksadını -güdüyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Vicdanlara ve kanaatlere baslkı yapmak iti

yadında değiliz. Elbette herkes inandığı şekil
de oyunu kullanacaktır. Ancak, çıok aıçık ko-
nuşjtuık, şüpheli bir nokta bırakmadık. Buna 
rağmen Hükümelt bu önergenin aleyhinde mü
talâa beyan edecek ve Senato araşttmmaısına mâ
ni olmak istiyeeek ise mucip sebeplerini tefer

ruatlı olarak izah etmeli ve sayın üyelerin ve 
batıtâ bizlerin oylarımızı vicdanlarımıza ve man
tıklarımıza göre kullanmamıza imikân vermelidir, 
bunu rica ediyorum. Aksi halde, biz, Hüküme
tin bilerek veya bilmiyerek 'gerçeklerin su üze
rine çıkmasını iatemiyen, bu kanma karışık du
rumun devamını isıtliyen, bu durumun devamın
dan fayda uman kimselerin tesiri altında bulun
duğuna inanmak mecburiyetinde kalacağız. Zira, 
biz, kendine güvenen, hakkına ve haklı olduğu
na inanan kimselerin bu kabil a rasttı rima ve in
celemelerden kaçmıyac ağına, aksine halkkına 
ve haklı olduğuna inanan bir bakanın, bir Hü
kümetin böyle bir araştırma isteğinden dolayı 
sadece ve sadece memnun 'olup, araşıtırnıa iste
ğinin kalbul edilmesini Yüce Senatodan rica 
edeceğine inanıyoruz. Biz de Sayın Hükümet
ten, Sayın Barbakandan bunu bekliyoruz. Sa
yın arkadaşlarımızın izah ettiğimiz en halisane 
istekler muvacehesinde bu önergemize itibar 
edip müspet oy vermelerini rica .ediyoruz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, müsaade ederseniz tutumunuz hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tutumumda hatâ yok beyefen
di, söz veremiyeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Se
natoyu burada böyle tahkir ettiremezisiniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri. Millî Eğitim Komisyonunda bulunan 
arkadaşlarımız hatırlayacaklardır, bundan üç 
yıl evvel bir kanun tasarısının müzakeresi ve
silesiyle partiler, askerleri, din adamlarını, 
öğretmenleri ve hâkimleri, şu sizden, bu biz
den diye bölüşmeye başladıkları andan itibaren 
bir memlekette huzur olmasına imkân yoktur, 
demiştim. Bu sözlerimi 'burada bir defa daha 
tekrarlamak istiyorum. İnsanı forme eden, .müs
takbel nesilleri yetiştiren, bir milletin mânevi 
değerlerini nesilden nesile mukaddes bir ema
net olarak intikal ettiren bu dört meslek sahip
lerinden şu öğretmen sizden, bu öğretmen biz
den, şu hâkim sizden, bu hâkim bizden, falan 
imam sizden, falan imam bizden diye partiler 
arasında bölüşmeye başlandığı andan itibaren 
•o memlekette huzur olamaz. Hedef eğer anarşi 
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ise, hedef eğer memleketin ikiye bölünüp bir 
biriyle çarpıştırılmadı ise bundan daha iyi bir 
vasat bulunamaz. Ama hedef bu değil, eğer he
def birbirimizi tahribetmek için kullandığımız 
güçleri bu memleketin hayrına kullanmaksa 
o takdirde bu dört meslekten partilerin ellerini 
çekmelerinde büyük fayda vardır. Yalnız par
tilerin bu meslekten ellerini çekmelerinin sade
ce sözle tahakkuk etmesine im'kân yoktur. Hü
kümetin taldbettiği politikanın, bu mesleklerin 
politika dışı kalmasında büyük tesiri, .büyük 
etkisi vardır. İşte zannediyorum ki, şimdi mü
nakaşa, günlerden beri devam eden genel gö
rüşmelerdeki münakaşa, tam bu mevzu üzerin
dedir. Bîr taraf çıkıyor diyor ki, burada, her 
meslekte bulunabilen birkaç tane suçlu öğret
meni Maarif Vekâleti bir sütre olarak kulla
nıyor. Bu sütrenin gerisinde Anayasam, 27 Ma-
yıscı, devriımci öğretmenler sindiriliyor, baskı 
altına almıyor, sesleri kısılmaya çalışılıyor, ora
dan oraya, sürüklendirmek suretiyle bunlara 
eziyet ediliyor ve sonunda güdülen hedef bun
ların susturulmasıdır. Buna karşılık bir diğer 
grup çıkıyor diyor ki, hayır, durum öyle değil
dir. Ta. 1920 den beri Komünist Mustafa 
Suphi'nin ve Ethem Nejat'ın tilmizleri, torunla
rı bugün öğretmen derneklerinin başına geçmiş, 
nıcmxC^cti ivarıştirûiiaıi, uieuii'jK.eLLe anarşi çı
karmak komünistlerin eski adeti, Millî Eğitimi 
ellerine geçirmek için bütün gayretlerini sarf 
etmektedir. Sayın Sadi Koçaş'm dediği gibi, 
birisinin mahkûm ettiğini başkası getirip kahra
man diye gösteriyor, öbürünün kahraman diye 
gösterdiğine bir diğeri burada lanet ediyor, 
Acaba hangisi doğrudur? 

Arkadaşlarım halk arasında güzel bir tâbir 
vardır, abdeatine güvenen beri gelsin, derler. 
Delillerine güvenenler, iddialarının doğru ol
duğuna inananlar buraya, kürsüye gelmelidir, 
yalan söylemediğine kaani olanlar, kanaatim 
ki, bu takrire oy vermelidir. Senato araştırması 
açılsın, bütün partilerin katılacağı bir heyet 
meseleyi tetkik etsin, delilleri aynı terazinin 
gözlerine koysun, kim öyle yapıyor, kim böyle 
yapıyor mutlaka ortaya çıksın. Şu halde, bura
da samimî olanlar, kendine güvenenler mutla
ka Senato araştırmasından kaçmamalıdır, ak
sine büyük bir arzu ile Senato araştırmasına 
oy vermelidir. Neticeler bu kürsüye getirilip 
mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. 

Arkadaşlarım, bir yeterlik önergesi ile bli
rada Senatörler susturulabildi. Aıma memleket 
sathında bu meselenin münakaşası devam etmek
tedir. Kahve köşelerinde, aile toplantılarında, 
hattâ okulların içerisinde burada ileri sürü
len iddialar daha da mübalağa edilerek, daha 
genişletilerek münakaşa edilmeye devam edil
mektedir. Buna dur demek zamanı gelmiştir. 
Buna dur demenin tek çaresi, delilleri terazide 
tartmak ve kimin yalan söylediğini kimin iftira 
ottiğini bu kürsüye getirebilmektir. Bunu yap
madığımız, Senato araştıi'masmdan kaçtığımız 
taikdirde, memleket sathına yayılan, dedikodu
lar, insanı forme eden, müstakbel nesil yetişti
ren öğretmenlerden birkaçı hakkında söylenen 
çözler genelleştirllecek bütün öğretmenlere teşmil 
edilecek, hattâ kırık not alan bir çocuk, «Zaten 
bizim öğretmen komünist» diyecektir. Diğer ta
raftan okula gittiği zaman çocuğuyla kâfi derece
de ilgilenmediğini zannettiği öğretmene «Zaten 
bizim öğretmen sapık» diyecektir. Bütün bun
ları susturmanın tek çaresi, tekrar edıvurum, Se
nato araştırması açmaktır. 

Arkadaşlar, konunun bu kısmını bitirmeden 
evvel bir noktaya daha temas edeceğim. Sayın 
Başbakan diyorlar ki, kışladan, camiden, okuldan 
ellinizi çekelim. Savın Mini Eğitim Bakanı bu 
kürsüden birkaç defa dediler ki, şu politikacılar 
derneklerden çekilsin. Hattâ kendileri buyurdu
lar, dediler ki, «Ben Millî Öğretmenler Federas
yonu Genel Başkanını çağırdım, dedim ki, vaz
geç, istifa et şundan, tarafsız bir öğretmen gelsin 
bu görevi alsın, böylece öğretmenler politika dı
şına çıksın.» 

Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü bu kürsüden 
en az üç defa dediler ki, Eğer bu genel görüş
me sonunda şu derneğin başında bulunan politi
kacılar çekilecek olurlarsa, dernekler, meslek te
şekkülleri serbest bırakılırsa, bu genel görüşme 
geniş ölçüde bu sayede faydalı olacaktır.» 

Şimdi arkadaşlarım bu fikrin bir tarafına ka
tılıyorum. Ancak itiraf edeyim ki, samimiyetin
den şüphemiz var. Eğer samimi olsaydı, bu fi
kir samimi olsaydı, gerek Sayın Başbakan, gerek 
Sayın Millî Eğitim Bakanı ve gerek Adalet Parti
si Sayın Sözcüsü evvelâ kendi içindeki derneğin 
başında bulunanlara, arkadaşlar gelin çekilelim 
şu işten, evvelâ şu adımı biz atalım, ondan sonra 
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bütün derneklerin başında bulunan herkes çekil
sin, demesi lâzımdı. 

Öğretmenler derneğinin başında bir politikacı 
bulunduğu zaman zararlı da, bir yaygın eğitim 
müessesesi olan, bir kültür müessesesi olan ve po
litikaya katılıyor diye eski devirde kapatılan 
halkevlerinin hem genel başkanlığında, hem ge
nel sekreterliğinde Adalet Partili politikacıların 
bulunması acaba dcğru mu? Hani bir hikâye var, 
vaiz çıkıyor kürsüye, anlatıyor, ey cemaat diyor, 
hani şu ipek çorap giyen kadınlar varya, yarın 
onlar bir sene cehennemde yanacaklar. Hem ce
hennemin senesi dünya senesi gibi 365 gün de de
ğil, cehennemin senesi bunun bir misli. O ara
da cemaatten biri diyor ki, hocam, doğru söylü
yorsun ama sizin gelin hanım da giyiyor o çorap
lardan... Hoca diyor ki, «giyiyor, giyiyor, ben de 
farkındayım ama hani haspaya da yakışıyor.» 

Şimdi arkadaşlar, zihniyet bu hocanın zihni
yeti mi? Biz politikacılar, bir taraftan Yeşilay-
dan tutun halkevlerine kadar, dinî dernekler
den tutun falan meslek teşekküllerine kadar, bir 
tara Cm bütün gücümüzle içine dalarken, öbür ta
raftan, arkadaşlar elimizi çekelim...» diyoruz. 
Bunun mânası ne oluyor? Siz elinizi çekin, bizim 
elimiz kalsın... 

Ben o kanaatteyim ki, arkadaşlar, bugün Türk 
Millî Eğitimi mel'un eller tarafından karıştırıl
maktadır. Bu eller kime ait? Kendi elinden şüp-
helenmiycn varsa bu Senato araştırmasını açalım, 
bu eller ortaya çıksın. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, hakaretamiz bir 
hal alıyor konuşmanız. Melun eller var diyorsu
nuz. Burada rey verecek olan Senatonun sayın 
üyeleridir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, Senatonun sayın üyelerine ben mel'ûn 
demiyorum. Ben diyorum ki, millî eğitimi bugün 
mel'ûn eller karıştırmaktadır. Tekrar ediyorum; 
kim ki, millî eğitime elini sokmuş, öğretmeni 
öğretmene düşman ediyor, kim ki, millî eğitimi 
anarşiye sürüklüyor melundur. Ben diyorum ki, 
bu melun eller kime ait, açın araştırmayı, çık
sın ortaya görelim, kim yapıyor? 

Şimdi arkadaşlarım, millî eğitim politikası
nın personelle alâkalı kısmını bu şekilde bitir
dikten sonra, esas öbür veçhesine geçmek isti
yorum. Yani millî eğitim politikasının eğitim 
idaresi kısmına geçmek istiyorum. Türkiye, çok 

uzun zamandan beri, muasır medeniyet seviyesi
ne yükselmenin çabası içindedir. Nesiller büyük 
gayretler sarf etmiş, büyük emekler vermiştir. 

Bugün buna rağmen Türkiye muasır medeni
yet seviyesine çıkamamış, adı, geri kalmış mem
leketler arasındadır. Bizimle beraber bu yola çık
mış olan birçok milletler, bu yolu kat'etmişler ve 
isimlerini geri kalmış memleketler arasından 
sildirmişlerdir. Acaba bizim geri kalmamızın, bir 
türlü bu sahada ilerliyememizin sebebi nedir? 
Biz sanıyoruz ki, çeşitli sebepler arasında en 
önemli sebep, millî eğitim sistemimiz ve millî 
eğitim düzenimizdir. Gerçekte, uzunca bir za
mandan beri Türk Millî Eğitiminin kalkınma ça
balarımıza paralel bir istikamette gelişip geliş
mediği, Türk millî eğitiminin kalkınma çabala
rımızı destekleyip, desteklemediği münakaşa ko
nusudur. Bugün dahi millî eğitim problemleri
mizi derinliğine ve genişliğine araştıracak ve 
inceliyecek, yurt gerçeklerine ve kalkınma istek
lerine uygun cevap bulacak bir merkez teşkilâtı 
•kurabilmiş değiliz. Bugün millî eğitimimizden 
öğrenci-şikâyetçi, üniversite şikâyetçi, vatandaş 
şikâyetçi, bütünü ile Türk Milleti şikâyetçidir. 
Bu şikâyetleri gidermenin, hiç değilse azaltma
nın çaresi nedir? Bütün partiler bunda hemfi
kirdir. Herkes şu kanaattedir ki, millî eğitimi
mizden öğrenci şikâyetçi, öğretmen şikâyetçi, 
bütüniyle millet şikâyetçidir. Bunu bildiği için 
partiler, evvelâ bu işi düzeltecek bir Millî Eği
tim Bakanını getirirler, o Millî Eğitim Bakanı 
bütün hatanın Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtın
da çalışan müsteşar ve umum müdürlerde oldu
ğunu zanneder, bir tırpan atar, hepsini başından 
sonuna kadar değiştirir. Ondan sonra aradan ay
lar geçer, fakat millî eğitim bir türlü düzelmez. 
Parti bunun karşısında sabırsızlanır, Millî Eği
tim Bakanını değiştirir, yeni bir zat ortaya çı
kar, hattâ bazan çalımla ortaya çıkar, millî eği
timi düzelteceği iddiasındadır. Bu tutar yeniden 
baştan sona kadar genel müdürleri, genel mü
dür muavinlerini değiştirir, fakat parti bekler, 
bakar ki, çare yok. Tek çare, Millî Eğitim Ba
kanını değiştirmek. Bu fasit daire içinde partiler 
yıllar yılı dönüp durmuşlardır. Arkadaşlar, yal
nız Millî Birlik İdaresi dört tane Bakan değiştir
miş, üç buçuk yıl... 

BAŞKAN — Saym özgüneş ne anlatıyorsu
nuz, Riyaset takibedemez oldu. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Millî 
Eğitim politikasını anlatıyorum. 

BAŞKAN — Eğitim politikası olmaz Beye
fendi, belli bir konu üzerinde konuşulur. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —- Yani, sizin kafanıza göre mi konuşacak? 

BAŞKAN — Tüzük sarih, belli bir konu üze
rinde açılır. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Belli bir konu işte. 

BAŞKAN — Ama, millî eğitim politikası de
ğildir. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —Allah, Allah. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim önergem okunduğu zaman görü
lür ki, millî eğitim politikası üzerinde araştırma 
istemişimdir. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, Bir dakika Sa
yın Özgüneş, bir dakika. Bakın okuyayım, mad
deyi. Maddeyi okuyacağım; ondan sonra, hak-
lıysanız haklıyım deyin. Sizin önergeniz, öğret
menlere baskı yapılması mevzuu gibi belli bir 
konu olduğu için kabul edilmiştir. Bakın okuyo
rum. 

P̂SımTvnr'i'P'g'f- Senatosu arattırması belli bir 
konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden 
ibarettir.» 

Millî eğitim politikası belli bir konu değil
dir, onun içerisinde çok konular vardır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 133 ncü maddesini ve mütaa-
kıp maddelerini ben bu araştırma isteğinden da
ha evvel de defalarca okudum. Burada belli bir 
konuyu, - yani Hükümet hakkında araştırma, de
nemez - konu gösterme zorunluğu vardır ve ben. 
Türkiye'de millî eğitim politikasının hatalı yol
da olduğu kanısındayım. Bunun için ben bir Se
nato araştırması istedim. Sizden evvelki Başkan 
bunu kabul etti, gündeme aldınız. Siz bunu ka
bul ettiniz ve bana söz verdiniz. Eğer millî eği
tim politikasının başka bir tarifi varsa, lütfen 
o tarifi siz yapınız, ben de o çerçeve içerisinde 
beyanda bulunayım. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, bu mevzuda 
bendeniz Riyaseti alırken benden evvel Riyaset 
eden arkadaşlarımın ne şekilde bu konuyu ele 
aldıklarını sordum. Bu konu diğerleri gibi, hani 

ilk defa bu iş başlarken, yani genel görüşme baş
larken de böyle millî eğitim politikası gibi bir 
lâf kullanılmıştı. Halbuki biz Tüzüğe uygundur 
diye bu politikanın içerisinde sadece öğretmen
lere baskı yapılması mevzuunu belli bir konu 
olarak aldık ve usulüne uygun verilmiştir, de
dik. Sizin verdiğiniz önergede de her ne kadar 
millî eğitim politikasından bahsedilmekte ise de, 
bunun içerisinde belli konu olan, öğretmenlere 
yapılan baskı mevzuu vardır ve bu mevzu belli 
konu olarak alınmış, zatıâlinize söz verilmiştir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, kanaatlerinize iştirak etmeme imkân 
yok. Sayın Koçaş'm önergesinde de, öğretmen
lere baskı ve eğitim politikası diye ayrıca tasrih 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Beyefendi, eğer devam edecek* 
seniz konuşmanıza, bendeniz konuşturmıyaca-
ğım, oya koj^acağım efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben konuşmama devam edeceğim. An
cak, konuşmamı arzu etmiyorsanız, benim... 

BAŞKAN — Yok, öyle bir şey yok. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Benim 

konuşmam rahatsızlık doğuruyorsa, sizi bu müş
kül durumdan kurtarırım. 

BAŞKAN —• Hayır Sayın Özgüneş; Başkan, 
usulü dairesinde söz istiyen her hatibi sonuna 
kadar dinlemeye mecburdur, mütehammildir. 
Bu itibarla, tüzük üzerinde bir. ihtilâf vukua gel
miştir. Bu hususu oya koymak mecburiyetinde
yim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben, eğitim politikası üzerinde konuşu
yorum. 

BAŞKAN — Konuşamazsınız, efendim, be
nim kanaatim odur. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ben, 
eğitim politikası üzerinde konuşuyorum; siz, 
A. P. çoğunluğuna dayanarak benim sözümü ke
sebilirsiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey yok, 
ithamda bulunmayın, çok rica edrim. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Müdahale etmeyin efen
dim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ben bu
rada susarım; ama, dışarda konuşurum. Binaen
aleyh, buyurun siz oylayın. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın özgüneş*iıı 
Tüzüğe uygun konuşup konuşmadığı hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Tüzüğe uygunluğunu 
kabul edenler... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, grupumuz itham altında bulun

durulmaktadır. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan oya koyamazsınız, usule 
uygun konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim sözünü keseceğim, söz 
kesme oya konur. 

Oyunuza arz ediyorum, efendim... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, grupumuz itham edilmiştir, böy
le bir ithamı reddederiz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ne diyor
sunuz, buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi Sayın Başkan, hatip, sözünü kestiğiniz 
takdirde parmak kuvvetiyle sözünün kesildiği 
iddiasındadır. Sizin kanaatmizce millî eğitim 
politikası muayyen bir konu değildir, tüzük ica
bıdır. Fakat sizin söz vermeniz, bu mevzuu ay
dınlandıktan sonra oylamanız, işin isabetli ola
rak oylandığını ve Adalet Partisinin yalnız par
mak gücü ile değil, hakka istinaden reddettiğini 
gösterir. 

BAŞKAN — Bu kanaatte olduğum için oya 
koyuyorum Beyefendi. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Hayır 
efendim... Gündemin dördüncü maddesini aynen 
okuyorum arkadaşlar : «Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in eğitim politikası 
üzerinde Senato araştırması isteği» gündeme 
kadar, benim eğitim politikası üzerinde Senato 
araştırması isteğim geçmiş. Ama eğer benim ko
nuşmamdan çekimliyorsa, eğer benim konuşmam 
istenmiyorsa mesele yok. (A. P. sıralarından, 
«hayır, hayr» sesleri) Buyurun Sayın Başkan, 
bekliyorum. 

BAŞKAN — Bakın efendim bakın, önerge
nizde «Kalkınmanın temeli olan insan gücünün 
eğitiminde en önemli unsur olan ^öğretmenlerin 
huzura kavuşması için, gerçeklerin ortaya çıka
rılması zaruridir. 

Bu amaçla ve bilgi edinmek için eğitim po
litikası üzerinde Cumhuriyet Senatosu araştır

ması açılmasını saygı ile rica ederim.» diyorsu
nuz. 

Yani, daha evvel izalh ettiğiniz, öğretmenler 
mevzuunda millî eğitim politikasının içerisinde 
öğretmen mevzuu belli bir konu olarak kabul 
edilmiştir, sizin önergenizde. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, öğretmenlerin Karaköse'den Sivas'a 
nakliyle huzursuzluğa sürüklendiğini zannetmek 
benim havsalamın dışındadır. Öğretmenleri bu
gün eğitim politikası huzursuz etmektedir. Ha 
Karaköse olmuş, ha Çemişgezek. Her taraf va
tan parçasıdır, öğretmenleri huzursuz eden eği
tim politikasıdır. 

BAŞKAN —• Beyefendi, sözünüzü kesece
ğim, lütfen meseleyi halledelim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Buyu
run, madem oylıyacaksmız buyurun. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre zatıâliniz millî 
eğitim politikasını belli bir konu olarak kabul 
ediyorsunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Ama Riyaset bu «millî eğitim 
politikası» cümlesinin belli bir konu olmadığı 
kanaatindedir. Bu itibarla sadet dışına çıktığı
nız kanaatindedir. Tüzüğümüze göre sadet dışı
na çıkan hatip, iki defa ikaz edildikten sonra 
devam ederse hatibin konuşup konuşmaması oya 
arz edilir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sadet 
dışına çıkmıyorum, gündemde yazılı mevzuu ko
nuşuyorum. Ama siz oylamak istiyorsunuz, bu
yurun. 

BAŞKAN — Evet oylıyacağım efendim, yal
nız isnatta bulunmamanızı rica ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ben 
gündemde yazılı konu üzerinde konuşuyorum, 
tam konunun üzerindeyim.. 

LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz bir malûmat rica edece
ğim. 

Gündemin doğru veya yanlış tanzim edilme
siyle mesul olan makam kimdir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. Hakikaten arkadaşımız gündemin 
dördüncü maddesini okuduğu zaman hayretle 
karşıladık. Zatıâlinizin beyanı da gündemin dör
düncü maddesine aittir. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Malî politikadan 
bahsetmiyor, belli bir konudur. 
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BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim, lüt
fen oturunuz. Sayın Özgiineş sadet dışı konuş
mak... (A. P. sıralarından «usul hakkında söz is
tiyorum» sesi) Oylamaya geçiyorum Beyefendi, 
usul hakkında söz veremem. Sadet dışı konuş
mak istemektedir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bunu 
reddederim. 

BAŞKAN — Evet, sadet dışı kabul ediyorum. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Devam edin buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Evet 
efendim, demek oluyor ki, Yüce Senatonun oy-
lariyle de sabit olmuştur ki, ben eğitim politikası 
üzerinde konuşmama devam edeceğim. 

Arkadaşlarım, arz etmiştim, demiştim ki. eği
tim politikasının diğer bir kolu eğitim idaresi
dir. Şimdiye kadar bütün partiler bir fasid da
ire içerisinde dönmüşlerdir. Neden dönmüşlerdir? 
Evvelâ bir Eğitim Bakanı gelmiştir, ben eğitimi 
ıslah ederim, demiş; baştan sona kadar tırpan at
mıştır, Eğitim Bakanlığı erkânı üzerine. Ondan 
sonra aradan aylar geçmiş; fakat, bakmışlardır 
ki, bir türlü millî eğitim düzelmiyor, bunun üze
rine Bakan değiştirilmiş. Bundan sonra o yeni 
gelen bakan, yeniden öğretmenler üzerinde, Ba
kanlık erkânı üzerinde tasarruflarda bulunmuş, 
fakat görmüştür ki, yine netice değişmiyor. 

Arkadaşlarım, 1,5 senelik Millî Birlik İdaresi 
zamanında dört bakan, 3,5 senelik koalisyonlar 
devrinde dört bakan ve kısa iktidarı zamanında 
A. P. iki tane Millî Eğitim Bakanı değiştirmiş
tir. Bunun sonu yoktur. Sadece Millî Eğitim Ba
kanı değiştirmekle, sadece bakanlık erkânı üze
rinde bütün töhmetleri toplayıp onları değiştir
mekle veya falan öğretmeni Sivas'tan alıp Ka-
raköse'ye, onu oradan alıp Çemişgezek'e, tâyin 
etmekle millî eğitim politikasında her hangi bir 
salâha gitmeye imkân ve ihtimal yoktur, öyleyse 
arkadaşlarım hal çaresi nedir? Arkadaşlarım hal 
çaresi şimdi şurada arz edeceğim yedi ilk hedefe 
varmaktır. Türk eğitim politikası bu yedi ilk he
defe varmadıkça hattâ daha acık söyliyeyim Türk 
eğitiminde, eğitim felsefesi nedir, eğitim politika
sı nedir, eğitim konsepti nedir, eğitim plânı ne
dir, eğitim direktifi nedir, bu altı konu içerisin
de genel bilgilere malik kimseler tarafından millî 
eğitim idare edilmedikçe imkân ve ihtimal yok
tur ki, eğitim politikası salâha kavuşamaz. Ben, 

eğitim politikasından başka şey anlarım, Hasan, 
eğitim politikasından başka şey anlarsa ve hele 
eğitim konsepti bir eğitim politikasından nasıl 
çıkar, eğitim plânı nasıl yapılır, bu mevzular üze
rinde kâfi bilgi sahibi olunmadıkça, bunları ya
pacak organlar kurulmadıkça Türk millî eğitimi
nin düzeltilmesine imkân yoktur ve Türk millî 
eğitiminde öğretmenleri huzursuz eden Çemişke
zek'ten Karaköse'ye gitmek değil, Türk millî eği
tim politikasının sakatlığıdır ki, öğretmeni bu
gün huzursuz etmektedir. 

Arkadaşlarım öğretmen öğretimin tek unsuru
dur. anaunsurudur. Diğer unsurlar ne kadar 
sağlam olursa olsun, ne kadar iyi malzeme orta
ya korsanız koyun, ne kadar iyi okul binası ya
parsanız yapın, eğer ki, sizin öğretmenleriniz 
huzur içinde değilse, eğer öğretmen rahat şart
lar içinde çalışma imkânı bulaımyorsa, öğretimin 
muvaffak olmasına imkân yoktur. 

Şimdi, bu yedi ilk hedef nedir? Evvelâ Ba
kanlığın organizasyonudur. 1933 te yapılmış olan 
bu organizasyon, ondan sonra gelen Bakanların 
çeşitli politik ve eğitsel görüşler ve görüşsüzlük-
ler altında yaptıkları değişiklikler dolayısiyle en 
az üç misli genişlemiştir. Muayyen bir sisteme 
göre genişletilmiyen, bir teşkilât bilgisi dâhilin 
de yapılımıyan bu genişletme, bugün Bakanlığı 
o hale getirmiştir ki. artık bu çark çalışmaz ol
muştur. Bakanlık Merkez Teşkilâtı kendinden 
beklenen vazifeleri lâyıkiyle, tatminkâr bir şekil
de yapamaz hale gelmiştir. Burada merkez taşki-
lâtı derken, bu teşkilât içinde çalışan ve her biri 
c'ıdden kıymetli eğitimciler olan merkez teşkila
tındaki arkadaşlarımı kasdetmiyorum. Organi
zasyonu kastediyorum. İş bölümü imkânsız bir 
hale gelmiştir. Koordinasyon mümkün olmaz. 
hale gelmiştir. O derece ki arkadaşlarım, şura
da Ankara'nın Dikmen Ortaokulunda 27 saat 
fransızca dersi varken, iki öğretmen tâyin edil
miş, iki tane daha Bakanlıktan ek görevli adam 
gönderilmiş, dört öğretmen 27 saatlik Fransızca 
dersini paylaşamamış, Fransızca öğretmenleri ni
hayet Türkçe okutmaya başlamışlar ama burnu
muzun dibindeki kazalarda Fransızca dersi boş 
geçmektedir. Bu şartlar altında millî eğitim poli
tikası yürür mü? Bir tarafta öğretmen konsant-
rosyomı varken öbür tarafta öğretmen sıkıntısı 
çekilirse bu politika yürür mü? Bu teşkilât bu 
takdirde, bu haliyle bunu devam ettirebilir mi? 
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İmkânsız. Evvelâ rasyonel bir organizasyon kur
mak zorundayız arkadaşlar. 

İkincisi Talim Terbiye Dairesi: Bakanlığın 
bütün problemlerini ele alacak, ilmî tetkikten 
geçirecek, bu yurdun şartlarına ve kalkınma 
isteklerine uygun hal çareleri bulacak. Bu Ta
lim Terbiye Dairesi bu işi yapacak güçte de
ğildir. Adedleri altıya indirildikten sonra büs
bütün güçleşmiştir. Saym Bakan Bütçe Komis
yonunda diyorlar ki, 2287 sayılı Kanun altı ta
lim terbiye üyesi gösteriyor, ben de altıya in
dirdim. E.. Sayın Bakan, 2287 sayılı Kanun 
altı tane talim terbiye üyesi derken umum mü
dürlüklerin sayısı kaçtı? Madem kanunun had
dine indiriyorsunuz, umum müdürlükleri niye 
indirmiyorsunuz? Bir taraftan gövde alabil
diğine şişmiş, bugün birkaç bina artık bu Mil
lî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı alamaz 
hale gelmiştir. G-övde bu kadar genişlemiş, ama 
biz beyni fazla buluyoruz, tutuyoruz daha itaat
li daha rahat çalışır bir grup haline getirmek 
için, altıya indiriyoruz. Arkadaşlarım bu Ta
lim Terbiye Dairesiyle bu Millî Eğitim Bakan
lığının sorunları halledilemez. Ne olur bunun 
neticesinde ? Bir Bakan gelir der ki, ben lise
leri 12 yıla çıkaralım, arkasından bir bakan ge-, 
lir 11 yıla indirdim, der. Bir bakan gelir der 
ki bu sene bir dersten sınıfta kalanları affet
tim, bir diğer, bir defaya mahsus olmak üzere 
bir kere daha imtihana sokacağım, ama bakar
sınız ki hepsinin gerekçesi Talim Terbiye Dai
resinden. Ne olacak bu? Merhum Kâzım Kara-
bekir'in dediği gibi, «Millet karatahta, sizde 
tebeşir, yetişir efendiler yetişir» bu memleket
te artık millî eğitim bir tecrübe tahtası olmak
tan kurtulmasının tek çaresi, Türk millî eğiti
minin sorunlarını ele alıp bunlara uygun çare
ler bulacak bir talim terbiye meydana getir
mektir. 

Arkadaşlarım, hedeflerin üçüncüsü bir mil
lî eğitim plânlama dairesi kurulmasıdır. Mil
lî eğitim, mahiyeti itibariyle uzun plânlamaya 
ihtiyaç gösterir. En az on, onbeş sene sonrası
nı plânlıyamazsanız millî eğitimi yürütmeye 
imkân yoktur. Bizim Millî Eğitim Bakanlığı, 
bırakın on, onbeş sene sonrasını, bir yaz ayın
da üniversiteye girecek talebeleri dahi plânla
ma imkânından mahrumdur. Bütün bunları 
ben bu kürsüden sizlere anîatmısımdır. Kasım 
ayı gelmiş, üniversite açılmıştır, hâlâ üniversi

teyle Bakanlık arasında pazarlık vardır, şu 
kadar talebeyi alabilir misin, bu kadar talebe
yi alabilir misin? Ocak ayının üçünde buraya 
bir kanun teklifi gelmiştir ki, falan fakülte 
gece öğretimi yapsın, diye. Koskoca yaz ayla
rı nerede? Üç ay sonrasını plânlıyamıyan bir 
Bakanlık bu haliyle Türkiye'nin eğitimini 
plânlıyamaz. Mutlaka Bakanlık içerisinde bir 
eğitim plânlama dairesi kurulması zaruridir. 

Arkadaşlarım, varmamız lâzımgelen hedef
lerden bir diğeri objektif bir personel idare
sidir. Ben Bakanlığı çok iyi bilirim. İstisnasız 
bütün evrakları yıllarca incelemişimdir, o en 
derindeki mahzenlerine kadar inmişimdir. Ba
kanlıkta tâyinler el yordamı ile yapılır. Çün
kü Bakanlıktaki personelin kabiliyetlerini ve 
zayıf taraflarını gösteren bir arşiv mevzuuba-
his değildir. Yani objektif bir personel daire
si yok. Osmanlı devrinin zatişleri idaresi ay
nen gelmiş bugün bizim Bakanlığın içindedir. 
Sadece adı değişmiş, Türkçeye tercüme edil
miş ve özlükişleri konmuş, sınıflandırma yapa
cak iş tahlili yapacak, bu esaslara göre gö
revlendirme yapacak bir personel dairesi ku
rulmadıkça bu durum devam edecektir. Ne yap
sın bir ortaöğretim Genel Müdürü, ne yapsın 
İlköğretim Genel Müdürü? Sistem temelinden 
bozuk, bu sistemi değiştirmedikçe aslında ne 

Bakan muvaffak olabilir, ne de genel müdür
ler muvaffak olabilir. Siz getiriniz objektik 
bir personel dairesini, göreceksiniz ki hem 
Bakan, hem umum müdürler muvaffak olacak
tır. 

Arkadaşlarım mevzuubahis hedeflerden biri
si de gerçekçi bir eğitim idaresidir. Bu yur
dun şartlarına uygun bir eğitim idaresidir. 
Eıendim, Avusturya eğitim sistemi şöyle imiş, 
Alman eğitim sistemi böyle imiş. öğretmen ar
kadaşlarım, eğitim meslekinden gelen arkadaş
larım bilirler ki, bizim Talim Terbiye Daire
sinde Alman < ğitim sistemi, Avusturya eğitim 
sistemi birbiri ile çarpışır. Bunun içerisinde 
Türkiye'nin kendine has gerçekleri vardır. 
Türkiye bu gerçeklere uygun eğitim idareji 
yapmak zorundadır. Bu yapılmadıkça Türki
ye'de ne Alman eğitim sistemi, ne Amerikan 
sistemi mırvaffak olabilir. Çünkü Türk halkı, 
Türk feröi, Türk eğitimi ne Amerikalıdır, ne 
de alman'dır. 
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Arkadaşlarım varmamız lâzımgelen altın
cı hedef sadece korkutmayı, masalarda toz 
aramayı, ve çok kullanılan bir tâbirle, eğitim 
zabıtalığı değil fakat iş başında yetiştirmeyi, 
rehberliği hedef tutan bir teftiş sistemine, bir 
eğitim murakabesine ihtiyaç vardır. Eğitim 
murakabesi eğitimdeki boşlukları ortaya çıka
rır. 

Arkadaşlarım bu memlekette orta öğretim
de verim düşüklüğü asgari % 50 dir. O da mu
rakabe sistemlerinin sağlam olduğuna göre. As
lında daha da yüksektir. Türkiye'de toprak eroz
yonundan evvel beyin erozyonu vardır. Türkiye'de 
vatan evlâtları okullara gitmekte belge alıp oku
lun arka kapısından çıkmaktadırlar. Halbuki 
bunların çoğunu tanırım. Bir coklarivle özel 
mülakat yaptım, Ankara'da iki sene üst üste sınıf
ta kaldı diye okuldan kovulan çocukların birçok-
lariyle günlerce oturmuş, konuşmuşumdur. Her 
birisi pekâlâ lise tahsili, pekâlâ üniversite tah
sili yapabilirler. Ama yok, sistem bozuk, mesele 
kökünden bozuk. Hattâ o derece ki Millî Eğitim 
Bakanlığı acaba muvaffak olanın neden muvaffak 
olduğunu, başarısız olanın neden başaramadığını 
ölçecek bir değerlendirme sisteminden mahrum
dur. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de her yıl dı-
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olarak binlerce beyin erozyonu vardır. Türkiye 
bu beyin erozyonuna bir çare bulmak zorun d ad11*. 
Bunu bulmak ise bu hedeflere varmakla mümkün
dür. 

Nihayet arkadaşlarım, donatım meselesi: Bu
radan verdiğimiz paralar okullara aynı ile gidi
yor zannetmeyin: Çünkü bütün okulların ihti-
yaçarım tesbit edecek, okullar arasında denge 
kuracak bir donatım idaresi yoktur. Bir okula gi
dersiniz 10 tane mikroskop vardır, bir diğerinde 
hiç yoktur. Bir okulda teçhizat böyle iken diğeri 
ondan çok farklıdır. Ben sual sordum Sayın Ba
kandan, 3 ayı geçti hâlâ bir cevap alamadım. Di
yorum ki, ders araçlarını tatminkâr bir seviyeye 
yükseltmek için bir zaman ve yer plânınız var 
mıdır? Varsa bu plânın esasları nedir? Millî 
Eğitim Bakanından bugüne kadar bir cevap çık
mamıştır. Yoktur çünkü, ne cevap çıkacak?... Bu 
olmadıkça. Bunlar plânlanmadıkça bu işlerin 
yürütülmesine imkân yoktur. 

Şu hakle arkadaşlarım eğer biz millî eğitimde 
sağlam bir politika yürütmek istiyorsak, eğer biz 

millî eğitimde mütemadiyen Bakan değiştirmek, 
umum müdür değiştirmek gibi bir fasit dairenin 
içinde dönüp durmaktan kurtulmak istiyorsak şu 
yedi hedefe mutlaka varmak zorundayız. 

Rasyonel bir organizasyon kuracağız. 
Türk eğitiminin problemlerini çözecek güçte 

bir Talim Terbiye Dairesi kuracağız. Burayı 
uzmanlarla takviye etmek zorundayız. 

En az on yılı plânlayabilecek bir eğitim plân
lama dairesi bizim için zaruridir. 

Gerçekçi, bu yurdun şartlarına uygun bir eği
tim idaresi mutlak zarurettir. 

Objektif bir personel idaresi kurmadıkça, öğ
retmenleri huzura kavuşturmaya imkân yoktur 
Çünkü tâyinler, terfiler o zaman sadece el yorda-
rniyle yapılır. Yirminci Asırda Osmanlı usulü 
zatişleri genel müdürlüğü ile bu işi yürüyemez. 

İşbaşında yetiştirmeyi ve rehberliği hedef 
tutan bir murakabe sistemi ve nihayet bütün okul
ların ihtiyaçlarını tesbit .edecek eğitimin maddi 
desteğini sağlıyacak bir donatıma, yanı bu yed] 
hedefe varmak zorundayız. 

Şimdi arkadaşlar, sözlerimi özetliyecek olur
sam, iki anakonuda sizin vakitlerinizi işgal ettim 
Burada iki iddiada bulunuldu. Birisi dedi ki, 

-«birkaç tane suçlu öğretmen paravana yapılıyor. 
onun ar kasında ilerici, medeniyetçi, 27 Mayıscı 
devrimci öğretmenler ezilmektedir.» Bir diğeri 
dedi ki, «hayır öyle değil, Öğretmenler Federas
yonu ve Öğretmenler Sendikasının başında ta 
1920 den beri sürüp gelen komünistler vardır, 
onların torunları vardır. Bunlar buradan ayrıl
madıkça bu memleket daima karıştırılmaya devam 
eder.» 

Ben eğitim idaresinin ne durumda olduğunu 
uzun uzun anlattım. Şimdi arkadaşlarım son söz
lerimi söylüyorum, eğer buraya getirilen deliller 
doğru ise, eğer burada okunan dosyalar doğru ise, 
eğer buradaki ithamlar doğru ise, herkes ken
disine güveniyorsa bu Senato araştırması açılmalı 
ve kimlerin millî eğitimi karıştırdığı ortaya çık
malıdır. Saygılarımla. (C. H. P. ve ortadan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 
Nusret Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhteüem ankaıdaışlar, bu genel görüşme, M>ec-
ü!is arattırması mevzuları; Sejiiataımıza intikal 
ettiği zaman bu mevzu üaerinıdıe tam bir fiıMr 
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birliğine varamadığımız için, maalesef bâzı mü
nakaşalara sebebiyet vermektedir. 

Şimdi huzurunuzda Sayın Özgün eş, «eğer 
benim konuşmamı istemiyorsanız, programınız
la bu işi bertaraf edersiniz. Fakat ben bu ko
nuşma hakkımı başka .yerde kullanırım.» gibi 
bir beyanda bulundular. Huzurunuzda, bu mev
zuda ayrıca tetklkat yapan bir arkadaşınız ola
rak kendi görüşümü ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması, so
ru, genel görüşme, gensoru, bunlar Hükümeti 
murakabe yoludur. 

Hükümeti murakabe yolu nedir? Bir bakan, 
•bir Başbakan her hangi bir fiilî veya kavlî ya
hut da yazılı bir tasarrufta bulunmuştur. Bu 
tasarruf neden böyle olmuş diye, mevzuata ay
kırı yerleri tesbJt olunmak istenir. Tüzüğümüz-
deki «muayyen bir konudan» maksat, Hüküme
tin her hangi bir üyenin yaptığı bir tasarrufun 
mahiyetidir. 

Şimdi, gelelim, millî eğitim politikası hak
kında genel görüşmeye muhterem arkadaşlar, 
eğitim politikasını bir partinin İçtüzüğü tes
bit eder, bir partinin seçim beyannamesi tes
bit oder ve millete arz edilir. Ey millet, benim 
(maarifte güdeceğim prensipler bunlardır, bana 
oy verin, der, talibelur. İçtüzüğü onu gösterir. 
nizamnamesi onu gösterir, seçimi beyannamesi 
onu gösterir. O, bu partinin görüşle:.ildir. Kim 
•ctkserlyeti kapanırsa Hükümet ona tevcih edilir, 
gelen Bakan kendi Hükümetinin, kendi partisi
nin görüşleri istikametinde o işi tedvire uğra
şır. Binaenaleyh arkadaşlarımızdan biıi, sizin 
maarif politikanız nedir? Diye bir sual sanıyor
sa, onun cevabı bizim tüzüğümüzde, bizlim se
çim beyannamemizde vardır. T akibedee eğimiz 
yolların menbaı, menşei bunlardır. 

Şimdi demek oluyor ki, Senatonun, bir par
tinin polibika^m1, araştırma yolu ile tesbit et
meye hakkı yoktur. Neye hakkı vardır? O ma
kamı işgal eden Başkanın mevcut mevzuata ay
kırı, uymıyan bir tasarrufu var mıdır, yok mu
dur, bunu tesbit edebilir. 

Şimdi, geçenlerde genel görüşmede bu mev
zu ortaya atıldı. Şimdi tasavvur buyurun, Sa
yın Özgüneşin dediğini kabul edelim, millî eği
tim politikası üzeninde bir Senato araştırılması
nı açtık. Neyi tesbit edeceğiz arkadaşlar? Seçti
ğimiz beş arkadaş nereden ifade almaya başlı-
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I yacak, hangi evrak tesbite uğraşacak, hangi ev-
I rakı huzurunum gotireeek? Ve bu iş ika ay bcık-
I Hyecek. 
I Demek oluyor ki, bir partinin, bir Hiliküme-
I tin muayyen sahadaki politikasını araştırmaya, 
I soru konusu yapmaya imkân yeıktur. Buradaki 
I hak, millete raoidir. Millete beyannameslyle po-
I 'jitlkasmı bildirmiş, millet de onu taısvlbotaıiş 
I ve buraya getirmiştir, o politikayı taıkiıbedesek-
I tir. Bu politika içerisinde mevzuatla uyuşmı-
I yan yerler varsa bunlar yüksek s en a'J o rleriml-
I zln her birinin araştırabileeeği hususlardır. Bl-
I aaenaleyh, biz burada konuşulamaz, millî eği-
I ';lm politikacı araştırma mevzuu olamaz, dedi-
I §imiz zaman, Anayaoad.'ki hükme istlnadedlyo-
I -uz. Diyoruz ki, Hükümetin veya Ba»şbaikanm 
I muayyen bir mevzudakl fiilî veya tasarrufu 
I 'etklk olunur. Saym Ö^g-üneş'iln bnıhisnttiği ikin-
I el kısımda böyle bir hal var mı? Hayır arka-
I laşlar. Binaenaleyh, bizi bağışlasınlar; biz, «ol-
I maz, konuşmaz,» dediğimiz zaman sırf bir par

mak kuvvetine istinatla bu fikri deranlyan et-
I ai'cdik. Bu mevzuda yazılmış ederler var. Bu 
I eserlerde açıkça, bir Bakanlığın po'l.i'.C.kasımn 

araştırma veya tahkik mevzuu olamayacağına 
I dair sarih kayıt var. Saym O23iin.es dilerce bu-
I nu kütüphaneden bulur kendilerine takdim 

öderim. Binaenaleyh, araıtırabileeeğimiz bir şey 
olmalıdır. 

I Bu bir murakabe yoludur. Hükümet mura
kabe edilir. Bakan ne yaptı, Bakanın han^i ta
sarrufu hatalıdır, bunu ortaya koymak için bir 
araştırmak olur. Fakat millî eğitim politikası, 
bir Bakanın tasarrufu değildir. Bu iiılbarla vak
tiyle burada itiraz etmişsek, bu mucip sobep-

I lerle itiraz ettik. Konuşmanın, araştırmanın 
Bakanın fiilî ile mahdut bir hale getilrümenini 
rica cd"yoiruz. Bâzı, öğretmenlere bacılıı yapıl
mıştır, dendi. 

1. — Acaba bâzı öğretmenler mefhumu da 
muayyen bir mevzu olur mu? Arbk bunu da bu 
kadar daraltıyoruz. Fakat her halde bir parti
nin veya Hükümetin top-yokûn millî eğitim po-
lltf'kaaı araştırma mevzuu olmaz. Bu itibarla 
aleyhte oy kullanmak istedik. Yoksa, Sayın 
Özgüncş'ln kıymetli fikirlerinden her zaman is
tifade efcmıcik isteriz. Parmak gücü ile sustur
mak binmeyiz. Bunu tasrih etmek için söz is
tedim. Teşökkür ederim. (A. P. sıralarından 

I alkışlar) 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
'Sayın Başkan, usul hakkımda bir sözüm var, 
(müsaade öder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - , 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Ahmet 
Yıldız ve sekiz arkadaşının vermiş olduğu öner
geyi gTupuınıuz gayeit, kemdi taâbiriyiLe, olumlu 
karşılamış, arkadaşlar gelmişler günlerce, bü
tün mesele detaylarına kadar inilmiş, incelen
miş, grupları adına, şahısları adına herkes 
bu mevzuda bildiğini söylemiş. Şurası malû
munuzdur ki, birçok gruplar olduğu için, be
nim iktidar grupum ancak bu gruplardan bi
ri telâkki edilmek suretiyle o ölçü içinde de 
konuşmada yer almış, yani iktidar grupunun 
konuşmasından çok daha fazla muhalefet gru-
pu bu hususta geniş, geniş konuşmuş, zaman 
tahdidedilmemiş, hepsi söylenmiş, dile geti
rilmiş. Biz bunu gayet hüsnüniyetle telâkki et
tik ve elbette ki, bu konuşmalardan müspet 
neticeler çıkarılacak ve Türk efkârı umumiyesi 
ve onunla birlikte öğretmenler kütlesi de me
seleyi bir daha Senatonun ele almak suretiyle 
neler düşündüğünü kendilerine ulaştırmış ol
ması derkârdır. Bu yetmedi. Görüyoruz ki, 
meseleyi bir başka yönden arkadaşlarımız ele 
alıyorlar. Farz edelim ki, bir de bu yöne gi
delim, kaçmıyoruz, hiçbir hakikatin gizli ve 
kapaklı kalmasını düşünmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, usul hak
kında konuşuyorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Oraya bağlıyorum efendim. Ne benim grupum, 
ne bugünkü iktidarın Millî Eğitim Bakanı, 
böyle bir endişe içerisinde değil. Her şeyin 
hakikati ne ise, çıksın ortaya. Bundan zerre 
miktar çekinen bir kimse yok. Demokratik 
bir idare Türkiye'de varsa elbette her şey mil
letin gözü önünde olacak. Biz de bunu isteriz. 
Ve her türlü murakabenin altında olduğunu 
görüyoruz, bu kanaatteyiz. Nitekim, muayyen 
mevzuları arkadaşlarımız getirirler bu kürsü
de, Vekil ve arkadaşlarından tasarrufları hak
kında sorarlar. Bunda da beraberiz. Fakat, 
nazarı dikkatinizi çekerim muhterem arkadaş
lar ne söylüyorlar? Bu takriri veriyorlar, ar
kasından ne söylüyorlar? «Efendim, Hükümet 
yalan söyledi, biz doğru söyledik, o yalan 

söyledi. Binaenaleyh, doğruyu arayacağız, bu
lacağız.» 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi bu yönden 
mütalâa ettiğimizde bunun altından çıkmanın 
imkânı yok. Hangi dil bunu bu kürsüden 
söyliyebilir, insafınıza sığmıyorum. Bu mem
lekette milletin reyi ile iktidara gelmiş bir 
partinin Millî Eğitim Vekili buraya geliyor, 
kürsüye, sorulan suallerin hepsini birer birer, 
bir tanesini boş bırakmamak suretiyle, cevap
lıyor, ondan sonra çıkıyorlar buraya, «Vekil 
yalan söylüyor, doğrusunu biz bulacağız.» de
niyor, Komisyon kurulacak bunun arkasından 
ve hakikatler aranıp bulunacak. Kimle? Beş 
kişilik bir heyetle. Nereye gidiyoruz arkadaş
lar bununla? Nereye gideceğiz, hangi istika
mette gidiyoruz? Bundan sonra açalım, konuş
turalım, Hükümet gelsin, söylesin, Hükümete, 
yalan söylüyorsun, diyeceğiz, itham edeceğiz, 
ondan sonra, bir tahkikat komisyonu kuraca
ğız. Var mıdır usulde? (Usul konuşması mı ses
leri) Usulün yanlışlığını izah ediyorum arka
daşlar. 

BAŞKAN — Riyaset zamanında usule uy
gun müdahalelerde bulunduğu zaman reylerini
zi o istikamette kullanmıyorsunuz. Binaenaleyh 
usule uygun olmadığım 'Riyaset ihtar ettiği 
halde arkadaşım devam ediyor.. Riyaset de, 
elbette, müsamaha ile karşılıyacaktır. Devam 
ediniz, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan, Arkadaşlar, Senato, 
Millî Eğitim Vekâletinin bir şûrası değildir. 
Kendimizi bir şûra yerine koyamayız ve mese
leyi böylece ele alamayız. Bir Hükümete hiç- . 
bir üye çıkıp da, «Sen yalan söylüyorsun.» di
yemez. Vekilin şahsına belki söyliyebilir, mu
ayyen hâdiselerde... Şunda yalandır, yanlıştır, 
diyebilir. Fakat, topyekûn, bir Hükümeti itham 
altında tutup, sen yalan söylüyorsun, biz doğ
ruyu söylüyoruz, diye hiçbir üyenin söz söy
lemeye hakkı yoktur. Varsa, muayyen bir me
seleyi ortaya getirebilir, bunun üzerinde du
rabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, artık bi
tirin lütfen 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum, bitiriyorum. Topyekûn bu şekil
de bir meseleyi; hattâ, meseleler silsilesini güıi-
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lerce burada .müzakere etmek, ondan sonra da 
bu kâfi gelmedi, biz bir tahkikat komisyonu 
kurmak suretiyle («Araştırma komisyonu» ses
leri) bu işin esasını tesbit edeceğiz, demenin 
yolu bu yol değildir. Hiçbir suretle bundan bir 
netice çıkartılamaz. Ve arkadaşlarımızın söy
lediği gibi, bu, Senatoyu işıgalden başka bir 
şey değildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun say m Ege. 
İSEKENDEB CENAP EGE (Aydın) — Çok 

muhterem senatörler, müzakere etmekte oldu
ğumuz konu tüzüğün 135 nci madesinde izahını 
bulan araştırma komisyonu ile ilgili verilen 
önergelerin görüşülmesi. Maalesef Başkanın 
tutumu bu müzakereler esnasında usuli bâzı 
hataların zuhuruna selbelbolmuştur. Bunu üzü
lerek ifade edeceğim. 

Muhterem ankadaşlarım, bir defa şu nokta
yı sarahatle belirtmek isterini ki, Türkiye Cum-
Ihuriyeti Senatosu kurulduğu günden bu yana 
şu kürsü ne bir grupun ne de her hanlgi bir 
şahsın diğer grup ve şahıslardan üstünlük id
dia ödereik gelip .konuşacağı ve hele hele bu 
Yüksek Senatoya ders vereceği bir kürsü de
ğildir. O ıbakumdan meseleyi bir tarafa bıra
karak Sayın Koçaş'm burada «efendim, Sena
tonun içerisinde bâzı insanlar birbirine şunu 
dedi, bunu dedi, gazeteler şöyle yazdı, böyle 
yazdı, şeklinde âdeta burada bir terbiye dersi 
verir (gibi konuşması, arkadaşlarım tarafından, 
yalnız benim değil, üzüntü ile karşılanması ge
rekir idi. 'Senatörün 40 yaşını 'bulmuş olması, 
tahsilinin şu olması, bundan dolayı senatörün 
şu veya bu şekilde davranması veya davranma
ması şeklinde bir senatör arkadaşımızın burada 
çıkıp Dünyaya hitabeden bir mikrofondan bu 
şekilde 'kimseyi teşhir etmesine halk verdirmez, 
hak ^kazandırmaz. Her müna'kaşada, hattâ her 
kavgada taraflar kendilerini haklı sayar ve 
ıböyle bir münakaşanın içine «girebilir. 

Diğer bir arkadaşın çıkıp da kendisini âdeta 
hepsinin, helkesin üzerinde imiş gibi bir tavır 
takınarak konuşmasına Sayın Başkanlı'k nasıl 
(müsaade ediyor, bunu anlamıyorum. 

Muhterem arlkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosunun her üye'si bu mukaddes çatının kudsi-
yetini, bu mukaddes çatının değerini en az bu
rada 'konuşan arkadaşım kadar bilir ve koru

mak için de üzerine titrer. Onun için çok is
tirham edeceğim, mevzuları konuşurken, mevzu
ları dile getirirken konumuz ne ise onu konusa
lımı. İki, üç arkadaşın, şu veya bu grupun ara
sında şöyle veya böyle tartışmalar, gazetelere 
her ne şekilde aksederse etsin, mevcut arkadaş
larımız hâdiseleri yakından müşahede etmişler
dir, bu şekilde âdeta burada zabıtlara geçir
mek, tescil ettirmek ister 'gibi bir gayretkeşlik 
içine bürünmesini ben sayın arkadaşıma yakış
tıramadım. Lüzumsuz şey bunlar. Ben, öğretim 
politikası ile ilgili mevzu konuşurken, fırsat 
bulup şahıslarımız adına konuşma yapamadım. 
Ama kısa iki usul hakkında konuşma yaptım. 
Bu konuşmalar zabıtlardadır. Şahsan ben de 
'bu mevzudaki düşüncelerimi ortaya koymuş 
durumdayım kısaca. 

Bu meselenin tekrar ele alınması veya alın
maması meselesi ve böyle bir araştırma yapıl
ması veya yapılmaması meselesi Ibaşka, bunun 
açılacağı veya açılmayacağı düşüncesinden ha
reket ederefk buraya gelip eğer reddedilirse 
bu önerge, hiç olmazsa şu kürsüde bir şeyler 
söyliyeyiim, önerge dışında, usulün dışında da 
olsa konuşayım isteği içinde olan insanların 
ilk önce, samimiyetinden şüphe ederim. On
ların her şeyden evvel kürsüyü kendi arzula
rına göre kullanmak istediklerini ifade etmek 
isterim. Burada her hangi 'bir oylamadan önce 
şu veya bu çoğunluğa güvenerek, Sayın Baş
kan sen bunu oylayacaksın şdklinde, bu kürsü
nün âdaJbma yalkışmıyaca'k konuşmaların asıl 
bu Senatoyu her hangi bir şekilde, biraz tuhaf 
bir vaziyete düşüreceğine inanan insanım. Onun 
için 'kendi aramızda, hele bu yıl devam elden 
çiok güzel bir anlaşma içimde, gruplar içinde 
olsun, çok iyi bir anlaşma içimde devam eden 
Senato müzakerelerini her hangi bir noktada, 
ufacık bir hâdiseyi, ufacık bir atışmayı, Senato 
sanki hergün gece, gündüz atışmalar ve kav-
ıgalar içinde imiş ıgilbi getirip de .burada teşhir 
etmenin hiç lüzumu yolktur, muhterem arka
daşlarım. Çok üzüldüm ve çok anzu ederdim ki, 
Sayın Başkan tam zamanında bu (konuşmayı 
kessin ve Özgüneş'ten önce Sayın Koçaş'm asıl 
bu sözleri söylememesi gerektiğini sadece ikaz 
ile değil, sözlerini keserek, Umumi Heyeti ikaz 
etmesini arzu ederdim. Maalesef olmamıştır. 
Demokratik bir rejim içinde, Anayasa anlayışı 
içinde ve eşit haklarla şu çatı altında bulun-
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idnğumuza inanıyorsak hiç kimsenin kimseyi 
kendisinden ne bir parmak aşağıda, ne de bir 
parmalk yukarıda görmeye hakkı vardır. Bunu 
•bu şekilde hepimizin bilmesi ve bir birimize 
karşı böyle3e hürmetkar olmamız lâzımgelir. 
Bunu yapamazsak, şu veya bu kimse buraya 
çıkar, akıldanellk eder, ona buna akıl öğretin e-
ye kalkarsa, o zaman sevgiler de bağlar da daha 
çok kopar ve daha çok aramıza buzlar girer. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık, mü
zakerelerin babından sonuna kaçlar usul içimle 
hareket etmiştir. Zaman zaman yaptığı mü
dahaleler zapta geçmiştir. Ve usul hakkında 
•konuşan bütün arkadaşlar da Başkanm tuttu
ğu yolu tasvibeder mahiyette konulmuşlardır. 
Onun için Başkanlık usul dışı bir muamele yap
tığı kanaatlr.de değildir, arz ederim. 

Şimdi, zaman zaman usul dışına kayma is
tidadı gösteren müzakereler bâzı hâdiseleri 
meyana çıkarmıştır, Bu da usul içinde bir usul
süzlük yaratmıştır, misali şurada; bir arkada
şımız Bajkanlığa bir tezkere gönderiyor, bir 
millî müessesenin başında bir A. P. li Sena
törün Genel Başkan olarak bulunması tesyif-
kâr konuşmalarla yerilnıbtir. Binaenaleyh şah
sımda tarizde bulunulan bu müessese hakkın
da konuşmak meeburlyotindeyYm, demekt^do. 
Başkanlık da buna söz vermek mecburiyetinde
dir. İşte usul içinde bir usulsüzlük. Buyurun 
Saym Ertuğ. 

FERİT MELEN (Van) — Usubüzse ne için 
söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sataşma olduuğnu iddia eden 
arkadaşıma kanaatim istikâmetinde sez vermek 
mecburiyetindeyim. Buyurun Saym Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, ben buraya bir sataşmadan 
ziyade bir.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — O halde usul için
de usulsüzlük demeyin de, sataşma var, onun 
için söz veriyorum, deyin. 

BAŞKAN — Tüzüğün gösterdiği müzakere 
şekdini aştığı için usulsüzlük oluyor beyefendi. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bir .müesse
senin hüviyetine gölge düşürecek birtakım ko
nulmalar olduğu için buraya çıkmak meeburi-
ıtinde kaldım, özür dilerim, 

7 . 3 . 1067 O : 1 

Muhterem senatörler, biraz evvel Saym Öz-
ıgüneş buyurdular ki, Hükümet Başkanı, Millî 
Eğitim Bakanı diyorlar ki, biz meslek teşekkül
lerine politikanın girnıçenesini t a ahhlld ediyoruz 
ve taoviibetmiyoruz. Fakat Hı'(kederinin başın
da bir Adalet Partili ve bir genel sekreter 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konunun görü
şülen mevzu ile ne gibi ilgisi bulunduğunu an
lamak iktidarını ben kendimde hkcet.miycrmı. 
Halkevleri bir gönüllü Irzaıet teşekkülüdür, 
bir dernektir, bir meslek teşekkülü değildir. 
Ve ben buraya, seçim yolu ile gelmişimdir yine 
seçim yolu ile gelen Sayın Mehmet Ali Demir 
ve diğer parti mensubu arkadaşlarımız burada 
karsso bir heyet halindedir, hepsi seçim yolu 
ile gelmişlerdir. Ve bu arada Sayın Özgüncş de 
mevcuttur, bu heyetin içinde. Kendisi de bir 
Politikacıdır. O halde politikacıların böyle bir 
meslek teşekkülüne girmelerini tavsiye eden 
Sayın Özgüneş son aylara kadar bu heyette 
vazife almak suret'yie bu düşüncenin içinde 
değillerdir. 

Muhterem arkadaşlar; çok arzu ecbrdk ki, 
bu görüşmeler, bilhassa millî eğitim politikası 
üzerinde yapılan göı üşmeler, hakikaten millî 
eğitim temel felsefesine inen mahiyette ve sa
mimiyette olsun. Maalesef burada iyi niyolkrle 
konuşulmadığını ve bir takını ön yargıların 
dile getirildiğini şu son misalle de görmüş bu
lunuyoruz. 

Saym arkadaşlar; ben bu sözü almaya şun
dan mecburiyet hissettim; halkevleri poFtika 
dışında kalması iâzımgelen ve son devrede po-
IIt.kaya girmemiş bir müessesedir. Bv.nu geti
rip te bu politika kürsüsünde söz konusu et
mek, bu müesseseye gölge düşürmek mânasın-
cladır. Eğer halkevlerinin siyasi bir hareketi 
görülmüşse, onun içinde çalışan insanların si
yasi davranışları görülmüşse, bunu söylesinler, 
arkadaşlarım. Ama, halkevlerinin bir gayesi 
daha vardır. Halkevleri okul dışı eğitimi yapan 
halkı eğitecek bir mües'sescd'T. Asıl mühim bir 
faydası da, muhtelif siyasi kanaatlere mensup 
insanların bir çatı altında, bir vatandaş olarak, 
h'çbir sivsi hüviyete sahibolmaksızın veya si
yasi hüviyetlerini kapının dışında birakarak 
içeride medeni ölçüler içinde münasebet tesis 
etmeleridir. Ve bunu bugüne kadar halkevleri 
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başarı ile yapmıştır. Sayın Banguoğlu'dan son
ra yapılan genel başkanlık seçiminde Sayın 
Özgüneş aday id i Adaylığım kaybettiği an 
veya 'kendi istediği istikamette bir aday olma
dığı an istife edip çekilmişlerdir. Şimdi böyle 
bir hâdiseyi getirip de politika çevresinde 
mevzubahcetmek, bence millî müesseseye, bu
gün üzerinde titriyerek, hassasiyetle uğraştı
ğımız ve siyasetten uzak tutmaya çalıştığımız 
bu müesseseye siyaseti sokmak dernek t u*. Şunu 
huzurunuzda hararetle, saminryetle ve bütün 
nıevcudiyetimle teyidedorim ki, halkevlerine 
asla politika girmemiştir ve gire miyc çektir. 
Halkevleri harkın hizmet nde millî gelenekleri 
ve millî şuuru ayakta tutmak için yaşayacak 
bir müessesedir. Buna hiçbir suretle gölge dü-
şürül memesini rica ederim. Saygılaımıla. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, söyler. ı.dlğim sözler isnaeledilmiştir, 
söz İstiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşmaya cevap 
ikinci bir sataşma fırsatına ruhsat vermez, 
oırun için söz vermiyeceğim efendini. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Balkan, madde ayrı, ben sataşma iddia çimi
yorum. Bana söylemcd ğim söz izafe edildi. 

BAŞKAN — Oradan tavzih edebilirsiniz 
c ind im. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, ben A. P. den Sayın Ertuğ halkevlerinin 
bacındadır, oraya politika girdi demedim. Sa
yın M:liî Eğitim Bakanı, Öğretmenler Millî 
IkOerasyonunun babından Hayrettin Uysal çe
kilsin diyorlar. Doğrudur batim politikacılar 
çekilsin ama ya sizinkiler neden çekilmiyor? 
Öğretmenler M'liî Federasyonu gibi tamamiyle 
bir meslek teşekkülünün başında politikacılar 
bulunduğu zaman orası politikaya giriyor da 
bir yaygın eğitim müessesesinin hem genel baş
kanı, hem genel sekreteri politikacı olduğu za
man neden politikaya karışmış olmuyor? Ben 
zihniyet' vâz'ediyorum, bir. 

İkincisi; ben Halkevleri Genel Başkanlığı
na adaylığımı koymadım. Aksine Celfıl Ertuğ 
koyduğu zaman kendisine Behçet Kemal'in hu
zurunda şunu söyledim: «Koymayın siz aday
lığınızı, ben de koymayayım, bir partili girme
sin buraya, genel başkan olmasın.» dedim Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Sayın Millî Eğitim Ba
kanı. Ben uzun konuşmıyacağım. Önergemin 
bâzı noktalarına değinerek vicdani kanılarını
zın belirmesine, mümkün olduğu ölçüde, yar
dımcı olacağım, sonunda da kanılarınızı bu 
yönde kullanmanızı rica edeceğim. 

Savın Başkanın uvarinasına da uyarak, konu
nun dışına çıkmıyacağım, sadece bu istek üzerin
de duracağım. Aynı taahhüdü Sayın Bakanın da 
uygulayacağını umarak, kendimi sınırlıya cağım. 

B"z b'r önerge verdik, dedik ki, Millî Eği
tim Bakanlığının personelle ilgili politikası çok 
kötüdür. Bunun temelde yatan sakıncalı neden
leri vardır. Millî Eğitim politikası, Bakanı, hat
tâ ikt'clar partisini aşan bir tablo içinde, belirti
lerini ve örneklerini çizdiğimiz bir tablo içinde 
kavgu duyduğumuz bir vönded'r, dedik. Sayın 
Adalet Partisi eözcihü de dedi ki, «Biz denetim
den kaçmayız, acık tartışmalar] a konuların aydm-
laiimasına taraftarız. Yalnız önergelerin amacı 
yapıcı olmalı, Hükümeti engelleme veya zayıf
latma amacı gütmemeli Sizin önergeniz ise zayıf
latmak istiyen, Hükümeti engellemek istiyen bir 
amaç gütmemcktedlr.» Sonra, Sayın Bakan, söyle
diklerimizi tümü ile reddetti, yalanladı. Arkadaş
lar bizi dinlediler. Ben arkadaşlar adına konu
şurken, indikten senra, birçok arkadaşlar, bu de-
d klerlnln enda biri doğru ise durum gerçekten 
kötüdür, vahimdir dediler. Sayın Bakanı dinler
ken de, kanılarına saygı duyduğum bâzı A. P. li 
arkadaşlar, gördünüz mü temelsizmiş bu iddialar, 
yanlışmış, yalanmış bunlar, altında yatan bu imiş, 
dediler. Kanılarına saygı duymasaydım veya 
başka bir amaçla konuşmalardı bir şey söylemez
dim. O halde bir noktaya geldik, açıkça. Bir ta
raf diyor ki, bu iş kötüdür. Örneklerini burada 
verdik, belgeler sunduk, dosyalar getirdik. Vatan
daş dinledi. Aynı görüşleri öğretmen dernekle
rinin örgütleri de yaydı. Gazetelerini hâlâ oku
yoruz, önümüzde mektupları var, hepinize geldi 
sanıyorum. Memleket, kamu oyu gerçekten böyle 
bir şey var mı? Diye bizim sözlerimiz yayınlanan 
bildiriler ve demeçler karşısında, zannederim 
ki, bir kaygıya kendini kaptırmış gibi geliyor. 
Sayın Bakanın da söylediği düpedüz tersi, «Böy
le bir şey yok.» dediler. Tabiî o gün söz istedim. 
Sayın Bakanı çok üzecektim.* Bu önümüzde çiz-
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diği çok zayıf tabloyu yıktığım zaman çok üzüle
cekti. Söz verilmedi bana. Örnekleri tek tek söy
lediğim zaman bana gördün ya» diyen birçok ar
kadaşlar Zannederim ki biraz mahcubolacaklardı 
ama fırsat verilmedi. Her ne ise, oraya yine 
girmiyorum, yalnız söylüyorum ki, bir yerde fi
lim koptu. Biz böyle iddia ettik, o böyle iddia 
etti. A. P. adına konuşan arkadaşım da, Biz de
netimden kaçmıyoruz.» dedi. O halde bu nokta
ya geldiğimize göre, Sayın Mehmet Özgüneş'in 
deyimini kullanacağım, abdestine güvenenler bun
dan kaçmaz. Ben diyorum ki, arkadaşlarım adı
na, söylediklerimiz gerçektir, iddia ediyoruz, öbür 
taraf da aksini iddia etsin, gerçektir. Eğer böy
le bir komisyon kurulursa bütün belgelerimizi, bil
diklerimizi vereceğiz. Belki de kullandığımız söz
ler yeter dahi değildir, daha da kötüdür dedik ve 
diyoruz. Bunların, bir komisyonun incelemesi so
nunda, ak ve kara şeklinde ileriye atılan iddialar 
karşısında bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz, eli
mizdeki belgelere, yaptığımız araştırmalara göre. 

Bir iddia daha yaptık, dedik ki, hiçbir konu
yu yeter derecede incelemeden buraya getirmiyo
ruz. Bu konu da böyle dedik. İddiayı tekrar edi
yoruz. Bunu inceledik ve kesin kararlara vardık. 
Personelle ilgili politika kötü değil, vahimdir. 
İddia ediyoruz. Hükümetin bu iddianın altında 
kalmaması için, Sayın Adalet Partisinin de ay
nı iddianın altında bulunmaması için, o da aynı 
cesaretle, aynı abdese inanıyorsa çıksın, desin ki, 
«Evet, böyledir.» 

Sonuç; ya biz haksızız, boşuna Senatoyu işgal 
ettik.... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Kim 
tesbit edecek bunu... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Komisyon. 
Ya biz haksız olarak Senatoyu boşuna işgal et
tik, suçlamanızda haklısınız. Veya Hükümet hak
sızdır, Hükümet politikasını düzenler. O halde 
kaçacak nesi var bunun? Hiçbir kaçacak tarafı 
yokttur. Eğer kaçılırsa bundan, açıkça diyorum, 
(sözlerinin dıoğru olmaidığı meydana çıkacak 
kaygısı içimde olanlar kaçar. Biz kaçmıyoruz, 
kaygımız ydktuır. Bu noktada kesin söylüyo
rum. Belgelerimiz var, dosyalarımız var, bilgd-̂  
leriımıiz var. Dediklerimiz doğrudur. Hükümet 
ide «hayır» deldi. O halde aıfcadaşlarımıızın, bir' 
senatöre, taraf olmıyan bir senatöre yakışan tu-
t'umları takdirle karşılıyoruım. Onlar da çıktı

lar, «evet», dediler, bu tartışmalara sahne ol
muştur ,Senato. Türk kamu oyu da 'bunları din
lemiştir. Ak ve kara iddiaları 'meydana çıksın. 
Bir daha Senato meşgul olmasın. B:en de onla
rın önergelerine kaitıldım, faızla meşgul etme
mek için. Bu noktada ısrar edişâmin selbeibi 
açıkça budur. Evvelce Sayın Bakanın, dayanık
sız dediğim beyanlarına, kaırşılık veremedim, 
konuşturulmadık, yarıda kaldı. İneelenlmıedi, ar
kadaşlarımız yalnız bizi dinlediler. Yalnız bizi 
dinlemek değil, komisyon seçilir, aylarca çalı
şır, belgeleri inceler, bütün partiler bu koımis-
yona katılır, bir rapor getirirler. Sonuç, elbette 
yalnız personel tâyini ile değil zannediyorum 
ki, sizin de yakındığınız konulara ışık tutacak, 
politikacı nasıl karışıyor, akımlar nasıl karı
şıyor hepsi meydana çıkacak. Biz de sizinle be
raberiz. Bütün bu demekleri politikadan kur-
'taralım ama bunıu bir incelemeye dayıyahm. 
Yotksa Sayın Bakan dışında şey söylüyor, yeldi 
kişi tevkif olunuyor, bir tanesi om yıl öaııee sıolcu 
propagandası yapmış, diyor, Altısı?.. Altısına 
söz yok. Biz de alkışlıyoruz bunu. Böyle bir be
yanla bu iş bitmez. Biz, bir dünya görüşü far
kına dayanan, nedenleri çjok önemli olan, ge
niş çaplta yürütülen bir kötü personel polütıilka-
sı Millî Eğittim Bakanlığını kötü yönde itmek
tedir, diyoruz, işte bu iddia ağırdır. Bilerek 
söylüyoruz. Kamu oyu da duyuyor. Sayın Ba
kan da böyle bir şey yoktur, diyor. O halde m-> 
nuç,; biz mi yalan »oyluyoruz, yoksa Sayın KJal-
paklıoğlu da katılarak. Bakanlığın mı gerçek 
dışı konuştuğu meydana çıkmalıdır. Işıte, ab-
deste inanmak buna derler, lamanda şüphesiz-
lik buna derler. Bizıiım imanımızda ve abdesti-
mizide şüphemiz olmadığı için bütün belgeleri
mizle, bütün dokümanlarımızla komisyonun em-
ıiindeyiz. Konunun aydınlığa çıkmasına yardım
cı olacağız. Siz de aynı inanış ve imanda iseniz, 
aibclesitlte şüphe yoksa, buna katılırsınız. Saygı
larımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı 
buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-
ıGİZ (Uşak) — öok Sayın Başkan, sayın arka
daşlarını; geçen haftalar içinde; son zamanlar
da öğretmenlere baiskı yapıldığı iddialsiyie Sa
yın Ahmet Yıldız ve sekiz arkadaşının vermiş 
bulunduğu gtenel görüşme önergesi üzerinde bu
rada uzun uzun konuşuldu. 
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Bu konuşmalar dönt gün devam etti. Konuş-" 
malarda; sayın takrir sahipleri, dağıea* parti 
'grup sözcüleri ile senatör arlrafdaşlaraimız görüş
le rini uzun, uzun bildirdiler. Bu konuşmaların' 
sonunda yaptığım açıklamada da arz ettiğim üze
re, konuşmalardan memnun olduğumu beyan et
miştim. Memnun oluşumu da şuna bağlamış ve 
Yüce Senatoda bu konunun benim tarafımdan 
'açıiklanımasma imkân verilmiş olmasından ötü
rü memnuniyetimi arz etmiştim. Çünkü bu ko
nuları basına veya her hangi bir yol ile umumi 
efkâra maalesef duyurmaktan çıekinliyorldum, 
kaçınıyordum. Bu endişem, bir öğretmene ait 
söyliyeceğim her hangi bir cümlenin bütün öğ
retmenlere .teşmil edilmesi kaynağını taşıldığum-
dan doğmakta idi. Aıma diğer arkadaşlarla bir
ilikte Sayın Yıldız, Sayın Selâhattin Özgür ve 
Hüseyin Atmaca arkadaşlarımız ileni süridükle-
r<i otuzu geçen misalleriyle birlikte isim de zâk-
<tfettiklerimden bendeniz 'de bunları ariız ve amlk 
açıklamak zıoruncla kaldım. Yalnız gteçen konuş
mamda ifalde etmiştim, bu açıklanmaları yapar
ken yer tasrih ettim Ve fakat istim vermekten 
ımıünukün olduğu kadar içtinabetltim. 

Böylece, efkârı uıınumiyenin üzerinde hassa» 
siyetle durduğu iddia .edilen ve 125 000 öğret
menin huzursuz oluşu sebebini doğuran mese
leleri, buralda gayet etraflı şekilde açıklamış 
bulunuyorum. Bunu yaparken, mdllî eğitimimi
zin anaımeselelerine de temaıs eden bir konuşma 
yapmıştım. 

Simidi Mehmet Özgüneş arkadaşımız, millî 
eğitim politskasıniin da bu konunun içerisinde 
görüşülmesi veya konuşmaların bu noktaya ka
dar taşması zaruridir, gibi bir ifadede bulun
dular. Halbuki bendeniz hem geçenfci konuş
mamda buna biraz temas ettim, hem de bir haf
ta önce Yüce Senatoda, bütçe münasebetiyle 
yaptığım konuşmada yine uzun uzun mdllî eği
ttim politikamızı arz ve izaha çalıştım. Mecliste 
de aynı konuşmayı yapmıştılnı. Bütçe K'oımisyo-
nunida da aşağı - yukarı aynı konuşmayı yap
tım. Geçıen sene de gene üç defa buna benzer 
ıbir konuşma yapımışjtım. Bu konuşmalarımida 
doğrudan doğruya millî eğitim politikası gibi 
gayet geniş ve devamlılık ifade eden bir politi-
ıka içerisinde, iktidar Hükümetinin seçim be
yannamelerinde ve biraz öncıe arkadaşımın ifa
de ettiği gibi, tüzüğünjde, Hükümet prioigraimın-

da yex alan nolktalar üzerinldeki Bakanlık ola
rak yaptığımız çalışmaların neler olduğunu da 
ifaide etmiştim. 

Bu bakıımidan bendeniz Sayın Mehmet Özgü-
neş arkadaşıımıın maarifin genel politikası hak
kında bir araştırıma yapılması mevzuunu yal
nız Hükümetin mevzuu ile ilgili olarak müta
lâa etımıekteyim. Çünkü Cumhuriyetin millî eği
tim politikası, ancak, hükümetler veya iktidar
lar değiştiği zaman, bâzı rötuşlara tâıbi tutula
bilir. Kökten değiştirırnie diye birşey olamaz. Sa
yın Özgüneş'in biraz önceki konuşmaları millî 
eğitim politikasının genel anlamdaki şeklimden 
ziyade - ki, bunu burada kısa bir zamanda bul
mak, hattâ araştırtmakla bulmak mümkün de
ğildir - bu, uzun vâde istiyen çalışmalara bağlı-
ıdır ve mütehassıslar tarafımdan yapılması lâ
zımdır. Senato gibi bir siyasi organın millî eği
tim politikasını ancak politik cephelerinin, 
halkla «olan münaıseibetler: bakımından bâzı nok
talarına temas -etmesi, mümkün olabilir. Haki
ki mânada ve gıeniş anlamlcla millî eğitim poli
tikasının siyasi organlar' tarafından tanzimi 
ıkolay kolay yapılacak birşey değildir. Bu, ta
rihe kaldar giden, bir evveliyatı olan bir politi
kadır, bir yapıdır. Bunu değiştirmek mümkün 
değildir, aneak rötuş yapılabilir. Benldeniz Sa
yım Özgüneş'in ifadelerini, bu rötuşlar olarak 
anladım. Esasen şunu arz etmek istiyorum, bu 
rötuşları ben daha evve] de bildirmiş Hüküme
tin bu türlü rötuşlarının neler olacağını ve ne
ler yapılacağını ifade etmiş bulunuyorum. 

Çok sayın arkadaşlarım, şimdi ben şu nok
tadan haırekete geçeceğim. Genel görüşme 127 
nci malddeye göre açılm:ştır: «Hükümetin Veya 
bir Balkanın siyaset ve icraatiyle ilgili belirli 
bir konunun görüşülmesi» Geçen genel görüş
menin açılması sırasında buna uygun hareket 
edilmiş, karar verilmiş ve genel görüşme ya
pılmıştır. Bakanın icraatiyle ilgili, belirli bir 
ıkonu. Bu, öğretmenlerin nakil esaslarına, Ba
kanlık emrine alınmaları esaslarına istim/adet-
tİFİlimistir. Konuşmalar da burada Senatoda 
'O noktadan cereyan etmiştir. Bugünkü konuş -
ımıanın esası ise, 133 ncü maddede ifadesini bu
lan, «araştırıma belli bir konulda, bilgi edinmek 
için» dir. Bu belli konunun şüphesiz geçen haf
ta konuştuğumuz öğretmen naikilleriyle ve Ba
kanlık emrine alınma konusu ile ilgili olması 
iâiZimgelir. 
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Şjmdi muhterem arkadaşlarım, geçen haf
ta da arz ettim. Bakanlık emrine alman öğret
men sayısı zamanımda 27 dir. Bu arada bunla
rın bir kısmı vazifeline iade edilmiştir. 305 öğ-
r çıtım en de nakledilmiştir. Bunları geçen defa 
arz emtian. Sayın Yıldız geçen haftaki genel gö
rüşmeye aldolan takririnde, «Atatürk'ün nut
kunun okuiıulması, Anayasanın ilke ve amaçla
rının öğrenilmesi, 27 Mayışan nedenleriyle amaç
larından söz edilmesini bile kovuşturma konusu 
yapıyor Bakanlık» diyen üç maddeyi, son cüm
le olarak toplamış bulunuyor. Burada yaptığı 
konunmalaıda da kendileııi, bilhassa bunu be-
lijtaıek istediler ve «ben, şu suçtan, yüz kızar
tıcı suçtan veya şu münasebetsiz hareketten 
ütÜJÜ ye/i değiştirilmiş, nakledilmiş, Bakanlık 
eımnlne alınmış olanlardan bahsotmiyeceğ'/m. 
Buna sözümüz y:k. Bakanlık bu tasarrufu ya-
pajlllr. Ancak ben şunlar üzerinde duruyorum» 
dediler ve misallerin; bunlar üzerine bina etti
ler. Burada ileri sürülen misallerin hepsi aşağı 
- yukarı bu üç madde üzeninde toplanmış bulu
nuyordu. Halbuki, verdikleri misaller içerisin
de, bu üç maddeye gidenlerin adedi, iki - üç ta
ne idi. Ama burada 33, 33 tane blm saydılar, 
hiçbiri bununla alâkalı değildi. Şimdi bu nok
tadan harnket ederek bir mâ"aıza!";ta bulunmak 
br.'yornm. O takdiıde genel görüşme; tahkik 
•cd'lmlş muayyen hususlardan ibaret bir görüş
meye inhisar o:.jlrllmeaıiş, bunun dışına çıkıl
mak sıv-cıt'yle nakledilenler veya Bakanlık em
rine almanlar buradan ismen ifade edilmek is-
t:amijt.lr. İ£:.ıde ed'ilımılyrccık denildi, ifade edil
di. Şüphesiz o takdirde Bakanlığımız da bu açık
lamaları yaparken, burada ileri sürülen isim
lerin hepsine cevap vermek zorunda kalmıçıtır. 
Bu arada şüphesiz bu noktalara da cevap ver-
m'ntir. 

Şimdi Sayın Yıldız, özgün eş ve Koçaş arka 
dışlarımızın verdikleri önergelere iltihak etti 
ğlne göre, kendisinin araştırma hususunda ver 
diği 'önergeye, istinadetmemiş oluyorlar. Bu tak 
dirde bendeniz de o önergeye istinaden bir ko 
nuşma yapmayacağım. Sayın Özgüneş'in ve Ko 
çaş'm vermiş olduğu önergeye Sayın Yıldız da 
iltihak ettiğine göre bu ikisini tahlil etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Sadi Koçaş 
diyorlar ki ; «genel görüşme meseleye vuzuh ge
tirmemiştir.» Şimdi, vuzuh nasıl meydana gelir? 
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Sayın Yıldız ve diğer iki arkadaşı birtakım 
misaller, örnekler verdiler. Şöyle yapılmış, de
diler. Bendeniz de, Millî Eğitim Bakanlığında 
2G umum müdürüm ve 7 tane müdürüm, 6 tane 
müsteşar muavinim ve iki müsteşarım olduğu 
halde, Sayın Yıldız'm verdiği örnekleri müdür
ler encümeni yaparak, dosyaları birer birer ge
tirerek, ariz ve amik tetkik ettik. Hatamız var 
mı bakalım, görelim dedik. Çünkü hatadan dön
mek güzel şeydir. Hele öğretmen kütlesi içeri
sinden, bir kimse olunca bunu yapmak büyük 
şereftir, zevktir, vazifedir. Âdeta özlenen bir 
şeydir, hatadan dönmek. Hoca da bunu öğretir. 
Biz buyuz, başka bir şey değiliz. İnanın, hata
mızı bulamadık. Hissî bir nokta bulur gibi ol
duk. Onları da burada ifade ettim. Eğer filân 
yere naklettiğimiz kimsenin çocuğu hasta da 
hakikaten onun için buraya Ankara'ya gelmiş
se, yakın bir yere vereyim dedim. îfacle ettim, 
hissî olmaktan da kendimizi kurtarmak gayre
tinde olduğumuzu burada ifade ettim. Bütün iyi 
niyetimizle meseleyi inceledik, tetkik ettik. Çün
kü tetkik etmek mecburiyetindeyiz muhterem 
arkadaşlar. Anayasa bu gmel görüşmenin arka
cından araştırmanın geleceğini, araştırmanın ar
kasından bilmem şu müeyyidenin geleceğini, 
onun. arkasından şunun geleceğini kaydeder. Bir 
Bakanın en müşkül vaziyetlerde, Divanı Âliye 
kadar gidebileceğini idrak etmesi lâzımdır, bu 
malûmdur. Ben böyle bir vaziyet karşısında, bu
radan muhterem arkadaşlarımdan birinin perva
mız bir ifade şeklinde «yalan beyanda bulundu
ğu» mânasına gelecek - belki o kelimeyi kullan-
lı, belki kullanmadı, pek takibedemedim - bir 
hareket yapması, esasen mümkün değildi, ola
maz böyle bir şey. O takdirde, benim buraya ge
tirdiğim vesikaların hepsinin sağlam, resmî ve
sikalar olması kadar tabiî bir şey olamaz. Dik
kat buyurmuşsanız, ben burada cümleleri okur
ken, okuduğum cümlelerin vesikalardan alınmış 
cümleler olduğunu söyledim. Bunun dışında 
söylediğim şeyler, belki politik sözlerdir, keli
melerdir, cümlelerdir. Ama, konuyla ilgili olan 
cevaplar tam mânasiyle vesikaların içindeki 
cümlelerdir. Müfettiş raporundaki cümledir, di
siplin komisyonu kararındaki cümledir, müdür
ler encümeni kararındaki cümledir. Mahkeme 
kararındaki cümledir veya savcının ifadesindeki 
cümledir, şudur, budur. Başka bir şey olamaz. 
Şimdi, böyle olmasına rağmen «itimatsızlık ha-
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vasi meydana geldi» diyerek araştırma isten
mektedir. Şüphesiz bir kanaattir. Üç muhterem 
arkadaşımız da iltihak etmiştir, belki başkaları 
da iltihak etmiş olabilir, muhterem bir kanaat-
tiı*. Nihayet burada bir karara varılıp varılma
ması, Yüce Senatonun sayın senatörlerinin 'her 
birinin vicdanlarında meydana gelen, gelecek 
olan karara bağlı bulunmaktadır. Bir neticeye 
bağlanacaktır. Onun için Sadi Koçaş arkadaşı
mızın «gonel görüşme vuzuha getirmemiştir» sö
zünü bendeniz doğrusu kavrıyamamış bulunu
yorum. 

Sayın Sadi Koçaş, «Genel görüşme, sonunda 
bilâkis birçok makam sahipleri 'büyük bir töh
met altında kalmış bulunuyor» diyorlar. Şimdi, 
töhmet altında bulunan makam sahiplerinden» 
bu sözden, bendeniz, «Millî Eğitim Bakanlığını» 
çıkarıyorum. «Makam sahiplerinin» başka mâ
nada kullanılmış olmasına imkân yoktur. Millî 
E "itim Bakanlığındaki muhtelif tasarruf erbabı, 
yani umum müdürler, müsteşarlar falan olacak, 
yahut valiler olacaktır, töhmet altında bulunan 
makam sahipleri. O zaman, bu töhmet altında 
kalma fiili, benim 'buradan yaptığım konuşma
dan ötürü değildir, çünkü benim yaptığım ko
nuşma, mutazarrır olmuş kimsenin bildiği bir 
konuşmadır, bir neticedir. Makam sahibi, 'bun
dan niçin töhmet altında kalsın. Makam sahibi 
ancak burada mukabil iddialardan töhmet altın
da kalabilir. O takdirde Sayın Yıldız'm yaptığı 
konuşmadan makam sahipleri töhmet altında 
kalmıştır. Biran için kalmış olabilir. Ama, ben 
bura:1a açıklamayı yaptıktan sonra böyle bir 
«töhmet altında bulunan makam sahiplerinden» 
dirde Sayın Sadi Koçaş'm bu cümlesinde bir bağ
lantısız hal görüyorum veya yanlış bir ifade tar
zı olduğuna hükmediyorum. 

Yine diyorlar ki, «genel görüşmede söylenen
lerin doğru olup olmadığı şüpheli kalmıştır.» 
Biraz önce arz ettim. İnsanlar şüpheci olabilir
ler. ilim de şüpheciliğe istinadeder. Fakat haki
kati bulmak için daima şüphenin sonunu bul
mak, başa çıkmaz bir araştırma hâdisesi olma
mak da lâzımgelir. Hangi meselede şüphelenmiş 
olabilirler? Şimdi Sayın Yıldız bir konu koy
du orta yere. Filân öğretmen, filân yerden 
falan yere alınmış, sebebi de şuymuş, dediler. 
Bendeniz buraya çıktım, «evet bu öğretmen, 
filân yerden falan yere alınmış, orası doğru 

ama sebebi Saym Yıldızın söylediği gibi değil, 
sebebi, müfettiş raporuna şu, şu prosedüre göre 
şudur» dedim. Bunun doğru olmıyan yeri nere
sidir? Bunu anlıyanııyorum. O takdirde Sayın 
Koçaş arkadaşımızın «şüpheli kalmış» sözü-
ntkıde bir müstcnidatı olmaması icabeder. Ta
biî yine aynı şeyin üzerine bina ederek devam 
ediyorlar takrirlerine: «Şüpheli kalması neti
cesinde Bakanlık ve tekmil yetkililer müşkül 
durumda kalmışlardır.» Aslı, esası olmıyan bir 
şeyden ötürü Bakanlığımızın hiçbir yetkilisi 
müşkül durumda kalmamıştır. Bakanlığımda 
çalışan çok lcymctli arkadaşlarım bana, bu açık
lamaları net bir şekilde yaptığımdan ötürü te
şekkür ettiler. O takdirde müşkül durumda 
kalmak, töhmet altında kalmak gibi bir mesele 
; ne vzııubahis delildir. 

İşte diy ,-rlar, «araştırma yapılmasını, bu şa
hısları töhmet altından kalmaktan kurtarmak 
için» rica ediyoruz. Eğer Yüce Senato bu neti
ceye ulaşırsa, Bakanlığımız gayet tabiidirki 
Senatonun kararma inkiyat edecektir. Başka 
şekli düşünülemez, olamaz. 

Şimdi buradaki konuşmalarına ayrıca temas 
etmek istemezdim. Fakat bir iki cümlesi var; 
İhym Sadi Koçaş arkadaşımızın: «Kimin haklı, 
kimin haksız olduğunu bilemez hale geldik, mek
tuplar al yoruz, genel görüşmeyi bunun için 
destekledik». Şimdi tabiî bu mektuplar, kendi
sinin mağdur olduğunu söyliyenlerden, iddia 
edenlerden geliyordur. Ben de mektuplar alı
yorum; «iyi ediyorsun, diyorlar, bana da. Ama 
ben bunu, doğru bulmuyorum. İyi ediyorsun 
meselesi değil, ben etmiyorum ki; öğretmen ken
disi yapıyor, kendisi bu neticeye ulaşıyor. Ken
di kendine bir suç işliyor. Doğru, iyi olmıyan 
bir hareket yap-yor. Öğretmenliğin sınırının dı
şına çıkıyor, kendisi buna müstahak hale geli
yor. Şimdi, ben bununla öğünmüyorum. Ve 
âdeta bl'yle bir şey yoktur, olmaması lâzımdır, 
gibi geliyor bana. Bunu, bayrak yapmıyorum. 
Öğretmenler bu işten memnun oluyorlar, ben bu 
işe devam edeyim, demiyorum. Çünkü benim 
Bakan olarak, vazifem kanunlarla, tüzüklerle 
sınırlanmış, tahdidedil mistir, onun ötesine ge
çemem. Burada iddia edildiği gibi bir cunta 
klaresi ile Bakanlık idare edilemez. Böyle bir 
şey olamaz. Bu gayet lüzumsuz ve manasız bir 
söz. Elinde kanun kuvveti bulunan bir Hükü-
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met, dernekler emrinde bulunamaz, çalışamaz. 
Böyle bir şeyi havsala almaz. Nasıl iddia edilir 
bilmiyorum. Acaba derneklerle çalışmışlar mı-
dırki bu iddiayı yapıyorlar?.. 

Böyle şey olmaz arkadaşlar. Hükümet der
neklerin emri ile çalışamaz. 

«Millî eğitim camiası hakkında şüphelerle 
doluyum», cümlesini kullandılar. Nasıl söyli-
yebilirsiniz Sayın Koçaş? «Millî eğitim cami
ası hakkında şüphelerle doluyum» diye. Ben 
bu cümlenin fazla tefsilâtma girişmiyeccğim. 
Çünkü benim, geçen gün korktuğum başıma 
geldi. Onları arz edeyim müsaade edilirse. De-
dimki: Ben burada bir iki açıklama yapacağım. 
Yarın umumi efkârda bizim bu açıklamaları
mızı istismar ederler, Bakan 125 bin öğretmene 
böyle dedi, şöyle dedi, derler. Bunun için 
şimdiden ikaz ediyorum ki, 125 000 öğretmeni 
tenzih ederim, dedim. Dediğim halde Sayın 
Koçaş geldiler burada, yine aynı cümleyi söyle
diler, «Bütün öğretmenleri töhmet altında bı
raktı» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen günkü cüm
leyi aynen tekrarlıyorum. «125 000 öğretmenin, 
125 000 i de bu memleketin istikbalini meydana 
o,etireeek gen*1 yavrular] yetiştirmek i^in efcnl'a, 
başla - sizin arzu ettiğiniz kelimelerle söylüyo
rum, arzu ettiğiniz, diyoranı, bizim içimizde 
mevcuttur - Atatürkçülük mânasını taşıyan bir 
idealizm ile yetiştirilmektedirler. Bu Atatürk
çülüğü biz, CTarplılaşmak, Batılılaşmak, ilerle
mek, bu memleketi kökünden yüceltmek mâna
sında alıyoruz. Bunun dışında başka bir mâna 
da kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Sizler de bu 
mânada kabul ediyorsunuzdur, ama burada, bu
nu başka bir ağızla ifade ediyor, bizden ayrıl
mış gibi söylüyorsunuz. Bizden ayrı olamazsı
nız arkadaşlar. Bizden ayrı nasıl olursunuz, ola
mazsınız. (A. P. sıralarından alkışlar) Esasen 
bunun başka türlüsü düşünülemez. Türk halkı, 
köyünde Atatürk büstü dikmek için bana mek
tup yazıyor. Köylü Mehmet ağa, «bana Ata
türk büstü gönderin» diyor. Burada, halk Ata
türkçülüğe karşı olarak takdim ediliyor. Bun
lar eskimiş, bayatlamış politik lâflardır. Bun
ların üzerine politika bina edilemez, Türkiye'de 
32 000 000 Türk mutlak mânada Atatürk'ü 
bağrında yaşatmaktadır. Bununla iftihar etmek
tedir. Adalet Partisini bundan ayıramazsınız, 

arkadaş : Sizler ayrılabilirsiniz belki, biz ayrıl
mayız, olmaz öyle şey. (A. P. sıralarından, al
kışlar) Tabiî hareket noktanız bu olunca, Ata
türk düşmanı, Atatürk'ün nutkunu okuduğu 
için öğretmen hakkında kovuşturma yapıj'or. 
diyorsunuz. Biz, diploma tevzii merasimlerinde, 
iftihara geçmiş talebelere, Atatürk'ün nutkunu 
dağıtıyoruz. Sayın Sadi Koçaş, çok rica ediyo
rum, Atatürk'ün nutkunu diploma törenlerinde 
biz çocuklara veriyoruz, dağıtıyoruz. Evet eğer 
biz Atatürk'ün nutkunu okuyan öğretmenin ta
kipçisi haline gelseydik böyle bir şey yapmaz; 
roman dağıtırdık, dağıtacağımız kitap da çoktu. 
Tabiî muhterem arkadaşımız, bunun hepsini bi
lirler, fakat bilmemezlikten geliyorlar. Çünkü 
Atatürk'ün bayraktarlığını yapacak yalnız ve 
yalnız onlarmış... Olmaz böyle şey!.. Bugün bu 
yaratılan ithamlar doğruysa gençliği bu öğret
menlere nasıl emanet edeceğiz?.. Evet, işte hata 
yapan, sınırı geçen öğretmene gençliği emanet 
etmemek için Bakanlık emrine almışım. Yaptı
ğım iş budur. Bunu bırakalım mı muhterem ar
kadaşlarım, bırakalım girsin mi sınıfa? Benim 
burada müdafaa ettiğim fikir budur. Sayın ar
kadaşlarım da bunun böyle olduğunu biliyorlar. 
Fakat nedense bu iddialarda da bulunuyorlar. 

Şimdi Sayın Mehmet Özgüneş arkadaşım 
aşağı - yukarı buna benzer cümlelerle önergesi
ni vermiş bulunuyor. Bu cümleler de üç esasta 
toplanabilir. Genel görüşmede «birbirine tama
men zıt iddialar ortaya atılmış» tabiî burada 
sual makamında soruluyor, karşılığında cevap 
veriliyor. Cevapta, «zıtlık» diye bir şey yoktur, 
bir «açıklama» vardır. Benim cevabımda zıtlık 
aramak doğru değildir. Bir tasarruf yapılmış
tır. Bu tasarruf burada Sayın Yıldız tarafından 
yanlış dile getirilmiştir. Bendeniz «Öyle değil, 
böyledir» demişimdir. Bunda zıtlık diye bir şey 
mevzuubahsolamaz, açıklık va'rdır. Bu açıklık 
ise, itimatsızlık doğurur mu bilmiyorum? Açık
lığın bilâkis rahatlık doğurması lâzımgelir. Zıt
lık doğurdu, diyorlar. «Bir tarafça isim ve yer 
zikredilerek bâzı olaylar ileri sürülürken, bu 
olaylar diğer tarafça da reddedilmiştir» diyor
lar. Hayır efendim, ne münasebet. İsim ve yer 
zikredilmiştir, bendeniz de mecburum o isim ve 
yeri zikretmişimdir. Olayı anlatmışımdır. O şöy
le anlatmış, ben böylesi de vardır, o da vardır 
bu da vardır, demişimdir. Ret diye bir şey söy-
lememişimdir, «Siz böyle diyorsunuz ama muh-
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terem arkadaşım, bizim de yaptığımız budur» 
demişimdir. Bu ret değildir ki. Gayet ayan be
yan bir açıklamadır. Bunu bu mânada kabul 
etmek lâzımdır. Araştırmayı, bu mânada öner
ge haline getirmeyi ben katiyen, bilmiyorum, 
ama telif edemedim, bağhyanıadım. 

«Öğretmenlerin huzura kavuşması için ger
çeklerin ortaya çıkarılması zaruridir.» Evet. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada mü
him bir nokta var. öğretmenleri huzursuz eden 
neşriyattır. Neşriyatı idare eden bir dernektir. 
Şimdi öyle ise öğretmenleri huzura kavuştur
mak için Bakanlıktaki dosyaları karıştıracağı
nıza, - hep beraber, ben de bulunacağım, şu 
dosyayı istiyeceksiniz, takdim edeceğim, - ka
rıştıracağınıza, neşriyatı durduralım. Elimizde 
m i l . Durduranlayız. Basın hürriyeti vardır. 
Ama bu Yüce Senatodan bütün partilere men
sup değerli arkadaşlarım çıkarlar, bunu ifade 
ederler, rica ederler. Ben de başta olmak üzere 
rica ederiz. Bu demek değildir ki, Millî Eğitim 
Bakanlığında bu türlü neşriyat durursa, gizli 
kapaklı işler yapılacak. Hayır, Bakanlık her za
man açıktır. Muhterem arkadaşlarımız sual so
rabilirler, cevaplarını takdim ederim. Yazılı 
sorarlar, en ince teferruatına kadar arz ederim. 
Sayın özgüneş arkadaşımın burada sözlü ola
rak sorduğu bir soru kendilerini tatmin etme
miş olduğu için tekrar yazılı sorusu üzerine 11 
sayfalık, Teftiş Kurulunun teftiş raporunu ay
nen kendilerine takdim etmiş bulunuyorum. 
Ben istiyorum ki, benden lütfen böyle isteyin, 
derhal takdim etleyim hepsini takdim edeyim. 
Ama çok rica ederim, bunu politik havasına 
sokmıyah'm. öğretmenleri, politikacılar olarak 
alet etmiyelim veya bu yola gitmiyelim, «Der
neklerin başından politikacılar çekilsin» sözü
nün altında esasında bunlar vardır. Elbirliğiyle 
ancak bu iş olabilir, yapmazsak olamaz, öğret
menlerin huzura kavuşması için gerçeklerin or
taya çıkması zaruridir. Gerçeklerin kanaatimce 
ortaya çıkması icabeder, benim geniş mâruzâ
tımda iki saat 40 dakika konuştum ve şu anda 
çantamın içindedir zabıtlar, 120 sayfa zabıt var
dır. Gayet açık bir şekilde burada arz ettim. 
Bunun neticesinden hareket ederek bir araştır
maya gitmek şüphesiz yine Yüksek Heyetinizin 
her birinin vicdanlarında meydana gelen karara 
iktiran etmesi lâzımgelir. 

Şimdi, «Şu öğretmen sizden, bu bizden diye 
öğretmen partiler arasında bölünmeye başlar
sa memleket ve millî eğitimde huzur olmaz.» 
deniyor. Doğru. Zaten geçen seferki görüşme
lerde C. H. P. Grupu adına konuşan sayın ar
kadaşımız da, «mademki bir sınıfta muhtelif 
partilere mensup kimselerin çocukları vardır, 
o takdirde öğretmenin bitaraf olması lâzım
dır,» demişlerdir. Bizim de istediğimiz bun
dan ibarettir. Öğretmenin siyasi bir kanaati 
olamaz mı?.. Olur. Sandık başına gider, reyi
ni atar, mesele biter. Siyasi kanaatini bayrak 
yapamaz öğretmen. Siyasi bir partinin davu
lunu çalamaz öğretmen. Öğretmenin eline Tür
kiye'nin istikbali verilmiştir. O istikbali yapar
ken, biraz önceki Atatürkçülük hedefi, anla
mı içerisinde vazifesini dirayetle, liyakatle yap
ması lâzımgelir. Bunun dışında yapmasını is
temiyoruz. Bu bakımdan filân derneğin, falan 
derneğin tesiri altındaymışız gibi hareket et
mediğimiz meydandadır. Etmek de istemiyoruz. 
açık konuşuyoruz. Bütün öğretmenler muhte
remdir. 

Dün bana bir sendika geldi. Ne sendikası-
smız dedim, İlkokul Öğretmenleri Sendikasıyız 
dediler. Ben sizi tanımıyorum, dedim. Efen
dim biz sessiz sessiz çalışırız, dediler. Ama dedim 
Türkiye Öğretmenler Sendikası diye bir sendi
ka daha vardır, T.Ö.S. Sendikası. O bütün öğret
menlerin sendikasıdır dediler. Dedim, o boyuna 
beyanatta bulunuyorlar, gazeteler yazıyor fa
lan?.. Efendim onlar öyle çalışıyorlar, biz ha
kiki bir öğretmen hüviyeti içinde çalışıyoruz ve 
bâzı arzularımız vardır, bunları size arz etmek 
istiyoruz, dediler. Benim bundan haberim yok
tu muhterem arkadaşlarım. Böylesi de var bu 
işin, Bu şekilde olgun müesseseler de vardır. 
Öbürüsü de olabilir, niçin olmasın? Öğretmen
lik şarlatanlık değildir, öğretmenlik ağır baş
lılık demektir. Öğretmenlerin bütün meselele
rini hükümetler daima iyi niyetle halletmek 
yolundadır. Bugün eriştiğimiz seviye gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin öğretmenlere ver
diği ehemmiyetin neticesidir. Bunlar devamlı 
şekilde bina edilmiş ve bugünkü Türkiye Cum
huriyetinin her köyünde bir okul şekline gi
ren okulları, liseleri 900 ortaokul, 200 lise, şu 
kadar sanat okulu, 2 bin tane orta dereceli okul 
7 üniversite meydana gelmiştir. Bunlar öğret
mene verilen ehemmiyetin neticesidir. Bizim 
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başka türlü düşünmemiz mümkün delildir. 
Bunu bütün öğretmen kütlesinin bilmesi la
zımdır ve bilirler, ama bilmiyor diyenler birkaç 
kişiden ibarettir. 

«Millî eğitimde melun eller var, karıştırı
yor, öğretmeni öğretmene düşman ediyor, bu 
elleri bulmak için araştırma açalım.» diyor
lar. 

Melun el hiçbir zaman görülmez sayın ar
kadaşım. Melun el melanetini gizli olarak ya
par. Bu araştırma açıldığı zaman dahi bu eli 
bulamazsınız muhterem arkadaşlarım. Ben bu
nunla açılmasın demek istemiyorum, bu elle 
daima gizlidir ve geçen hafta yaptığım konuş 
mada bu gizli ellerden bahsetmişt'm. Mesele 
budur. Bu yolla bulunmaz bu gizli el. 

SABAHATTİN ORITON (Giresun) — Be
lidir onlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN 
GİZ (Devamla) — Muhterem arka d ıslarım. 
S iyin Ahmet Yıldız'm önergesinden bahsetmi-
yeceğim. Şimdi yalnız «Dernekleri politikadan 
kurtaralım» sözüne iştirak ediyorum. Dernek
leri politikadan kurtaralım. Böylece bu mese
le halledilir. Şimdi ydnız bunun altında sı
vardır. Dernekleri politikadan kurtaralım sözü 
SvjyıCiııyöi, guzeı, uu.raû.a ncpmıız ö^y.u.y_.ırrz 
her parti söylüyor, tatlı güzel söz. Bunun al 
tında Bakanlık da politikadan knrtnkım a-iV 
bir s"z vard'r. Bakanlık millî eğitini politika 
sim Hükümetin Programına göre yürütecek
tir. Ama öğretmenin mutlak mânada bir parti
nin malı olması lâzımgeldi£i hususundaki ka
naati sağlamdır. Bakanlıkta bu kanaat hâkim
dir ve hâkim olması lâzımdır. Bunun da drj ni
da, derneğin politikanın üstünde kalması, onun 
dışında tutulması ieabeder, onun içine sokulma
ması icabeder. 

Çok muhterem arkadadarmı, bir nektoya 
daha etmas ettikten sonra sözlerimi bitirece
ğim, müsaade ederseniz. Elimizle kanın-lar var
dır, yaptırımız tasarruflar bu kanunlara isti
naden yapılmıştır. Bu hem bu kanunlara İnm 
de bu kanunlara istinaden yapılan tüzüklere 
istinaden yapılmıştır. Veya Bakanlar Kurulu 
kararlanma istinaden yapılmıştır. Meselâ ilko
kul Öğ etmenleri Nakil Yönetmeliğine ait Ba
kanlar Kurulurun kararı, 6 1496 caydı 
11 . 3 . 1963 tarihlidir. Nikiller bu esasa göre 
yapılmaktadır. Yine 1702 sayılı Kanunun 33 

- 37 nci maddelerine göre illerde kurulmuş- olan 
disiplin kurulu kararlarına istinaden yap-lnır.k-
taclır, veya Bakanlığımız meıkez teşkilâtına 
ait disiplin komisyonu kararı veya müdürler 
kurulu kararma göre yapılmaktadır veya Ba
kana verilmiş olan, vekâlet enirine alma salâ
hiyetlerine ait kanunlara istinaden yap:İm k-
tad:r ki, bu salâhiyetler re'sen, bir teldir* ile 
değil bir karara bağlamak suretiyle kullanıl
maktadır. Doğrudan doğruya da yapılabilir 
ama buna istinaden yapılmaktadır. Dai: .a ka
nunlar mesnet olarak alınmış bunun dışında 
hiçbir tasarrufta bulunmamıştır, buru da arz 
ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarını, gerek geçen
de dört gün devam eden müzakerelerde, gerek
se bugünkü birkaç saatten beri devam eden, 
müzakereler sonunda, son günlerde basında, 
muhtelif yerlerde söylenen iddiaların mahiyeti
ni konuşmalarımla açıklamış bulunuyorum. 
Bendeniz geniş bir açıklama yaptım. Sayın 
Senatonun şüpheş"z yüksek takdirleri bu araş
tırmanın açılıp açılmamasını tâyin edecektir. 
bu uzun konuşmalardan sonra araştırma hak
kında benim şöyle veya böyle dememin hiçbir 
kıymeti yoktur. Değerli Senatör arkadaşları
mın takdirlerine arz ediyor, huzurlarınızdan a}7-
rılıyorunı. Çok teşekkür ederim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın 
Koçaş, Tüzüğümüzün 135 nci maddesi aynen 
şöyledir : Önerge sahipleri konuşur. Hükümet 
adına Bakan konuştuktan sonra Araştırma Ko
misyonunun kurulup kurulmaması oya arz edi
lir, eler. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, haklısınız, yalnız bir noktayı 
açıklamam lâzım. Benim hiç kullanmadığım iki 
cümleyi bana, ismimi zikrederek, maletmişler-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, belki yanlışlık 
olmuştur. Onu zaptı sabık hakkında söz a;ıp 
izah edebilirsiniz. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Buonm bu husus oylamaya müessir olabilir 
Başkanım. Benim hiç aklıma gelmiyen şeyle
ri bana izafe ettiler, yalancı dediğimi ifade et
tiler. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Asla ifade etmedim. 

BAŞKAN — Söylemedim dedikten sonra me
sele hallolmuş demektir edendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Öyle söylemedim, fakat 
o mânaya geldiğini anladığımı söyledim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Atatürk'ten bahsettiğimi söylediler, ben kati
yen Atatürk'ten bahsetmedim. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, müza
kereler bitmiştir. 

Şimdi İç tuğumuzun 135 nci maddesine göre 
Araştırma Komisyonunun kurulup kurulnıı-
yaeağ] işari oyla halledilecektir. 

Araştırma Komisyonunun kurulup kurulma
malım oylarınıza arz ediyorum. Kurulmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... 38 e karşı 
72 oyla Araştırma Komisyonunun kurulmaması 
kabul edilmiştir efendim. 

(A. P. sıralarından «reddedilmiştir» sesleri) 
Aynı şey e Tendim, kurulmaması kabul edil

miştir, yahut kurulması reddedilmiştir. Mef
humu muhalifi odur. 

7. — SEÇİMLER 

1. —- Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

BAŞKAN —• Anayasa Mahkemesine bir asıl 
üye sicimine ait 56 ncı tur seçimlerine geçi
yoruz. Küreler konsun lütfen. 

Tasni! Komisyonunu seçiyoruz. 
Sayın 0>sman Saim Sarıgöllü? Yok. 
Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu? Burada. 
Sayın Vehbi Ersü? Burada. 
Sayın Âmil Artus? Yok. 
Sayın Mebrure Aks ol ey? Yok. 
Sayın Gavsi Uçagök? Yok. 
Sayın Şükran Özkaya? Yok. 
Sayın Talip Özdolay? Burada. 
Tasnif heyeti teşekkül etmiştir efendbn. 
Şimdi nereden bağlıyacağımızı tesbit edi

yoruz. 
Hasan Kangal'dan başlıyacağız. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hasan Kangal'dan 
başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — O vlarını kullanım van savın il ve 

var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki 

İ'f'C SCriini. 
acil 

BAŞKAN — Yüksek Hâk'mlcr Kuruluna iki 
asıl üye seçimi hakkında 24 ncü tur seçimlerine 
geçiyoruz efend'm. (Sayın Başkan, tasnif heyet'-
ne bir arkadaş Ezim, sesi.) Vazifesinde bulunma
ya bir mecburiyet tahmili mümkün görülmemiş
tir. İki arkadaş vazifesini yapıyorlar. 

Yük-ek Ilâk'mler Kurulura iki asıl üve seçi
mi hakkında 24 ncü tura başlıyoruz efendim. 
Ta-.n'f hevet'ni tcsölt edeceğiz. 

Sayın Mehmet Özgüneş? Burada. Savın Na
dir NacL? Yok. Sayın Ahmet Çekemoğlu? Yok. 
^a'.'in Enver Işıklar? Burada. Savın Mahmut 
Vural? Yok. Sayın Nnsret Tuna? Yok. Sayın 
Mukadder Öztekin? Burada. Tasnif heyeti te
şekkül etmiştir. Şimdi nereden başlanılacağını 
led>"t ediyoruz : 

Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı). 
(Cumhurbaşkanın S. Ü. Âdil Ünlü'den başla

narak ovlar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye

ler var mı efendim?. («Var» sesleri ) Lütfen ça
buk olalım... Oylarını kullanmıyan sayın üyeler 
var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Anayasa Mahkemes'ne 'bir asıl üve seçilmesine 
dair 56 ncı turun neticesine dair Tasnif Heyeti 
yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemes'ne bir asıl üve için 

7 . 3 . 1937 günü yapılan seçime 101 üye katılmış 
ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 
İçel Bolu 

Talip Özdolay Sırrı Uzunhasanoğlu 
1. Fevzi Muhip Alp eren 8 
2. Halil Ertem 1 
3. Saadet Evren Kaçar 1 
4. Hallt Zarbım 89 
5. Bos 2 
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BAŞKAN — Aranılan nisap hiçbir aday tara
fından doldurulmadığı için seçim yenilenecektir. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 
arkadaşlar takibetmişler 86 üye seçime iştirak et
miştir, 101 oy görünmektedir. Divanın dikkatine 
arz ederim. Bundan sonraki seçimlerde dikkat 
buyursunlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu iddia 
kavlü mücerrette kalmaktadır. Riyaset Divanı oy 
atan arkadaşlarımızı dikkatle takibetmektedir. Bi
naenaleyh, böyle bir şey vâridolamaz. Sayın Se
nato üyelerini böyle bir töhmet altında bırakma
manızı hassaten istirham ederim. 

LÛTFİ AKADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Riyaset Divanının rey alanların isimlerini 
tekrar okumalarını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Okudum, bir defa daha okuta
yım. 

(Tasnif Heyeti yazısı tekrar okundu.) 
LÛTFİ AKADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Ben bu sayılanların dışında bir başka arka-
,ı , ] ; : : T, T T . . I : I T?.'.I . . . , . ' . 
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rey vermiştim. Gerçi neticeye müessir değil ama 
ismi geçmedi. 

BAŞKAN — Sayın Tasnif Heyeti, böyle bir 
oy puslasma tesadüf edildi mi?... 

(«Yanlış okunmuş olabilir», «raslanmadı» ses
leri.) 

Burada başka bir oya işaret edilmemiş. 
Efendim, Yüksek Senatoyu böyle ağır bir töh

metten kurtarmak için itiraz eden sayın arkadaşı
mın da iştirakiyle sayın tasnif heyetini yeniden 
vazifeye davet ediyorum, buyurunuz. 

Sayın Dinekli'nin bir takriri vardır. Oya ka
tılan üyelerin teker teker oy kullanmalarını ve 
Riyasetin takibetmesini istemektedir. Zaten usul 
bundan başka bir şey değildir. Onun için yapıla
cak bir işlem yoktur. 

Sayın üyeler, yeniden yapılan tetkik netice
sinde bir oyda Halil iken, Halit okunmuştur, bu 
bir sehivdir, arz olunur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapılan 
seçime tasnif heyeti yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelikleri için ya

pılan seçime 85 üyenin katıldığı ve bu mevcudun 
salt çoğunluğu temin etmediği cihetle, tasnife gi
dilmemiştir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye 

Samsun 
Enver Işıklar 

Üye 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

Uye 
Adana 

Mukadder Öztekin 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir 
asıl ve 'bir yedek üyeliği için yapılan seçime 85 
sayın üye katıldığından çoğunluk olmadığı anla
şılmıştır. 

9 Mart 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıl-
dız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen sa
natçıya dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/300) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağidaki soruların, Millî Eğitim Bakam 

tarafından, sözlü olarak, .cevaplandırılmasının 
sağlanimasını saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Senatör 
Ahmet Yıldız 

Bilindiği üzere, dış ülkelerle kültürel ilişki
ler, bakanlıklar arası bir 'komitece düzenlen-
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inektedir. Bu »komite, yabancı ülkelere gidecek 
sanatçıları da tesibi't eder. 1964 - 1965 yılında, 
19G5 - 1966 yıllarında dış ülkelere gönderilecek 
sanatçıları bu komite tei^bit etmiştir. Doğu Blo-
ku ülkelerine gidecekleri için özel bir dikkat 
gösterilerek tespitler yapılmaktadır. Sözü (ge
çen (komite, 1960 yılında, Bulgaristan'a gön
derilecek ıbir sanatçıyı da aynı titizlikle tespit 
etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra
sında başarılı hizmetlerde ıbulmıan bu (sanatçıyı 
ıgöndermekle ilgili 'bütün hazırlıklar tamamlan
dığı ve .Dışişleri Bakanlığınca da gerekli işlem
ler yapıldığı gibi Bulgaristan'a da halber veril
mişti. Bulgaristan 'kamu oyuna da duyurularak 
afişleri ıbile asılan sanatçımız orada beklenir
ken, ıgitmesine iki gün kala ivedi ıbir emirle 
(sanatçının yerine (başkasının gönderildiğini öğ
rendim. Protokol ve programla çok önceden 
tespit edilerek Ibütün ilgililerin bilgisi ile dü
zenlenmiş ve gideceği ülke >olan Bulgaristan'a 
da 'haiber verilmiş ve sanatçımızın -gelmesi 'bek
lendiği isırada, ivedi bir emirle ^başka bir kişi
nin gönderilmesine ne gibi önemli bir gerekçe 
vardır? 

Eğer bu sanatçının gitmesi bu ölçüde ivedi 
bir emirle önlenecek kadar sakıncalı idiyse, 
'hazırlıkların TDÜtün ayrıntıları bitirilinceye ka
dar ibekliyen ve komşu bir ülkeye karşı dev
letlerarası nezaket kurallarına saygı da gölge
lendirilerek, Bakanlığınızı çok yadırganacak 
şekilde yanlış Ibir harekete sevk edenler hak
kında ne gibi .bir işlem düşünülmektedir? Ba
kanlığınızın tutulmu ve Devletimizin dış ilişki
leri yönünden 'bir kez daha tekrar edilmemesi 
umut ve dileğiyle sorularınım cevaplandırılma
sını rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 1 . 3 . 1967 
Sayı : 684 

Konu : Saym Ahmet Yıldız'm, 
Bulgaristan'a gönderilecek sa
natçıya dair soru (önergesi ce
vabı Hk. 

Oumihuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1966 tarih ve 6106 - 6/371 

2749/7/300 sayılı yazınız : 
Oumihuriyet Senatosu Üyesi Saym Ahmet 

Yıldız'm, İçtüzüğün 124 ııcü maddesi gere

ğince yazılı soruya çevrilmiş olan Bulgaris
tan'a gönderileceik sanatçıya dair soru önergesi 
cevap notunun ilişik olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ahmet Yıl
dız'm Bulgaristan'a gönderilecek sanatçı hak
kında olup İçtüzük gereğince sözlüden yazılıya 

çevrilmiş olan soru önergesi cevabı 
.1. Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı ive Bakanlığımız arasında kurulmuş 
bulunan Koordinasyon Komitesi, karşılıklı mü
badele esaslarına göre bir yıllık kültür prog
ramlarını tespit eder. 

Koordinasyon Komitesinin çalışmaları işti-
şari mahiyette olup, aldığı kararlar ancak ilgili 
Bakanlığın tasvibi ile katiyet kesfbeder. Nite
kim, Cumhurbaşkanlığı 'Senfoni Orkestrası Şef 
muavini Hikmet Şimşek'in, son üç yıl içinde 
Sovyet Rusya, Roman'ya ve Bulgaristan'a gön
derilmiş olması Ibu suretle mümkün 'olmuştur. 

2. İlgili Bakanlıklar, Koordinasyon komi
tesince tespit edilen kültürel mübadele prog
ramlarında her zaman ve 'her türlü değişiklik 
yapma yetkisini haizdir. 

3. Adı geçen sanatçının 1965 jnıogramma 
göre Bulgaristan'a gönderilımesi Koordinasyon 
Komitesince kararlaştırılmış ibulunmakta ise 
ele, Bakanlığımız, demirperde gerisi memleket
lere ıhep aynı genç Orkestra şef muavininin ye
rine değişik kıymetler göndermeyi daha uygun 
mütalâa ettiğinden bu defa Bulgaristan'a gön
derilmesi düşünülen Hikmet Şimşek'in yerine 
Orkestra şeflerimizden Ferit Alnar yollanmış 
ve 'bu seyahatten büyük -başarı elde edilmiştir. 

Hikmet Şimşek'e Bulgaristan'a gitmesi için 
Bakanlığımızca verilmiş .bir müsaade yoktur. 
Sanatçı, seyahat hazırlıkların?;, doğrudan doğ
ruya Dışişleri Bakanlığı ile temas ederek giriş
miştir. 

5. Hikmet Şimşek, Burgaristan seyehatinin 
iptali dolayısiyle Bakanlığımız aleyhine Danış
tay nezdmde ımaddi 've mânevi tazminat dâ
vası açmış (olup, dâvası (henüz neticelenmemiş
tir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap-
lan'm, kadrosuzluktan terfi edemiyen öğretmen-
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lerin durumlarına dair soru o:\ergesi ve Millî 
Eğ it'.m Bakanı Orhan Dengız'in yazılı czvab% 
(3/319) 

Ankara, 19 Oo:.f: 1967 

Cumhuriyet Sona! tosu Bayramlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitloa Bakan
lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kadri Kaplan 

90 aslî maaş ve daha yukarı kadrolardaki 
azlık ve bu dereceden yükselme İçin bekl'yen 
lerin çokluğu bilindiğine göre; 

1. 90 - 130 arasında her 'dere:eden kaç b : 
kadro ve herbiri için yükselme sırası ookllyo 
kaç kiıi vardır? 

2. 637 saydı Kanun uygulanmadığına ve 
yeni tasarısında hazırlanıp kanunlaşmam :rn ne 
zaman olasağı şjmdiden k layiekia ko oolloııi-
yeeeğine göre, öğretmenlerin mağdur:iyc<;ln:r 
önlenmesi için neler düşün-üam-el_ı:odlr? İhı';lya2a 
yeter yeni kadrolar ilenmesi uygun görülmek
te imidir, görülüyorsa ne zaman istenecektir? 

T. C. 
Millî Eğitimi Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 635 

Konu : Cumhuriyet S en a t sı: 
Üyesi Kadri Kaplan'm yazık 
soru önergesi H. 

1 Mart 1937 

Cumhuriyet Sonat:su Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatesu Üyesi Kadri Kaplan'-
ın kadrosuzluk yükünden terfi •edemiyrn öğret
menler hakkındaki 20 . 1 . 1337 günlü yazılı 
soru önergesi ile İlgili cevap notumuzun ilişik 
olarak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatesu Üye el Kod i Kaplan'm 
kadrosuzluktan terfi cdem'yen öğretmenlerin 
durumlarına dair yazılı çoru önergesi hr.ıkkmda 

Özlük İşleri Genel Müdürlüyü notu 

7 . 3 . 1967 O : 1 

1. 58 sayılı Kanuna göre öğretmenlere alt 
kadrolar 4 grupta toplanmaktadır. 

A) İlkokul öğretmenleri, 
B) Orta dereeeli okul öğretmenleri, 
C) Eğit in 'enstitüleri, Yüksek İslâm ensti

tüleri, Tekn'ık okullar, Dovlot Konservaıtuvarı, 
Tüzel Sanatlar Akademileri, Yüksek T fm'k 
>ğretmen okulları öğretmenleri, 

D) Yüksek Öğretmen c'kulları öğretraon-
'eri. 

A) İlkokul öğretmenleri: 
a) İlkokul öğretmenle:1nin 58 sayılı Ka

ranla alman âzami kadrosu 1 250 dir. 1 C00, 
L 730, 2 000 liralık kadroları y ktur. 

b) Bugün (1 250) lirakk mürJhal kadro 
vyısı 35 't/r. 1 250 -l'ralık kadroyu bidiyen öğret-
r - o o o e ı 2 041 d o . Ancdk bunlar 242 ı a n l ı Ka
rana göre 1, 2, 3, derece maaş akmaktadır ve 
:epsi aynı yıl içinde terfi etmlyeeclkleei için 
od.o il V-acı 2-041 d r ğ \ 175 'tı'r. Yan' 1967 

yılında 1 250 lik kadro bulunmadığı takdirde 
t e."fi edemiyecek öğretmen sayısı 175 'tir. 

B) Orta 'dereceli okul öğretmenleri: 
a) Orta dereceli okul öğretm miminin 58 

avdı Ka-nuım alıran âuamf 'kod e m (1 500) 
dür. 1 750 ve 2 000 liralık kadroları yok
tur. 

b) Bugün 1 250 liralık münhal kadro sa
y r ı 17, 1 500 liralık münhal kadro sayısı 33, 
1 250 liralık kadre yu bakliyen öğreİaren 'iay:-
jı 933, 1 500 liıabk kado yu beki'yem öğretmen 
oıyısı ke 603 dur. 

An2ak, 2-12 sayılı Kanuna göre 1, 2, 3, dcıeet 
naaş almaktadır ve hepsi aynı yıl içinde terfi 
etmiyercikleri için 1037 y l ı irin bir mağduri
yet bahis konusu değildir. 

C) Eğitim enjt'ıtüleri, Yüksek İslâm ensti
tü ler , Tr 'mk elmıllar, Bcvlo: Kın er.CoUvarı, 
G-üzel Sanatlar Akademileri, lükoek TekriJk 
Jğko'mm okulları öğrjjmeolej : 

a) 1 230 liralık münhal kadro sayısı 23, 
1 500 Kik münhal kadro sayısı 13 dır. 58 sayılı 
Kanuna göre hu 'kuruludarda 1 750 ve 2 000 lik 
kadro yjktur. 

b) 1 250 lik kadro bokliyen öğretmen sa
yısı 107, 1 500 lük 'kadro bekllyen öğretmen sa-
3-ısı 83. 1937 yılında terfi edecek öğretmen
ler için mağduriyet bahis 'konusu değildir. 

D) Yüksek Öğretmen Okulu öğretmenleri; 
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a) Bıı okul öğretaeırier/hılin âzami 'kadro
ları 1 750 dir. 2 000 lik kadroları yoktur. 1 250 
l!ik ımünbai ikadro ısayısı 15, 1 500 lülk münhal 
kadro sayısı 44, 1 750 lik münhal kadro yok
tur. 

b) 1 250 lik kadro ibekliyen 'öğretmen sayı
sı 2, 1 500 lü'k kadro Ibekliyen öğretmen sayısı 
2, 1 750 lik kadro heklliyen öğretmen sayım 4. 
Bu kadrolarda terfii Itehlikeye giren öğretmetn 
yoktur. 

2. a)1 1967 yılında terfileri dolayısiyle 
ffiağduriyetü T)âh!is konusu olan (ilkokul öğret-
(menleri için Kadro kanun tasarısı hazırlanmış 
Maliye Bakanlığına isevk edilmiştir. 

b) Bakanlığımızla ilgili 58 ısayılı Kanuna 
bağlı cetvelleri değiştiren yeni Kadro kanunu 
hazırlığına da bağlanmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Dikmen Ortaokulundaki Fran
sızca öğretmenlerine dair soru önergesi ve Mil
lî Eğitim Bakam Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/321) 

24 . 1 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Sorular : 

1. Bakanlığınızca, hangi dernekler Anayasa
mızın 87 nci maddesinde belirtilen, 

a) Özel gelir kaynakları kanunla sağlanmış 
dernekler, 

b) Özel imkânları kanunla sağlanmış dernek
ler olarak mütalâa edilmektedir? 

2. Kendilerine Bütçe Kanunu ile özel imkân 
sağlanan derneklerden hangilerinin yönetim ku
rullarında T. B. M. M. üyeleri görev almışlardır? 

3. Bu derneklerin yönetim kurullarında gö
rev almış olan T. B. M. M. üyeleri kimlerdir? 

7 . 3 . 1967 O : 1 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1 . 3 . 1967 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 686 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sayın Mehmet Özgüneş'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet 
Özgüneş'in Dikmen Ortaokulu Fransızca öğret
menleri hakkındaki 25 . 1 . 1967 tarihli yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap notumuzun ilişikte 
sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet özgüneş 
tarafından verilen 25 . 1 . 1967 gün, 7148» 
03374 - 7/321 sayılı yazılı soru önergesinin ceva

bıdır. 

1. Dikmen Ortaokulunda halen haftada 27 
saat Fransızca dersi vardır. 

2. a) Dikmen Ortaokulunda halen Fransız
ca öğretmeni olarak görev yapan 2 öğretmen bu
lunmaktadır. 

b) Dikmen Ortaokulunda 2/3 ek görev kar
şılığında ders okutan 2 görevli bulunmaktadır. 

Ancak, 2/3 ek görev kadroları verildiği za
man bu okulda bir Fransızca öğretmeni bulun
makta idi. Bakanlık merkez teşkilâtında şube 
müdür yardımcısı olarak çalışırken kendi isteği 
üzerine görev kaydı kaldırılan bir öğretmen kad
rosunun bulunduğu Dikmen Ortaokuluna dön
müş ve böylece okulda ihtiyaçtan fazla Fransız
ca öğretmeni görev yapar hale gelmiştir. Bu du
rumun düzeltilmesine çalışılmaktadır. 

c) Adı geçen ortaokulda çalışan Fransızca 
öğretmenlerinden birisi 6 saat de Türkçe dersi 
okutmaktadır. 

3. a) Kayıtlarımıza göre 3 358 saat Fran
sızca dersi boş geçmekte veya branş öğretmeni 
olmıyan şahıslar tarafından kapatılmaktadır. 

b) Ekli listede belirtilmiştir. 
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Okulun Adı. 

Anafartalar Lisesi 
Ankara Atatürk Lisesi 
Aydınlıkevler Lisesi 
Bahçelievler Deneme Lisesi 
Balkiraz Lisesi 
Cumhuriyet Lisesi 
Fen Lisesi 
Gazi Lisesi 
Ankara Kız Lisesi 
Kurtuluş Lisesi 
Mustafa Kemal Lisesi 
Yenimahalle Lisesi 
Yıldırım Bayazıt Lisesi 
Sincan Lisesi 
Kırıkkale Lisesi 
Polatlı Lisesi 
Akdere Ortaokulu 
Atatürk Ortaokulu 
Ayrancı Ortaokulu 
Bahçelievler Ortaokul 
Balgat Ortaokul 
Cebeci Ortaokul 
Demirlibahçe Ortaokulu 
Dikmen Ortaokulu 
Etimesgut Mehmetçik O. O. 
Etlik Ortaokulu 
Gazi Osmanpaşa Ortaokulu 
Gazi Ortaokulu 
Gölbaşı Ortaokul 
Gülveren Ortaokulu 
istiklâl Ortaokulu 
Kalaba Ortaokulu 
Kayaş Ortaokulu 
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Keçiren H. Güllüoğlu O. O. 
Mamak Ortaokulu 
Mimar Kemal Ortaokulu 
Namık Kemal Ortaokulu 
Şafaktepe Ortaokulu 
Ulus Kız Ortaokulu 
Yunus Emre Ortaokulu 
Yıldırım Bayazit Ortaokulu 
Ayaş Ortaokulu 
Balâ Ortaokulu 
Beypazarı Ortaokulu 
Çamlıdere Ortaokulu 
Çubuk Ortaokulu 
Karacaoğlan Ortaokulu 
Elmadağ Atabarut Ortaokulu 
Güdül Ortaokulu . 
Haymana Ortaokulu 
Kalecik Ortaokulu 
Keskin Ortaokulu 
Kırıkkale Ortaokulu 
Kızılcahamam Ortaokulu 

Nallıhan Ortaokulu 
Sulakyurt Ortaokulu 
Şereflikoçhisar Ortaokulu 
Çandır Ortaokulu 
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Bilgiler 24 Ekim 1966 tarik itibariyle-



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 3 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi 

Halil Ağar'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/548) 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha
lil Ağar'm tahsisatının verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/549) 

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

4. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, eğitim politikası üzerinde Sena
to araştırması istiyen önergesi. (10/10) 

5. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

6. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VİT GENEL GÖRÜŞME 

1. — 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) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba

raj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

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

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

6. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, şoförlerin Devlet ilgisi
ne kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/408) 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye-
Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/411) 

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

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

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, İstanbul'da yapılan yeraltı 
ve yerüstü geçitlerinin inşaatmdaki yolsuzluk 
iddialarına dair İmar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/416) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarian'ın, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Eenerjıi ve Tabiî Kaynaklar Balka
nından «özlü sorusu (6/417) 

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

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

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizlli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/420) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Ars'lan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

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

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

I I I 
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 Komisyonu 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 Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (S. Sayısı : 881) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık - 1965 ve Ocak - Şubat 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/14) (S. Sayısı : 882) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1966 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (S. Sayısı : 883) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/16) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi -. 

26 . 1 . 1967] 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül - Ekim ve Kasım 1966 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu-.. 



Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/17) (S. Sayısı : 885) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1965 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi : 

26 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi : 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/725) (S. Sayısı : 899) [Dağıtma tari
hi : 2 . 3 . 1967] 




