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Sayfa 
gesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
cevabı. (7/575) 558:559 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü
ne dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in cevabı (7/581) 559:560 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Mehmet Hazer'in, Kars ve çevresinde 
Et Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri 

Tekiı dağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu; son 
günlerde zeytinyağı fiyatlarının anormal ar
tışlar gösterdiğini, ayçiçeği ve diğer nebati 
yağlar fiyatlarının da yükseleceğine dair bâzı 
emareler bulunduğunu beyanla gerekli tedbir
lerin alınmasını istedi. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Gürhan Titrek'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, okundu, bilgi 
edinildi. 

Boşalan Güyen Partisi Başkanvekilliğine 
Artvin üyesi Fehmi Alpaslan'ın seçildiğine 
dair tezkere okundu ve bilgi edinildi. 

Bayram münasebetiyle, üyelerin seçim böl
gelerine gitmelerine fırsat hazırlamak maksa-
diyle 9 . 12 . 1969 günü yapılacak birleşimin 
16 . 12 . 1969 Salı gününe bırakılması hakkın
daki gruplar Başkan ve Başkanvekillerinin 
müşterek imzasiyle verilen önerge okundu, 
bilgi edinildi. 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebnıre Aksoley'in, Kalorifer bacalarından çı-

Sayfa 
Ofisi, Yem Sanayii, T. C. Ziraat Bankası, 
DSÎ gibi kurum ve kuruluşların koordine 
bir çalışma yapması ve gerekli tedbirle
rin alınmasına dair, yazılı soru önergesi 
ve Başbakan Süleyman Demirel'in ceva
bı. (7/592) 560:562 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özdenin, Seçmen Kütükle
rine dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in cevabı. (7/604) 562:563 

Komisyonlara üye seçimi üzerinde yapılan 
görüşmeler sonunda; Cumhuriyet Senatosu He
sapları inceleme Komisyonu ile Karma Dilek
çe Komisyonu seçimleri tehir edilerek, diğer 
komisyonlara üye seçimi yapıldı ve yeter ço
ğunluğu sağlıyamıyan bir kısım komisyon üye
likleri için yeniden seçim yapılacağı bildirildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in Millî 
Eğitim; Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'-
nun Millî Savunma ve Trabzon Üyesi Ali Şa-
kir Ağanoğlu'nun Kamu ve İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonundan istifaları okundu 
ve gereği yapılacağı bildirildi. 

Salonda yeter çoğunluk kalmadığından 
16 Aralık 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere, saat 17,20 de, Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sim At alay Ömer Ucuza! 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

kan zehirli gazlara dair sözlü soru önergesi, 

Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/542) 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi I 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair sözlü soru önergesi Ticaret ve Maliye ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/543) 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Edirnefaen Viyana'ya ka
dar Türk şehitliklerinin durumuna dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/617) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı özer'in, Malatya il, ilçe, bucak ve köy
lerinde meydana gelen âfetlere dair, yazılı soru 
önergesi, imar ve iskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/618) I 

3. — Cumhuriyet Senatosu MaMya Üyesi 
Hamdi özer'in, Malatya ilinin çeşitli sorunları- i 

2. — GELEN 

Raporlar I 
1. — Ceza ve Islah Evleri ile iş yurtları

nın 1961 ve 1962 yılları bilançolarının onarı
mına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/1054; Cumhuriyet Seatosu 1/1015) 
(S. Sayısı : 1286) (Dağıtma tarihi : 4.12.1969) 

2. — istanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/504; Cumhuriyet Senatosu 
1/1017) (S. Sayısı : 1284) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1969) 

na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/619) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Malatya vilâyeti kara ve de
miryollarına dair yazılı soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/620) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Türkiye'deki özel Rum okulla
rı ve Batı - Trakya'daki Türk okullarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim ve Dışişleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/621) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
zaffer Yurdakulerln, Simel Şirketine dair ya
zılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/622) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Sena
törü Hamdi özer'in, Polislerin muayene ve te
davilerine dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/623) 

KÂĞITLAR 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/499; Cumhu
riyet senjatosu 1/1019) (S. Sayısı : 1285) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 12 . 1969) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1016) (S. Sayısı : 1287) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 12 . 1969) 

...... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yımız vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un; 

öğretmen boykotu, alınan tedbirler hakkında de
meci 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
dır. Önce Sayın Millî Eğitim Bakanı gündem dı
şı söz talebetmiştir, kendilerine söz veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri; bugünlerde kamu 
oyunu meşgul eden öğretmen olaylarına özet 
olarak değinmek istiyorum. Aklı selim ve vazife 
şuuru, TÖS VE İLKSEN tarafından yapılan 
her türlü tahrik ve teşvikleri tesirsiz hale geti
rerek, bâzı istisnaların dışında, her kademedeki 
okullarımızda eğitim ve öğretim aksamamış bu
lunmaktadır. Bütün illerden almış olduğumuz 
telefon ve telgraf haberlerine göre bugün yurt 
içindeki ortalama iştirak nisbeti dün akşamki 
toplanan rakamları veriyorum, ortalama iştirak 
nisbeti % 19 olmuştur. Bugün bu nisbetin sürat
le düştüğünü memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bilhassa Ankara'da nisbetin % 4 oluşu, İs
tanbul gibi büyük ilimizde % 10 un altında bu
lunuşu ve bugün de tamamen normale yaklaşmış 
bulunması bu memnuniyetimizi artırmıştır. 

Sayın senatörler; bir milletin geleceğinin te
minatı olan gençliği yetiştirecek, ona maddi ve 
mânevi kıymet hükümlerini, ideallerini verecek 
olanlar elbette ki öğretmenlerdir. Türk öğretme
ni böyle kutsal bir görevi yüz yıllarca yerine ge
tirmiş ve Türk toplumu içerisinde müstesna ye
rini almış bulunmaktadır. Bilhassa belirtmek is
terim ki; öğretmen bu şerefli yere yalnız Türk 

Milletinin kadirbilirliği sebebiyle değil, aynı za
manda kendi vazife anlayışının, sorumluluğunun 
tam idraki içinde bulunması ve bunu her fırsat
ta ispat etmesi suretiyle ulaşmıştır. 

Sayın senatörler; dünyanın her yerinde öğ
retmen kütlesi içte ve dıştaki şer kuvvetlerinin 
başlıca taarruz hedefi olmuştur. Kaleyi içinden 
fethetmenin en kestirme yolu, en tesirli yolu, 
vasıtası eğer kabilse, öğretmenleri vazife şuur 
ve sorumluluğundan uzaklaştırmak, onları grup
lar, onları hizipler halinde düşman kamplara 
ayırmak ve böylece gençliğin yetiştirilme hedef
lerinde keşmekeş yaratmaktır. Bu taarruza 
Türk öğretmeni öteden beri hedef tahtası olmuş
tur. Fakat onu hiçbir zaman fethetmek mümkün 
olamamıştır ve olamıyacaktır; çünkü onun iman 
dolu kalbi sadece yurt sevgisi ve aşkıyla atmak
tadır. Buna bütün s amimiyetiyle inanmış bir in
san olarak işe başladığım ilk günden beri çalış
malarımızın ağırlık noktasını öğretmenlik mes
lekinin yüceltilmesi teşkil etmiştir. 

Türkiye'de eğitimle ilgili olarak çeşitli me
selelerin var olduğuna, eğitimin memleketimi
zin ihtiyaçlarına uygun ve amaçlarına çevrik 
bir nitelik kazanması lüzumuna, eğitim sistemi
mizi bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap 
verecek ve bütün kademeleri kapsıyacak bir 
denge içinde düzeltmeye, programları ıslah et
meye, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal güven
liklerini tesis etmeye, daha henüz bir ay önce 
programında yer vermiş, ilân etmiş bir Hükü
metin mensubu olarak derhal çok çetin sorunla
rın üzerine gitmekten çekinmedik. Üzerine git
miş olduğumuz, ele almış olduğumuz problem
lerden birkaçını zikretmek isterim. 
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Öğretmenlerimizin yetiştirilmesi ve istihsal 
şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına daha 
şimdiden başlamış ve öğretmenlik senelerce, se
nelerden beri çıkanlamıyan öğretmenlik kanun 
tasarısının anaçatısmı ortaya koymuş bulunu
yoruz. Millî Eğitim mensupları Yardımlaşma 
Kurulu kanun tasarısı 22 Kasım, bundan aşağı -
yukarı 20 gün önce Yüce Meclislere sevk edil
mek üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 

8 nci Millî Eğitim Şûrasının toplanması için 
7 nci Millî Eğitim Şûrası tetkike alınmış, 7 nci 
Millî Eğitim Şûrasında yapılamıyan işlerin sü
ratle gerçekleştirilmesi ve 7 nci Millî Eğitim 
Şûrasının arzu ettiği nitelikte bir 8 nci şûranın 
toplanması için talimat verilmiş ve bu hazırlık 
çalışmaları ilerlemiştir. Öyle tahmin ediyorum 
ki; önümüzdeki yaz ayları içerisinde 8 nci Millî 
Eğitim Şûrasını da toplama durumunda olaca
ğız. 

Diğer taraftan öğretmenlerin özlük hakları
nın ödenmesindeki aksaklıklar bayramdan önce
ki günlerde giderilmiştir. Bunların üstünde ça
lışmalarımızın başarıya ulaşabilmesi, öğretmen
lik meslekinin yüceltilmesi için gelecek her türlü 
teklif, telkin ve tavsiye7/e açık olduğumuzu de
falarca ilân etmişiz. Bütün bunlara bâzı meslekî 
çevrelerden verilen cevap; boykot, daha doğru
su, daha doğru bir deyimle grev olmuştur. 

Sayın senatörler; bakın TÖS ve ÎLKSEN" 
masum Türk öğretmenini kanunsuzluğa, nizam
sızlığa teşvik ve tahrik ettikleri ortak imzalı bil
dirilerinde ne diyorlar, aynen okuyorum : «Millî 
Eğitim Bakanı, Hükümetten yetki alarak boy-
kotçu öğretmenlerin resmî temsilcileri ile gö
rüşmeye oturacak ve bir protokol imzalamaya 
razı olacaktır. Bu protokolde öğretmen istekle
rinin kabul edildiği, ortaklaşa kararlaştırılacak 
süre içinde bunların gerçekleştirileceği ve ka
nunlaştırılacağı da ifade edilecektir.» 

Sayın senatörler, Millî Eğitim Bakanı ola
rak Yüce Meclislerin nasıl yetkilerine tecavüz 
edebiliriz? 

«Bütün Millî Eğitimden yabancı uzmanlar 
ve barış gönüllüleri çıkarılacaktır. 

Çocuklara, süt tozu verilmiyecektir. 
öğretmenlerin, eğitmenlerin ve eğitimde 

hizmet gören herkesin maaşı bugünkü hayat 
pahalılığını karşılıyacak seviyeye çıkarılacak
tır. Bunun için halka vergi yüklenmiyecek, 

Devlet maliyesi sömürtülen ve heder edilen 
milyonlarla canlandırılacaktır.» 

Yüce Meclislerin denetiminden kuruşların 
dahi sekmediği, kuruşların dahi üzerinde Yüce 
Meclislerde bulunan değerli senatörlerin ve 
milletvekillerinin hassasiyetle durduğu bir or
tamda milyonların nasıl heder edildiğini anla
mak güçtür. 

«7 yıldır toplanmıyan Millî Eğitim Şûrası
nın gün ve biçimi temsilcilerimizle görüşülerek 
ilân edilecektir. 

Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Ku
rumu kanun tasarısı temsilcilerimizin görüşü 
alınarak yeniden hazırlanacak ve kanunlaştırı
lacaktır. 

idarenin sendikal çalışmalarından, düşün
celerinden ve kanunların suç saymadığı davra
nışlardan dolayı sürülmüş, çıkarılmış veya 
istifa zorunda bırakılmış bütün öğretmenler 
örgütlerimizin verdiği listeye göre eski yerle
rine döndürüleceklerdir. 

Bundan böyle eğitim ve öğretmen sorunla
rının çözümlenmesinde resmî temsilcilerimizle 
görüşüp konuşmak ve çözüm getirmek usul 
olacak ve bu usul kanunlaştırılacaktır. 

Anayasaya aykırı olan 624 sayılı Sendika 
Kanunu değiştirilerek öğretmenlere grev dâ
hil bütün demokratik, sendikal haklar verile
cektir. 

Bu boykottan dolayı hiçbir öğretmene idari 
ceza verilmiyecektir. Aksi halde boykot süre
siz olarak uygulanacaktır.» diye el altından 
ve müesseselere posta ile çeşitli bildiriler gön
derilmiştir. 

Bu galip bir kumandanın mağlûp olana ver
diği veya dikta edici bir eda ile yazılmış bir 
ültimatom veya barış şartı mıdır? Bir memle
kette, bir Hukuk Devletinde kanunlar kanun 
olarak mevcudoldukça hiç kimse, hiçbir te
şekkül tarafından hiçbir bahane ile ihlâl edil
memelerini temin Devletin bütün güçlerine dü
şen müşterek ve kutsal bir görev değil midir? 
Dünyada hiçbir Parlâmento kendi yaptığı ka
nunlara aykırı harekete alkış tutamaz ve bu 
zihniyette bir üyeye sahibolamaz. 

TÖS ve iLK-SEN'in, öğretmeni greve teş
vik eden beyanları, dağıtılan bildirileri, gaze
telere verilen ilânları muhatabolarak Devlet 
memuru öğretmenleri seçtiği için Türkiye Cum-
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huriyeti kanunlarına karşı işlenmiş ağır suç
lardandır. Bu gerçek ortada iken bir Kamu 
Personeli Sendikasının Cumhuriyet kanunlarını 
pervasızca Mâle cesaret ©dişinin gerçek sebep
lerini onu harekete geçiren asıl muharrik kuv
vetleri çok derinlerde aramak lâzımdır. 

Sayın senatörler, ben boykotun, grevin, 
dersleri toplu halde terk etmenin neden çıkar 
yol olmadığını, neden öğretmenlere göre bir 
davranış olmadığını, neden kanunlarımıza kar
şı suç işleme demek olduğunu çeşitli vesilelerle 
ve etraflı şekilde açıkladım ve ikaz görevimi 
yerine getirdim. Şimdiye kadar illerden aldı
ğımız haberler bütün okullarımızın açık oldu
ğu merkezindedir. Derslerin % 90 ı nisbetinde 
arızasız yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. 
Kısaca aklıselimin ve vazife şuurunun hisse, 
tahrike ve teşvike mutlak olarak galebe çaldı
ğını göstermiştir. Bu hususu Türk öğretmeni
ne olan minnet, sevgi ve saygımızı bir kat da
ha artıracak ve onun hizmetinde çabalarımıza 
hız kazandıracak bir önemde görerek memnu
niyetle kaydediyorum. Bu hal Türkiye Cumhu
riyeti yasaklarına karşı çıkanların er geç hüs
rana uğrıyacaklannı ve kendilerini bekliyen 
akıbetten kurtulamıyacaklannı bir kere daha 
teyidetmektedir. 

Bu düşünce ve gerçeği geç de olsa fark et
miş olan TÖS merkezinden dün gelen telgrafın 
başlığını Büyük Millet Meclisinde okumuştum. 
Aynen tekrar ediyorum gelen telgrafın ilk 
cümlesini: «Kendiliğinden başlayan öğretmen 
boykotları» şeklindeki ifade bugün içinde bu
lundukları haleti ruhiyeyi çok daha iyi göster 
mektedir. Elimizde Devlet memuru öğretmen
leri boykota teşvik ve tahrik edici bir teşek
külün birçok bildirisi, ilânı ve sairesi vardır. 
Tahrik ve teşviklerin ne ölçüde kaleme alındı
ğı oralarda açık olarak gözükmektedir. Şimdi 
bu işin kendiliğinden oluverdiğini göstergen tel
grafı nasıl değerlendirmek gerektiğini yüksek 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Bu tür kanun dışı davranışlarına siyasi te
mayülü ne olursa olsun bütün parlömanterlerin 
karşı çıkacağı, Meclislerin ortak eseri olan ka
nunlara aykın hareketleri hiobir arkadaşımızın 
alkışlamıyacağı umudu içinde sizlere saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür öderim 
efendim. 

2. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun; İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi öğrencilerinden ikisinin öldürülmesi 
olayı ile ilgili demeci. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, buyu
runuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; istanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencilerinden iki çocuğumu
zun öldürülmesiyle neticelenen müessif olaylar 
hakkında Yüce Senatoya bilgiler sunmak mak~ 
sadiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

7 . 12 . 1969 günü bu Akademide sol hare
ketlerin içinde bulunmuş ve sol temayülü ile 
tanınmış Yaşar Şener ismindeki bir öğrenci 
Akademi bahçesinde diğer arkadaşlarına «siz 
Müslüman değilsiniz» gibi dinî hisleri rencide 
edecek beyanda bulunması üzerine aralarında 
kavga çıkmış ve Yaşar Şener Hüseyin Akı 
adındaki bir öğrenci tarafından dövülmüştür. 
Ertesi günü, 8 . 12 . 1969 günü saat 22,45 de 
Mehmet Sevinçbüyük, Ahmet Kayıtmaz ve Ha
san Serek adlı öğrenciler bu akademinin önün
de otobüs durağına gelip bekledikleri sırada 
okul civarındaki koruluklardan kendilerine ta
banca ile ateş edilmiştir ve neticede, Mehmet 
Sevinçbüyük, Ahmet Kayıtmaz ve Hasan Ze-
rek yaralanmış, bunlardan Mehmet Sevinçbü
yük maalesef ölmüştür. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — öldü
rülmüş olması lâzım değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Ba
kan «öldürülmüştür» diye başlanmıştır, cüm
lenin bitişi «ölmüştür» şeklinde tamamlanmış
tır. 

Buyurun Sayın Bakan 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Diğerleri tedavi altına 
alınmıştır. Halen sıhhi durumları yerindedir, 
Bu olayı mütaakıp zabıta alarma gelmiş ve 
failleri yakalama hususunda geceli gündüzlü 
bir faaliyet göstermiş beş faili derhal, asıl öl
düren Yavuz Aslan Argun'u da bilâhara yalka-
lıyarak Adliyeye teslim etmiş, altısı da tevkif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlar sağcı temayülü taşıyan «Mücadele 
Birliği Teşekkülüne» mensup öğrencilerdir. 
Bu hâdiseden sonra akademi öğrencilerinde hâ-
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sil olacak heyecan ve duygulanma dikkate alı
narak Akademinin etrafı emniyet kuvvetleri 
tarafından kontrol altına ahnmıştır. Ama er
tesi günü hem öğrenciler tarafından, hem ida
reciler tarafından «Bu emniyet tedbirlerinin 
alınmasına lüzum olmadığını, kendilerinin uya
nık bulunduğunu, nöbetçi tuttuklarını; bina
enaleyh emniyet kuvvetlerinin, toplum zabıta
sının uzaklaşmasını» ısrarla İstanbul Valiliğin
den istemişlerdir. Buna rağmen yakından alı
narak, yani okulun duvarının dibinden toplum 
zabıtası alınarak karşısındaki yolda teksif edil
miş ve mâni zabıta tedbirini ifa edecek duru
ma getirilmiştir. 

14 . 12 . 1969 günü saat 6,30 raddelerinde 
Yıldız istikametindeki bu okulda -bu Akade
mi de o civardadır - Okulla müteveccihen 40 -
50 kişi yürümüş ve okulun kapısı önünde bir 
arabada nöbet bekliyen Battal Mehetoğlu ve 
arkadaşı bunları silâh kullanmak suretiyle kar
şılamış, gelenler de silâhlarını kullanmışlar, bu 
müsademenin sonunda, maalesef Battal Me
hetoğlu öldürülmüştür. Bu esnada okul bahçe
sinde bulunan öğrencilerimizin de silâh kullan
dığı müşahade edilmiştir. 

Bu hâdiseyi, anında yetişen zabıtamız fail
leri yakalamaya koyulmuş ve birinci hâdisede 
suçlu ve methaldar görülen teşekkülü aramış 
ve 24 kişiyi yakalayarak dün Türk adliyesine 
getirmiştir. Burada bir noktayı ifaJde etmek 
isterim ki bu getirilen 24 kişi, yani sağ tema-
yülüyle tanınmış olan teşekkülün mensuplarını 
tanıma hususunda Akademi öğrencileri kamu 
şahitliğine davet edilmiş, fakat savcının ısrarı
na rağmen bu anakadar bu şahadet vazifesi 
yerine getirilmemiş, istanbul Cumhuriyet Sav
cısı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü savcının 
emri altında yeni elde ettiği bir ip ucunun is
tikametinde kesif şeikilde çalışma halindedir, 
Bugün veya yarın bu suçun faili de Türk Ad
liyesine teslim edilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, şu, te
essürle, esefle karşıladığımız olay, gerçekten 
bundan evvel cereyan etmiş olan birtakım olay
lar zincirinin bir halkasıdır. «Üniversitemize, 
öğrencilerimize politika girmesin anarşist hare
ketler, kanunsuz davranışlar tasvibedilmesin» 
tarzındaki anagörüşümüzü defaatle ifade etmi
şizdir. Ama ne yazıktır ki bütün bu ısrarları
mıza rağmen bunun üzerinde durulmamış, bu 

fikir kaale alınmamış, bu noktai nazar payla
şılmamış ve nihayet öğrencilerimizin üzerinde 
gezdirilen kızgın bir politika ve anarşi tohum
ları, bugün çocuiklarımızın birbirine silâh kul
lanması neticesine kadar gelişmiş ve meydana 
gelmiş bulunmaktadır. Bundan Hükümet ola-
raJk derin teessür duyduğumuzu ifade etmek is
tiyoruz. Bunlara imkân vermeyici tedbirleri, 
demokratik hukuk devletinin gerekleri içinde 
aldık ve almaya devam ediyoruz. Eğer öğren
cilerimizi politika dışında tutmak, kanunsuz ve 
anarşik davranışlarını tasvibetmemekte birle-
şirsek, bu asgari müşterekde birleşirsek mil-
letimiz3 ve çocuklarımıza olumlu hizmet ede
ceğimiz muhakkaktır. 

Bu olaylardan sonra, bu asgari müşterekde 
hepimizin toplanaeağjna inanıyorum ve Hükü
metiniz bu olayların failini bundan evvelkilerde 
olduğu gibi bu hâdisede de süratle tutarak Türk 
adliyesine teslim etmek gayreti içinde olduğu
nu, olayları önlemek bakımından önleyici ted
birler ve takibediei tedbirler manzumesini sü
ratli olarak yürütmek azim ve kararında oldu
ğunu ifade ediyor, Yüce Senatoya saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, teşekkür 
ederim efendim. 

3. — Öğretmen boykotu üzerinde Telan Arı-
burun (İstanbul), Suphi Karaman (Tabiî tıje), 
Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hüs
nü Dikeçligil (Kayseri), Hüseyin Atmaca (Deniz
li); nin demeci ve Devlet Bakam Turhan Bilgin 
ile Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günün 
hadiseleriyle ilgili ve iç politikamızda mühim et
kileri bulunan üç mevzu üzerinde sayın sena
törler gündem dışı söz talebetmişlerdir. Mevzuun 
ehemmiyetine binaen kendilerine söz verilecek
tir. 

Birinci mevzu sayın öğretmenlerin boykot
ları hakkındadır. Söz talebeden sayın üyeler: 
Sayın Tekin Arıburun, Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Sayın Suphi Karaman, Sayın Osman Koksal, Sa
yın Hüseyin Atmaca. 

ikinci mevzuumuz 14 Aralık 1969 Pazar gü
nü İstanbul'da Beşiktaş'ta Yıldız Devlet Mimar
lık ve Mühendislik Akademisinde cereyan eden 
müessif hâdiseyle ilgilidir. Söz talebeden sa-
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ym üyeler: Sayın Nurettin Akyurt, Sayın Mu
cip Ataklı, Sayın Mebrure Aksoley'dir. 

Üçüncü mevzuumuz, günün yine mühim me
selelerinden birini teşkil eden «HASTAŞ» hak
kında yapılmış olan neşriyat üzerine Sayın Fe-
rid Melen'in söz talebidir. 

Bütün arkadaşlarıma talep sıralarına göre 
söz verilecektir efendim. 

Sayın Tekin Arıburun, buyurun. 
TEKİN ARIBU&UN (istanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, konu hakkında 
az evvel Sayın Millî Eğitim Bakanımız da ge
niş surette izahat verdiler. Bâzı hususlarda tah
kikata başlanmış bulunduğunu da öğreniyoruz. 
Esasen bu mühim konuyu istisnasız bütün se
natör arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşları
mın takibetmiş olduğunu ve etmekte olduğuna 
da inanıyorum, durum böyledir, onun için ga
yet kısa olarak benim üzerinde durmak istedi
ğim hususu arz etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bir ölçü koyacak olur
sak, bu gibi hâdiseler bu ve buna benzer hâdi
seler, yani gayrimemnun, şundan veya bundan, 
gayrimemnun bir azınlık zümresi mevcut mev
zuatı, kanunları çiğniyerek buna karşı adeta 
isyan bayrağı açmış oluyor. Bir yönden boyko
tun veya ona benzer işgalin, bütün bu gibi key
fiyetlerin bir mânası da budur. Rejimi, bu re
jim olarak kabul etmiş isek ve bu arkamızda ya
zılı olan «Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin
dir» onun mümessili de bu çatılar altında bulu
nan Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın âzala
rının birinci görevi ise ki ona böyle inanıyoruz, 
bu gibi hususlara göz yummak, taraf tutmak, 
tervîcetmek gibi hareketlerin hiçbir zaman doğ
ru olduğuna ve verimli neticeler vereceğine ve 
memleketin hayrına olduğuna inanmıyorum, 
şüphesiz sizler de inanmazsınız, inanmamaktası
nız. O halde bize bir vazife düşüyor; Anayasa
nın 77 nci maddesinde; yemin sureti vardır ve 
buraya hepimiz yemin ederek çıktık, vazifeye 
başladık, Devletin, vatanın bütünlüğü ve mille
tin bütünlüğünü korumakla mükellefiz ve bu 
yükümdeyiz. Bu yâlnız yasamayı filân organi
zasyonu, icrayı filân organa bn-akmak suretiyle 
biz de kendimiz denetleme yapmak suretiyle bu
rada oturup, bir taraftan da kanun çıkarmak 
suretiyle yapılacağı kanaatinde değilim artık, 
bu gibi ortamlarda ve bu gibi ortamlara karşı. 
Madem ki asıl sorumlu biziz, asıl yükümlü bi

ziz, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları
dır, o halde sözle, yazı ile buraya getirmek su
retiyle meseleyi denetleme yapmak gibi bir du
rumdan başka ayrıca bizim yapmamız icabeden 
pratik ve dinî bir durum hâsıl olmaktadır, ben
deniz bu hususu dikkatlerinize arz etmek iste
rim. 

öğretmenlerin şu veya bu sebeple bugün baş
lamış olan boykotuna ben askerce isyan demek 
mecburiyetinde kalıyorum. Kanunlara karşı, 

I nizamlara karşı onları çiğnenip de çıkılırsa bu
nun mânası isyandır. Arkasından sayın arka
daşlarını ihtilâl gelir. (Soldan doğru sesleri) Bu 
birkaç sene evvel, beş on sene evvel ispanya'da 
ayın hâdiseler cereyan etti, aynı tarzda öğret
menler boykot yaptılar, büyük keşmekeşler ol
du, talebeler karıştı işin içerisine. İlkokullarda 
küçük çocuklar, analar, babalar karıştı, polis 
karıştı, ölenler oldu; memleket birbirine girdi, 
biliyorsunuz, milyonlarca insan öldü orada. Bun
lar patentleşmiş, tecrübe edilmiş, ihtilâle götü
rülen anarşist ve komünist usullerdir. 

Sayın arkadaşlarım, daha fasla derini bek
lemeye lüzum yok ve harekete geçmek için de 
daha fazla, daha şiddetli tepkilerle karşılaşma
mıza ve hâdiselerle karşılaşmamıza da lüzum 
yok. Çok istirham ederim, cidden bu tehlikeli 
bir yoldur, burada parti dâvası bahis konusu 
değildir, memleketin istikbali bahis konusudur. 
Memleket gençliğini, memleketin istikbali olan 
çocuklarımızı yetiştirmekle mükellef olan vazi
felilerden bir kısmı fiilen iştirak etmek suretiy
le ve müdahale etmek suretiyle eğitimin önü
ne geçiyor, buna mâni olmaya çalışıyorlar ve 
ölüyorlar. Büyük bir hâdise cereyan ediyor, biz 
yalnız sözle veya Hükümetin alacağı tedbirlerle 
kalacak mıyız, onu mu bekliyeceğis? Bu, memle
ketin ve milletin dosdoğru böğrüne dayanmış 
en tehlikeli bir hançer bu. Buna göz yummama
mız lâzımgelir. Bunu şu veya bu sebeple, şu te
sirler altında, bu tedbirler 3,ltmda yapılmış olan 
bir gayrimemnuniyet alâmeti, yok zorlama alâ
meti filân diye böyle basit şeylerle geçiştirme
mek lâzımgelir. Bugün öğretmen yapar, yarın 
asker yapar, sayın arkadaşlarım, hâkimler ya
par, doktorlar yapar... Bunun sonu gelmez, ta
viz verildiği andan itibaren herkes hakkını zor
la önüne getirmeye çalışır, yahut almaya çalı
şır. Biz de burada oturuyoruz ve bekleriz M, 

I Hükümet alacağı tedbirleri alsın biz de ona gö-
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re tenkidlerimizi yapalım ve yahut gayrikâfi 
bulalım, sözlü soru getirelim, buna aklım ermi
yor sayın arkadaşlarım. 

Memleketin geleceğinden karamsar değilim, 
hiçbir zaman. Ama memleketin bu hareketle is
tikbali ciddî surette tehlikeye götürülmeye baş
lanmıştır. Bundan evvelki dâvalar, üniversite
de olan talebe hareketi, susu, busu başka başka 
başlangıçlardı, ama öğretmenlerin kamımı, niza
mı dikkat nazarına almıyan ve bu necip ve ga
yet ehemmiyetli bir sorumluluk yüklenmiş olan 
feragat sahibi olması icaheden, öyle olmasına 
inandığımız, ki bir çokları böyledir, öğretmen 
kütlesinden bir grup kalkar da bu tarzda zorla 
ihkakı hak etmeye çalışır ve hele çocukları sü
rerse, memleketin istikbali için yetiştirmemiz 
lâzımgelen, memleketin istikbali ile ilgili doğru
dan doğruya Türkiye'nin istikbali olan çocukla
rı ileri sürerse sayın arkadaşlarım bunun mâna
sı isyanı da geçer. 

Bunun için tekrar arz ediyorum; Hükümet
ten evvel birinci derecede yükümlüyüz ve so
rumluyuz. Sayın Başkanlığın ve sayın arkadaş
larımın, bütün grupların dikkatlerine arz ede
lim, bir şey yapalım, bir karar versünı. Buna 
benzer hâdiselerde bizler, daha gerekirse kanun, 
gerekirse başka yollardan, yine Anayasanın bi
ze vermiş olduğu hak ve salâhiyetler b akımın
dan başka birtakım tedbirlerle bu gibi hâdisele
rin önüne geçelim ve son olsun bu hâdise ve 
herkese ibret misali olsun, bir daha kimse ka
nun ve nizamı bu tarzda yıkmaya, memleketin 
istikbaline suikast yapmaya teşebbüs etmesin. 

Sayın arkadaşlarım, yüreğim hakikaten ya
nık, bizim memlekette yapacak çok şeyimiz var, 
bunlarla uğraşmak bana hacii geliyor, hazin ge
liyor, çok istirham ederim, mâruzâtını bu hissi
yatımı arz etmek, bu düşüncelerimi arz etmek 
ve hepimizi birden uyanık, hakikaten basit bir 
tedbirle bâzı çareler düşünmeye sevk etmekte
dir, saygılarımı arz ederim. (Sağdan, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sıramı 
Suphi Karaman'a veriyorum... 

BAŞKAN — Sıranızı başkasına verebilirsi
niz, Sayın Dikeçligil... Sayın Dikeçligil sıraları
nı kendisinden sonraki arkadaşa veriyorlar. 

Sayın Suphi Karaman, buyurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; dün 15 Aralık 1969 Pazartesi günü sabahın
dan itibaren ülkemizde dört gün için başlatılan 
öğretmenlerin boykotundan söz etmek istiyo
rum. 

Türkiye öğretmenler Sendikası ve ilkokul 
öğretmenleri Sendikasının ortaklaşa yayınladık
ları bildiride, boykotun amaçları, kamu oyuna 
duyurulmuştur. Bunlar özet olarak; 

Eğitim alanında, Anayasanın 50 nci madde
sinde açıklanan ilkeleri sağlamak üzere, gittik
çe bozulduğu ve artık Türk ulusunun ihtiyaçla
rına cevap veremez hale geldiği hepimiz tara
fından bilinen eğitim düzeninin değiştirilmesi, 

özel okullar yolu ile ve serbest bırakılan 
ders kitapları aracılığı ile yürütülen sömürüye 
son verilmesi, 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 
Eğitim ve öğretimin yabancı uzmanların ve 

barış gönüllülerinin etkisinden arındırılıp, mii-
lîlestirilmek amaçlarını kapsamaktadır. 

Özlük haklar alanında da, öğretmenlerin çok 
düşük olan ücretlerinin artırılması ve geçinme 
şartlarının Anayasanın 41 nci ve 42 nci madde
lerinde bildirilen düzeye çıkarılması, meslekî 
güvenceye ulaştırılması amaçlarını taşımakta 
ve nihayet; 

Anayasanın 46 nci maddesine uygun olacak 
biçimde sendika haklarının ıslahı amaçlanın 
kapsamaktadır. 

Boykotun ikinci gününde genel görünüşü şöy
ledir : 

Doğu, Kusey ve Güney - Doğu illerinde boy
kot hareketi genellikle yüzde yüz oranına ye-
tişebilmiştir, - Basından aldığımız bilgiler. -

Ayrıca... 
ORHAN SÜERSAN (Manisa) —- Gözünüz 

aydın. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sizin de 

gözünüz aydın beyefendi. 
BAŞKAN — Sayın Karaman devam ediniz 

efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 

Başkanım, özür dilerim. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika heyecan

lanmayın Sayın Karaman. 
Önce satıâliniz cevap veriyordunuz sizi sus

turayım, sonra müdahale eden arkadaşıma da 
müdahale etmemesi için ricada bulunacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım, müzakerelerin selâ
metle devam edebilmesi için hatibe sataşma icra 
edilmemesini hassaten rica ederim efendim. 

Buyrun Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 

Başkanım, sataşmalara aynen cevap vereceğim. 
Onun için istirham ediyorum Sayın Başkanlık
tan, sataşmalara yerinde ve anında müdahale 
edilsin. Burada çok önemli bir yurt sorunu gö
rüşüyoruz. Sayın, tecrübeli ve büyük bir eski 
asker arkadaşımız bu meselelerin ihtilâllere ka
dar gidebileceğini burada açıkladılar. Mesele
yi hafife almanın anlamı yoktur. Bunun ciddi
yetle bağdaşır tarafı yoktur. Onun için biz se
vinmek için söylemiyoruz. Aynen kamu oyuna, 
basma aksettirilen bilgileri dile getiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, görüşünüzü 
lütfen isah ediniz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ayrıca, 
Konya, Çanakkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, 
Uşak, Mersin illerinde yüzde yüz, Kocaeli'de 
% 95, Samsun'da % 90 ve diğer illerde % 70 ve 
% 90 arasında, Ankara il merkezinde % 30 ci
varında. 

Sivas'ta, Kars'ta Türkiye Öğretmenler Sen
dikası ve İlk - Sen'e bugüne kadar karşı durum
da kalan Milliyetçi öğretmenler Derneği men
supları dernek levhalarını indirmişler ve Türki
ye öğretmenler Sendikasına kayıt olmuşlardır. 

Boykotu destekliyen diğer kuruluşlar : 

Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfe
derasyonu, Türkiye Sağlık Kurumları Personeli 
Sendikası, Tekstil İşçileri Sendikası, Tiyatro İş
çileri Sendikası, Türk Edebiyatçıları Birliği, 
Türk Hukuk Kurumu, Orta - Doğu Teknik üni
versitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Gazi 
Eğitim Enstitüsü ve Atatürk öğretmen Okulu 
Öğrencileri, İstanbul Eğitim Enstitüsü ve Tat
biki Güzel Sanatlar Okulu öğrencileri, özel okul
lar örğetmenleri boykotu desteklemişlerdir. 
Türk - iş'ten bir yetkili ise, «öğretmenlerin son 
olarak giriştikleri çok haklı hareketi kınamak 
ve tehditlerle kırma yerine, onların sorunlarını 
çözme yolunda gerçekçi adımlar atılmalıdır.» 
diye bir sempati bildirisinde de bulunmuştur. 

Öğretmenin sosyal ve ekonomik durumu ve 
Anayasa ilkeleri karşısındaki durumu; 

Sayın arkadaşlarım, öğretmenlerin boykot 
amaçlarını yukarıda açıkladım. Bozuk eğitim 

düzenini ve son derecede bozulan öğretmenin 
geçim şartlarını kabul etmiyecek bir idrakin 
varlığını düşünmek mümkün değildir. Anayasa
nın 41 nci maddesi; «İktisadi ve sosyal hayat 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir.» demekte
dir. Yine Anayasanın 42 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında; «Devlet çalışanların insanca yaşa
ması ve çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle 
çalışanları korur.» denmektedir. Büyük Ata
türk'ün; «Cumhuriyet sizlerden fikri hür, vic
danı hür, irfanı hür nesiller ister.» dediği Türk 
öğretmeninin yaşama şartlarını Anayasanın bu 
ilkeleri açısından düşünmek akıllara durgun
luk vermektedir. 

12 yıllık bir öğretmenin eline ayda 615 lira 
geçmektedir. Türkiye'deki 130 bin öğretmenden 
58 bininin aile reisi olarak ayda 475 - 550 lira 
arasında aylık aldığını düşünmek cidden akılla
ra durgunluk vermektedir. Kamu iktisadi Te
şebbüslerinde, bankalarda çalışan hademelerin, 
hattâ Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan 
odacıların bundan daha çok ücret, hattâ ikrami
yeler ve primler alabildiğini, işçilerin toplu söz
leşmelerle en az ücretlerini bu seviyenin üze
rine çoktan çıkardıklarını düşününce, öğretmen
lerin kişiliğinde Türk eğitiminin terk edilmişli
ğini görmemek ve anlamamak mümkün değil. 

Bugün şehirlerde ev kiralarının 500 liradan 
başladığı, lüks lokantalarda birkaç kişinin bir 
öğretmenin aylık maaşına ancak bir öğün ye
mek yiyebildikleri, lüks gazino ve sazlarda, pav
yonlarda bir öğretmenin aylık maaşı tutarında 
bahşişler ödendiği düşünülünce, öğretmenlerin 
kişiliğinde hak ve adalet, insanlık, sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik adına toplumun temelleri
nin nasıl çatırdadığını, insanlık haysiyetinin na
sıl rencide edildiğini duymamak, görmemek ve 
anlamamak mümkün değil. 

Öğretmenin ağır geçim şartları bu halde iken 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararma kadar 
Yetki Kanunu aracılığı ile ve vergi indirimi, 
vergi bağışlanması yolları ile Devlet gelirlerin
den bir milyar liraya yakın bir kısmının lük
sün ve israfın yaratıcısı bir kısım özel teşebbü
se bağışlanmasının anlamını kavramak mümkün 
değil. Hiç mümkün değil, asla mümkün değil. 
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Boykot karşısında Hükümetin tutumu : 
Boykot suretiyle yapılan bu direniş yıllardır 

sosyal yapımızı kemiren büyük bunalımın öğret
menler toplumunda yaygın bir biçimde gün ışı
ğına çıkmasıdır. Bunu böyle kabul etmek ve 
gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında almak 
lâzım iken, maalesef Sayın Başbakan ve Hükü
met ilgilileri olayı dar bir çerçeveye kanalize et
mek amacını taşıyan tahrik, tehdit ve gerçek dı
şı suçlamalarda, demeçlerde bulunmaktadırlar. 
«öğretmen boykotu meselesi birtakım çevrelerin 
ve bu arada iki sendikanın masum öğretmen ca
miasını senelerden beri politikaya ve anarşiye 
sürüklemek gayretlerinden başka bir tezahür de
ğildir.» Demek ve «Totoliter ülkelerde bu tür
lü boykotların cezası idamlıktır.» gibi hangi an
lamın ya da özlemin kasdedildiği belirsiz olan 
demeçler vermek ve hele dün Millet Meclisi tu
tanaklarına geçen, «Asıl mesele öğretmen hak
ları ile ilgili değildir. Mesele düzen değişikliği 
ve bu arzunun biçare bir tezahürüdür.» gibi suç
lamalarda bulunmak, öğretmen ve eğitim sorun
larının olumlu yönde çözüme kavuşturulacağı 
ümitlerini kırmaktadır. Ayrıca, bu tahrik edici 
sözlerin sabah namazlarından topluca üniversite 
öğrencisi avına çıkıldığı, bir Menemen yerine, 
onlar da yüzlerce Menemen yaratılması ortamı
nın hazırlandığı şu günlerde ne gibi elîm sonuç
lara yol açacağı da gün gibi ortadadır, iktidar 
sorumlularının bu seferi zihniyetlerini ve konu
ya hangi açıdan baktıklarını göstermeleri yö
nünden endişe vericidir. Böyle bir tutumun, 
olayı kısa sürede sükûnete kavuşturacağı yer
de toplumsal sorunlarımızı büsbütün karıştırıp 
tehlikeli çıkmazlara sürüklemesi ihtimali var
dır. Bunun için ikaz görevimizi yapıyor, Hükü
meti uyarıyor ve eğitim ve öğretim sorunlarının 
çözümlenmesine, bir önce eğilmesini rica ediyo
ruz. 

1946 lardan beri Atatürk devrimlerine karşı 
sürdürülen karşı devrim uygulaması, en çok 
Atatürk ilkelerine candan bağlı Türk öğretme
nini zedelemiştir. Tâvizlerden ötürü en çok on
ların vicdanı sızlamıştır. Bozuk düzenin deva
mından yana olan çıkarcı ve tutucu çevreler, po
litika aracılığı ile en çok onları ezmişlerdir, öğ
retmen kıyımı politikası ile son yıllarda Türk 
Öğretmenine yapılan zulmün yanı sıra gittikçe 
artan hayat pahalılığı karşısında öğretmenin ve 
ailesinin geçim perişanlığı en az geçim şartların

dan bile yoksun bırakılması, eğitim ve öğretmen 
sorunlarının çözümlenmesi için en ufak bir ça
banın bile bugünedek gösterilmemiş bulunması 
öğretmenlerin sabrını taşırmış ve boykotun ger
çek nedenlerini ortaya koymuştur. 

TRT yasağı : 
Sayın senatörler, bu münasebetle Hükümet 

tarafından TRT ye konulan haber verme yasa
ğının yersizliğine ve kanun uygulamasının tek 
yönlü anlayış ve maksatlı kullanılmasının mah
zurlarına da değinmek isterim. 

Biraz evvel Sayın Millî Eğitim Bakanı konuş
malarında boykotun çok ehemmiyetsiz olduğu
nu, % 19 olduğunu ifade buyurdular. Boykot 
bu kadar ehemmiyetsiz olsa her halde TRT ye 
bu yasak konmazdı. 

359 sayılı TRT Kanununun 17 nci maddesin
de açıklanan, «Millî güvenliğin gerekli kıldığı 
hallerde» bir haber veya yayının men edilmesi 
için Hükümete tanınan yetkinin yanlış kullanıl
ması olayı iîe karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
türlü bir uygulama Anayasanın ruhuna, espirisi-
ne ve metnine aykırıdır. Bu türlü uygulamanın 
benzer olaylarda sık sık tekrar edilmesi, Hu
kuk Devleti anlayışını, hürriyetleri ve TRT 
özerkliğini ağır ölçüde zedeliyerek 1980 öncesi 
uygulamasına götürür. 

Anayasada ve diğer yasalarda söz konusu 
edilen millî güvenlikten, bunun bozulmasından, 
genellikle millî plânda bir iç ya da dış tehlike 
halinin anlaşılması gerektiği hususu, kamu hu
kuku ve uluslararası hukukun öngördüğü bir 
anlayıştır, iç, ya da dış tehlike halinin en belir
gin örneğini olağanüstü hal rejimleri, özellikle 
sıkıyönetim teşkil eder. O halde millî güven
liği korumak gerekçesiyle hürriyetlerin düzen
lenmesi, kısıtlanması faraziyesi de daha çok sı
kıyönetim rejimi içerisinde uygulama alam bu
labilir. Batılı bir demokratik anlayış ve uygu
lama içerisinde millî güvenlik kavramına poli
tik tercihler yönünde, ya da hattâ ideolojik bir 
muhteva vermeye imkân yoktur. Bunun tersi 
olursa Anayasasına rağmen, bu türlü rejimlere 
de demokrasi denmenin imkânı yoktur. 

TRT Kanununun yine bir maddesine, 11 nci 
maddesine, dayanarak Millî Eğitim Bakanı her 
haber bülteninde boykot için konuşacak, boyko
ta katılanları suçlayacak, ama öğretmenlerin 
boykotla ilgili her haberi, kendilerini savunma
ları hattâ ve hattâ Devletin en büyük makamı, 
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tarafsız Cumhurbaşkanına çekecekleri telgraf 
bile radyolardan, okunan yasak yükünden veri-
lemiyecek. Demokraside böyle kamu oyu teşek
külü olmaz, olamaz. Buna 1960 öncesinin rad~ 
yolanndaki vatan cephesi uygulaması denir. Bu
nun da adının demokrasi olduğunu söyliyenle-
re kargalar bile güler. 

Türk halkının eğiticisi, Türk ulusunun gele
ceğinin büyük mimarı, Cumhuriyetin fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür kuşaklarının yetiştiricisi, 
Atatürk devrimlerinin sahibi, 27 Mayısın yıl
maz bekçisi, Mehmet'çiğin oğlu ve kızı, Atatürk'
ten hızını alan, engeller aşan, enginlere taşan 
Türk öğretmenine sonsuz sevgi ve saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Milli Eğitim Eakan: bu
yurun efendim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koksal bir dakika. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, demin de konuş

malarıma başladığım zaman üç kategoride gün
dem dışı söz talebedildiğini ifade ile sözlerime 
başladım. Söz istiyenlerden üç arkadaşımız kal
mıştır. Her arkadaşımızın konuşması sonunda 
cevap zorunluğunda kalmamanız için eğer ten-
sibederseniz üç arkadaşımız konuştuktan sonra 
cümlesine cevap veriniz, ama İçtüzük hükmü 
gereğince Sayın Vekil talebettiği takdirde bü
tün üyelere öncelikle söz vermeye Riyaset mec
burdur. Hakkıhıyarı muhterem Vekilin kullan
masını talebediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Suphi Kara
man Beyin vermiş olduğu rakamları aydınlatıcı 
nitelikte mevcut dokümanlara istinaden izahatta 
bulunacaktım. 

BAŞKAN — Hakkıhıyar zatıâlinize aittir. 
Konuşmak istiyorsanız buyurunuz, efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Bilâhara hepsine birden cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Hay, hay, efendim. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) — Bir dakika müsaade eder 
misiniz. TRT hakkında gündem dışı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Zaman olarak şu anı mı tercih 
ediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Derhal istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Muhterem senatörler, biraz önce yük
sek huzurlarınızda öğretmen boykotu ile ilgili 
görüşlerini beyan eden Sayın Suphi Karaman 
arkadaşımız, TRT mevzuunda Hükümetin almış 
bulunduğu bir karan gayet yanlış bir açıdan 
yüksek huzurlarınıza getirdi. Biz demokrasiye 
inanmış, mazisinde ve halinde açıklıktan hiçbir 
zaman kaçmmıyan bir siyasi teşekkülün men
supları ve Hükümet üyesi olarak arkadaşlarımı
za evvelâ şu hususu beyan etmek isteriz ki, alı
nan karar, sureti katiyede yüksek rakamı bul
duğu iddia edilen boykotu Türk kamu oyundan 
gizleme maksadına matuf değildir. Nitekim Hü
kümet Başkanımızın. Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğüne göndermiş bulun
duğu ve 359 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
istinaden yayınların durdurulmasını talebeden 
tezkereyi yüksek huzurlarınızda tekrar okuya
cağım. 

«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğüne 

Öğretmenlerin memuriyet görevlerini terket-
melerine matuf bulunması itibariyle aslında 
gayrimeşru grev mahiyetinde olan öğretmenler 
boykotu açıkça kanunlara aykırıdır. Boykot ha
reketini öğretmen kütlesine maletmeye çalışan 
tahrikçiler tarafından bu hâdisenin birtakım ha
ber ve yorumlar yolu ile büyümesine, yayılma
sına ve bu suretle millî güvenliğe zararlı netice
lerin meydana gelmesine sebebiyet verilmesi ta
biîdir. Bu durum karşısında, öğretmenler boy
kotu ile ilgili her türlü haber ve yorumların, 
radyo ve televizyonda yayınlanmasının 359 sa
yılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince menedil-
mesi uygun görülmüştür. 

Gereğinin hassasiyetle yerine getirilmesini 
önemle rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan» 

Muhterem senatörler, bu bir kanuni hakkın 
kullanılmasıdır. Ve bunda millî güvenlik gerek
çesi önplânda rol oynamıştır. Bir gerçeği ifade 
edelim. Bugün biz Hükümette, hâdiselerin üze
rine giderken, aynı zamanda yeni yeni hâdisele-



C. Senatosu B : 14 16 . 12 . 1969 O : 1 

rin doğmasını önleyici tedbirler de almakla so
rumluyuz, yükümlüyüz. Şimdi, benden sonra 
yüksek huzurunuzda Türkiye'deki TÖS ve İLK-
SEN'in bütün öğretmen camiasına sıçratmak is
tediği kanunsuz hareketin şümulünü ve mikta
rını, böyle benden önce konuşan arkadaşım gibi 
mefhum, kaynak göstermeden sadece bir kısım 
basında çıkan haberleri mesnet ittihaz ederek 
burada verilen rakamları değil, Devletin yetkili
lerinin, valisinin, kaymakamının, maarif müdü
rünün, nahiye müdürüne kadar olan bütün dev
let yetkililerinin bu sabaha kadar büyük gayret
ler neticesi hazırladığı rakamlar ifade edilecek
tir. îşte size bunlardan birkaç tanesi : 

Arkadaşımız, Doğuda bilhassa % 100 dedi
ler. Üç, dört Doğu vilâyeti : 

Bingöl; orta dereceli okullardaki öğretmen 
sayısı 79, boykota katılan öğretmen sayısı sıfır, 
ilkokul öğretmenleri sayısı 529, boykota katılan 
öğretmen sayısı sıfır, boykota katılma nisbeti sı
fır. 

Bitlis; orta dereceli okullardaki öğretmen sa
yısı 84, boykota katılan öğretmen sayısı 22, boy
kota katılma nisbeti % 27, ilkokul öğretmenleri
nin sayısı, 388, boykota katılan öğretmen sayısı 
56, boykota katılma nisbeti % 14. 

Elâzığ, orta dereceli okullardaki öğretmen 
sayısı 298, boykota katılan öğretmen sayısı 66, 
boykota katılma nisbeti % 22,8, ilkokul öğret
menleri sayısı 1430, boykota katılan öğretmen 
sayısı 275, boykota katılma nisbeti % 19. 

Erzincan, orta dereceli okullardaki öğretmen 
sayısı 192, boykota katılan öğretmen sayısı 62, 
boykota katılma nisbeti % 32,. İlkokul öğret
menleri sayısı 1 090, boykota katılan öğretmen 
sayısı 85, boykota katılma nisbeti % 7,7. 

Erzurum, mevcut öğretmen sayısı 1 784, boy
kota katılan 154, katılma oranı % 8,5. Orta öğ
retim, mevcut öğretmen 436, boykota katılan 
168, katılma oranı % 38,5. Bunu tevali ettirebi
lirim. Ama bunlar içerisinde Sakarya vilâyeti 
gibi gerçekten yüksek oranda boykota katılan 
yerler de vardır. Bu resmî rakam. Türkiye'de 
öğretmen sayısı 146 266, boykota katılan öğret
men sayısı 28 677, katılma oranı % 19,5. Bu ra
kam % 1 olmuş, % 19 olmuş, % 90 olmuş, bu 
mühim değil. Bu kürsülerde kanunsuzluk teşvik 
edilmemeli. Bu kürsülerde yapılan kanunsuz ha
reketler bir nevi teşvik görmemeli. Bizim görü

şümüz, Hükümetin görüşü budur. Biz bu parlâ
mentonun içerisinden çıkmış arkadaşlarıyız. Bu 
parlâmentonun çıkardığı kanunları uyguluyo
ruz. Kanunlara bu parlâmento mensuplarının is
ter Yüce Senatoda, ister Yüce Mecliste olsun ev
velâ onların saygılı olmaları lâzımdır. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)... 

BAŞKAN — Sayın Koksal buyurunuz. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Türkiye 
Öğretmenler Sendikası ile, tlkokul Öğretmenler 
Sendikası dört günlük bir direnişe karar ver
mişler, eyleme de geçmişlerdir. Hemen ifade ede
yim ki, ben direnişi haklı görenlerdenim. Dev
rimci öğretmenler direniş nedenlerini (Eğitim, 
sosyal ve sendikal alanlarda isteklerimiz) baş
lıkları altında sıralamışlardır. Özel olarak şöyle 
ifade edebilir. 

Çağın koşullarına, memleket gerçeklerine 
uygun ve Türk toplumunu ileri götürecek, mut
lu, kılacak yönde bir eğitim ve öğretim refor
munun yapılması ve sosyal sendikal durumları
nın düzeltilmesini istemektedirler. Devrimci ho
caların, devrimci gençlerin yıllardan beri Ana
yasanın çağ koşullarını ve memleket gerçekleri
nin dikte ettirdikleri bu istekler için mücadele 
ettiklerini hepimiz biliyoruz. Boykotlar oldu, iş
galler oldu, geniş çaplı kavgalar oldu. Meclis
ler, siyasi parti yöneticileri, hükümetler istek
lerin derhal yerine getirileceklerine dair söz ver
diler. Neticede ne oldu? Hiç. Aldatıldılar. Bu 
durumda suçlu kimdir? Bu durumda müharik 
kuvvet kimdir? Tabiî ki, suçlu Hükümet, siyasi 
parti yöneticileri ve Meclislerdir. 

Siyasi partilerin, Meclislerin, siyasi partile
rin ve hükümetlerin başlıca vazifelerinden biri, 
toplumun problemlerini zamanında çözmek de
ğil midir? Neden bu vazifeyi yerine getirmiyen
ler suçlu sayılmazlar da, topluma suç yüklenir. 
Direniş ile Meclisleri, Hükümetleri, siyasi parti 
yöneticilerini vazifeye davet edenler suçlu görü
nürler. Demokratik görüş ve anlayış bu mudur? 
Millî Eğitim Bakanı, «Öğretmenlerin direnişi 
nedenlerini derinliklerde aramak lâzımdır» di
yor. Biz de biraz derinlere inelim. Bütün siyasi 
parti yöneticileri Türkiye'nin problemlerinin de
mokratik düzen içerisinde çözülmesini istiyor
lar. Türkiye, az gelişmiş bir ülkedir. Bütün az 
gelişmiş ülkelerin problemleri çok ve girifttir. 
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Buna rağmen kolay çözülebilir. Ancak bü
tün az gelişmiş ülkelerin ortak bir başproblemi 
vardır. Bu problem çözülmedikçe ülkenin diğer 
problemlerine el bile sürmek mümkün değildir. 
O da şudur : 

Az gelişmiş ülkelerde halkı iliklerine kadar 
sömüren, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik ha
yatına hâkim imtiyazlı bir zümre vardır, tşte bu 
imtiyazlı çetenin, imtiyazları kaldırılmadıkça 
problemleri halkın yararına çözmek mümkün 
değildir. Bu çok güç bir iştir. Birçok az geliş
miş memleketler bu baş belâsı problemi totaliter 
veya otoriter, - Atatürk örneği -rejimler içinde 
halletmişlerdir. Demokratik düzen içerisinde bu 
problemi halletmek ancak ve ancak devrimci ka
rakterde meclislerle, devrimci karakterde hükü
metlerle, ve devrimci karakterde siyasi parti 
yöneticileriyle mümkündür. Halbuki, bizim 
Meclislerimiz, hükümetlerimiz ve siyasi parti 
yöneticilerimiz bu karakterden, yani devrimci 
karakterden çok uzaktırlar. Halkımız ise, he
men, hemen hiçbir ülke halkında bulunmıyan, 
devrimci karaktere sahiptir. Ayrıca, biz devrim
ci bir Anayasaya da mâlikiz. 

Türkiye'nin gelişmemesinin ve gelişememesi-
nin ve çatışmalar diyarı haline gelmeye başla
masının nedenini burada, yani hükümetler, 
Meclisler, siyasi parti yöneticilerinin halkın ka
rakteriyle, bağdaşamamasmda aramak lâzımdır. 
Özet olarak denebilir ki, Türkiye karakter çatış
ması devresine girmiştir. Çatışmaların devam 
edeceğini söylemek için kâhin olmaya lüzum 
yoktur. Baskı, şiddet, esrarengiz öldürmeler, 
uluorta suçlamalar, cezaya çarptırılmalar, çatış
mayı şiddetlendirecek unsurlardır. Türkiye için 
tek çıkar yol söylenebilir, eğer siyasi parti yöne
ticileri, hükümetler Meclisler, imtiyazlı çeteyi 
iter, bir tarafa iter ve karakter değiştirirlerse o 
zaman, çalkantıların duracağı ümidedilebilir ve 
yine o zaman Türkiye'nin demokratik düzen içe
risinde kalkınıp, kalkmmıyacağı münakaşası 
yapılabilir. 

Son sözüm şu olacaktır : Devrimci öğretmen
ler direnişte haklıdırlar. Suçlu olan bizleriz, ya
ni Meclisler, hükümetler ve siyasi parti yöneti
cileridir. Saygılarımla. (Ortadan ve soldan, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Di-
keçligil'den sonra söz almıştım. Yerimde ve sı
ramda konuşacağım. 

SERRI ATALAY (Kars) — îkaz yerindedir, 
tabii, imtiyaz nereden keşfedildi? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben daima zati-
âlinizden Riyasete yardımcı olmanızı bekle
rim. imtiyaz kelimesini kullanmakta haklı de
ğilsiniz. Sayın arkadaşım kendinden sonraki 
arkadaşlarına sırasını verdi. Kabul edenler et
ti, şimdi kabul etmiyorum diye bir direnme var
dır. Eğer o direnmeyi ben kabul etmezsem, o 
takdirde buyurmuş olduğunuz sıfat bana lâyik 
olur, ama acele ettiniz. Sayın Dikeçligil buyu
runuz efendim. , 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, millî eğitim
de bir huzursuzluğun olduğunu kabul etmek 
lâzım. Cidden millî eğitimimizde bir huzursuz
luk var. Bu huzursuzluğun sebepleri üzerinde 
de durmamız iktiza eder. Şahsan ben bir mil
lî eğitimci olarak, hâdiseleri tarafsız bir göz
le görmeye gayret edeceğim ve fikirlerimi arz 
edeceğim, Sayın Millî Eğitim Bakanından da 
tedbir almasını istiyeceğim. 

Benim kanaatimce haddizatında meslek se-
verlik bulur. Bir öğretmen camiası vardır, öğ
retmen camiası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 
hattâ milletimizin tarihinde halkla beraber ol
muş, halkın sevgisini, sempatisini kazanmıştır. 
Bir öğretmen gözüktüğü vakit ben talebeliği
mi, arkadaşlarım da talebeliğini yoklasın, öğ
retmen geliyor dendiği vakit diğer arkadaşla
rımız kaçacak yer ararlardı. Öğretmenin bu ce
miyette bu kadar onuru, haysiyeti, şerefi, va
kan vardı ve bunu millî eğitim veriyordu, ay
nı zamanda millî eğitim mensubu öğretmen ar
kadaşlarımız da cemiyete telkin ediyordu. Eğer 
millî eğitimi sevenler varsa, millî eğitimin hâ
diselerini berrak olarak, net olarak konuşmaları 
ve cemiyet içerisinde öğretmen neslini vakarlı, 
şerefli, haysiyetli mevkilerine doğru g'ötürmeleri 
iktiza eder. Evet şunu kabul edelim ki ben par
lâmentoda sekiz seneden beri durumum, mesle
kimi seven bir insan sıfatiyle açıkça söyliye-
yim ki, saçımı meslekimde ağartmışamdır, ve 
meslekimde imtihanımı vermişimdir, hiçbir 
zaman için meslekimi politikaya alet etmemi-
şimdir ve bundan kaçınmışımdır ve böyle olmak 
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mecburiyetindeyiz, ve böylece hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Eliyle hareket edenler vak
tiyle kendi hareketlerini kontrol edebilmeli
ler. Ve bunu bilmeliler. Ne getirdiler, ne ver
diler Maarif camiasına, meslek hayatında? Bu
nu da iyice tartmaklar, ölçmelüer. 

Arkadaşlar, maalesef maarif camiası siyase
te alet edilmiştir. Öğretmen kütlesi buna mu
kabil de masumdur. Samimiyetle söyliyeyim 
masumdur. Bâzı dert ve ıstırapları vardır. Öğ
retmen ailesi boykota gitmiştir. Bunun sebep
leri, nedenleri var, ama bu sebepleri, nedenle
ri yanında, öğretmen arkadaşlarımız bu boyko
ta giderken acaba cemiyet içerisinde bir iti
bar mı kazandılar, yoksa bu itibarları zedelen
di mi? Şunu kabul etmek lâzımdır ki cemiyet 
içerisinde haMarmı alayım derken maarifi, 
Millî Eğitim Bakanlığını ijkaz edeyim derken, 
kanaatimce zedelenmişlerdir.-Ama, buna muka
bil, Millî Eğitim Bakanlığı da şimdiye kadar 
gelişen hâdiseler karşısında hâdiselerin âde
ta arkasından sürüklenmiştir, tedbirler alma
mıştır. Türkiye Cumhuriyeti maarifinde umu
miyet itibariyle, Maarif Bakanları, ondan son
ra Maarif Bakanlığını siyasetin dışında tu
tacakları yerde parlâmento ve parlâmentonun 
dışında gördük, ondan sonra Millî Eğitim Ba
kanlığını ister istemez siyasete atmışlardır, si
yasete sürüklemişlerdir. 

Bizim maarif tarihimizde altı ay maaşını 
almıyan öğretmen nesli,, ailesi vardır. 40 lira, 
30 lira, 35 liradan başlayıp da 42,5 47,5 liraya 
kadar maaş alan öğretmenler de vardır, Ben 
şahsan 1937 - 1938 de meslek hayatına atıldı
ğım zaman, ilkokul hocası olarak 47,5 lira maaş 
alırdım. Ortaokulda müdürlüğüm sırasında ve 
öğretmenliğim sırasında da 83 lira para alır
dım. Şu halde eğer öğretmenlerin baremini na
zarı itibara alacak olursak, eskiden bu zama
na kadar, eskiden olduğu gibi, bugün de olduğu 
gibi öğretmenlere cazip bir maaş verilememiş
tir,, bağlanamamıştır, bunu açıkça söyliyelim. 
Bu bugünün derdi değildir, ezelden ebede ka
dar gelen bir derttir. Bunu böyle kabul etmek 
lâzımdır. 

Arkadaşımız Millî Eğitim Bakanlığına gel
miş, oturalı bir ay olmuştur. Şahsan Millî Eği
tim Bakanlığının muvaffak olmasını isterim. 
Meslek mensubudur arkadaşımız. Ama, bu boy

kota giderken arkadaşlarımız bir Millî Eği
tim Bakanının bir ay içerisinde hâdiseleri önle
yici tedbir alamıyacağını bilmesi lâzım. Ben 
arkadaşlarım^, cidden, millî eğitim camiasının 
rahatsız olduğuna, huzursuz olduğuna kaaniim. 
Meselâ bir misalini vereyim, her sene teker
rür eder, her bakanlıkta. Ders ücretleri, eğitim 
ödenekleri var; bu bilinir. Buna kifayetli öde
nek konmaz, konmadığı için dört, beş ay öğ
retmen arkadaşlar ek ders ücretlerini alamaz
lar. 500 - 600 lira maaş alan bir öğretmen ar
kadaşımız ek ders ücretlerini almadığı vakit 
elbette malî sıkıntıya düşecektir. Millî Eğitim 
Bakanlığı bunu biliyor, ne kadar öğretmen 
var ne kadar ders ücreti var, ne kadar eğitim 
ödenekleri var bunları vakti ile koyabilir, bunu 
vakti ile verebilir, bunu üç dört ay sonra bir 
müddet sürüncemede bırakmaz, esasen bırak
maması lâzım, Hükümetin de vazifesi budur. 
Ama bununla beraber maalesef yetersiz, kifa
yetsiz ödenekler konur ondan sonra idarei 
maslahat zihniyeti ile meslekdaşlar rahatsız 
ve huzursuz hale getirilirler. 

Muhterem arkadaşlar, bu cidden öğretmen 
camiasını huzursuz eden meselelerdir. Elbet
te bunun yanında başka meseleler de var, Şimdi 
Millî Eğitim Bakanlığı eğer hâdiselerin arka
sında değil de hâdiseleri önleyici tedbirler al
mış olsa M, alması lâzımdır iktiza eder. Bu gi
bi hâdiseler yok, Millî Eğitim Bakanlığı men
supları. eğer şimdiye kadar bütçe zabıtlarına ge
çen, bu zabıtlara geçen meseleleri okursa, söy
lenenleri okursa ve bunların tedbirini alsa,, ka-
nunlairını getirse elbette Millî Eğitim Bakan
lığının camiası huzursuz olmaz, huzurlu bir du
ruma geçer. 

Millî Eğitim mensuplarında elbette birbirinû. 
kontrol vardır. Tâyinlere varıncaya kadar Millî 
Eğitim Bakanlığının Jdikkatli 'olması (lâzımdır. 
Biir makama gelen larkadaşımızın diğer öğret
menler mensubu tarafından igöz Idoldurucu ol
ması, yerini haketmiştir dedirtmesi de gene (ge
reklidir. 

Şimdi (Millî Eğitüm Bakanı sayın j (arkadaşı
mızdan ben bilhassa, şunu istirham edeceğim. 
Millî Eğitim Bakanlığı hastadır, bunu kabul 
etmek lâzım. A 1dan Z ye kadar bozuktur, (me
selesi söylenir. Bence Millî Eğitini Bakanlığı 
o duruma düşüyor ki, A sı da kalmıyor, Z si de 
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kalmıyor. Kalmaz hale gelmiştir. Sayın 'Millî 
Eğitim Bakanı, millî eğitim meselelerine cid
diyetle eğilmesi lâzım, ciddiyetle eğildikten 
sonra HjâMî [tedbirler )alması iktiza eder. Ama 
her parlömanter, her idareci, her insan meslek 
mensubu arkadaşlarımızın bu halini ancak is
yankâr ruha (sahibolanlar veyahut da isyanı teş
vik eder Imahiyette olanlar, benim (kanaatımca 
tasvipkâr karşılryabilir. Şahsan Millî Eğitim 
Bakanlığı mensubu Jyani Millî Eğitim. camiası 
arkadaşlarımız, bağlı olduğu camia, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile temas edebilir, parlâmentoda olan 
Milli Eğitime mensup milletvekilleri ile temas 
edebilir ve tondan sonra hazırlıklı bir görüşme
nin içine (girebilir. Hattâ Millî Eğitim Bakanlı
ğına mensup buradaki parlömanterler, o sahada 
yetişenler kanunlar getirebilir, hükümeti bu 
suçlardan Millî (Sğitim Bakanı ükaz edebilir. 
Yani demek istediğim, boykota giden nedenle
riyle beraber öğretmen arkadaşlarımız haklı ol
makla beraber, bu boykota gidişin öğretmen 
camiasında, ; Jhalk arasında *bir itibar, t ondan 
sonra kir onur kazandırdığına kaani değilim, 
kazandırmamıştır. 

Şimdi öteden beri (söyleriz. Arkadaşımız 
Suphi Karaman (Bey meseleyi ortaya atta, öğ
retmenlik öyle bir hale geİTriştfir ki, ticaret 
mevzuuna dökülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil sizden bir is
tirhamım var. Daha pek çok gündem dışı söz 
almış arkadaşlar var. Zamandan tasarruf et
mekte }bize yardımcı olursanız teşekkür ede
rim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
efendim. Şimdi ben bu mevzuun dışında yalnız 
öğretmenlerde değil, bu öğretmenlerin dışında 
öğrencilere de huzursuzluk gelmiştir, geliyor. 
Bu eğitim sisteminin ıslaha muhtacolduğunu 
gösteriyor. Nitekim muhtaçtır. Yüksek İslâm 
Enstitüleri tte ^boykota [gitmiştir. Yüksek İslâm 
Enstitülerinin boykota gitmesinin sebebi el
bette öteden beri bu Yüksek İslâm Enstitüleri 
akademi olmasını isterler. Akademi olma iste
meleri haklıdır, haklı tarafları vardır. Haklı 
tarafları şu bakımdandır. Mevcut sistem onla
rın daha çok kuvvetli gelişmelerine kâfi, ye
ter de değildir. Ve yeterli 'olmadığı için bir mü
essese yerinde durmıyacak, daima ileriye doğ
ru gidecek. Siz bu ileri gelişmeyi sağlamazsa-
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nız, Mdllî Eğitim mensubu olarak tedbir al
mazsanız, 'elbette bunlar bu devirde, yani yü
rüyen devirde, ondan sonra ileriye - dünya dö
nüyor (bunu kabul etmek lâzım - böyle bir za
manda hakkı başka toir türlü alma yollarına gi
decektir, boykotlara gidecektir, filâna gide^ 
çektir, ferinde durduğu müddetçe İMillî Eği
tim Bakanlığı bâzı hâdiseleri önleyici tedbirler 
alıp kanunları getirip, ondan sonra müessese
leri tekamül ettirmeli tekamül ettirmek sure
tiyle boykotlara da imkân vermemelidir. Yük
sek İslâm Enstitüleri mezunları arkadaşlarımız 
yani öğrenciler akademi olmak, çok kuvvetli 
yetişmelerini istiyorlar. "Ve Ibunu arzuluyorlar, 
bunun Üçin çırpınıyorlar. Ama bununla beraber 
defalarca söz verilip üzerinde durulduğu halde 
bugüne kadar kanunları gelmemiştir. Arkadaş
lar Ihatırlarsınız Yüksek Denizcilik Okulunun 
1965 yılında yukarda bütçe { müzakerelerinde 
bendeniz akademi olmasını ileriye sürdüm. On
dan sonraki gelen bakan arkadaşımız zaruri
dir dedi, kanunu geldi [hâlâ çıkmadı. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil zatıâliniz dai
ma va'dinizi yerine getirirsiniz. Va'dinizden 
itibaren üç buçuk dakika geçti takdir zatıâlini-
ze ait lef endim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben burada îbâzı nedenleri belirtmek 
mecburiyetinde kaldığım için va'dimin üzerin
de duramadım, şimdi bağlıyorum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı mutlaka )MJiUî 
Eğitim Bakanlığının hasta olduğunu bilmesi 
lâzımdır. Ondan sonra (tamamen bir ıslahatçı 
zihniyetle hareket etmesi lâzımdır. Aynı zaman
da yeni yeni kanunlarla millî eğitimi takviye 
etmek ve onun moralini düzeltmek iktiza et
mektedir. Bunun üzerinde arkadaşımızın dura
cağına kaaniim ve bu suretle Millî Eğitim 
Bakanlığı hâdiselerin üzerine vukufla ıslahat
çı bir zihniyetle varması da iktiza eder, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; buffiin memle
ketin gerçekten çok önemli büyük dâvaları
nın tartışılması; ümidederim ki; yarınımız için, 
demokrasinin geleceği için, rejimin bekası için 
ilgili ve yetkili kişilere ve Hükümete bir ders 
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a-lmayı ve gerekli tedbirleri almayı sağlayıcı 
neticeler doğurur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Oğuz'un Millî 
Eğitim Bakanlığına tâyinini radyodan ilk işit
tiğim saman gönlüme bir ferahlık, bir ümit, 
Türk öğretmenin artık çektiği ıstırap bitecek, 
Türk öğretmeni umduğunu bulacak, Türk öğ
retmeni Atatürk yolunda huzur içinde çalışa
cak ümidi gelmişti. Bu ümidimi tamamen yi
tirmiş değilim. Elbette Sayın Bakanın kısa bir 
müddet içinde bütün tedbirleri ailması için elin
de sihirli bir değnek yok. Ama, ümidimi kay
betmemekle beraber, maalesef olaylar aleyhe 
gelişmektedir. Nitekim, Sayın Bakana Türki
ye'nin en güçlü kuruluşları olan Türkiye öğ
retmenler Sendikası ve Türkiye ilkokul öğret
menleri Sendikası, Türk Millî Eğitiminin so-
runJlarını tartışmak, konuşmak ve karşılıklı gö
rüş teatisinde bulunmak için bir oturum tek
lifi yapmıştır. Maalesef olumlu bir cevap ala
mamışlardır. Sayın Bakan konuşmalarında bu
yurdular ki; «Şimdiye kadar öğretmenlerden 
konuşmak için veya öğretmen sorununun çö
zülmesi için hiobir teklif almadım.» işte 
Türkiye ilkokul öğretmenleri Sendikasının 
17 . 11 . 1969 tarih ve 1220 sayılı sekiz say
falık, Sayın Millî Eğitim Bakanı Oğuz'a ver
dikleri muhtıra... 

Bu muhtırada millî eğitimin çözüm yolla
rını gösteren pek çok hususlar var. Saym Ba
kan bunu elbette motamo kabul edecek de
ğildir. Ama bunu tetkik etmesi, haklı ib hak
sız olanlarını ayırması, ona göre cevap ver
mesi lâzımgelirken, Sayın Bakan 1 Aralık 1969 
gün ve ilköğretim Genel Müdürlüğü ifadeli 
50384 sayılı imzalı yazısı ile, Sayın Prof. Dr. 
Orhan Oğuz imzası ile, gönderdiği yazıda di
yor ki; «Bu teklifleriniz kanun meselesidir, 
yönetmelik meselesidir». Bu şekilde kesip atı
yor. Elbette öğretmenler bu muhtırayı verir
ken bunun bir kanun meselesi olacağını bili
yorlardı. Teşkilât, idarecilik ve Yurtbilgisi 
dersleri okutan öğretmenlerin bu konuların 
çözümü için kanun ve yönetmelik gerektiğini 
'bilmiyeeek kadar câhil olduklarını mı sanmak
tadır ki, Saym Bakan, «Bunlar kanun mesele
sidir.» diye verilen muhtırayı bir tarafa atı
yor? 

İşte bütün bunlar bardağı taşıran ve öğret
menlerin yıllar yılıdır çektikleri ıstırabın ne
ticesi olarak patCak vermiş olaydır. (A. P. sıra
larından «peki bizim kabahatimiz ne» «Sizin 
zamanınızda» sesleri). 

Elbet sizin kabahatiniz değil. Yalnız, sizin 
bakanlarınızın da kabahati olduğunu bilmeniz 
kadar tabiî birşey olamaz. Bizim zamanımızı 
da katalım içine. Ben diyeyim ki; öğretmenle
rin bu ıstırabı 20 - 22 senelik çektikleri ıstıra
bın bugün patlamış olması. Bunu dersem her 
halde gönlünüz hoş oilur. 

Sayın Bakan konuşmalarında bir hususu 
aaha birbirine karıştırmış bulunuyorlar. Grev 
ile boykot ve direnişi aynı paralelde ve aynı 
mahiyette gürdüler. Grev; iş yerlerini zorla 
işgal ve işyerlerinde başkalarının çalışmasına 
engel olma, iş yapmama yanında iş yapanlara 
da mâni olma gibi grev ve lokavt, kanunların 
işçilere ve işverenlere verdiği bir haktır. Oysa 
öğretmenler işyerlerini terketmişler, derse gir
memişler, ama işyerlerinde bir başkasının çalış
masına mâni olmamışlardır. Bu hukukî inceli
ğin ayrılması gerekir. 

Anayasanın temel prensiplerine uygun olan 
direnme haklarını öğretmenler kullanmışlardır. 
Münhasıran derse girmemeyi Anayasa hakkı 
olarak kullanan öğretmenler işgal gibi veya 
başkalarının çalışmasına engel olma gibi bir
takım eylemlere girmemişlerdir. 

Hakkı olmadan grev yapma ile derslere git
memeyi, direnmeyi, boykotu hükümetin, dola-
layısiyle Millî Eğitim Bakanının birbirinden 
ayırması gerekir. Olay grev değil. Bunu ke
sin olarak tesbit edelim ki, öğretmenlerin bir 
direnişi, Türk millî eğitiminin sorunlarına çö
züm yolu bulmak için bir hareket olarak kabul 
etmek lâzımdır. Türkiye'de Sayın Mili Eğitim 
Bakanının dün ifade ettiğine göre % 10, bugün 
ifade ettiğine göre % 19 ve yine dün ifade et
tiğine göre % 10 greve katılan var ama, yarın 
bu yüzde bire düşecektir demesine rağmen, bu 
direnişin bugün kendi ifadesi ile % 19 a çıkmış 
olması işin önemini belirtir zannediyorum. 

Bu konuda Sayın Millî Eğitim Bakanı ger
çekleri tam olarak ifade etmemektedir. Ger
çeklerin ifadesini söyletmemek, Türk kamu 
oyundan gizlemek ve öğretmenler üzerinde bas
kı yapmak için radyoya da maalesef sansür 
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konmuştur. Halbuki, radyoya sansür 359 sayı
lı Kanunun 17 nci maddesine göre aynen «Baş
bakan veya görevlendireceği Bakanın millî gü
venliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde bir ha
ber ve yayını menetmeye yetkilidir.» denir. 
Şimdi burada sormak gerekir. Hem bir taraf
tan ehemmiyetsiz birkaç öğretmenin bir hare
keti olarak nitelenir. Bir taraftan da TRT ye 
telsiz telgraf çekmek suretiyle millî güvenliği 
sarsıcı bir olay olarak kabul ediyor. Evvelâ 
Hükümetin görüşündeki çelişme buraida başlı
yor. 

Gerçek olan şudur; TÖS ün 60 O00 den fazla 
aidat veren kayıtlı üyesi vardır. İLK - SEN in 
de 29 090 in üstünde üyesi vardır. Bu ilki ku
ruluş kendi mensuplarını direnmeye davet et
mişlerdir. Bütün Türk öğretmenlerinin sayısı 
ile bunları kıyaslamak bâzı yanılmalara se-
bebolur. Meselâ direnişe, boykota iştirak eden, 
Tercüman gazetesinden işte bâzı rakamlar: 
Malatya, Yozgat, Pamukova, Kaynarca,, Gele, 
Trabzon, Mut, Çarşamba, Bulanık, Kelkit gibi 
yerlerde boykota, % 1O0, ıdaha bunun gibi Si
vas, Muş, Posof, Sapanca, Akyazı, Kırıkkale, 
Kocaeli, Varto, Fatsa; boykota % .98 katılan 
Sultandağı, Uşak, Tunceli; boykota % 95 katı
lan Mardin, Bolu, Kayseri Akçakoca, Boğazh-
yan, Konya, Boyabat, Kocaeli, iskenderun; % 
90 katılan istanbul, Gümüşane, Giresun, Tar
sus, Akhisar; % 85 katılan Ankara, Gerede, 
Diyadin... (A. P. sıralarından «yalan yalan» 
sesleri) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Za
bıtlara geçiyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Eğer 
cesaretiniz var ise çıkar siz de konuşursunuz.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atmaca, Sa
yın Orhon, Sayın Hükümet bu müzakereleri 
takibetmektedir. En sahih malûmat, kabul 
edersiniz ki, kendilermdedir ve şüphesiz Hükü
met cevaplandıracaktır. O sebepten zatıâlini-
zin sükûnet içinde hatibi dinlemenizi rica ede
rim. Buyuran Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Başkanım en kati, gerçek rakamların Hükü
mette olduğunu ifade ediyorlar. Ben biraz ev
velki çelişmeyi arz ettim. Dün % 10 olarak 
ifade ettikleri ve bugün % 1 e ineceğini beyan 
ettikleri rakam, bugün kendi ifadelerine göre 

— 534 

% 10 olmuştur. Gerçeklere buna göre kamu 
oyu Lüküm versin. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, ben sizse sata
şan hatibi susturmak için konuştum ve umumi
yetle bu prensip hâkimdir. Siz konuşmanıza 
lütfen devam ediniz. Kamu oyu şüphesiz ki 
kararını verecektir efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Mü
dahalede haklılığımı anladınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, müsaade ediniz 
Sayın Atmaca buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Br.şkanım, eğer lâf atan ve sataşan olursa ce-
v p vermek de benim tabiî hakkım olduğunu 
kabul cimenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, tüzvk bu imkâ
nı. size bahşetmiyor. Sataşanları susturmak va
zifesini bana tahmil ediyor, ben de o vazifeyi 
icra ediyorum efendim. Buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Türki
ye'de öğretmenlerin boykota gitmesini, açıkça 
ifade edeyim ki, asla istemezdim. Bunu gönlü
mün, bütün arzumun samimî ifadesi olarak 
söylüyorum. Ama öğretmen boykotunun kar
şısında konuşan Sayın Bakan, tek taraflı olarak 
konuşmaktadır, Maalesef boykotun, bu direni
şin yapılmasında kendisinin öğretmenlere hak 
verici davranışları olmuştur. Bu bakımdan öğ
retmenlerin bu haklı isteklerinin yanında ol
mak, öğretmenlerin bu haklı isteklerinin karşısı
na çıkmamak benim için bir vicdan borcu ol
muştur. 

«Tek taraflı konuşmaktadır.» demiştim. Hem 
küçük bir zümre olarak nitelendirmekte, öbür 
taraftan da öğretmenleri tahrik edici konuşma
larla tek taraflı radyoya yasak koymak, bir 
taraftan vali, kaymakam, jandarma, polisi 
seferber etmek suretiyle öğretmenleri baskı 
altında tutmak ve onları yıldırmak için Hükü
metin bütün gücünü seferber etmek birbiriyle 
bağdaşmamaktadır. Bu şekil polisle, jandar
mayla; hele son alman haberlere göre birtakım 
A. P. teşkilâtının da taşlı - sopalı okullara ve 
öğretmenlere saldırması, öğretmenlerin jandar
malarla Mersin'de, Elmadağı'nda evlerinden 
toplanmaya1 çalışılması, Ortaçağ zihniyetinin 
ifadesinden başka bir ölçü ile değerlendirile
mez. Bir taraftan öğretmeni baskı altında tu
tacaksın, kıyacaksın, süreceksin, ezeceksin; 
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ama istediğini sormıyacaksm, bugünkü öğret
men direnişi 20 yıllık baskıya karşı masum bir 
harekettir. Bir misalle arz edeyim. 2287 sayılı 
Kanunun 3 ve 5 nci maddeleri her üç yılda 
bir Millî Eğitim Şûrasının toplanmasını em
retmektedir. 7 sene 10 ay 2 gündür Millî Eği
tim Şûrası hâlâ toplanmamıştır. Geçen sene 
bu kürsüye çıkan sayın eski Millî Eğitim Ba
kanı da önümüzdeki yaz Millî Eğitim Şûrası
nın toplanacağını ifade etmişti, sayın yeni 
Millî Eğitim Bakanımız da aynı şekilde ifade 
etmektedir. Türk Ceza Kanununa g-öre ka
nunları ihlâl etmek suçtur. Bakan yedi sene 
on ay iki gün kanunu ihlâl edecek, öğretmen, 
haklı istekleri karşısında direndiği zaman suç
lu olacak, kanunsuzluk yapmış olacak. Evve
lâ iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıra
lım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, konuşmanız da
ha ne kadar devam eder efendim? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — 15 - 20 
dakika daha devam eder Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca bu imkâna sa
hip değiliz. Çünkü yazılı okuyorsunuz. (.0. H. 
P. sıralarından «Hayır hayır» sesleri, «Notla
ra bakıyor» sesleri) 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hayır 
yazılı değil, isterseniz vereyim. Yalnız başlık
lar yazılı, not halindedir, onlara bakıyorum, 
vesikalarımdır. Yok eğer sıkıyorsam Sayın 
Başkanım, benim zatıâlinize karşı hürmetim 
derindir, derhal kesebilirim. Yeter ki siz sı
kılmayın. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, bir dakikanızı 
rica edeyim, asaplarımıza karşılıklı olarak 
hâkim olmamızı rica ederim. Şimdi takibetti-
ğime g-öre önünüzde yazılı metinler vardı, 
okuduğunuz zehabına kapıldım. Zatıâliniz de; 
«okumuyorum, bunlar serlevhadır» dediniz. 
Mesele kalmamıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Serlev
hadır, vesika... 

BAŞKAN — ispata ihtiyaç yoktur. Yalnız 
hemen ifade edeyim ki, zaman tasarrufu bütün 
arkadaşlarımızın nazarı itibara alması lâzım-
gelen bir keyfiyettir. Eğer daha veciz ve daha 
kısa konuşursanız memnun olurum. Buyurunuz 
efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Veciz 
konuşmak elimde değil, o bir yaratılış mesele-
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I si Sayın Başkanım; ama yüzbin öğretmenin 
kaderi meselesi konuşulurken tasarrufun ikin
ci derecede olması gerektiğini de takdir bu
yurursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca gündem dışı ko
nuşuyorsunuz, müzakere mevzuu değildir. O 
sebepten zamanla mukayyet bulunmanız iktiza 
eder. 

I HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sordunuz cevap verdim, sormayın 
devam edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, konuşunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Millî. Eğitim Bakanı, kendisinden gerçekten 
hâlâ ümidimi yitirmedim dediğim ve inancım 
sarsılmayan Bakan konuşmalarında dediler ki; 
«Boykotu alkışlıyacak bir tek Parlâmento üye
sinin olmaması lâzım.» Sayın Millî Eğitim Ba
kanı şunu bilmelidirler ki, Türk Parlâmentosu
na mensup üyeler, burada sadece bakanlar, 
Hükümeti alkışlamak için değil, Türk halkı
nın, Türk toplumunun, o toplumun eğitimini, 
öğretimini üzerine almış Türk öğretmeninin 
hakkı konuşulurken, evvelemirde, o büyük 
kütleyi fikri hür, vicdanı hür gençlik yetiştir
mek için Atatürk'ün görev verdiği Türk öğret
menini alkışlamakta yarış yapacaklardır. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

Her nedense gelmiş geçmiş iktidarların ço
ğu Türk öğretmeninin, fikri hür, vicdanı hür 
gençlik yetiştirmesine bir türlü tahammül edi
lememekte ve esas öğretmen - iktidar anlaş
mazlığının nedeni buradan çıkmaktadır. 

Sayın Bakan tehdidediyor, hele bir eğitim
ci Millî Eğitim Bakanının «yeni nesil sizin ese
riniz alacaktır» diye Atatürk'ün iltifat buyur
duğu meslektaşlarına tehdit savurmasını çok 
yadırgadım. Bunu üzüntü ile karşılıyorum. 

Sayın Bakan öğretmenlerin akıbetinden 
bahsediyor. Hemen ifade edeyim ki, kimin 
akıbetinin ne olacağını ancak zaman gösterecek
tir. Kimse kimin akıbetini tâyin etmeye yetkili 
değildir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bakanın akıbeti 
ne olacak? 

EEFET RENDECİ (Samsun) — Sen mi tâ
yin edeceksin akıbetini? 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz tâyin ede-
I çeksiniz. 
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HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ben 
tâyin edeceğim diye bir şey söylemedim. (Kar
şılıklı gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — öğret
menlere hiçbir şey yapamayacaksınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Bakanın tehdidinin arkasından, hattâ tehdit
ten evvel bu öğretmenler ne istiyor, bu ülkücü, 
Atatürkçü, vatansever Türk öğretmeni ne isti
yor diye onların sesine kulak vermesini ister
dim. 

Bir eğitim Şûrası yıllar yılıdır sürünceme
de. Hattâ 7 nci Millî Eğitim Şûrasında alman 
kararların % 80 i bugün askıdadır, tatbik 
edilmemiştir, 7 sene on aydır. Kitap haline 
gelmiş ama uygulama safhasına girememiştir. 

öğretmenlerin Sosyal Yardım Sandığından 
bahsediyorlar, ilk hatırımda kaldığına göre 
bundan 7 - 8 sene evvel öğretmenlerin bu sos
yal dayanışmasını temin edecek olan kanun 
teklif edilmiş, iki sene evvel Sayın Atalay'la 
biz teklif ettik. Geçen sene bizim teklifimizin 
sonucunda Millî Eğitim Bakanı Sayın Ertem 
öncülük almak için alellâcele bir teklif yaptı. 
ikinci defadır ki kadük olmakta yapılan tek
lifler. 

Sayın Bakan yine «ceğiz, cağıs» la, istikbal 
sigasiyle konuşmak sureliyi'1 öğretmenlere ümit 
verme ümidini taşımaktadır. 

Öğretmenlerin özlük hakları yıllar y?.h; söy
lemesi, karşılaştırması biraz garip olacak ama; 
bir Meclis odacısının aldığı ücretten er. a* 200 
lira eksiktir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, bu dertlere 
deva bulmak için çalışanlar, öğretmenleri jan
darma, polisle toplatmak derde çare getirmez. 
Daha büyük yaralar, daha büyük dertler açar 
milletin başına. 

Sayın Bakan, «parçala - hükmet» prensibini; 
daha evvel, kendisinden evvelki bakanların usta
lıkla uyguladığı bu prensibi artık b^akrıab, 
Türls öğretmeni birliğe, beraberliğe, Bakanlıkla 
öğretmenler arasında vasıta kullanmadan e! bir
liği içinde, gönül birliği içinde Türk çocuğunun 
hizmetine girme yolunu aramalıdırlar. 

Eğitim tarihinde eğer iyi anılmak istiyorsa, 
eğer eğitim tarihinde kötü anılar bırakmak is
temiyorsa Sayın Oğuz'dan rica ediyorum, artık 
bu Orta - Çağ zaptiye zihniyetini bir tarafa bı

rak? p öğretmenlere ellerini açsın, gönüllerini aç
sın v : derhal bir masa etrafında toplanıp öğret
men ve Türk Millî Eğitiminin sorunlarını çöze
cek çareler aramak suretiyle bu yarayı kapat
san, 

öğretmenliği bir ticaret ortaklığı haline ge
tiren birtakım, sarı sendikalarla ,eskid.en olduğu 
gibi, işbirliğine devam ecYrse bu çıkmaz sokak
tan kurtulmasına imkân olmadığını bir defa da
ha ifade etmek isterim. 

Bngün Türk öğretmeninin Batı ülkelerinin 
öğretmenlerinin haklarm-n üçte birine sahibol-
madığı bir gerçektir. Hem Batı camiasına dâ
hil clacakçm, hem de Batı kültürünü benimsi-
yc-jeksin, hem de Batılı bir Devlet olarak ovü-
noseks.'r:. Ama Türk öğretmeninin 'iatılı mes
lektaş!:-. .7. yanmda onlara eş hakları" ~. tanrmıya-
caksın. Bu insafla kabili telif olamaz, öğretmen
lerin bu haklı direnişini ideolojik sapmtılara 
bağlamak büyük haksızlıktır, bühtandır. Şunu 
inanarak ifade edeyim ki, Türk öğretmeni vatan
severdir, milliyetçidir., gönlü vatan ve millet aş-
iayle yanıp tutuşmaktadır. Onun içinden ge-
lon bir fert olarak ifade ediyorum. Bir tek ideo
loji sap.ğı öğretmeni bu memleket barındırmaz. 

öğretmenler sadece istek olarak, özlük hak
larım ileri sürmemişlerdir. Bugüne kadar bin
lerce öğretmen sürüldü, ses yok. 

OSMAN SALİH OĞLU (Sakarya) — Nereye 
sürüldü? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Banış-
tayda dâvalar gösteriyor. (Gmiütüler) Müfre
dattaki millî davranışları söyliyemes hale gel
mişti1; öğretmenler. Meselâ bir öğretmen yaban
cı sermaye île bira piyasaya çıktıktan sonra bi
ra alkollü içkiler smıfından çıkarıldı mı dedi.,. 
Hemen sür. Bir Türk öğretmeni yerli malı mı 
kullan, deli.,. Türk Petrolü mü kullan dedi... 
Hemen kıy... (Gürültüler, A. P. sıralarından «ne
rede» sesleri). 

SAFFET UEAL (Earsa) — Sizin yönettiği
niz memlekette... (Gürültüler) 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) —" Araş-
t? rinayı, araştırma önergelerimizi kabul edin, si
ze yüzlerce örnek çıkaracağım Bakanlık dosya
sından, .. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem senatörler... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Millî 
sanayi mi istedi?... Ez onu. Bu Orta - Çağ iş-
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kencesini hakka reva görmiyen vicdanlı arıyo
rum?.. Diyojen gibi bu vicdanlıyı fenerle mi ara
maya çıkacağız?,.. 

MEHMET SIRRI TUEANLI (Adıyaman) — 
Yeter be, yeter... 

ORHAN KOR (İzmir)'-- Okumuyomm de
mişti, okuyor Sayın Başkan. 

SAFFET UEAL (Bursa) — Sende tavuk ka
rası var, göremezsin. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz rica 
ederim takibediyorıını ben. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Kor sen beni bilirsin, beraber çalıştık... 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, Sayın Atmaca,.. 
Devam ediniz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Gelin 
orta yolda birleşelim. Türk öğretmeni artık bu 
çağın, Atatürk'ün öğretmeni 4 duvar arasında 
sıkıştırılmış, preslenmiş bilgileri öğrencilerinin 
kafasına aktaran bir makina değildir. Türk 
öğretmeni artık dünya öğretmeni, çağımız öğ
retmenleri gibi 4 duvar arasından halkın arasına 
girmiş, halkın ve halkın çocuklarının eğitiminin 
hizmetine girmiştir. Halkı öğretmen aleyhine 
tahrik etmek elim sonuçlar doğuracaktır. 

Şunu ifade edeyim ki, Türk öğretmenini bal
lan gözünden düşürmek, halkı, birtakım parti
zanları, birtakım gerici grupu Türk öğretmeni
nin aleyhine tahrik etmek hiçbir şey kazandır
maz. iktidara da bir şey kapandırmaz, millete de, 
bu vatana da bir şey kazandırmaz. Ama Türk 
öğretmenine kucak açmak, Türk öğretmeninin 
sesine kulak vermek iktidara da, millete de. bu 
vatana da çok şeyler kazandıracaktır. 

Öğretmenlerin boykot yoliyle Anayasanın di
bacesinde temel prensiboiarak teyit ve tesbit 
edilen direniş haklarını kullanmaları karşısın
da Sayın İçişleri Bakanımızın «Totaliter ülke
lerde bu gibi kimseleri idam ederler.» şeklinde
ki konuşmasını doğrusu yadırgadım. Tahmin 
ediyorum konnşmamıştır. Konuşmamış olduğu
na, böyle söylememiş olduğuna inanmak isterim. 
Ancak bu şekilde söylediyse zorbalık özlemi do
lu tehditler karşısı uda demokratik ülkelerde 
böylesine beyanatta bulunan bir Bakana na ya
parlar, onun takdirini de Yüce Parlâmentoya 
biralarım. (C. H. I\ sıralarından, bravo, sesle
ri). 

Bir kısım yerlerde, son gelen haberlere göre 
A. P. teşkilâtının da, bir kısım belediye başkan

larının ve muhtarların da harekete geçerek öğ
retmenler üzerinde baskı yaptığı, duyulmakta, 
gazete haberlerinden... 

MEHMET ÇAMLICA (Kastamonu) — Ya
lan, yalan... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Yalan 
olup olmadığını burada gelirsin belgelendirirsin. 
Ben belgeyle, isim vererek söyliyeceğim. Yalan 
diye diye bu memleketi felâkete götüremezsiniz 
arkadaş. Gerçekleri inkâr etmek yerine gerçek
lerin üzerine yürümek suretiyle onlara hal çare
si bulmak en doğru yoldur. Bu parti teşkilât
larının, hele partizan vali ve kaymakamlarla iş
birliği yaparak eski vatan cephesi edebiyatını, 
vatan cephesi zorbalığını hortlatmaya çalışma
sı yarınımız için bizi endişeye düşürmektedir. 

EEFET EENDECİ (Samsun) — Sen onun 
tahrikini yapıyorsun. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — O, par
ti teşkilâtı olarak gidecek öğretmen diyecek, 
Bayramın birinci günü iki öğretmeni kurşunlı-
yacak o tahrik oinıryacak, ben burada dile ge
tireceğim. tahrik yapmış olacağım. 

NAÎIİT ALT AN (Çanakkale) — Talebesinin 
ırzına geçenden ne haber? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İnsaf 
edin, insaf edin.... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atmaca, sa
yın senatörler sizler her müdahalenizle şahsi niş
lerinizi tatmin ediyorsunuz. Fakat umumi ola
rak müzakerenin düzenli şekilde devam etmesi
ne mâni oluyorsunuz ve neticede de müzakere
den hiçbir şey kazanmış olmuyoruz. Müsaade 
ederseniz saym hatip konuşsun ve bana da Tü-
sük bakımından müdahale etmek imkânı doğdu
ğu zaman müdahale etme imkânını lütfen veri
nin. 

Sayın Atmaca buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Muhtar

lar, valiliğe çağırılarak öğretmenleri dövmeleri, 
tahrik etmeleri, tazyik etmeleri, zorla sınıfa 
sokmaları için emir almaktalar. Hayatımız teh
likede diye sendikalara teller, parti merkezleri
ne teller yağmakta... 

NAKİT ALT AN (Çanakkae) — Hangi za
manın öğretmenine, ne zamanki öğretmene? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bunlara 
çare bulalım. Yarınki basında bunları belgele
riyle göreceksin... Türk milliyetçiliğinin mimarı 
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Türk öğretmenleriyle uğraşmak bu memlekete 
hiçbir şey kaşandırmaz. Tekrar ediyorum: öğ
retmeni saymak, sevmek Atatürk'ün «Y&ni nesil 
sisin eserinis olacaktır.» diye iltifat buyurduğu 
«Fikri hür, vicdanı hür gençlik istiyor a:;:.* diye 
direktif verdiği öğretmenlere eahip çıkmak bu 
memlekete çok şeyler kasanderacaktır. Buna ie-
tiyorum. Sayın Millî Eğitini Bakanımı ".m bu
gün kürsüye çıkıp «Boykota girem direnime ge
çen öğretmenlere sesleniyorum; gelmiş öğret
men sorunlarım. Türk Millî Eğitim dâvalarını 
beraber çösümliyoiim» diye bu kürsüd. n çağrıda 
bulunacağını ümidetmistim ben bu kürsüye çı
karken. Ve gündem dışı söz onun iein isteme
miştim. Ama burava mime tek olarak 
öğretmenleri itham etmesi, tshdir.etm.esi karsı
sında bu konuşmayı yapmak zorunda kaldığım 
için üzgünüm. Hepiniai saygiyle selâmlarım, (ö. 
H. P. ve Millî Birlik G-rupu su/alarmdan alkm-
lar.) 

dem dışı (ff ı ıı ı ) > > 
rı luırehct ' ' / * 

REFET £51,DEC- ( S ' ^ ; - £ , 
kan benim ur r > -^ * ^ * ç-
nuşmalan ardı ^ - :; e y r e r" r 

lara karsı g^er-bg ı - H 7 et "• <m< 
tumunuz hakkmda mz ıst.yoıa-ı, 

BAŞKAN — Buyurunun 
SAFFET UEAL (Bursa) — İncidi mi aca

ba? 
BEFET EENDECi (Bamsun) — Saym Bal

kan, sayın senatörler Cumhuriyet Senatoeu saat 
15,00 te açıldı; saat 17,15. Daha gündem dışı 
aynı mevzu üzerinde, zannediyorum, 4 fcki da
ha söz istemiştir, 

Sayın Başkanın ifade ettikleri gibi, gündem 
dışı mevzular, aktüel me "sular olur. İste bunmı 
üzerinde zamanın öleü^bmü Balkan tâyin ve 
takdir etmek kaydiyle, mevzuun ehemmiyetine 
göre ve konuşacak kimlerin de malzememi. tm 
yin ve takdir Başkana aidolmak üaero Tüzü
ğün verdiği yetkiler Başkan tarafından âuarri 
müsamahayla karşılanın.stır. 

Gündem dışı konuşan bir arkadamru?; yar-m 
saati geçer bir konuşma yapi3?cr. Şimdi mı gan-
dem dışı konuşmanın bizatihi prensibine aykırı
dır. Şimdi ortada bir mevzu var: öğretmenlerin 

'boykotu, öğretmenlerin boykotu mevzuu üzerin
de bir arkadaş konuştuktan sonra diğerlerinin 
Impdne söz vermek, bunun burada usul dışı mü-
rıakereedm yapmak gibi bir şey oluyor. Aynı 
meemrâa Ur arkadaş konuştuktan sonra, artık 
banım herkese, her istîyene aynı mevzuda söz 
vermek gündem dışı konuşmanın Tüzükteki 
mmksadma ve gayesine aykırıdır. 

3u receple aynı mevzuda bir arkadaşa söz 
verdikten sonra diğer arkadaşlara söz verilme-
"ini, Tüzüğün bu maksada matuf maddesinin 
gayesine aykırı gördüğümü yüksek huzurlarınız
da belirtmek isterim. 

Kaldı ki, bir mevzu daha var muhterem ar
kadaşlarım, Burada gündem dışı konuşmada çı-
kdıyog aktüel mevzu izah edilmesi lâzım gelir
ken, bugün halen ikinci gününde devam eden 
öğretmen boykotlarım kanunların ve Ânayasa-
nm yasak eime-ikıe rağmen suç işlemeye teşvik 
edici mahiyette huzurlarınızda, Farlâmentoda, 
bu Parlâmentoda öğretmenleri suç işlemeye biz 
teşvik odiyoruz. (Alkışlar) Kanunen öğretmen
lerin yaptjğı fiil suçtur. Benim anlayışım bu. 
Ben hukukçuyum, hukakçu arkadaşlarımın da 
aym. kanaatte olduğuna kaaniim. 

HAYDAR ITJKÇEâ&AT (Tabiî Üye) — O 
sisin görüşünüz. 

BSFET EENDECi (Devamla) — Bir öğret
men, bir öğretmene; Millet Meclisi kürsüsün
den,,. 

&.1LÎM HAitiGSDAĞLî (Slâzığ) — Burası 
Parlâmentodur, her şey konuşulur. 

rkkâutT ESkDECî (Devamla) — Beyefen-
,][ m amade erlin. bendeniz konuşacağım. Mesele 
bbâikren sonra bu mesele için bir soruşturma 
açılı."". 2ir umumi müzakere açılır, o müzakerede 
bu hareketin ne olduğunun adı konurdu. Ama 
meeelo devam ederken, yarın adliyeye bu mev-
euîarm intikal etmesi mümkün iken buradan hu-
k-râd eekilde ve yahut da başka maksatlarla ko-
mmmabm yapırmyı ve bu konuşmaların yapılma-
una mümmaha edilmesini Başkanın bu mevzu-
daki teârım ve davranışlarını Tüzüğe aykırı gör
düğümü belirtmek isterim. Saygılarımla. (A. P. 
mralarnıdan alkışlar). 

kââdEI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
tuturumaeun gündeme uygun olduğu hakkında 
lütfeder misiniz, usul hakkında söz rica ediyo
rum. 

— 538 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz; kendi 
tutumumu kendim müdafaa edeyim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır efendim 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Vereceğim efendim 
zatıâliniz de söz isterseniz; tutumum hakkında 
görüşünüzü izah edeceksiniz. Yalnız muhterem 
Heyeti Umumiyeye şunu arz edeyim: Benim tu
tumum hakkında beni tenldd eden sevgili arka
daşıma, kıymetli arkadaşıma teşekkür ederim. 

Yalnız tenkidlerinde haklı olmadıklarını ifa
de etmek isterim. Çünkü gündem dışı konuşma 
talepleri bana geldiği zaman Heyeti Umumiye-
nize üç mevzuda gündem dışı konuşma talebi 
olduğunu, bu üç mevzuun da bugün iç politikamız
la alâkalı mevzular bulunduğunu, Hükümetin 
de Yüce Senatoda hazır olması sebebiyle mese
lenin hem Yüce Senatoda ve hem de efkârı umu-
miyede aydınlanması, böylece huzurun temini 
maksadiyle söz verdiğimi ifade ettim. Eğer bir 
arkadaşımız bu mevzuda zaman tasarrufuna 
dikkat etmemiş, ve meseleyi geniş tutmuş ise 
bu, benim tutumumdan değil, muhterem arkada
şımın heyecanından doğmuştur. Kendisine bir 
kere söz verdikten sonra o sözü kesmek için İç
tüzük bana muayyen ahvalde hak vermiştir. O 
şartlar da tahakkuk etmediği için arkadaşımın 
sözünü kesmek imkânına malik bulunamadım. 

ikinci tenkidiniz; bu mevzuda bir kişiye söz 
verilir, mesele kapatılırdı, buyuruyorsunuz. Yü
ce Cumhuriyet Senatosu üyelerinin herbiri ay
nı mevzuda haklara sahiptir, fikirleri aynı olsa 
dahi üslûbu beyanlarında aykırılık vardır. Bir 
kişiye hak verdikten sonra diğerlerinin hakkını 
ketmetmek hakkına sahibolmadığmı ifade et
mek isterim. 

Sayın Atalay, buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Müzakere 
açmak için oylama yapın öyle ise; gündem dışı 
müzakere açm. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler, 
gündem dışı konuşmalar yasama organı üyele
rinin 1877 den bu yana haklarıdır. 1877, yani 
93 Anayasasının ilk oturumundan bu yana 
gündem dışı konuşmalar yasama organı görüş
melerinin belkemiğini ve en önemli kısımlarını 
teşkil etmiştir. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Anayasa
daki yeri nedir?... 

BAŞKAN — Bir üyeye sual sorulmaz. Bunu 
çok iyi bilirsiniz Sayın Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Tavzih ba
bında arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Erdoğan 
sual sormamış. Konuşmalarınıza devam etmeni
zi rica ediyorum efendim... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Konu ile il
gisi olmadığı için bir başka meselede Sayın Er
doğan eğer bunun tartışmasını benden isterse 
bütün detayları, ayrıntıları ile konuyu kendisi 
ile rahatlıkla ve vukufla tartışabileceğimi ifade 
edeyim. 

Şimdi içtüzüğümüzün 54 ncü maddesi; gün
dem dışı konuşma için bir zaman tahdidi koy
mamıştır. Evvelâ bunu bilmek lâzımdır. Gün
dem dışı konuşmalarda zaman tahdidi söz ko
nusu değildir; bir. 

Gündem dışı konuşmalarda üyelerin şu ka
darı konuşacak ve birisinin konuşacağı konu
yu ikincisi konuşmıyacak şeklinde bir sınırlan
dırma da yoktur; iki. 

Gündem dışı konuşmaların lüzum ve mahi
yeti belli edilir ve fakat bu mevzuun ve mahi
yetin neler olabileceği hususunda hiçbir sınır
landırma da söz konusu olamaz; üç. 

Bu üç gerçeği İçtüzüğün 54 ncü maddesin
den açıkça tesbit ettikten sonra, Sayın Rende-
ci'nin şu kadar müddet geçti, şu kadar sayın 
üye konuştu, bir konuda diğeri konuşursa baş
kası konuşmaz şeklindeki beyanları içtüzüğün 
54 ncü maddesine aykırıdır. Ancak, Başkanın 
bu konuda bir tek yetkisi vardır, gündem dışı 
konuşma taleplerini kabul edip etmemede tak
dir yetkisi vardır, üyenin de buna karşı diren
me hakkı vardır. Hakemliği Genel Kurul ya
par. Sayın Başkan konuşmaya izin verdikten 
sonra sayın üyelerin hayır şöyle konuşacaksın, 
az konuşacaksın, bir konuşanı diğeri konuşmı
yacak veyahut sayın bir üyenin bu konuşma 
adli mercilerde tetkik edilen bir konuya aittir, 
binaenaleyh konuşulmaz şeklinde bir ambargo 
tesbiti yetkileri de yoktur ve mümkün değil
dir. Bu sebeple gündem dışı konuşmalarının hu
kukî mahiyet ve mesnetlerini iyi bilmek lâzım
dır. Bunu tatbik eden Sayın Başkanın davra
nışı yerindedir ve usule uygundur. 

— 539 — 
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Sayın Rendeci'nin şahsi görüşleridir, veya I 
kınaması gereken görüşlerdir ama, İçtüzüğü
müze uygun olmıyan görüşlerdir, bir... 

1877 den bu yana ki tatbikatlarımıza uygun 
değildir, iki. 

Bu sebeple bir murakabe yolunun dışında 
yalnız bir şeyi yanlış tatbik ediyoruz, biz. Şim
di onu tesbit edeceğim. Gündem dışı konuşma
larında Hükümet gündem dışı konuşma talebi
ni 54 ncü maddeye göre işletemez, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre yapabilir. 

Şimdi Sayın Başbakan gündem dışı bir ko
nuşmayı yaptığı takdirde işte o zaman bir ge
nel görüşme konusu meydana gelir. Çünkü iç
tüzüğün 132 nci maddesine göre Sayın Başba
kan gündem dışı konuşma istediği takdirde, bu 
gündem dışı konuşma üzerine, iç ve dış politi
kada görüşme üzerine, bütün muhalefet sözcü
leri ve bütün grupların söz alma hakları ken
diliğinden doğar. Bunu da bilmek lâzım, bu 
gerçeği de bilmek lâzımdır. Fakat biz bunu 
şimdiye kadar neyi tatbik ediyorduk? Görüş
melerden önce bakanlar her hangi bir surette bir 
meseleye cevap vermek üzere değil, fakaî, ora
da her hangi bir olay hakkında gündem dışı 
görüşme isteyebilirlerdi aksi halde.,. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, gündem dışı ko
nuşma değil, benim tutumumla alâkalı kısma 
tahdidedin konuşmalarınızı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet; o hu
sustaki tutumunuz doğru, ama ondan sonraki 
tutumu da şimdi göreceğiz ve ondan sonraki 
tutumu da ona göre gerekli hususlarda bilgile
rinize arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Onu o zaman görüşürüz efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da maruzatta bulunacağım, müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Usulün hangi yönü bakımın
dan? 

MEHMET HAZER (Devamla) — 132 nci 
madde ile 54 ncü maddenin tatbikat farkı ne
dir, nasıl anlıyorsunuz? 

BAŞKAN — Mevzuubahsolsun. arz ederim 
efendim. Henüz daha mevzuubahis değil efen
dim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Mevzu, 
konu hakkında. I 
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BAŞKAN — Usulün hangi yönü bakımın
dan? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hükümet 
bir konu hakkında Meclise izahat vermiştir, 
132 nci maddeye göre. O halde grupların, mu
halefetin söz hakkı vardır. Gündem dışı, bir 
arkadaşın sadece söz almasından ibarettir. 

BAŞKAN — Mevzuubahsolsun arz ederim 
efendim, daha mevzuubahis değil efendim... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bina
en aleyh bu konunun 132 nci maddeye gör3 iş
lemesi lâzımgelir, bunu tenvir buyurmanızı 
rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Genel gö
rüşme yapalım Öyle ise' Sayın Başkanım. -

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ara edeyim. 
Efendim, usul muameleleri 9 sene müddetle 

tatbik edilmiş ve Sayın Atalay'm üzerinde İs
rarla durduğu bir teamül hukuku yaratılmıştır. 
Şu âna kadar cereyan eden hâdiseler, 9 sene
lik tatbikata uygundur. 

Şimdi 132 nci maddeden bahsediyorlar. Onu, 
müsaade ederseniz, hangi mânada anlamak lâ-
zımgeldiğini arz edeyim ve eski tatbikata yine 
dönelini 132 nci madde; iç ve dış politikaya iliş
kin konularda Hükümet gündem dışı olarak 
Cumhuriyet Senatosuna her zaman kendiliğin
den bilgi verebilir. Hükümetin açıklamasından 
sonra öncelikle muhalefet grupları sözcülerine 
sos verilir. İç ve dış politikaya ilişkin konular
da Hükümetin gündem dışı söz söylemek hakkı 
vardır, bu hakkı kullandığı, zaman gruplara da 
söz vermek icabecler. 

Hâdisede ise, görüşme mevzuu bir gün ev
vel Millet Meclisinde mevzuu müzakere edilmiş
tir. Bugün muhterem senatör arkadaşlarım gün
dem dışı söz talebetmek suretiyle günün hâdise-
K ı ı nvkınlatmak istemişlerdir. Riyaset, bun-

~ cî ' 'e ı ,_^ ettiği gibi, gündem dışı söz 
ı „.n' T Y- ^ Senatoyu aydınlatmak, ef -

< \ :.r v i rev- ° imiatmak ve Hükümeti ay-
• ' ' i t t i r < L-^oi ı!e bu haklarını kullanırlar. 
" , fj -Cey'ı e"rs elan şey Hükümeti aydmlat-
ı '-i> rîv~>,ı net de arkadaşlarımıza tr.kad-

n *tr - , ' e -ızp- konuşacağınız mevzular şu 
sJ-V Y cc^ev^n o niştir, diye malûmat verrıiş-
"i" 11 uci*^ A arkadaşlarım tatmin olmamış-
I * , J*ı\<ı V uşmuşlardır. Hükümet kendi 
isteği ile iç politikanın tarzı tekevvünü hakkın-
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da bir gündem dışı talepte bulunmamıştır. Ken
dileri bu talepte bulunurlarsa, 132 nci maddeyi 
tatbik ederim. Fakat, bu talepte bulunmadıkla
rı müddetçe, 9 senelik tatbikat gereğince, şim
di Hükümete söz veriyorum. 

5. — Öğretmen boykotu üzerinde yapılan 
konuşmalara Orhan Oğuz'un cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı 
buyurunuz efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem senatörler; bütün senatör arkadaşla
rımızın Türk Millî Eğitim hayatında vukua 
gelen hâdiseler üzerinde göstermiş oldukları 
titizliğe teşekkür etmemek mümkün değil. 

Daha henüz politikaya yeni girmiş, ye
ni bir aylık, bir buçuk aylık Millî Eği
tim sorumluluğunu üzerine almış bir insan 
karşısında bâzı arkadaşlarımızın göstermiş ol
dukları davranışı kınamamak mümkün de de
ğil. Söylenenleri anlamamış gözükmek, yanlış 
anlatmak, yanlış tefsir etmek her halde yeni 
mesleke ve Parlâmentoya intisabetmiş bir ar
kadaşınıza karşı haklı bir tutum ve davranış 
olamaz. 

Sayın Senatör Tekin Arıburun gayet önemli 
noktalar üzerinde durdu ve Yüce Senatoyu 
politika farkı gözetmeden, parti farkı gözet
meden, bir millî mesele üzerinde birleşmeye da
vet etti. Esasen biz de bu anlayıştayız. Bu 
anlayışın mücadelesini yapıyoruz, bu anlayışla 
huzurunuza geliyoruz. Yüce Senatoya bugün 
Türkiye'de geçmekte olan hâdiseyi intikal etti
riyoruz. Niye? Bunu olduğu gibi sizlerin ıttılâ-
nıza sunalım ve çözüm yollarını beraber bula
lım, diye. 

Sayın arkadaşlar, biz konuşmaktan, biz gö
rüşmekten, biz istişare etmekten, biz fikir al
maktan kaçan insanlar değiliz. Biz kapalı in
sanlar değiliz, biz kapalı rejimlere taraftar in
sanlar değiliz. Biz, açık insanlarız. Kalbimiz 
açık, davranışımız açık, seçtiğimiz rejim açık. 
Biz onun mücadelesini yapıyoruz. 

Şimdi, mesele böyle olunca, bugün öğretmen 
sorunu nispeti ne olursa olsun, bizim için kü
çümsenecek bir sorun değildir. Nispeti % 10 
olmuş, % 70 olmuş, % 19 olmuş... Biz hâdiseyi 
küçümsemiyoruz. Şayet hâdiseyi klicümsiyecek 

olsa idik, kürsüye getirmezdik. Dün Millet Mec
lisinde konuşmaz, bugün Yüce Senatonun huzu
runda konuşmazdık. Biz hâdiseye önem veriyo
ruz, onun için sizlerin huzuruna geliyoruz. 

Şimdi, bir arkadaşımız dün verdiğim rakam
lara temas ettiler. Biraz insaflı olmak gerek. 
Dün saat 12 ye kadar elimize geçen, saat 8 - 9 da 
başlıyan bir hareketten 12 ye kadar üç saatte 
elimize geçen rakamları getirdik. Ve şu şekilde 
söyledik. Büyük Millet Meclisinde dedik ki, bu
güne, şu ana kadar derliyebilmiş olduğumuz ra
kamların vasatisi % 10 civarındadır. Kesin söy
lemedik. Hâdiseyi küçültmedik. Neye küçülte
lim, neye daraltalım? Bugünkü düzen içerisin 
de, bugünkü rejim içerisinde, demokratik ni
zam içerisinde ben hâdiseleri kaşe edebilir mi
yim Basın hür, Senato hür, Millet Meclisi hür, 
herkes hürriyetini ilân etmiş, hürriyetler ala
bildiğine kullanılıyor, hattâ bâzı çevrelerde su
iistimal ediliyor. Sonra ben bir hâdiseyi getirece
ğim onu sizin huzurunuzda saklıyacağım, kü
çülteceğim. Bu mümkün mü? Bu aklı selime sı
ğar mı? Şu halde, dün benim Millet Meclisin
de verdiğim rakamlar üç saatlik elime geçen 
rakamların ortalaması idi ve % 10 civarında, de
dim, Bunu söylerken bâzı vilâyetlerin rakamla
rına istinadettim. Ve dün yine ifade ettim ki, 
bu rakam düşme eğilimi göstermektedir. Evet, 
bu rakam düşme eğilimi göstermektedir. Bu-
,gii.n yir.3 söylüyorum, rakamlar ve söylediğim 
z'6v, doğrudur, düşme eğilimi göstermektedir. 
Eğer, dün almış olduğum vilâyetlerin isimleri
ni verecek olursam, aldığım ortalama doğru
dur ve bugün aynı vilâyetlerin ortalaması % 10 
un altına düşmüştür. 

Sayın arkadaşlar, dün gece yarısına kadar 
Bayın içişleri Bakanlığı Teşkilâtı, Millî Eğitim 
Bakanlığı Teşkilâtı, çalıştı rakamları derledi top
ladı, muntazam bir şekilde buraya getirdik. Ve 
bugün huzurunuza çıktık açıkça ilân ettik. 
bugün Türkiye'de öğretmenlerin yapmış olduk
ları boykota katılan insanların yüzdesi 19 dur. 
derlik. Yine açıkça söylüyoruz, saklamıyoruz; 
% 19 dur. Kesin rakam budur. Getirdim liste
leri vs şehir şehir okuyacağım. Ve bugün düş
me eğilimi göstermiştir, % 10 olan İstanbul düş-
iTikts^r , % 20 olan Eskişehir düşmektedir; 
% 70 o k n Sakarya düşmektedir, % 34 e düş
müştür, yalan söylemiyorum. Türk idarecisi 
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yalan söylemez, Türk valisi yalan söylemez, 
Türk kaymakamı yalan söylemez, Türk öğret
meni yalan söylemez. Sayın arkadaşlarım, ra
kamları -dün akşamki rakamları bugünkü de
ğil - dün akşamki rakamları birer birer ıttılaı
nıza sunuyorum; vilâyet vilâyet. 

MEHMET HAZER (Kars) — Köyler de dâ
hil mi Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Adana % 24, Adıyaman % 12, 
Afyon % 9, Ağrı % 66, Amasya % 19, Ankara. 
% 4, Antalya % 14, Artvin % 2, Aydın % 20.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Köyler dâhil 
mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — öğretmen adedleri ile katılanlar 
katılmıyanlar yüzdeleri alınmış. 

Balıkesir % 15, Bilecik % 37, Bingöl % 0... 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Ba

kan bir sual sorabilir miyim? Bu rakamlar, bu 
yüzdeler sendikalara dâhil üyeler mi, yoksa 
tüm öğretmenler mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Tüm öğretmekler. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Muhterem senatörler, Sayın Bakandan sual 
sormak ist/iyen arkadaşlarımızın içtüzük hü
kümleri g-ereğince Başkanlıktan izin almaları
nı rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Bolu % 8, Burdur % 20, Bursa 
% 14, Çanakkale % 39, Çankırı % 4, Çorum 
% 4, Denizli % 15, Diyarbakır % 26, Edirne 
% 37, Elâzığ % 19, Erzincan % 12, Erzurum 
% 14, Eskişehir % 20, Gaziantep % 45, Gire
sun % 14, Gümüşane % 11, Hakkâri % 14, Ha
tay % 59, İsparta % 4, içel % 24, istanbul 
%10, İzmir % 26, Kars % 9, İlköğretimde 
% 7, Ortaöğretimde % 10, Kastamonu % 16, 
Kayseri % 18, Kırklareli % 37, Kırşehir % 22, Ko
caeli % 51, Konya % 55, Kütahya % 6, Malat
ya % 34, Manisa % 22, Maraş % 26, Mardin 
% 4, Muğla % 7, Muş % 2, Nevşehir % 6, 
Niğde % 6, Ordu % 36, Rize % 15, Sakar
ya % 72, Samsun % 17, Siirt % 11, Sinop 
% 35, Sivas % 7, Tekirdağ % 46, Tokat % 14, 
Trabzon % 50, Tunceli % 8, Urfa % 17, uşak 
% 40, - Van % 17, Yozgat % 57, Zonguldak 

% 18. Rakamlar bunlar. Gayet açık.. Ve bugün, 
tekrar ediyorum, bugün sabahleyin vilâyetler
den yapmış olduğumuz temaslar neticesinde 
almış olduğumuz haberlere çöre bu yüzdeler 
düşmektedir. İstanbul'da, Eskişehir'de, Çanak
kale ̂ de ve diğer bâzı vilâyetlerde düşmekte
dir. Yarın kesin rakamlar ele geçecektir. Ne
den bunları saklıyalım. 

Şimdi, saym senatörler; ben yeni bir Hükü
metin üyesiyim. Hükümetimiz birbuçuk ay ön
ce güven oyu aldı. Huzurunuza geldik, gece ya
rılarına kadar programlarımızı okuduk, çok de
ğerli senatör arkadaşlarımızın tenkidlerini din
ledik ve onları tetkik ettik. Orada eğitim so
runlarına öncelik verilmiş, eğitim sorunları, bü
tün teferruatı ile dile getirilmiştir. Hükümet 
programında, Hükümet ne diyor? «Türkiye'de 
eğitim çok iyidir, çok yüksektir, öğretmenin 
derdi yoktur, eğitim problemi yoktur» demi
yor. Hükümet diyor ki, «Türkiye'de eğitimle 
ilgili olarak çeşitli meselelerin var olduğuna 
inanmaktayız.» Yani havada konuşmuyoruz, 
ayağımız yerde. Gerçekçiyiz. Türkiye'de eğitim 
sorunlarının var olduğunu Hükümetimiz kabul 
ediyor. Bunu ıslâh etmek için yollar arıyor ve 
arıyacağı yolları burada ayrı ayrı beyan edi
yor. «Eğitim sistemi üzerinde duracağız, öğret
menlerin ihtiyaçları üzerinde duracağız, ekono
mik, sosyal güvenlikleri üzerinde duracağız» 
diyor. Bu, benim hedefim. Benim Hükümetimin 
programı, benim dört yıl içerisinde Allah fır
sat verirse gerçekleştireceğim hedef. Bu hedefe 
göre sizin itimadınıza mazhar olduk ve sizin iti
madınız istikametinde görev yapıyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığına geldim, oturdum, 
eğitimciyim, şerefle söylerim, onsekiz - yirmi 
senelik hayatım öğretim mesleki içerisinde geç
ti. Een, bugünkü öğretmen kadrosunun içinden 
geldim, dışından gelmedim. Ben, onların sorun-
iarmı bilerek geldim. Ben, onların ıstıraplarını 
bilerek, yaşıyarak geldim. Benim aylarca öde
nek almadığım gün olmuştur. Benim aylarca 
para almadan vazife yaptığım gün olmuştur. 
Yüce Senatonun huzuruna getirdiğim bir kanun 
münasebetiyle Türk öğretmeni beş ay on para 
almadan gece öğretimi yapmıştır, bedelini de 
aramamıştır. Karşılığını da aramamıştır, Türk 
gençliğine bir şeyler verebilmek için. Biz öyle 
bir kadrodan geliyoruz. Bu anlayışta olan insan-
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lar öğretmene sırt çevirebilir mi? öğretmenin 
karşısında olabilir mi? Biz, öğretmenin karşısın
da değiliz. Biz, masum öğretmenin yanındayız. 
Biz, anarşinin karşısındayız. Biz, kanunsuzlu
ğun karşısındayız. Biz, nizamsızlığın karşısın
dayız. (A. P. sıralarından: «Bravo» sesleri) 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, öğretmen sorun
ları üzerinde ve öğretmen harejketleri üzerinde, 
bilmiyorum )hangi nedenle, vazifeye ilk geldi
ğim gün, Ok oturduğum gün Talim l Terbiye 
Dairesini topladım. İlk talimatım şu oldu : Öğ
retmenlik (meslekimi [yüceltmek, ıslah etmek 
için gerekli (tertibatı alalım. Öğretmenlik Ka
nununu ) hazırlıyahm, Meclislere sevk edelim. 
Teşkilâtımda bana dediler }M : «Bu iş güçlü bir 
iştir, zor iştir. Bu, senelerin (işidir. Senelerden 
beri kimse bu meselenin üzerine gidemedi.. Bu
nu 'tahakkuk fcttirme gamsınız azdır» Öyle ise 
dedim - Aynen arkadaşlarıma söylediğimi söy
lüyorum. - Kolay işi herkes yapar maksat, zor 
işi gerçekleştirmektir. Üstüne gidelim mesele
nin, Komiteyi kurduk. löğretmenlik meslekinin 
ıslah edilmesi, geliştirilmesi için komisyon ea-
lişmaya başladı, daha Bakanlığa geddiğimin er
tesi hafta. ' Çalışıyor ve bugün (iskeleti çıktı. 
Bayramdan Ipnce 'oturduk, meseleyi tartışdık, 
arkadaşlarım toir tasarı hazırlamışlar. Onlara 
şunu söyledim : Bizim dar kadromuz içerisinde 
hazırladığımız tasarı isabetli lolımyabilir, bu 
kadroyu genişletelim. Nasıl ıgenişletelim? ı Üni
versiteden insan 'istiyelim. Devlet Plânlama 
Teşkilâtından uzman istiyelim. Meslekî kuru
luşlardan insanlar istiyelim, bunların görüş
lerini istihsal edelim, yeniden gözden geçirelim. 
Bunlar da 'bittikten sonra Türkiye'nin muhte
lif vilâyetlerinden, muhtelif bölgelerinden ge
lecek insanları topiryalım. Onların görüşlerini 
de aldıktan sonra tasarıyı sevk edelim. Daha 
boykot yok, daha hareket yok, işareti dahi yok. 
Şu halde hükümetimiz eğitim meselesinin öze
rine, ek ödenekler meselesinin üzerine eğilmiş
tir. 

Özlük haklarından doğan ek ödenekler me
selesinde : Bir kaç yerden haber 'aldık; öğret
men arkadaşlarımız uzun süreden beri bâzı 
ödeneklerini alamamışlar. Derhal temasa geç
tik. Hafızam beni yanıltmıyorsa 138 milyon li
ralık bloke edilmiş miktarı kaldırdık, bayram
dan evvel telgrafları çektik. Öğretmen arka

daşlarımın % 98 i ödeneklerini aldılar. Belki 
% 2, % 5 miktarında aksama olmuştur. Diğer 
taraftan dediler ki, «Öğretmenin Sosyal ve eko
nomik güvenliğini ancak Millî Eğitim mensup
ları Yardımlaşma Kurumu Kanunu ile tesis ede
bilirsiniz» Çıraralım dedim, Millî Eğitim Men
supları Yardımlaşma Kanununu. Sayın Başba
kana arz ettim. «Getirin» dediler. Derhal ha
zırladık, gözden geçirdik. Başbakanlığa sevk 
ettik. Yalanda Yüce Meclise intikal etmiş olacak. 
Bir aylık, bir buçuk aylık Millî Eğitim Baka
nınız sırtını çevirmedi, Millî Eğitim mensupla
rının (halklarına, Millî Eğitim mensuplarmm 
menfaatlerine. 

Bizim üzüldüğümüz cihet su : Hükümet 
programına almış Millî Eğitim Bakanı mesele
lerin üzerine gidiyor ve diyalog kurmak isti
yor meslek mensupları ile, bunlar kenara itili
yor ve sokağa dökülüyor. Biz, bunu tasvibet-
miyoruz. Ben, gayet açık söylüyorum, zabıtla
ra geçiyor. Bakan olduğum zaman bütün mes
lekî teşekküllerin mensupları, , ddareciileri beni 
z" yar ete geldiler, tebrike geldiler. Bunlar için
de İLKSEN'in yöneticileri ve TÖS'ün yöneti
cileri de vardı, Milliyetçi Öğretmenler Sendi
kasının 'yöneticileri de vardı, Ayrı ayrı geldi
ler, beni tebrik ettiler. Onlara şunları söyle
dim. Ben meslekten gelen bir insanım. Mesle
kin problemlerini biliyorum. Gelin elbirliği ya
palım. şu mesleki kurtaralım, şu mesleki yücel
telim. Bırakın yuvarlak laflan, bırakın tefer
ruatı, girmeyin politikaya, gelin meslek üzerin
de teksif edelim çalınmalarımızı, şu mesleki 
kurtaralım. Bunu hepsine söyledim. Bana 
İLKSEN ikinci ziyareti yaptı. Sayın Atmaca 
arkadaşımızın yanlış beyan etmiş olduğu bil
diriyi getirdi. Düzeltirim, muhtırayı getirdiler. 
Aldım, muhtırayı okudum. Muhtıra, gayet yu
varlak lâflar; öğretmene 'şu olsun, bu olsun... 
Olsun, benim gönlüm de istiyor. Onlara cevap 
verdim. Cevabım şu; taleplerinizi üç katogoriye 
ayırıyorum. Yazım orada. Birincisi; Kanuna 
illişkm (meseleler, ikincisi; tüzüğe ilişkin me
seleler, üçüncüsü; benim yetkim dâhilinde olan 
işler. Şu üç meselede kanuna ilişkin meseleler 
uzun vâdede halledilecektir. Bu demek değil
dir ki, uzun vâdeyi geriye atacak, derhal başlı-
yacak ama, aylar, yıllar geçtikten (sonra seme
re verecek, öteki; tüzüğe, yönetmeliğe 'İlişkin 
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meseleler. Bu tasnifi yaptık ve onlara jayneıı 
şunu söyledim. Bana, teklif haline gelebilecek 
görüşlerinizi falanca tarihe kadar bildiriniz. 
Çalışsınlar, mesle!kî kuruluşlar 'bunlar. Eğ&r 
Bakanlıklarına yardımcı olmak istiyorlarsa, 
eğer mesleki kurtarmak istiyorlarsa çalışsınlar, 
görüşlerini getirsinler, tekliflerini getirsinler. 
Ben onların tekliflerini elimin tersi ile iter--
sem, o zaman karsıma eıkıp «sen bunu yaptın» 
diyebilirlerdi. Ama, teklifler gelmedi. Bayra
mın birinci günü Eskişehir'de öğretmenler top
lanmışlar, İstanbul'dan, Konya'ya geçerken bu 
toplantıya kat ı lmacı rica eti ler . Katıldım, 
orada Türkiye 'öğretmenler Sendikasından bir 
grup öğretmen arkadaşımız bana geldiler, ay
nen şunu söylediler. «Bizim yöneticilerimiz kaç 
defa süzden randevu almak istemişler, verme
mişsiniz, onlarla görüşmek istememişsiniz, kaç
mışsınız.» Aynen şöyle söyledim : Yalan tekrar 
ediyorum, yalan. Bana intikal etmedi. Ama, bir 
şeyde endişe ettim. Ben seyahatta iken belki 
randevu istemiş olabilirler, G-eliî gelmez mor
dum özel kaleme «istemediler» dediler. Çu hal
de görüşmeye gelmediler, görüşme talebetme-
diler. Niye ıkaçayjm onlarla görüşmekken? 
Niye bir sendikanın yöneticilerini karşıma alıp 
konuşmıyayım ? Hâdise bu. Bu 'halde benim sen
dikacılardan kaçma görüşme talebinde bulun
mama gibi durumum yok. Hatta boykot 'kara
rını aldıkları zaman açıklamada bulundum, 3-3-
lin bu yoldan vaz geçin, bu kanımsuz yoldan 
vaz geçin diye benim öğretmenime, benim mes
lektaşıma uyarmada bulundum. Ben kimseyi in
citmek istemem.. Biz kimseyi incitmek istemi
yoruz. İncitmeden meselelerine gözmn yolu 
bulmaya çalışıyoruz. Gelmediler, sokağı tercih 
ettiler. Aracılar girdi, benim talebelerim, öğ
retmenler. TÖS de görevliler, aynı zamanda 
öğretmen. «Hocanı, seni tanırız, araya girelim, 
bu İş :=okağa dökülmesin» dediler. Kalktılar 
Eskişehir'den buraya geldiler, ben Konya'ya git
tiğim zaman. Yollarından çeviremediler. Eğer 
boykot yapmamış olsalardı elbette karsımıza 
alır konuşabilirdik. ' Ben sadece bir sendikayı 
değil, bütün meslekî kuruluşları karşıma alma
yı arzu ederim. Teklif ettim onlara; bayram
dan sonra bütün öğretmen kuruluşları gel
sinler, müzakere edelim dcdünı. ÂTa, sok?ğa 
dökülmeyin, boykota gitmeyin, va^k olar rnes-

Icke, B\5 öğretmenlik ııessoses; ırtarmak 

istiyoruz, ıslah etmek istiyoruz, onu yüceltmek 
istiyoruz, onu halk nazarında da daha itibarlı 
hale getirmek istiyoruz, niye sokağa dökülelim. 
Arkadaşlarımız ' temas «ttiler, «bu işin kazancı 
kadar kaybı da var» dediler. Var. 

Sayın arkadaşlarımız, bu vesile ile diğer 
bası konulara, politik konulara değinmiş oldu
lar. Türkiye'de çetelerin olduğundan bahsetti
ler. Siyasi -hayatım çok kısa olmasına rağmen, 
ben Türkiye'de çetelerin olduğunu kabul ede
miyorum. Biz, Atatürk kuşaklarıyız, biz, Ata
türk'ten sınıfsız, imtiyazsız bir millet olduğu
muzu öğrendik, öyle kabul ettik. Biz, Anaya
sa düzenine inanmış insanlarız, Bu düzen içe
risinde bir devleti devlet yapan organlara, ku
ruluşlara iinanmış insanlarız. Böyle inancı 'olan, 
bu yclda imanı olan insanların bu sözleri kabul 
etmesi, elbetteki, mümkün olamaz. [Şayet, gay
ri safi millî hâsıla taksimi, dağıtımı nedeni ile 
hf'.zı. grupların eline yüksek gelir geçiyor, bâzı 
'•!•. ijlnrm eline daha düşük gelir geçiyorsa, bu 
gnyri safi hâsılanın taks'imindeM adaletsizliği 
•"ıd^me^fn yolu, sokağa çıkmak değildir, Parlâ
mentoya girmektir, Meclise girmektir, mücade
le1 eri Meclis içerisinde, -. Parlâmento içerisinde 
yürütmektir. Benlim anlayışım bu, Bunu yaptı
ğımız takdirde sınıflar arasındaki mücadelele
ri, gelir farkını demokratik düzende daha ıs
lah etmek mümkün olabilir. 

fja3rm trkada'-danm, Türk Milleti öğretme
ni çok sever, Türk Milleti öğretmenine çok iti
bar etmiştir, Türk Milleti bir öğretmenini bir 
orgeneral seviyesine çıkarma imkânını vermiş
tir, bir ilkokul öğretmenine sefir seviyesine 
karlar yükselme imkânını vermiştir, vali sevi
yesine kadar yükselme imkânını vermiştir. Ve 
bugün devlet kadrolarında, yanılmıyorsam, 
birinci smif devlet memurlarının % 50 si Millî 
"!gi-ii" Bakanlığı içerisinde bulunmaktadır. Şu 
h'i.-de, Türk Milleti, öğretmeninden bir şey kıs
kanmış değildir. Bugün okulu bitirip ' hayata 
atılan 18 yaşındaki öğretmenin aldığı maaş, 
ödenekleri ile birlikte, 500 liradan aşağı değil
dir. 500 lira yeterli mi? Değil. Biz, onları daha 
mutlu kıknak istiyoruz. Biz, onların gelir se
dyesini d?.ha da artırmak istiyoruz. Ama, ar-
lırTenm yolv v r r , Dengeyi boşamayız. Bir bü
tün içinde halletmek mecburiyetindeyiz. Yarın 
dar gelirli memur lanınız da aynı endişe ile kar-
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şımıza geleceklerdir. O zaman biz sadece öğret
menlerin haklarını tanıdık, siz gidin mi diye-
ceğ.'z? 

Ben sureti katiyede öğretmen arkadaşları
mı tehdit amaciyle bir konuşma yapmış deği
lim. Sayın Atmaca'nm sözlerini bu mânada ka
bul etmiyorum. Ben sadece öğretmen arkadaş
larımı uyarma görevimi yaptım. Yaptığım ko
nuşmanın metni buradadır. Yazilı metindir ve 
orada açıkça ifade ettim ki, kanunsuzluklara, 
usulsüzlüklere, nizamsızlıklara başvurmayınız. 
Söylediğim şu: Gerek böyle teşvikler, gerek bu 
teşvik ve tahriklere katılmak kanunlarımıza 
tamamen aykırıdır. 

Boykot yaptınız, aferin, yollara dökülün 
mü diyecektim? Bunu söyledim. Söylediğim; 
788 sayılı Kanuna aykırı, Türk Ceza Kanunu
na aykırı, Devlet Personeli Sendikaları Kanu
nuna aykırı. Söylediğim bu. Tehdit midir bu? 
Bir insanı kanun yoluna davet etmek tehdit 
midir? 

Sayın arkadaşlarım, bizim üzerinde hassasi
yetle durduğumuz husus: öğretmeni halkın gö
zünde küoüKmemektir. Onu ~ yüceltmektir. 
Onun dertlerini dert olarak kabul etmek ve 
dertlerini memleketin şartları, imkâniları ölçü
sünde halletmektir. Bizim amacımız okuldan ka
patmak değildir. Bizim amacımız okulları açık 
tutmaktır. Yavrularımızı okutmaktır. Türk ço
cuklarını okutmak hepimizin işidir, sadece öğ
retmenlerin, sadece şu grupun işi değildir. 
Onun için biz bugün talimat verdik; girmiyen 
öğretmenin yerine öğretmen okulunun son sını
fındaki öğrencileri sokun, girmeyen öğretmenin 
yerine emekli öğretmeni bulun, getirin, girmi
yen öğretmenin yerine bu işlerde ehil velileri 
getirin sokun, fakat Türk toplumunun geleceği 
olan bu kuşakları ; eğitimsiz, öğretimsiz bir sa
niye dahi bırakmayın diye talimat verdim. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım, ben sözlerimi burada 
bağlamak istiyorum. Biz doğru yokla olduğu
muza inanıyoruz. Çünkü biz okul istiyoruz, 
okul acımak istiyoruz, okutmak istiyoruz. Ka
ranlıktan bu milleti biran evvel tamamen kur
tarmak istiyoruz ve nihayet bu milleti yücelt
mek istiyoruz. Bu yolda yürüdüğümüze kaaniiz, 
bu yolda bize gelecek bütün yardım taleple
rini kemâli samimiyetle ve memnuniyetle bek-

I liyoruz, kabul ediyoruz. Bu duygularla saygı
lar sunarım. Sağ olun. (A. P. sıralarından ve 
G. P. sıralarından alkışlar). 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Bir sualim var, 
mümkün mü acaba? 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, gündem dışı ko
nuşmalarda sual sorulamaz, cevap verilemez, 
özür dilerim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Biraz evvel mü
zakere sırasında «suali bana tevdi edersiniz» 
Demiştiniz, Saym Başkan. 

BAŞKAN — İşte bu imkânsızlığı belirtmek 
için onu söyilsdim. Sayın Yıldız haksızlık etti
ler. Sayın Yıldız'ı kırmamak için o şekilde hi
tapta bulundum, efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, teşekkür ede
rim efendim. 

(i — İstanbul Devlet Mimari il: ve Mühcn-
<;v;lik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi olayı 
hakkında. Nurettin Ak yurt (Malatya), Mucip 
Alakh (Tabu Üye), Mebrure Aksoley (İstan
bul), llufııdi Özer (Mal.a!ya),ın demeci ve Tçis-
hri lial-'.'.nı Haldun Mculeşoğiu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, ikinci 
mevzua ait gündem dışı konuşmalar vardır. 
5:kinci mevzuuımız; 14 Aralık 1969 Pazar günü 
istanbul'da Beşiktaş'taki Yıldız Devlet Mimar
lık ve Mühendislik Akademisi önünde cereyan 
eden hâdisedir. 

Muhterem senatörler, Anayasanın 132 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında, «Görülmekte olan 
bir dâva hakkında yasama meclislerinde yargı 
yetkisinin kullanıldı asiyle ilgili soru sorulamaz, 
göriiıme yap^amaz veya her hangi bir beyan
da bulunulamaz» hükmü mevcuttur. Ancak, 
yine Anayaseda Yüce Parlâmentonun denetim 
hakkı da tanınmış bulunmaktadır. Sayın İçiş
leri Bakanının, izahatından anladık ki bu hâdi
selerden sonra hâdise Adliyeye intikal etmiş
tir. Ancak, henüz hazırlık safhasındadır. Ha
zırdık tahkikatı sırasında henüz dâva açılmamış 
•olması bakımından 132 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasını tatbik etmiyeceğim. Yalnız âtide 
dâva açılması ihtimalini nazarı itibara alarak, 
muhterem senatör arkadaşlarımın konuşmala
rını bu hukukî imkân içinde tahdit etmelerini 
rica edeceğim. 

Sayın Akyurt, buyurunuz efendim. 
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Sayın Akyurt, Kiyasetin bir kere daha mu

ahezeye mâruz kalmaması için soruyorum, aca
ba kaç dakikada bitirirsiniz konuşmanızı? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — 5 - 6 
dakikada. 

BAŞKAN — 5 - 6 dakikada, buyurun efen
dim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Türkiyemizde bir 
seneden beri öldürülen üniversite gençlerimize, 
Vedat Demircioğlu, Turgut Aytaç, Turan Er
doğan, Mehmet Cantekin, Mustafa Bilgin, Tay-
lan özgür, Mehmet Büyüksevinç'ten sonra is
tanbul! Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
misi 14 Aralık 1989 Pazar günü ikinci kurbanı
nı da vermiş; Makina Bölümü ikinci sınıf öğ
rencisi Malatyalı Battal Mehetoğlu tabanca ile 
öldürülmüştür. Bu son olayda, dünkü Pazar
tesi gimii Millet Meclisinde açıklama yapan Sa
yın içişleri Bakanının dedikleri gibi, bu olay 
gelişigüzeli bir cinayet olmayıp, bundan evvel 
vükubulan ve devam edegelen belirli cinayet
ler serisinin bir halkasını teşkil etmektedir, 
Bundan bir hafta evvel, 7 Aralık Pazar günü 
Beşiktaştaki Akademi binası önünde Mehmet 
Büyüksevinç yine tabanca ile öldürülmüş, iki 
arkadaşı da tabancalarla ağır şekilde yaralan
mıştı. Bunun üzerine Akademi devamlı polis 
kordonu ve kontrolü altına alınmıştır. Günün 
24 saati, toplum polisi Akademi önünde nöbet 
tutmaktadır. Pazar sabahı 159 kişilik bir grup 
Yıldız Camiinde sabah namazını kıldıktan son
ra, saat 06,20 de toplu halde Akademi önüne 
geliyorlar. Bu topluluğun niyetleri aşikâr ol
duğu için polisten ayrı olarak o saatte Aka
demi önündeki otobüs içinde Talebe Birliği 
Başkanı ile, Battal Mehetoğlu nöbetle bulun
maktadırlar. Gelen topluluğun maksadını anla
yan Battal Mehetoğlu dışarı çıkarak eüorini ha
vaya kaldırmak suretiyle onlara Akademi önü
ne gelmemelerini, durmalarını işaret ediyor. 
Gelen topluluk buna derhal tabancalarla cevap 
veriyor, iki yerinden vurularak derhal orada 
ölen zavallı Battal Mehetoğlu Akademinin 
önünde devamlı olarak günün 24 saati nöbet 
tuttuğu Sayın İçişleri Bakanı tarafından açık
lanan toplum polisinin gözleri önünde katledi
lirken, polis herhalde özel olarak emir alınış ol
malı ki, müdahalede bulunmuyor. Adeta 150 

kişilik bir cinayet çetesinin kaçışını kolaylaş
tırır gibi, bu katilleri ne tanıyor, ne de bir te
kini yakalıyamıyor. Olaydan çok sonra polis 
meseleye yeni muttali olmuş gibi mücadele 
birliğinin merkezini basarak orada mevcut 
15 - 20 kişiyi nezarete alıp akademi öğrenci
lerini, facianın tanığı polisler yerine, tanıklığa 
çağırıyor, davet ediyor. Bugüne kadar sürdü
rülen cinayetler serisinde, artık bütün dünya 
ve Türkiye bilmektedir ki, cinayetlerin hepsi 
de aynı usullerle, aynı topluluklar tarafından 
yapılmaktadır. Aşırı sağ kanadın işlemekte ol
duğu bu cinayetler karşısınla hükünietin tutu
mu ve İçişleri Bakanının beyanı ibret vericidir. 
içişleri Bakanı «20 Aralık 1969 dan sonra, de
vamlı olarak, günün 24 saatinde akademi dı
şından tam bir polis kontrolü mâni tedbir ola
rak alındı» der diğer taraftan bu toplum po
lisinin gözleri önünde 150 kişi tabancalarla 
akademi önünde insan avına çıkıp orasını mu
harebe meydanına çevirirken polis 150 kişiden 
birisini dahi yakalıyamaz, tanıyamaz. Olmaz 
böyle şey arkadaşlar.. 

Muhterem senatörler, Türkiye Cumhuriye
tinin devlet kuvvetleri böylesine âciz olamaz. 
En azından kaatiiler, diğer olaylarda olduğu 
gibi, yetkililerden açıkça himaye görmese idi, 
bu sonuncu cinayeti işlemeye cüret edemez
lerdi. Anayasa ile teminat altına alman insan 
hürriyeti, düşünce özgürlüğü bu yolla korkunç 

| seklide tecavüze uğramış bulunmaktadır. Bu 
| yol. Cumhuriyetimizin bekasına ve Türk Ulu

sunun bütünlüğünü tüm olarak tehlikeye sokan 
kardeşi kardeşe öldürtüp düşmanlık getiren sa
kîm bir yoldur. Yüce Senatonun tehlikeli gi
dişe dur diyerek Anayasaya sahip çıkmasını 
diler, saygılar sunarım. (O H. P. ve Tabiî Se
natörler sırasından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, buyurunuz efen
dim. Sayın Ataklı, zatıâlinizden de rica edece
ğim, kaç dakika konuşacaksınız? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — On daki
ka efendim. 

BÂBKÂN — Buyurun efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, son bir yıl içerisin
de milletimizin istikbali, ulu önder Atatürk'ün 
eserinin bekçilerinden 8 gencimiz mel'un ve 
mürteci eller tarafından şehit edilmiş bulun-
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maktadır. Şimdiye kadar öğrenci katliamına 
yol açan olaylar, esefle ifade edelim ki, Hükü
metin taraflı tutumu yüzünden kanun devleti 
yeteneğine sanibolmaması sonucuna bağlı bu
lunmaktadır. Adı demokrasi olan rejimlerde 
hiçbir iktidar, Adallet Partisi iktidarı kadar 
sorumsuz, Adalet Partisi iktidarı kadar Dev
let gücünün parti çıkarma kullanma eyliminde 
bulunmamıştır, istanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinden iki öğrencinin şehit 
edilmesi, iki öğrencinin yaralanması ile netice
lenen insanlık dışı, kanun dışı, ahlâk dışı ve di
nimize aykırı saldırılar, bunlardan evvel 24 
Temmuz 1968 de Konya'da 16 Şubat 1969 da 
Ta'ksim'de, 7 Temmuz 1969 da Kayseri'de cere
yan eden; iktidarla irtica cephesinin birbirinin 
sırtından geçinen sakat ve Anayasa dışı dav
ranışlarının devamı ve tekerrüründen ibaret
tir. Fikir mücadelesini gangster çetelerinin 
mücadelesi haline getiren ve beğenmedikleri 
fikirleri kaba kuvvetle, tezvir ve iftira ile sus
turma metodunu uygulıyanlar büyük bir hata, 
hattâ hiyanet içerisin'dedirler. Lokallerinde 
üyelerini Atatürkçü ve devrimci öğrencilere 
saldırıya teşvik eden mücadele birliği, Yıldız 
Camiinde ve diğer ibadet yerlerinde halkı Türk 
gençliğine karşı cinayete yönelten vaizler, bun
ları himaye eden idare ve devlet adamları ile 
emniyet kuvvetleri mensupları ve nihayet bu 
teskin ve desteklerden hız alarak kardeş kanı 
akıtan bedbahtlar ne kadar suçlu ise, tedbir 
almıyan idare, kanunları tek taraflı uygulatan 
ve bugüne kadar 8 öğrencinin hayatına son 
veren alçakça saldırıların sorumlularını orta
ya çıkarmamakta direnen ve bundan çıkar 
uman iktidar da cinayetlerin failleri kadar 
suçlu ve sorumludurlar. 

Sayın Bakan bu olayları üniversite ve yük
sek okullarımıza poOitika sokulmasının nedeni
ne bağlıyor ve ifadeleriyle canileri haklı gös
terme eyleminde görülüyor. Gene Sayın Bakan 
önleyici zabıta tedbirleriyle, adlî zabıta ted
birlerinin tam olarak alındığını beyan ediyor
lar. Gerçeklerin bu kadar tahrif edildiği bir 
ortam içerisinde rejimin kaderinden endişe 
duymamak mümkün değildir. Politikayı, hem 
de siyasi cinayetlere vardıracak derecede, üni
versiteye sokan bugünkü iktidardır. Düzmece 
dernekler kurduran, onları Devlet kesesinden 

besliyen kanuni kuruluşların içine öğrenci hü
viyetinde polis sokup onları istenilen eylemleri 
organize etmeye memur eden, hoşlanmadıkları 
kişi ve kuruluşların telefonlarını dinleten, millî 
istihbarat teşkilâtını esas görevinden ayırtıp 
kişi ve kuruluşların peşine takan iktidar, poli
tikayı üniversiteye başkalarının scMuğunu id
dia edemez. Şimdiye kadar sıraladığımız olay
ların hiçbirinde idare adamları ve emniyet kuv
vetleri asla görevlerini yapmamış ve önleyici 
tedbirler almamışlardır. Aksine, saldırganları, 
her devrimci hareketin karşısında himaye et
mek suretiyle, muayyen bir zümrenin iktidarı 
olduğunu göstermiştir. Konya olayları hakkın
da mahkeme kararı bunun en açık delilidir. 

Anayasamızın âmir hükümlerine rağmen 
memleketi orta çağ karanlığına itecek irtica 
cephesini besliyen, camilerde tezvir ve iftira 
ile, derneklerde menfaatçi ve Atatürk düşman-
hğı tahrikleri ile bir kısım halkın ve gençliğin 
hislerini telkin ve baskı altında bulundurarak 
aynı milletin diğer evlatlarını hunftıarca öldür
meye sevk eden zihniyet, devlet yönetimi an
layışı ile bağdaşamaz. Şimdiye kadar devrimci 
gençliğe ve örgütlere karşı yapıömış olan şenî 
saldırılar bu sakat zihniyetin eseridir. Dış kay
rakların da beslediği bu zihniyet bu büyük 
'milleti vebali ve sorumluluğu altından kalkıl-
rnıyacak bir badireye sürükliyebilir. Son olay 
da pollisin müdahale imkânı ve nedeni olmasına 
rağmen, gereken tedbirler alınmadığı için, bir 
gencimiz daha şehit edilmiştir. Çünkü, camiden 
çıkıp toplu halde akademiye yönelen bir guru
bun maksadını anlamak için kâhin olmaya lü
zum yoktur. Ayrıca, polisin sözde himaye et
tiği öğrencilerin, «biz kendimizi koruruz» tek
lifine kulak vsrmesi vazife şuurundan ne de
rece yoksun olduğunu da gösterir. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum, Yıldız 
Camiinden çıkıp topluca Mimarlık Akademisi
ne saldıranlar böyle bir toplantı ve yürüyüş 
için izin almışlar mıdır, almamışlar mıdır? 
Niçin toplum polisi niyetleri aşikâr olan bu 
topluluğu dağıtmamışlar. Ve neden cinayeti iş-
liyenler pollisin araçları olmasına rağmen ye
rinde ve zamanında yakalanamamışlardır? Sa
yın Bakanın bahsettiği önleyici zabıta tedbir
leri bu mudur? 
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Sayın arkadaşlar; devlet idaresinin başlıca 
şartı, tarafsız olma vs kanun hâkimiyetini kur
maya bağlıdır. Gizli ve acık şekilde el altından 
desteklenen siyasi cinayet şirketleri ile devlet 
yönetilemez. Bu tara yönetim ancak MAFİA 
tarafından uygulanır. Elindeki devlet kuvvet
lerini, benimsemedikleri fikirlerin sahiplerini 
sindirmek, onları millete jurnal etmek için kul
lananlar birgiin hesap vermek durumunda ka
lacaklarını unutmamalıdırlar. 

Sözlerime son verirken. Hükümetten bugü
ne kadar şehit edilen sekiş gencin ölümlerins 
sebebolan faillerle onları desfcekliyen kişi ve 
kuruluşları ve görevini tam ve zamanında yap-
mıyan idare âmirlerini, emniyet rnen surlarını 
ortaya çıkarmasını.: kanunların pençesine ver
mesini talebediyorum. Bu vahim olaylara son 
verecek tedbirler alınmadığı takdirde yurdu
muzun çok daha feci olaylara yakın gelecekte 
şaline olacağını ve hiçbir sucun cezasız kaimi-
yasağını hatırlatmayı da bir görev sayıyorum. 
Bu kanunsuz ve memleketimizi, rejimimiai fe
lakete sürökliyecek davranışların sonuna ka
dar takipçisi olacağız. 

Yüce Türk Milletine sesleniyorum: Senden 
yana olanları vuranlara artık yeter, dur diyo
ruz, Ne değişir isterse kesilsin devi imcilerin 
balları birer birer. Oysa bir yazadır bu, müm
künü yok; devrimciler ölür. devrimler sürer. 
(C, H. P. ve Millî Birlik sıralarından alkımlar) 

BAŞKAN — Sayın Âkseley buyurunuz efen
dim. Bayın Âksoley kaç dakikaya ihtiyacını:' 
vardır efendim? 

MEBRÜRE AKSOLEY (İstanbul) — Çok 
az konuşmak adetimdir efendim. 

Sayın Barkan, sayın senatörler; Sayın leh
leri Bakanı rasyonel bir çalışma vs süratli bir 
tempo ile emniyet teşkilâtının düzeltileceğini, 
esayiş ve huzurun sağlanacağını beyan buyur
dular. (Cumhuriyet Gazetesi İD Kasmı 1939), 
Nihayet vatandaşlar, emniyet tenkil âtım, .mı dü
zeltilmeye ihtiyacı olduğunu, memleketimiz;": 
asayiş ve huzurun mevcudoînıadığmı yetkili ve 
sorumlu Bakanın dilinden duymuş ve öğren
miş bulunuyorlar. 

Sayın içişleri Bakammmm bu kararlarını 
tatbik edebilmesini ve muvaffak olmasını, bu 
'kararların yeni Bakan olmanın heyecanı için
de söylemiş olmamasını temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarım, esefle ifade etmek is
terim ki, bugün memleketimizde mal ve can 
emniyeti yoktur. Dört beş yıldan beri memle
ketimizde rayından çıkmış odan asayişin ve 
huzurun tekrar rayına oturtulmasını can ve 
gönülden temenni etmekteyim. Ayrıca, müsa
maha ediliyormuş hissini veren ve bugünkü du
ruma kadar gelen asayişsizlik ve özellikle hu
zursuzluk, değil dağ başında, değil şehirlerarası 
3-ollarda; değil küçük büyük köylerde, değil 
büyük semtlerde, değil Hükümet merkezi olan 
Ankara'da İçişleri Bakanlığının emrindeki po-
li:v teşkilâtında ve Ankara Polis kolejinde bile 
vardır. 

Sayın arkadaşlarım, gazetelerden hepinizin 
okuduğa asayişsizlik ve huzursuzluk haberleri
ne. bayram sabahı köy ağası tarafından iki 
köy öğretmeninin tabanca ile öldürülmesini, 
öğretmenlerin dağa kaldırıldığını, eşkiyanm 
•köye inerek vatandaşın derisini yüzdüğünü, is-
'tanbul'da ve hükümet merkezinde gazete ida-
r:ma nelerinin yaylım ateşine tutulduğunu, Kon
ya, Kayseri ve Taksimde cereyan eden müessif 
cisyhrı bir bir sayarak vaktinizi almak iste
mem. Sadece, en önemli gördüğüm aktüel bir 
kenuya değinmek için gündem dışı söz aldım. 

Sayın senatörler, 23 Eylül ±968 den bugü
ne kadar devrimci gençlere karşı girişilen si
lâhlı saldırı sonucunda yedi evlâdımız ölmüş
tür, Basından öğrendiğimize göre 14 Aralık 
IbOO günü İstanbul Yıldız Camiinden çıkan 150 
ye yakın silâhlı şahıs Yıldız Devlet mühendis
lik ve mimarlık Akademisi öğrencilerinden Bat
tal Mbhc ̂ oğlunu da, toplum polisinin gözlerinin 
cnüudc, katletmişlerdir. Bu, sekizinci kurban 
cicim öldürülen gençlerin bağrı yanık, gözleri 
yaslı ana ve babalarının sonsuz ıstırabını yü
reğim sırlayarak Serato kürsüsünden dile ge
tirmek istedim. Eaba kuvvet kurbanı bu se-
ki" gencimizin kaatünerinin bulunamaması ve 
e:i'alanlırılamaması yüzünden daha birçok dev
lime! gencimizin aynı akibete uğrıyacağından 
büyük endişe duymaktayım. Bu millî felâketin 
FÜraAe önüne geçilmesi lüzumuna inanıyorum. 
rll t ekim bugün İstanbul'dan gelirken trende 
rastladığım ve Orta - Doğu Teknik üniversite
sinden bir öğrenciye basarı dileklerimi söyledi
ğim zaman bana, «eğer öldürülmezsek» ceva
bını verdi. 
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Aziz arkadaşlarım, endişe içerisinde yaşı-
yan gençlerimizi huzura karvuşturmak için sa
yın hükümetin bu ehemmiyetli konuya hassasi
yetle eğilmesini, biran evvel kaatillerin buluna
rak mahkemeye teslimini rica ediyorum, Yüce 
Senatoyu selâmlarım. (0. H. P. ve M. B. sıra
larından alkışlar). 

İÇİŞLEEİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, şimdi söz 
alan ve en sonda bulunan Hamdı Özer vardır. 
Fakat söz istediğiniz zaman her zaman söz sıra
sı zatıâlinizindir. Tasvibediyorsanız konuşsun
lar. Za,tıâliniz konuşmak istiyorsanız buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Konuşsunlar, ben daha son
ra konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın özer. Sayın özer, kaç dakika

ya kadar ihtiyacınız var efendim? 
HAMDİ ÖSER (Malatya) — Onbeş... Muh

terem Başkan ve değerli senatör arkadaşlarım, 
benden evvel konuşan muhterem arkadaşlarım 
hâdiseyi teferruatı ile anlattılar. Ben, dün hâ
dise mahallinde bulundum, Gözlerimle hâdise
nin cereyan ettiği yeri gördüm. Ve iki tarafı ela, 
aralarına girmek suretiyle, dinledim, bir kanaa
te vâsıl olmuş oldum, 

Muhterem arkadaşlar; bu, çok acıdır. Çok 
feci bir ortam içinde, bir anarşi havası içinde 
bulunuyoruz. Bunu inM? etmeye hiçbir suret
te imkân da yoktur, mahal de yoktur. Memleke
timizde iki kamp mevcuttur. Aşırı sol veya aşırı 
sağ istikametine gittikçe çekilmekte olan iki 
kamp. Her iki taraf birbirini itham etmekte 
fakat memleketimizde Devletimizin temeline ko
nulan tahrip kalıbının fitilleri biri aşırı sağda, 
biri aşırı solda tutugturulmaktadır ve bu yurt 
sınırlarının dışında kaynağını bulmaktadır. Her 
iki taraf insafsızca biribirini itham etmekte, if
tiraları efkârı umum iyeye yaymak suretiyle ken
dileri için vasat hazırlamaktadır. Meselâ; bun
lardan bir tanesini arz edeyim. Bir basın çevre
si şöyle yazıyor, diyor ki; «Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinde Kur'ânı Kerîm ayaklar al
tında çiğnenerek yakılmıştır, mescit tahribedil-
miştir ve sonra duvarlara (Muhammet ümmeti
ne ölüm) yazısı yazılmıştır» 

Muhterem arkadaşlar, mesedi gördüm, tah-
ribedilmemiştir ve duvarlara böyle bir yası ya

zılmamıştır, Kur'ânı Kerîm de yakışmamıştır. Bu 
memlekette millet olarak Türk Milleti vardır 
ve ümmet olarak Türk Milletinin % 98 i Mu
hammet ümmetidir. Şu halde bunlara ölüm di
leyerek, milletsiz bir vatanda hükümran olmaya 
çalışan bir zihniyeti tasavvur etmek zordur. Ve 
buna inajımak mümkün değildir. Diğer tarafa 
gidiyoruz, diyorlar ki; «Bir öğretmen boykotu 
olacaktır, binaenaleyh gençlik tarafında da des
tek bulması için .o masum genci kendileri öldür
dü» diyorlar. Şimdi biz ve efkârı umumiye meç-
hıüât içinde kalıyoruz. Bunun aydınlanması fa
illerinin bulunması, delilleriyle yargı organına 
teslim edilmesi şarttır. Bunu hakikaten yerinde 
gördüm. Emniyet mensupları bütün gücü ile 
aramaktadır. Her halde kısa bir zamanda suç
lular efkârı umumiyeye açıklanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar «bu memlekette iki el 
vardır» dedim: Birisi; komünist eli, birisi; Siyo
nist elidir. Bunlar ne Muhammet ümmeti dinli
yor, ne Türk Milleti. Komünist milleti, siyonist 
ümmeti tanımaktadır. Moşe Dayanlar, Stalin'-
ler bunu beklemektedir ve masum kütle de, bir
çokları bilmeden, bu cereyanlara kapılıp git
mektedir. Eğer İçişleri Bakanlığı, Hükümetimiz 
ve Parlâmento üyesi olarak biz önemle bunların 
üstünde durmak istiyorsak bu kaynakları bul
mamız lâzımdır. Gençler bana anlattılar; «Bun
dan evvelki cinayeti işliyenlerin üzerinde Suudi 
Arabistan'dan, Yahudilerden gönderilen çekler 
vardır» dediler. Bilmiyorum, ne dereceye ka
dar doğru, öbür taraf da diyor ki, «Onlarda 
Rusya'dan gönderilen paralar ve silâhlar var
dır». Bugün üniversiteler, okullar bir silâh de
posu haline gelmiştir. Hükümet buraya da el 
atamıyor, yetkisizdir, etkisizdir. Yetkisiz ve et
kisiz olandan da, muhakkak surette, büyük bir 
sorumluluk beklemek doğru olmaz. Çünkü, bir 
alerji var. Okulun içerisine alınsa, arama, tara
ma yapılsa nöbet tutan gençte silâh bulunmaz 
ve her halde dışardan gelen saldırganda da si
lâh olmazdı. Bu bakımdan, bu yetkiyi ve etkiyi 
verecek çözüm yolunu bulalım arkadaşlar. Anar
şi hiçbir partiye fayda getirmez, anarşiden me
det umulmamalıdır. Anarşi, Devlet temellerini 
yıkan korkunç bir kasırgadır, hepimizi birden 

sürükler götürür. Samimî olalım. Emin olunuz 
ki, aşırı müslümanız diyenlerden ben şüphe edi
yorum; aşırı siyonisttir. Aşırı devrimciyiz di-
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yenlerden şüphe ediyorum; aşırı komünisttir. 
Tetkik edildiği zaman bu, gayet basit bir şekil
de meydana çıkacaktır, işte, sağ ve sol eller iki
si aynı noktada birleşiyor, aynı noktada bu mil
leti felâkete doğru sürüklüyor. 

Sayın İçişleri Bakanlığımızdan şunları istir
ham ediyoruz: Bu çalışmalar karşısında, eminiz 
ki, failler meydana çıkacak) deliller de çıkacak, 
fakat bu mühim değil. Asıl mühim olan, kay
nakları bulmak. Asıl mühim olan, kaynakları 
koparmak. Bu aşırı cereyan tellerini koparıp bu 
milletin gözleri önüne sermektir. Eğer bu kö
künden hal edilemiyecek olursa sonu iyi olmaz. 
Bugün emin olunuz M, tabanca, bıçak ve bom
balarla mücehez birtakım muhtar teşekküller 
biribirine karşı birer suikast cephesi almışlar
dır ve bu, bir nevi Vietnam'ın başlangıç işareti
dir. Bunun üzerinde durmak lâzım. Bunun üze
rinde durmak yalnız iktidarın değil arkadaşlar, 
muhalefetin de görevidir. Buna hal çaresi bula
lım. 

Hepinizi saygılarla selâmlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru

nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğlencilerinden iki arkadaşı
mızın öldürülmesiyle neticelenen olaylar hak
kında biraz evvel Yüce Heyetinize gayet objek
tif Ölçüler içinde izahat arz etmiştim. Ama, ne 
yazık ki, benden sonra konuşan Sayın Ataklı, 
Sayın Akyurt ve Sayın Aksoley objektif kriter
ler içinde hâdisenin cereyanını ifade etmedikle
ri gibi, Hükümet olarak, güvenlik kuvvetleri 
olarak almış olduğumuz tedbirlerin hüviyetleri
ne de işaret etmek istemediler. 

Muhterem arkadaşlarım; «Bu hâdise, bu esef 
verici, teessüf verici hâdise daha evvel cereyan 
etmiş birtakım olayların, birtakım tahriklerin, 
birtakım maksatlı organize ve organize olmıyan 
güçlerin çalışmalarının sonucudur.» dedim ve 
daha açık olarak da: «öğrencilerimizi politika
ya itmek, öğrencilerimizi kanunsuzluğa itmek, 
öğrencilerimizi anarşik hareketlere itmek ve teş
vik etmek bugün artık o öğrencilerimizin birbir
lerini silâhla öldürmeleri mertebesine kadar ge
tirmiştir.» dedim. Ben hâdiseyi, menşeini ve 
kaynağını alarak tahlilini yaptım, ifade ettim. 

Sayın Atakh'mn buyurdukları gibi, bu olayları 
tasvibeder bir kasdı ve mânayı asla taşımadım, 
taşımam ve hiç kimse, kendileri de dâhil, ço
cuklarımızın birbirlerini öldürmeleri olayım tas-
vibedemez. Ama, şu inkâr edilebilir mi ki? Bi
zim çocuklarımız politikaya itilmedi, bizim ço
cuklarımız birtakım ideolojilerin malzemeleri 
olarak kullanılmadı, bizim çocuklarımız kanun
suz hareketlere teşvik ve tahrik edilmedi? Bunu 
hanginiz iddia edebilirsiniz ve iddia etseniz ispat 
edebilirsiniz? Ben bir yaraya işaret koydum, bir 
parmak bastım ve hepimizin dikkatini çektim. 
Politikacılar öğrencilerimizi bir malzeme olarak 
kullanmasın diyorum. Politikacılar, kanunsuz 
hareketler, kanunsuz davranışlar, anarşist hare
ketleri tasvibetmesin ve burada bir beraberliği 
kuralım dedim ve diyorum. Birtakım asgari 
müştereklerde iktidar olalım, muhalefet olalım 
birleşmeye mecburuz, eğer vatanımıza, milletimi
ze gönülden bağlı isek. Eğer gerçekten vatanı
mızı seviyorsak milletimizin yücelmesini isti
yorsak birtakım asgari müştereklerde birleşme
miz lâzımdır, dedik. Bunu Hükümet programı
mızda da ifade ettik. Sayın Başbakanımız da 
bu hür kürsülerde dile getirdi ve partimizin her 
mensubu arkadaşımız bunu söyledi. Ben-de içiş
leri Bakam olarak dün Mecliste konuştum, bu
gün de Senatoda huzurunuzda bu bir asgari 
müşterektir, geliniz bıırda el ele olalım. Birbiri
mizi itip kakmaktan, birbirimize yanlış hareket 
ettin, şöyle yaptın demekten fayda gelmez ar
kadaşlar. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii üye) — Siz 
de öylesiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Eğer bu noktada birleş-

mezseniz, eğer kanunsuzlukları teşvik ederse
niz, eğer anarşiyi teşvik ederseniz bunun önü 
zor alınır. Siz her türlü teşviki, tahriki yapa
caksınız, kanunsuzlukları tasvibedeceksiniz; on
dan sonra da «bizim öğrencilerimiz itişiyor, ka
kışıyor» diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, bu mü
talâa muteber değildir, mâkul değildir. Eğer de
mokratik hürriyet rejimi içinde 1961 Anayasası
nın bayrağı altında yaşamak istiyorsanız bu as
gari müşterekte toplanalım ve herkes yüzünün 
örtüsünü açsın, meydana çıksın... 

HALİL GÖR AL (Aydın) — İora organı siz
siniz bulun!... 
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SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Niye bu 
zamana kadar bulmuyorsunuz?... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet. Evvelâ siz de FKB 
nin arkasından çekileceksiniz.... (C. H. P. sıra
larından, şiddetli gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkan, 
sataşma oldu söz istiyorum. İtham ediyor... Sizi 
cinayetle itham ediyorum... Siz kimseyi itham 
edemezsiniz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... 
Bir dakikanızı rica edeceğim. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler). 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Siz bir 
talebeyi, tor ölüyü solcu diye vasıflandırdınız. 
Siz bir talebeyi, bir ölüyü solcu diye vasıflan
dırmazsınız... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın senatörler, müsaade eder 
misiniz?.. (Gürültüler) Sayın senatörler... Sa
yın senatörler müsaade buyurun. 

HALİL GoRAL (Aydın) — 8 tane ölü ne 
oldu, niye katilleri bulamıyorsunuz?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 6 çocuğun kati
lisiniz... (Gürültüler) ölen çocukların hesabını 
vereceksiniz. 

BAŞKAN — Parlâmentoda müzakerelerin 
âda^ı, karşılıklı olarak konuşmak değil, kürsü
den fiîdrlerin Heyeti Umumiyeye ifade edilme
sidir. istirham ederim, bu nizama giriniz, söz 
isteyiniz söz verelim, cevap veriniz efendim... 
(C. H. P, sıralarından gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

NURETTİN AKYUST (Malatya) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan itham etmektedir, iftira 
etmektedir... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Katil... 
RIZA ISITAN (Samsun) — Polise adam öl-

dürtüyorsunuz... (Gürültüler ve sıralar arası 
karşılıklı anlaşılamıyan sözler). 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bizim.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan siz 
müsaade edin, benimle ilgili bu meseleler... (Gü
rültüler) 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — 8 talebe 
nerede?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Katiller... (Şid
detli gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Bizi it
ham ediyorsunuz, başkasını itham etmiyorsu
nuz... Kimi itham ediyorsunuz?... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — «Siz» 
diye kimi kastediyorsunuz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hesap veriyorum size. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ediniz... 
(Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hiç kimseyi itham etmiyo
rum.. (Gürültüler) Hiç kimseyi itham etmiyo
rum.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan suçu üzerinden atmak istiyor. (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, yanlış anlı
yorsunuz... Arkadaşlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Telif 
etme... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bakan 
olarak orada öyle söyleyip boy gösteremezsiniz... 
(Gürültüler) 

HALİL GORAL (Aydın) — Oraya çıkıp g-öv-
de gösteremezsin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, benimle ilgili bir 
mesele var, bırakınız benimle konuşsunlar... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar... (Şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan bir 
dakika rica edeyim... Müsaade ediniz... (Gürültü
ler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, sözümü tavzih 
ediyorum: Sayın Haydar Tunçkanat bana har
fendazlık yaptı, «siz de öylesiniz» dedi. Ben de 
dedim ki, siz de öbür istikamettesiniz, siz de 
FKB nin arkasından çekiliniz. Siz ne alınıyorsu
nuz?... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan ri
ca ederim, ben bu meseleyi hallederim... Sayın 
arkadaşlar, şimdi bana teker teker hitabediniz. 

Buyurunuz, ne söylemek istiyorsunuz? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Bakan 

konuşurken dedi ki, «Siz çıkacaksınız, tahrik 
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edeceksiniz, siz çıkacaksınız şöyle olacak, böyle 
olacak» Sizden kimi kasdediyor ve bize döne
rek söylüyor. Buna cevap verilsin. 

BAŞKAN — Bu, bir. Tesbit ettim... (Gürül
tüler) Bir dakika... Başka itirazda bulunan var 
mı?... Başka sayın üye itirazda bulunuyor mu?.. 
Sayın Tunçkanat ne sormak istersiniz efendim?. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ba
kan buyurdular ki, «Siz de FKB nin arkasından 
çeldiin» Bunu reddediyorum, FKB nin arkasın
da biz değiliz. Diğer dernekleri parayla besli-
yen, arkasında bulunan Hükümettir. Tahsisatı 
mestureden besîiyen Hükümettir. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) (A. P. sıra
larından gürültüler) Hangi derneğe ne kadar 
yardım yaptıklarını açıklasınlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hükümet, A. P. iktidarı 
Devlete ve millete zarar getirecek hiçbir teşek
külün ne yardımcısıdır, ne yardımcısı olmak ka
rarındadır. (A. P. sıralarından «bravo» sesle
ri) Eğer, bunu bilen varsa delillerini getirsin, 
getirmezse müfteri durumuna düşer, ısrar edi
yorum cesaretle. (A. P. sıralarından alkışlar), 
(Gürültüler) 

HALİL GORAL (Aydın) — Siz baştasınız. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yürüyüş yapan 

18 kişiyi yakalarsınız. Fakat kaatilleri yakaSıya-
mazsmız... 

(Tabiî Üye Mucip Ataklı'nın A. P. sıralarına 
doğru Nahit Altan'ın üzerine yürümesi ve Na-
hit Altan'ın mukabil hareketi ve A. P. ve M. B. 
G. üyeleri arasında anlaşılmayan müdahaleler 
ve karşılıklı sözler) 

MUCİP ATAKLI (Tabu üye) — (Nahit Al-
tan'a hitaben) Erkeksen çık dışarı... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — (Mucip 
Ataklı'ya hitaben) Erkeksen sen de çık... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altan... Sayın Altan... 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Cevabını vereceğim... 
BAŞKAN — Sayın Ataklı... Sayın Altan her 

ikinize de ceza vereceğim, oturunuz... Ceza vere
ceğim beyefendiler... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Delil istediler, iki 
delil verebilir miyim? 

BAŞKAN — Müsaade edin, oturunuz... Sa
yın Bingöl ne buyuruyorsunuz? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Müdahale eden iki 
tane milletvekili var burada. Milietvekileri bu
rada müdahale edemezler, ukalâlık edemezler... 

BAŞKAN — Var mı öyle bir hâdise? Bana 
lütfen ismini bildiriniz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Şimdi çıktı dışarı... 
ismini bilmiyorum, tanımıyorum, Uzun boylu 
bir milletvekili. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ceza vere
ceğini. (ö. H. P. sıralarından «Kime?» sesleri) 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, bir, iki tane milletvekili vardı, fakat çık
tılar. Yeni milletvekili arkadaşlarımızdır. Cum
huriyet Senatosiyle Millet Meclisini henüz daha 
tefrik niteliğini haiz olmıyan arkadaşlar. O iti
barla kendilerinin kusurlarını bu sefer bağışla
yalım. ihtarda bulunun, milletvekilleri sureti 
katiyede bizim aramıza girmesinler. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin kendi
lerine tahsis edilmiş olan yerde oturmaları ve 
müzakerelere müdahale etmemeleri rica olunur, 
ihtar olunur. Sayın Bakan bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; maatteessüf ken
dimizi memleketin büyük dâvalariyle karşı kar
şıya görüp onları halletmek, mesuliyet ve dira
yetinde bulunduğumuzu idrak ettiğimiz bir za
manda bizzat kendi müzakerelerimizde usul hu
kuklarını tatbik etmiyeeek gibi tarihte bizi 
ayıplayacak bir vaka ile karşı karşıya bulunmuş 
vaziyetteyiz. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Kürsü iyi 
kullanılırsa olmaz. Bunu bizzat sorumlu kişiler 
yapıyor. 

BAŞKAN — Kürsünün iyi kullanılıp kulla
nılmadığı hususunu müzakere ederiz sonra. 
Şimdi, ben İçtüzüğü bu bakımdan tatbik edece-
ğim. içtüzüğün 154 ncü maddesi <:Cumhuriyet 
Senatosunda bir gürültüye sebebolmak veya 
Cumhuriyet Senatosunun işlerine katılmaktan 
çekilmek için bir anlaşma yapmaya Genel Ku
rulda açıkça ve gürültülü bir surette ünayak 
olmak» takbih cezasını istilzam etmektedir. Bu 
cezanın verilebilmesi için... 

RIZA ISITAN (Samsun) ^ - O cezayı Baka. 
na veriniz. 
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BAŞKAN — Bu cezanın verilebilmesi, Baş
kanın teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz 
ve işari oyla kararlaştırılır. Arkadaşlarımı ça-
ğıriyorum, bu hususta takbih cezasını oylarını
za arz edeceğim. 

SJBBI ATALAY (Kars) — Kime? (0. E. P. 
sıralarından «Kime» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı ve Sayın Aîtan'a 
verilecektir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Asıl müsebbibi 
Bakandır. 

SIEEI ATALAY (Kars) — Ceza Bakana ve
rilmelidir. Sayın Ataklı'nın müdafaa hakla var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. (Gü
rültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLü (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım... 

SİEEI ATALAY (Kars) — Müdafaa hakla
rı vardır, bunu kullanmak istediklerine dair şim
di beyan izhar edilmiştir. 156 ncı maddenin 3 ncü 
fıkrası gereğince Sayın Ataklı'ya söz veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen, bu muame
leyi ikmal edelim, ondan sonra efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OOfLU (Devamla) — Harfiyen anladım efen
dim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 154 ncü ve 156 ncı 
maddeleri uyarınca Cumhuriyet Senatosunda gü
rültüye ve karşılıklı itişmelere sebebolması ba
kımından Sayın Mucip Ataklı'ya takbih cezası 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum. (C. H. P. 
ve Millî Birlik sıralarından şiddetli gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar.) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Asıl müsebbibi 
Bakandır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müdafaa halikı
nı istediklerine dair Sayın Ataklı'nın beyanları 
şimdi izhar edilmiştir, 156 ncı maddenin 3 ncü 
fıkrası gereğince... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı'nın müdafaa hak
kı istediklerine dair beyanları şimdi izhar edil
miştir. Müsaade ediniz. Muhterem senatörler, 
156 ncı maddenin 2 nci fıkrasını okuyorum, 
tatbik edeceğim efendim. «Aleyhinde böyle bir 
ceza teklif edilen üyenin bizzat veya bir arka
daşı vasıtasiyle açıklama yapmaya hakkı var
dır.» 

Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeceğini, 
Sayın Ataklı açıklama yapmak istiyorlar, bu
yurunuz efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabu Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; memleketimizin en 
önemli konularından ikisini müzakere ederken 
daima ve her zaman olduğu gibi A. P. ye men
sup bâzı arkadaşlarımız içlerinde dinmeyen kin 
ve intikam hırsıyla bizlere lisanen taarruz et
mektedirler. Biz burada gerçekleri hatırlatırken 
delillerini de ortaya sürdük. Ve Sayın Bakan 
buraya çıktı, konuşurken yine aynı tezvir ve if
tira ile arkadaşımızdan birisini FKF nin ar
kasında olarak göstermeye teşebbüs etti. Bunun 
üzerine yine sağ kanattan her zamanki tutum 
ve davranışlarını bildiğimiz Nahit Altan, tes-
bit edemediğim galiz kelimeler sarf ederek bize 
taarruz etti. Onun üzerine (ben kendisine gere
ken dersi verdim. Burada kendimi müdafaa 
edecek değilim. Bütün hâdiselerin müsebbibi ek
seriyetle Başkanlık Divanı olmaktadır. Çün
kü, burada konuşurken bizler daima sağ tara
fımızda oturan arkadaşların çeşitli sataşmaları
na hattâ çok ağır hitaplarına; küf üre varan hi
taplarına mâruz kalıyoruz. Zamanında bunlar 
susturulsa, zamanında tedbir alınsa bu hâdise
ler olmaz. 

Nitekim, İstanbul'da olan olayda da, demin 
de arz ettiğim gibi, zamanında tedbir alınsaydı 
bugün o genç, ana ve babasının gönüllerinde 
hicrar. yaratarak giden çocuk ölmezdi. Durum 
aynıdır. Onun için sizin vereceğiniz cezayı ben 
gönül rahatlığıyla kabul ediyorum. Kendimi 
müdafaaya tenezzül bile etmiyorum. 

BAŞKAN — 156 ncı maddenin 2 nci fıkrası 
tatbik edilmiştir. Şimdi ceza teklifini (A. P. 
sıralarından «Nahit Beye de söz verilsin» sesi.) 
Nahit Bey için de ikinci olarak o hakkı da ta
nıyacağız şüphesiz. 

Sayın Mucip Ataklı'ya ceza teklifini oyları
nıza arz ediyorum. Sayın Mucip Ataklı'ya 
154 ncü madde gereğince Yüce Senatoda gü
rültü çıkarılmasına sebebiyet verdiği ve karşı
lıklı olarak arkadaşını tehdit etmesi dolayısiy-
le takbih cezası verilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. 

HALİL GORAL (Aydın) — Ekseriyet var 
mı? 
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BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Altan buyurunuz. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade 

ederseniz yerine ben konuşayım. (C. H. P. sı
ralarından «avukatı mısın?» sesleri) 

NAHİT ALTAN (Çanaikkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; meselenin evveli
yatı hepinizce malûm. Burada Bakan konuşur
ken müdahaleler oluyor. Birçok arkadaşlar 
oturdukları yerden müdahale ediyorlar; yine 
burada kendisine hakaret ettiğimden ve galiz 
küfür söylediğimden bahseden arkadaşlarımın 
yanında oturan Tunçkanat arkadaşım da Ba
kana müdahale ediyordu. Ve bu karşılıklı olun
ca ben de oradan «Bakanın dediği doğrudur 
siz de hangi şeyin arkasmdaysanız onu meyda
na çıkarın» diye müdahalede bulundum. Bunun 
üzerine arkadaşım bana bakarak «sus ulan sen 
ne karışıyorsun» diye üstüme yürüdü. Ben de 
kendisine «sus»diye bağırdım. Şimdi, bunun ga
liz küfür olduğu nerede. Kendisi evvelâ ba
na şu şekilde hitabederse elbette benim de 
kendisine bu şekilde konuşma hakkım vardır. 

Şimdi, burada her zaman tahrik bizden mi 
geliyor? Yok. Siz tahrik ediyorsunuz. Geçmiş
ten bahseden sizsiniz. Biz geçmişten hiçbir za
man bahsetmek istmiyoruz. Geldiğimiz beş sene
den beri görürüz ki, her hangi vesile ile olur
sa olsun buraya çıkıldığı zaman mutlaka en 
ufak bir kanun tasarısında, bir gündem dışı ko
nuşmada, bir genel görüşmede geçmişin muha
sebesi yapılır ve bu geçmişin muhasebesinden 
bahsedilirken daima sağ kanata bakılır, bize 
hitabedilir ve bizi müşkül durumda bırakılır 
ve bu arada kendimizi müdafaa sadedinde ora
dan bir lâf atsak, bir söz söylesek yine kusurlu 
biz oluruz. 

Şimdi, arkadaşlarımız, okadar kuzu pos
tuna bürünüyorlar ki, kendileri hiçbir şey 
yapmıyorlar, tahrik etmiyorlar geçmişten 
bahsetmiyorlar. Geçmişin eğer tenkidi ica-
bedecek hususları varsa, hareketleri varsa 
onları da bize maleder gibi bir durum takı
nıyorlar. Ondan sonra «E, niye bağırıyorsunuz» 
diye tekrar kendileri üste çıkıyorlar. Dünya
nın hiçbir tarafında bu kadar mantıksız bir id
dia serd edilmez. Hâdiseler meydanda. Zabıtları 

I açalım, tetkik edelim. Tahrikçi kimdir? Geçmi
şin muhasebesini ikide birde burada dile getirip 
bizi tahrik edenler kimlerdir meydana çıksın? 
Kendisinin burada Bakana söylediği söz üzeri
ne bir lâf söylememi -bu kendisine de değil, 
Haydar Tunçkanat'a aynı şekilde tatabettiğim 
halde- kendisinin bana «sus ulan diye» hi-
tabetmesi bir senatöre yakışmaz. Üstelik ken
disini şu Parlâmentonun havasından o kadar 

I üstün görür ki, «müdafaaya tenezzül eitmem» 
diyor, ama burada çıkıyor, müdafaa hakkını 
kullanıyor. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Ken
dinizi savunacaksanız, savunun şahsiyat yap
mayın. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Biz kendi
mizi savunuyoruz, sizin ihtarınıza hacet yok. 
Bakın tahammül edemediniz, lâf atıyorsunuz. 
Bizim lâf atmamıza neden tahammül edemiyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın özgür, böyle konuşma-
J ya hakkınız var mı? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, şahsiyata giriyor. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Benim is
mimden bahsedildi. Benim ismimden bahsedi
lince ben de cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Altan buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Devamla) — Görüyorum 

ki, en ufak bir tarize tahammülünüz yok. Dünya
nın en ağır hakaretlerini yaptığınız halde bizim 
en ufacık bir tarizimize derhal alınıyorsunuz. 
Evvelâ, karşılıklı meseleleri vicdan muhasebe
sine tabi tutalım, öyle konuşalım. Her söz si
zin hakkınız değildir, herkesin hakkı müsavi
dir, bu Parlâmantonun çatısı altında herkas 
aynı muameleye tabi tutulur. Kimsenin imti
yazında değildir, aldığınız imtiyaza dayanarak 
da hiçbir hak iddia edemiyecdksiniz. 

BAŞKAN — Ceza teklifini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ceza 
teklifi kabul edilmemiştir. (Soldan «söz isti
yoruz» sesleri, gürültüler) 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Muhterem senatörler, bütün müracaaitHarı-

nız tesbit edilmiştir, yapılmadığı takdirde te
ker, teker lütfen beyanda bulununuz, yerine 

I getirilecektir. 
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Bakan «mi
sal ve delilini veriniz» dediler, müsaade ederse
niz misal ve delilini vereceğim. 

BAŞKAN — Konuşmalar gündem dışı ol
maktan hiçbir zaman çıkmadı ve çıknııyacak-
tır. Buyurunuz. 

Sayın içişleri Bakanı, Sayın Tunçkanat'a 
matuf olan ve Sayın C. H. P. sine matuf olan 
sözlerinizi tekrar tasrih ederek irat etmenizi 
rica ediyorum. 

Bir dakikanızı daha rioa ediyorum; karşım
daki saatin yanlış olması hasebiyle, saatin 19 a 
geldiğini müdrik olamadım. Şimdi gündemimiz
de mevcudolmıyan fakat müzakeresine başla
mış olduğumuz husus henüz bitmemiştir. Gün
dem dışı konuşmalar bitene kadar müzakere
lerin devam etmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; bendeniz şu konuyu işliyordum 
ve izah ediyordum. Diyordum ki; iktidar ola
lım, muhalefet olaJlım bazı /asgari müşterekler
de beraber olmamız, birleşmemiz lâzımdır. 
Bunlardan birisi de; öğrencilerimizi politikaya, 
öğrencilerimizi kanunsuz ve anarşik hareketle
re teşvik veya talhrik etmekten sakınalım ve 
bu gibi davranışlar varsa beraberce önliyelim, 
Bunu izah ederken bir taraftan siz bu teşviki 
yaparsınız - siz derken burada her hangi bir ar
kadaşımı kasdetmiyorum, durumu izah edi
yorum - kanunsuzlukları, anarşileri teşvik 
edersiniz, tahrik edersiniz, elbette ki buna ben
zer hâdiseler, alınacak bütün tedbirlere rağ
men, zuhur edebilir. Bendeniz bu noktayı iş-
Isdim ve bu noktayı izah ediyorum Yüce Sena
toya. Arkadaşlarım lalındılar «efendim bize soy
uyorsunuz geri alın» tarzında benim talb'ımdan 
beklenilmiyen böyle gayrinazik bir hareketi ba
na izafe etmek istediler. Ben kimlseyi itham et
medim, tahmin, ediyorum ki, her arkadaşım bu 
asgari müşterek fconusunjda imali fikir edecek
tir ve bu asgari müşterekte bulunmada; rejimi
mizin, memleketimizin huzurunun yattığını ka
bul edecektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, hâdiseyi arz 
ederken demiştim ki; birinci hâdise; yani 7 ta

rihinde cereyan eden ve bir öğrencimizin ölü
mü ve ilki öğrencimizin yaralanması ile netice
lenen olaydan sonra bu akademinin etrafını 
emniyet kuvvetleri kordon altıma almıştır, bir 
mâni zabıta tedbiri olarak. Ama, aldığının er
tesi gününden itibaren oradaki öğrenciilterinıiz 
bu olayın kendilerini etkilemesi dolayıısiyle, ta
şıdıkları heyecan ve teessür dolayısiylte biz em
niyet kuvvetlerini burada istemiyoruz, binaen
aleyh emniyet kuvvetleri gitsin taOebinde bu
lunmuşlardır, bunu biraz evvelki maruzatım
da ?.TZ ettim, idareciler de buna katılmışlar
dır, buna rağmen biz aynı şekilde tutmuşuz. 
Ertesi günü öğrenciler emniyet kuvvetlerine, 
polise hakaret eder, tecavüz eder şekilde bir 
muamelenin, detayının içine girmişleridir. Bu 
durum karşısında talebelerin polislerle karşı
laşması ihtimalinin belirdiği sabit olmuş ama 
orayı mâni zabıta tedbirsiz bırakmanın da doğ
ru olmadığını düşündüğümüz için yolum karşı
sına alımsızıdır, araya bir mes,afe koymuşuz-
dur. Sırf hissiyatlarına mağlübolarak talebe
lerimizle emniyet kuvvetlerimiz, polislerimizin 
aracında toplum zabıtamız arasında müessfcf bir 
hâdise olmasın endişesi ile. 

Şimdi, ikinci hâdise 6,30 da oluyor ki, orta
lık henüz aydınlığa kavuşmamıştır, karanlık
tır ve polis hâdisenin biraz ilerisindeki anayo
lun ötesindedir, biraz evvel arz ettiğim sebep
ler dolayısiyle oraya konmuştur. Orada cere
yan eden hâdiseyi, «gecenin 6, 30 unda toplum 
zabıtasının himayesi altında cereyan ettmiştir» 
diye tarif etmek ne gerçeğe uyar, ne insıafa 
uyar, ne vicdana uyar. Bir kere bunu tasrih 
etmek isterim. 

ikinci nokta; 40 - 50 kişi olduğu tahmin 
edilen bu grupun akademiye doğru yürüdü
ğünde nöbet bekletildiğini iddia eden ve maa
lesef öldürülen arkadaşımız bu gelenlere 
karşı silâh kullanmıştır ve akademi içinde bu
lunan arkadaşların ve öğrencilerin silâh kul
landıkları sabittir, kendi itirafları ile, gelem 
grup da silâhını kullanınca Battal Mehetoğlu 
öğrencimiz öldürülmüş bulunmaktadır. Şim
di; bu hâdisenin gerçek cereyanıdır, ne zabı
tayı himayedir, ne içerden, ne dışardan gelen
leri himayedir, bize göre her ikisi de bu vata
nın çocuklarıdır, temayülleri zıt olabilir, hiçbi
rinin de müessif bir hâdiseye mâruz kalmasını 
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istemeyiz, kalmaması için tedbirli olmayı va
zife telakki ederiz. 

Şimdi, şu halde «hâdise toplum zabıtasının 
gözleri önünde cereyan etmiştir» iddiası yerin
de değildir, sabit değildir. 

Bundan sonra ne yapmışlardır; bundan son
ra maruzatımda arz ettiğim gibi süratle bir 
ekip çalışmasının içerisine girmiş, bunları ta-
kibetmiş ve birinci olayı incelemiş, birinci ola
yın mücadele birliği mensupları tarafından ya
pıldığı sabit bulunduğuna ve altısının da fa
ilinin adalete teslim edildiğine göre ve işin için
de sade sol eğiliminin bir mihrak teşkil ettiği 
noktasından harekelt ederek Mücadele Birliği
nin binasına girmiş ve bu 24 kişiyi yakalamış, 
Cumhuriyet Savcılığına teslim etmiştir. Bu za
bıtaya düşen vazifenin tam ifası değil mi muh
terem arkadaşlar. 

Şiimdi, adli zabıta, Savcının direktifi altın
da çalışmaya girmiş, bu faillerin mahkemeye in
tikali, evvelâ tesbiti ve sonra mahkemeyle inti
kali için geceli gündüzlü bir çalışma içindedir, 
demiştim. 

Şimdi, şu hâdisenin başlangıcından sonuna 
kadar zabıtanın kimi himaye eder bir tavrın 
içine girdiğini söylemek mümkün mü? Ama, bir 
arkadaşımız, zabıtayı ele alarak sanki bir gru-
pu himaye ettiğini ifade etmek istedi, bunun 
gerçekle ve insafla telifi mümkün değildir. On
lar öğrencilerimiz, çocuklarımızdır. Ama, top
lum zabıtası da bu vatanın çocuklarıdır. Ne onu 
ne onu haklı olmıyan bir ithama, isnada mâ
ruz tutmakta isabet yoktur. 

Şimdi, arkadaşlarımız «failler bulunmalı
dır» dediler. Ta Temmuz'dan itibaren cereyan 
etmiş hâdiselere temas ettiler. Geliniz, bu hâdi
selerin failler durumunu şöyle bir gözden ge
çirelim : 

23 Temmuz 1968 tarihinde Konya'da vuku-
bulan hâdise dolayısiyle hem hâdisenin faille
ri, hem de idarecileri hakkında takibata ge
çilmiş, iş Temyiz Mahkemesine kadar gitmiş ve 
beraetle neticelenmiştir, idareciler de dâhil. Ve 
bu hâdisenin 50 sanığından 22 si beraet etmiş, 
22 si de mahkûm olmuştur. 

8 Temmuz 1969 günü Kayseri'de vukubu-
lan hâdiselerde olayın 14 sanığı vardır, bunlar 
da mahkemeye intikal etmiş bu ayın 25 inde 
mahkemeleri vardır. Failler bulunmuştur. Şu 

halde, Konya ve Kayseri hâdiselerinin failleri 
bulunmuş, adalete tevdi edilmiş, aynı zaman
da oranın idarecileri hakkında yapılan tahki
kat kaza mercilerine intikal ederek nihai so
nuca bağlanmıştır. 

16 . 7 . 1968 günü vukubulan olayda ölen 
öğrencimizin kendisini pencereden attığı, adli 
tabip raporları ile sabit olduğu için faili bu
lunamamaktadır. Ve failinin olmadığı anlaşıl
maktadır. Bununla beraber adli zabıta bu hâ
disenin peşindedir. 

16 . 2 . 1969 günü istanbul Taksim hâdi
sesinde ölen Turgut Aydaş ve Turan Erdoğan'
ın failleri, ismail Seyit Atmaca ve 51 kişi de 
yakalanmış ve adalete verilmiştir. 

19 . 9 . 1969 günü Işık Mühendislik Mi
marlık özel Yüksek Okulu hâdisesinde ölen 
Mehmet Cantekin'in failleri de yakalanmış ve 
tevkif edilmiştir. 

Millî Türk Talebe Birliği binasında bir pat
lama sonunda ölen Mustafa Dilligil'm faili 
aranmaktadır. Bu gerçekten bugüne kadar bu
lunamamıştır. 

Mehmet Sevinçbüyük'ün, biraz evvel arz et
tiğim gibi, altı faili yakalanmış, adliyeye ve
rilmiş ve tevkif edilmiştir. Son hâdisenin faili 
de aranmaktadır. Bugün veya yarın yakala
nacağı ünıidindedirler, vazifeli adli zabıta ve 
vazifeli Cumhuriyet Savcısının bize verdiği bil
giye göre. Şu halde, «Bu kadar hâdise olmuş
tur, bunların faillerini bulunuz, bunların fail
leri bulunmamıştır.» tarzındaki bir iddianın 
da gerçekle kabili tslif olmadığı aşikârdır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bu vesile ile 
bir arkadaşımız iktidarımıza ve partimize ağır 
isnadlarda bulundu. Bu hâdiseyi vasıta ede
rek, belki de bunu söyliyebilmek için bu konu
da konuştular. «Kanunları ve Devlet idaresi
ni parti menfaatlerine bu derecede kullanan 
bir iktidar yoktur.» dedi. Arkadaşlar, biz Ada
let Partisi olarak kanunsuzluklarla, baskılar
la mücadele ede ede büyük milletimizin irade
si ila iktidara geldik. Ve Türkiye'de demokra
tik hukuk devleti vardır, Türkiye'de kanunlar 
hâkimdir dedik. Bizi meşruiyetin dışına itmek 
istiyenlere karşı dimdik, azimle durduk ve hiç
bir konuda meşruiyetin dışına çıkmadık. Hiç 
kimseye, hiçbir zümreye, hiçbir partiye men
faat temin etmedik, ve böyle şeye tenezzül et-
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meyiz. Biz, kim ne derse desin, nasıl tahrik 
ederlerse etsinler, biz kanunları ve meşruiye
ti bür tarafa itmedik ve asla itmiyeceğiz. Biz 
taahhütlerine bağlı bir siyasi iktidarız. Biz 
siyasi ahlâkın, siyasi faziletin sahibi olan bir 
iktidarız. Bizi bu derecede karanlık gören
ler, adeselerini ve gözlüklerini değiştirdikleri 
zaman yanılacaklardır ve yanlış hüküm ver
diklerini anlıyacaklardır. Ben, bu konuda bize 
bu şekilde, izafe edilen haksız isnatları, it
hamları sahiplerine iade ediyorum ve sözleri
min başında da söylediğim gibi, bu mühim bir 
memleket meselesidir. Çocuklarımıza hepimiz 
beraber sahibolalım. Onları kanunsuzluğa, on
ları anarşik hareketlere hiçbirimiz sevk etnıi-
yelim. Muhalefet iktidar bir araya gelerek ço
cuklarımızı gerçekten yarınlara emanet ede
bileceğimiz,, iyi yetişmiş Atatürk gençleri ha
linde bulundurmaya ve yetiştirmece beraber
ce devam edelim. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışüar.) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, teşek
kür ederim efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
usul baklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efen
dim?. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, tu
tumunuz hakkında. Efendim, bugün uygulanan 
bu tatbikat içtüzüğe aykırıdır, maksada aykırı
dır. Hâdiselerin sebebi olmuştur, müsaade eder
seniz kısaca arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, müzakeremiz, ancak 
gündem dışı konuşmaların takibetmüş olduğu
muz usul veçhile, bitirilmesi için açılmıştır. Bir 
tek gündjenı dışı söz talebi kalmıştır, Sayın Me
len konuşacaktır. Müsaade ederseniz Sayın 
Melen'i davet ediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Gündem dışı 
8 defa konuşulur, 9 defa konuşulur, bu gün
dem dışı olur mu 132 nci madde açık hüküm 
koymuştur. Hâdiseler bundan çıkıyor. Müsaa
de buyurun izah edeyim, yanlış tatbik ediyor
sunuz, hiç olmazsa bundan sonra yapinıyalım. 

7. — Van Üyesi Ferid Mdlen'in Hastaş Ano
nim Ortaklığı ile ilgili olarak Hürriyet Gazete
sinde devam eden neşriyatın, bu şirketin ortak
lan, iş münasebeti olanları ve iktisadi hayatı 

etkilediğine, bu hususta Ticaret Bakanlığının bir 
açıklama yapmam gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; iş hayatımızı ilgilendi
ren bir başka olay hakkında bir uyarma yap
mak üzre söz almış bulunuyorum. 

Bir süre önce Hürriyet gazetesi, merkezi is
tanbul'da bulunan Hastaş unvanlı bir şirket ve 
bu şirketin ortakları ve bunların teşebbüsleri 
hakkında bâzı yayınlarda bulundu ve ithamlar 
ileri sürdü. Şirketin kendisimi müdafaa etmesi 
üzerine dje şirketle bu gazete arasında bir nıüd-
detden beri sert tartışmalar olmaktadır. Bu 
yayanlar,, bu ithamlar ve bu tartışmalar, şüphe
siz ki, şirketlerin ortaklan,, hissedarları ve bun
larla iş münasebetinde bulunanlar bilhassa pi
yasamız üzerinde bâzı etkiler yapmaktadır 
ve bâzı endişeler yaratmıştır ve yaratmakta
dır. Bu anonim şirketleri kontrol ve muraka
be vazifesi ile mükellef olan Ticaret Bakan
lığımızın bu yayınlar üzerinde işe el (koymuş 
olması tabiidir. Ama, bugüne kadar Ticaret 
Bakanlığı her hangi bir açıklamada bulunma
mıştır. Durumun bu şekilde devam etmesini 
mahzurlu görüyorum. Çünkü, Ticaret Bakanlı
ğının her hangi bir açıklamada bulunmaması 
bu endişelerin büyümesinle ve iş hayatına ya
yılmasına sebebolacaktır. Bundan dolayı Tica
ret Bakanlığımızı bu konu üzerinde bir açık
lama yapmaya davet ediyorum. Bu açıklama 
ile gerçek, hiç şüphesiz, ortaya çıkacaktır. 
Gerçek durum nedir? Bunu kamu oyu öğrene
cektir. Şu anda ithamlar hakkında her hangi 
bir tefsirde bulunmak istemiyorum. Ancak, Ti
caret Bakanlığının açıklaması, inceleme şüphe
siz tamamlanmış ise, gerçeği ortaya koyacak
tır. O vakit bu endişeler ortadan kalkabilir. 
Veyahut eğer gerekiyorsa bu şirket ortakla
rının, hissedarlarının, bilhassa küçük hisse
darların korunması için de böyle bir açıklama
ya ihtiyaç duyuyorum. Bu vesile ile bir baş
ka ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu ollay o ihtiyacı 
daha çok belirli hale getirmiştir. Maalesef 
mevzuatımız, bizde anonim şirketlerde, ano
nim ortaklıklarda küçük hisselerin haklarını 
koruyacak teminatı ihtiva etmemektedir. Bü
yük bir eksiklik vardır. Bu eksikliği sermaye 
piyasası kanunu tamamlıyacak idi. Ne yazık 
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ki, yıllardan beri piyasanın beklemekte oldu
ğu bu kanun henüz kanunlaşmamı^ ve yürürlü
ğe konmamıştır. O vesilja ile Hükümetten onu 
da rica ediyorum. Bu kanun hakikaten büyük 
bir ihtiyacı karşılıyacaktır. Gelişmemizin şart
larından birisi olacaktır, adeta. Kanun tasarı
sının biran evvel kanunlaşması için gereken 
gayreti görtermesi lâzımdır. Bu vesile ile bu
nu da arz etmeyi vazife sayıyorum.. Teşekikür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Me
len. (Alkışlar). 

Muhterem senatörler, çalışma müddetimiz 
dolmuştur. Yarın, 17 . 12 . 1969 Çarşamba gü
nü, saat 15,00 te Birleşik toplantı vardır. Ma
lûmatınıza arz ederim. 

14 ncü Birleşimi 18 . 12 . 1969 Perşembe gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyo-
rum,ef endim. 

Kapanma saati : 19,23 

»9<t 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Bilecik Müftüsü Ahmet öztürk 
ve Müftülük Şefi İsmail Hakkı Dut'a dair soru 
önergesi ve Başbakan Süleyman D emir eV in yazılı 
cevabı (7/575) 

15 . 4 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: Başbakan tarafından cevaplandırılması 
isteği ile Başkanlığınıza vermiş olduğum yazılı 
soru önergem. (6 Mart 1969 tarihli) 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

15 . 4 . 1969 

Mehmet Özgüneş 
Soru : 1. Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk 

ve Müftülük Şefi ismail Hakkı Dut'un, öğrenim 
dereceleri, bu görevlere tâyin tarihleri, bundan 
önceki görevleri nedir? 

Soru : 2. Müftü Ahmet Öztürk ve Şef İs
mail Hakkı Dut hakkında bir idari veya adlî ko-
ğuşturma açılmış mıdır? 

Soru : 3. Açılmış ise, mahiyeti nedir? Ne 
netice elde edilmiştir? 

Müftü Ahmet Öztürk ve Şef ismail Hakkı 
Dut'un tutum ve davranışlarından huzursuz olan 
halkın şikâyeti üzerine Bilecik'e müfettişler gön

derilmiş ve düzenlenen rapor Diyanet işleri Baş
kanlığına verilmiştir? 

Soru: 4. Bu rapor üzerinde bugüne kadar 
ne gibi işlemler yapılmıştır. 

Müfettişler tarafından Diyanet İşleri Başkan
lığına verilmiş bulunan tahkikat raporundan bir 
netice çıkmayınca, Adalet Partisi Bilecik ilçe 
İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Demirci, Cumhur
başkanlığına telgrafla müracaat ederek, müfet
tiş raporlarının Diyanetişleri Başkan Yardım
cısı Vekili Yaşar Tunagür tarafından rüşvet kar
şılığında örtbas edildiği iddia etmiştir. 

Bu telgraf ilgili Devlet Bakanlığına havale 
edilmiş, Devlet Bakanlığı 17 . 3 . 1969 tarih ve 
1290 sayılı yazı ile Fahrettin Demirci'den iddia
larına mesnet olan delilleri 10 gün içinde Ba
kanlığa göndermesini istemiş, aksi halde hakkın
da kanuni takibat yaptırılacağını belirtmiştir. 

Fahrettin Demirci Devlet Bakanlığının bu ya
zısını 27 . 3 . 1969 tarihli uzunca bir yazı ile ce
vaplandırmış, Yaşar Tunagür'e verilmiş olduğu
nu iddia ettiği rüşvetleri, veriliş şekillerini, cins 
ve bedellerini de zikrederek açıklamıştır. 

Soru : 5. Bu iddiaların gerçek olup olma
dığı hakkında herhangi bir tahkikat açılmış mı
dır? 

Soru 
mistir? 

6. Açılmışsa, ne netice elde ed.il-
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T.C. I 
Başbakanlık 9.12.1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-127/9798 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgüneş'in önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : KanunlaılMüdürlüğü: 16 . 4 . 1969 ta

rih ve 7/575 - 9775/4015 sayılı yazınız. 
Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ve Müftülük 

Şefi ismail Hakkı Dut'a dair Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ve Müftülük 
Şefi İsmail Hakkı Dut'a dalir Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet ; Özgüneş tarafın
dan Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner

gesi cevabıdır. 

Bilecik eski müftüsü Ahmet Öztürk lise me
zunu olup Bilecilk Müftülüğüne 13 . 7 . 1964 ta
rihinde atanmıştır. Bundan önce Mazgirt Müf
tülüğü, Konya Müftü yardımcılığı ve tekrar 
Mazgirt ve Çemişkezek Müftülüklerinde bulun
muştur. 

Bilecik eski müftüsü şefi İsmail Hakkı Dut 
kse ilkokul mezunudur. Bilecik Müftülük şefli
ğine 8 . 8 . 1966 tarihinde atanmıştır. Bundan 
önce Bilecik Bayırlı köyü ve Osmaneli Kur'an 
Kursu Öğreticiliğinde görev almıştır. 

Haklarında açılan idari tahki|kat sonunda, 
göıülen lüiAim üzerine, Ahmet Öztürk Eyüp il
çe vaizliğine, İsmail Hakkı Dut'da Sındırgı il
çesi müftülük memurluğuna nakledilmişlerdir. 

Bunlarla ilgili müfettiş raporlarının, Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tuna-
gür tarafından riişver karşılığında örtbas edil
diğine daıir bir delil elde edilmediği gilbi adı 
geçen hakkında bu sebeple tahkikat da açıl
mamıştır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü- I 
şeyin Atmaca'nın, Türkiye Petrolleri Anonim Or- j 
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t aklığı Genel Müdürüne dair yazılı soru önergesi 
ve Başbakan Süleyman DemireVin cevabı (7/581) 

30 . 5 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbajkan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürü Sayın Korkut Özel Genel Müdür 
oldu olalı kaç defa yurt dışına seyahat yapmış
tır? Bu seyahatler kaç gün sürmüştür? Bu mak
satla harcırah, -zaruri masraf ve yol parası ola
rak kaç Türk Lirası almıştır? 

Bu süre içinde kaç defa Batman'a gidip gel
miştir? 

2. Arap memleketlerine ve Suudi Arabis
tan'a kaç kere gitmiştir? 

Haç dolayısıyla gittiği Hicaz'da (Rabitatül 
Alemül İslâm) İslâm Birliği toplantısına işti
rak etmiş midir? Etmişse hangi sıfat ve yetki 
ile bu toplantıya katılmıştır? 

3. — Sayın Korkut Özal'ın kaç yerde görevi 
vardır? Adı geçene özel ve resmî kurumlardan 
maaş, ücret, tazminat ve ikramiye olarak aylık 
ne kadar ödeme yapılmaktadır. 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-195/9799 

Konu : C. Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 3 . 6 . 1969 tarih ve 9872/4479 -

7/581 sayılı yazınız. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortajklığı Genel 
Müdürüne dâir Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca tarafından Başbakanlı
ğa yöneltilen yazılı soru önergesinin cevâbı ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

— 559 — 



C. Senatosu B : 14 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü- • 
dürüne dair Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye- I 
si Hüseyin Atmaca tarafından Başbakanlığa I 

yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. I 
1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ge- I 

nel Müdürü Korkut Özal, petrol faaliyetleriy- I 
le lig-ili olarak görevine başladığından 1 Tem- I 
muz 1969 tarihine kadar yurt dışına 76 gün I 
süıen sekiz seyahat yapmış, ayrıca davetli ola- I 
raik Sovyetler Birliğine dokuz günlüjk bir ziya- I 
rette bulunmuştur. Genel Müdür bu süre içeri- I 
sinde oniki defa da Batman'a gidip gelmiştir. 
Kendisine bu seyahatlerinde zati harcırah, tem- I 
sil ve zaruri masraflar karşılığı 2 363,9 (A. B. 
D. Dolar), dış seyahat harcamaları vergisi, I 
banka komisyonu ve yol ücreti olarak da 
56 045,67 Türk Lirası ödenmiş tir. 

2. 1967 ve 1968 yıllarında Irak ve (Bey
rut - Eiyat)'a üç seyahat yapmış, İslâm Birliği 
toplantısına her hangi bir şekilde kapılmamıştır. | 

3. Genel Müdür Korkut Özal, Türkiye Pet- I 
rolleri Anonim Ortaklığı ile Petro Kimya İda
re Meclisi Reisliklerini ücretsiz, İpraş İdare 
Meclisi üyeliğini ise brüt 3 000 lira ücret kar
şılığı ifa etmekte, Türfkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ile bu ortaklığın kontroluna tââhil te-
şökküilerdeki bütün hizmetleri için maaş, ücret, 
ikramiye ve temettü olarak net 10 700 lira al
maktadır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde Et ve Balık Ku
rumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yem Sanayii, 
T. C. Ziraat Bankası, DSİ gibi kurum ve kuru
luşların koordine bir çalışma yapması ve gerek- I 
li tedbirlerin alınmasına dair, yazdı soru öner
gesi ve Başhakem Süleyman Demir eVin cevabı. 
(7/592) 

8.7. 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Mehmet Hazer 
Kars Senatörü 

Soru : Kars ve havalesi bu yıl da büyük ! 
bir kuraklık tehlikesi geçirmektedir. Bu yüz- j 
den halk sıkıntısı içinde kıvranmakta, hayvan j 

— 560 

16 . 12 . 1969 O : 1 

fiyatları günden güne düşmektedir. Bu sonucu 
tabiî şartlarla izah etmek mümkün olsa da hak
lı ve tatmin edici olmaz,. Çünkü kuraklığın ön
lenmesi, verimin artırılması için Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 
bölgede bâzı sulama islerinin ele alınması ön
görülmüş, yapılacak baraj ve regülâtörlerin 
yerleri tesbit olunmuş, bunlardan bâzılarının 
etütleri bitmiş, projeleri de hazırlanmıştır. Ak-
yaka «Kızılçakeak ovasını suluyacak geçit ba
rajı, satmalar regülâtörü, Zarşat Ovası sulama
sı, Asboğa regülâtörü, Sovyetlerle ortaklaşa 
yaptırılacak Ahuryan Barajı buzlamı başında 
gelmektedir. Bunlara Selim Ovasını sulayacak 
Bayburt Barajı ve Ardahan Ovasını şenlendire
cek Kür Nehri ıslâhatını da eklemek gerekir. 
Bu itibarla Kars ve çevresinin bugün karsı kar
şıya kaldığı kuraklık bu büyük su işlerinin ele 
alınmamasının bir sonucu olduğunu kabul et
mek icabeder. Bunlardan ba.şka adaletsiz ve 
verimsiz kredi usulünün sürdürülmesi, isabetsiz 
ve ilkel tohumluk dağıtılması da halkın sıkın
tısını artırmaktadır. 

Zirai kredi, genellikle verimsiz ancak tüke
tim maksadına uygun miktarlar üzerinde yapıl
makta hiçbir üretim, işine yaramıyan bu nevi 
krediler halkı her yıl biraz daha borçlandırmak
ta ve fakirleştirmektedir. Son zamanlarda uy
gulanmaya başlayan «geliştirme ve teşvik» kre
dilerinden de ancak çoğunluğu zengin ve nü
fuzlu olan kimseler yararlanmaktadır. 

Tohumluk; son zamanlarda bir kilo tohum
luk buğday ile birlikte iki kilo da suni gübre 
almaya mecbur tutulan çiftçiler kendilerine 
70 - 80 kuruşa mal olan gübreleri sulama şe
bekesinin bulunmaması ve tecrübesizlik neden
leriyle kendi tarlalarında kullanmamakta bun
ları 25 - 30 kuruşa elden çıkarmak durumunda 
kalmaktadırlar. Böylece, köylüye bir kilo buğ
day 250 kuruşa mal olmaktadır, Faiz de buna 
göre işlemektedir. 

Hastalıklar : Bölgede zirai mücadele işleri 
de aksamaktadır. Başlıca geçimi hayvancılık 
olan Kars ve çevresinde yeter sayıda veteriner 
hekim ve sağlık tesisleri yoktur. Hayvan ve 
ziraat hastalıkları ile etkili bir mücadele yapıl
mamaktadır. Şap --şarbon ve fare âfeti bu yüz
den gittikçe yayılmaktadır. 
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Kars'ın Aralık ve İğdır ilçelerine bağlı olup 
da Araş Nehri kenarında bulunan köylerde iki 
yıldan beri üst üste ağır su baskınına uğramış
lardır. Bu köylerde tarlalar ve meskenler su al
tında kalmış, mahsuller mahfolmus bu yüzden 
bölge halkı büyük sıkıntılar çekmekte, Ziraat 
Bankasına borçlarını, DSİ ve sulama paraları
nı ödiyememsktedirler. Bunlara şimdiye kadar 
esaslı bir yardım da yapılmamıştır. Bâzı köy
lerde yaptırılan pre - fabrike evlerde çiftçinin 
ihtiyaçlarına yetmemekte, can ve mal güvenli
ğine elverişli bulunmamaktadır. Bu konuda 
asayişsizliğin de etkisi olduğu bilinmektedir. 

Bu köylerde önümüzdeki yılda da su baskı
nı tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 
Çünkü ne şeddeler tamamlanmış, ne mahmuzlar 
onarılmıştır. Araş Nehrinin kollarını teşkil 
eden Kars ve Arap çay suları üzerinde evvelce 
yerleri tesbit olmuş, etüt ve projeleri hazırlan
mış geçit barajı, Şahnalar regülâtörü, Ahur-
yan Barajı da yıllardır sürüncemede kalmıştır, 
Bu sebeple de Araş sularını tanzim olunama
mış, taşkınların tahribatı önlenememiştir. Ak-
yaka, Solim ovaları gibi mümbit topraklarda 
kuraklığın pençesinden kurtarılamamıştır. Araş 
Nehrinin öteki sahilinde Sovyet Rusya şedde 
ve mahmuzlan kademeli ve sağlam bir şekilde 
yaptığı için nehir her yıl Türkiye aleyhine ya
tak değiştirmekte ve topraklarımız sularla 
akıp gitmektedir. Bu topraklar da vatan top
rağıdır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi İğdır 
Ovası sulama kanallarının yıllık tamir ve re
vizyonu da ekim zamanına rastlatılmakta DSİ 
tarla sularmı vaktinde vermemektedir. Bu da 
büyük zararlara yol açmaktadır. 

Yukarda kısaca belirtilen hususlar göz önü
ne alınarak şimdiden Et ve Balık Kurumu, Top
rak Mahsulleri Ofisi., Yem Sanayii, T. C. Zi
raat Bankası, Des. işleri, gibi ilgili kurum ve 
kuruluşların bölgede koordine bir çalışma yap
ması gerekli tedbirlerin alınması, bu arada yem 
nakliyatı iein ucuz vagon tahsisi hususunda ne 
düşünüldüğünün Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 204/9739 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Mehmet Hazer'in yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi : 8.7.1969 tarih ve 9936 - 04823/7/952 

sayılı yazınız : 
Kars ve çevresinde Et ve Balık Kurumu, 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yem Sanayii, T. C. 
Ziraat Bankası, Devlet Su işleri gibi ku
rum ve kuruluşların koordine bir çalışma yap
maları ve gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Ha-
zer tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim, 
Başbakan 

Süleyman Demire! 
Kars ve çevresinde Et ve Balık Kurumu, Top
rak Mahsulleri Ofisi, Yem Sanayii, T. C. Zi
raat Bankası, Devlet Su İşleri gilbi kurum ve 
kuruluşların koordine bir çalışma yapmaları 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına dair Cumhu
riyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Haser ta
rafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Doğu - Anadolu'da meydana gelen kurak
lıktan mütevellit yem sıkıntısına ve hayvan 
telâfatma sebebiyet verilmemesi için yurdun 
diğer bölgelerinden Ağrı, Erzurum ve Kars 
illerine demiryoliyle ucuz tarifeli, her türlü 
hayvan yemi nakliyatına ilişkin Bakanlar 
Kumul Karannın uygulanmasına başlanmış
tır. 

Bu bölgenin sanayi yemi ihtiyacını karşı
lamak, müstahsilin malının düşük fiyatla 
satılmasını önlemek amaciyle koordine bir 
çalışma yapan Devlet üretme Çiftlikleri ve 
Yem Sanayii G-enel Müdürlükleri ile Et ve 
Balık Kurumu ve T. C. Ziraat Bankasınca ge
rekli tedbirler alınmıştır. Müstaihsılm Ziraat 
Bankasına olan borçları ertelenmiş ve yeni 
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dönem zirai ihtiyaçları için gerekli kredi
ler sağlanmıştır. Et ve Balık Kurumunun 
çeşitli kombinalarınca satmahnacak hayvan
lardan Kaıs menşeli olanlara tercih hakkı 
tanınmış ve Kars, diğer Doğu illerimize Top
rak Mahsulleri Ofisince devamlı surette buğ
day sevkiyatı yapılmıştır. 

Kars ili çevresindeki hububat ekili saha
larda fare ile mücadele yapılarak büyük za
rarların vukuu önlenmiştir. 

1969 yılında Kars ilinde şap hastalığına 
karşı 21 011, aynı ilin köylerinde ise şarbon 
hastalığına karşı 385 000 büyük ve kçük baş 
hayvanın koruyucu aşıları yapılmıştır. 

Araş Havzası «Kars - İğdır Projesi» istik
şaf çalışmaları meyanında programa alın
mış bulunan Geçit Barajı -Sahanlar Regülâ
törü ve 1968 yılında inşaasma başlanmış bu
lunan Arpaçay Sulaması ve plânlama çalış
maları yapılmakta olan Aboga Regülâtörü ile 
Bayburt Barajının tamamlanması halinde Ak-
yaka «Kızılçakçak», Zarşat ve Selim ovaları
nın sulanmasına daha çok imkânlar sağlan
mış olacaktır. 

Sovyetler Birliği ile ortaklaşa yapılmakta 
olan Ahuryan (Arpaçay) Barajı da ikmal edil
mek üzeredir. 

1968 - 1969 yıllarında arka arkaya gelen 
feyezanların Araş Nehri bentlerinde hâsıl et
tiği büyük zararların önlenmesi ve İğdır 
Ovasının taşkından korunması için bu bent
lere ait tesislerin onarılmasına başlanmış bu-
lumaktadır. 

Böylece, Kars ve diğer Doğu illerimizde 
vukuagelen kuraklığa karşı adı geçen ku
rum ve kuruluşlarca gerekli tedbirler alın
mış olup plân ve program çerçevesi dâhilin
de ve bütçe imkânlarına göre, koordine çalış
malara devam olunacaktır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Seçmen Kütüklerine dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman Demi-
rel'in cevabı. (7/604) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

SORU : 
1. Seçmen kütükleri tam mânasiyle millî 

hâkimiyeti ortaya koyacak mahiyette olduğu 
düşüncesinde misiniz? 

2. Her seçimde yeniden kütük tanzimi ye
rine daha pratik ve daha esaslı usulleri ge
tirecek yasa değişikliği hakkında A. P. iktida
rının bir hazırlığı var mıdır? 

3. 12 Ekim 1969 seçimlerinde halk seçim 
günü kütüklerden şikâyetçi olmuş mudur? 

4. Birçok vatandaş seçmen olduğu halde 
oyunu kullanamamış olmasının sebepleri ara
sında, kütüklerde isminin olmaması da var mı
dır? 

8 . 12 . 1969 
T. C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 77 -177/9725 

Konu : Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 22 . 10 . 1969 tarih ve 9994/5361/7/ 

604 sayılı yazınız. 
Seçmen kütüklerine dair Cumhuriyet Sena

tosu İstanbul Üyesi Ekrem özden tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 
Seçmen kütüklerine dair Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Ekrem özden tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi 

cevabıdır. 
Millî iradenin tam olarak tecellisinde, seç

men kütüklerinin düzenlenmesi ve seçmen 
vatandaşların bu kütüklerde eksiksiz olarak 
yer alması bir anakuraldır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 
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sayılı Kanun hükümlerine göre, seçmen kü
tüklerinin geçiciliği prensibi öngörülmüştür. 
Kütüklerin düzenlenmesi sırasında tam olarak 
tesbit yapılamaması, kütüklerin incelenmesin
de ve bunlara itirazda, vatandaşlara görev 
tahmil edilmesi, genel bir şikâyet konusu yapı-
lagelmiştir. Bu mahzurların giderilmesi, seç
men kütüklerinin daha pratik bir hale ge
tirilmesi ve bütün seçmenlerin kütüklerde yer 
almasını sağlıyacak, daimî seçmen kütükle
rinin ve seçmen kütük bürolarının tesisi ko
nuları üzerinde yapılan çalışmalar tamamlan
mak üzeredir. 

Anayasamızın 75 nci maddesi hükmüne 
göre, seçimler yargı organlarının genel yöne-

• • 

16 . 12 . 1969 O : 1 
tim ve denetimi altında yapılmaktadır. 298 
sayılı Kanun da vatandaşların seçmen kü
tüklerine vâki şikâyetlerin yetkili seçim ku
rulları tarafından incelenip sonuçlandırıla
cağını âmirdir. 

Bu itibarla, 12 Skim 1969 seçimlerinde, seç
men kütükleri ve sandık seçmen listelerine 
yapılan itiraz ve şikâyetlerin, seçim kurulla
rınca halli cihetine gidilmiştir. 

Oylarını kullanmamış olan seçmenlerin, kul
lanamama sebepleri arasında kütüklere kay
dedilmemiş olmalarını, bir nisbet dâhilinde ka
bul etmek gerekir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

1 * - ^ »« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞ/KANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi, 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü slorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özigüneş'in İstanbul'da LCC, Language 
And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/528) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan 
yolun asfalt yapımına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdem
lere dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/531) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarmısa'klı 
mevkiindeki Hazineye ait arazinin tevziine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakadan sözlü sorusu 
(6/535) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, TRT nin malî sıkıntıları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/536) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, Sivas ili köy ve yolları 
ve içme sularına dair, Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/537) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamonu'nun 
yol, su ihtiyacını karşılıyacak YSE Bölge teş
kilâtının kurulmasına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/541) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 



2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
câkları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlı
ğında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri 
hakkında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü 
cümlelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin 
matlabının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 
3 ncü bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında İçttüzJsk teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 
14, 15, 17, 54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 
125 nci maddelerinin değiştirilmesine dari İç
tüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (2/211, 2/255) (S. Sayısı ; 1272) (Da
ğıtma tarihi : 28 . 5 ,1969) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi» 
Mehmet Şükran Özkaya'nın, İller Bankası ve 
Banka tarafından kurulan Simel Şirketi'nin 
sorumlu kişilerine dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/31) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm sü
ren ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine za
rarlar veren kuraklığa dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/32) 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


