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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

T. B. M. M. Birleşiminin uzaması ve vaktin 
de gecikmiş olması sebebiyle 25 . 6 . 1964 Per
şembe günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşi
me son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekıli Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni for
malitelere riayet etmeksizin, Hükümet Kona
ğını tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/876) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, özel isi için, 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/877) 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara 
ait bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini 
ödemeden, cadde açmak suretiyle, tahrip ve 
işgal ettiğinin doğru olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/878) 

4. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın, 
vakfı olan konağın kimler tarafından yıktırıl-
dığma dair sözlü soru önergesi, Devlet ve İçiş
leri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/879) 

Tezkere 
1. — Ege üniversitesinin 1962 bütçe yılı 

Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/907) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi (2) numaralı Vergi Reform Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/632; C. Senato
su 1/405) (Gündeme) (S. Sayısı : 616 ya 1 nci 
ek) 

Yazık sorular 
1. .— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu
nun köylerde öğretmenlik yapan eğitmenlere 
de uygulanması suretiyle tatbikinin gerekip 
gerekmediğine dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/513) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, bâzı vatandaşların, Mardin'in Dibek 
köyünde bulunan, tapulu gayrimenkulleri üze
rindeki tasarruf haklarını kullanmalarına mâni 
olunduğunun doğru olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/514) 

3. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ankara Belediye Başkanının, hangi 
banka ve müesseselerde, ne zamandan beri, 
vazifeli bulunduğuna dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/515) 

4. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ilinin, 1961 yılından itibaren, genel büt
çeye sağladığı gelir miktarı ile aynı süre içe
risinde, Devletçe yapılan yatırım miktarına 
dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/516) 

KÂĞITLAR 

3. — 4 . t . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısına dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
(2) numaralı Vergi Reform Geçici Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi 1/625; C. Senatosu 1/400) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 617 ye 1 nci ek) 

4. — Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayısın
da kayıtlı Miktadoğlu, Fatma'dan doğma 1933 
doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/879) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 721) 

2. — GELEN 
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B İ R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —• Başkanvekili Nurettin Ok -
KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 113 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler ışıklar yandıktan «sonra beyaz düğme
lere bassınlar... Lütfen sayın arkadaşlarımız 
biraz acele etsinler. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANINI] 

1. — Edirne Milletvekili Nazmı Özoğul, Tu
ristik yol üzerinde olan ve askerî önemi haiz 
bulunan Uzunköprü yolunun onarılması hak
kında demeci. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Bir köprü
nün tamiri hakkında kısa mâruzâtım vardır, 
onu 'arz edeceğim. 

BAŞKAN — Gündem dışı buyurun efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

Başkan, aziz 'arkadaşiarım, bir köprü için hu
zurunuzu işgal elttiğimden özür dilerim. Mev-
zuubahis köprü Uzunköprü kazasında ve Er
gene nehri üzerinde 1260 metre uzunluğunda 
174 menfezli Uzunköprü namiyle mâruftur. 
Bu köprüyü II nci Murat 1420 tarihinde inşa
sına başlatmış ve 1440 tarihinde 2 nci Varna Se
ferinden 'dönüşünde inşası bitmiştir. Ergene 
nehrinin büyük su taşkınları buzların tesiriyle 
iki defa hasara uğramış Hicrî 1630 II nci Os
man ve yine Hicrî 1238 tarihinde 2 nci Mah
mut zamanında iki defa esaslı tamir görmüş
tür. 

Bugün bu köprünün önemi şudur : 
Edirne'deki iki turistik kapıdan 3 seneden 

•beri vasati olarak senede 100 000 küsur tu
rist 30 000 küsur oitomobillc Türkiye'ye gir- • 
•inektedir. Turizm mevsimi başlamıştır. Bu tu-

(Yoklama- yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere!er için gerekli ço

ğunluğumuz mevcuttur. M'üzakerelere başlıyo-
raa. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ristler Edirne'den Havsa'ya gelince iki isti
kamete yön-e-1 inektedirler. 

1. İstanbul istikâmeti. 
2. nci istikamat Havsa - Uzunköprü - K,:-

şan - Gelibolu - Eeabat - Çanakkale istikame
tine gitmektedirler. Bu turistik yolun baş ve 
son tarafı asfaltlanmış yani Edirne : Havayo
lunun son tarafı Keşan : Gelibolu yolu asfalt
lanmış. Nedense yolun ortası Havsa : Uzun
köprü : Keşan yolunun aslfatlanmam-asıdır. 

Uzunköprü bu turistik yol üzerinde bulun
ma ktad ir. Bu. köprü aynı zamanda askerî 
önemi haizdir. Halen 1260 metre uzunluğundaki 
bu köprünün üzerinden motorlu araçlar bir 
kağnı arabası hızıyla geçmek zorunda kalmakta
dır. Bu köprünün yolu üç senedir tamir görme
miştir. Mütaaddit müracaatler de bir netice verme
miştir. Köprünün .yollu 20, 30 santimlik çukurlar 
haline gelmiştir. Çiftçinin traktörleri dahi bu yol
da süratlerini azaltmak zorunda kalmaktadırlar. 
Turizm mevsimi başladığına göre Bayındırlık 
Vekilinden rica ediyorum. Bu yolu en kısa za
manda aslfaltla; veya betonla veya parke ta-
sivle yaptırsınlar. 'Sayın Vekil tahmin 'ediyo
rum ki, «ben bu köprüyü gördüm, hattâ oto-
•\"]f>hi!iıiHİon 'iımrek yava bu köprüden gvçıtim, 
en kısa zamanda bu köprü yolunu tamir et
tireceğiz» buyuracaklardır. Küçük bir tarizle 
sözümü bitirmek istiyorum. 
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En kısa zaman tâbiri bizde bazan 'bir sene 

veya. birkaç sene ve hattâ bazan bir ömür 
boyunu ifade etmektedir. Lütfen bu turistik 
yol üzerinde bulunan köprü yolunu ne zaman 
yapabileceklerini matematik ifade ile belirtir
lerse memnun o'lurm, hürmetlerimle. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
köy içme suları için köy bütçesine, bütçenin 
% 10 u nisbetincle bir para konularak bunun 
derhal Hususi Muhasebe bütçelerine yatırılması 
için kaymakamların köy muhtarlarına emir ver
diği ve biriken bu paralarla Antalya Valisinin 
bir makam arabası alacağı yolunda söylentiler 
olduğu ve bu kanunsuz vergi tarhının doğru 
olamıyacağı, yolunda demeci. 

BAŞKAN — Saym Ataöv, nedir gündem 
dışı söz talebiniz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Antalya ile 
ilgili bir mesele hakkında. 

BAŞKAN — Kısa olarak buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, maruzattım Sayın İçişleri Baka
nımızı ilgilendirmektedir. Kendisiyle şifahen de 
bir nebze görüşmüştüm. Böyle şeyin olamı-
yacağmı beyan buyurdular. Yalnız Meclis 
kürsüsünden bir ihtar mahiyetinde kendilerine 
ifade edeceğim ve gerekli tahkikatın yapılma
sını istiyeeeğim. 

Antalya'da bütün köylere köy bütçesinin 
!% 10 u nisbetinde bir paranın köy içme sula
rı ve köprü bölümün-ö konulmasını ve bu ko
nulan paranın da derhal yatırılmasını hususi 
emirle kaymakamlar muhtarlardan istemekte
dirler. Yapmış olduğumuz tetkikte köy içme su
ları ve köprüler faslında köy bütçesinden 
konulacak olan paranın içme suyu oimıyan, 
köprü ihtiyacı olan köylere, esasen köylü 
tarafından konulması gerekm-etkedir. Köy içme 
suları Devlet Su İşlerine intikal ettiğine göre, 
vilâyetin özel idare bütçesi i be bütün köylere 
bütçesinin % 10 u - nisbetinde bir tahsisatı 
cebren koydurmasının doğru olmadığını tesbit 
ettik. Ve vardığımız netice şu olmuştur. Köy 
muhtarlarından elimize gelen mektuplar da bu
nu ifade etmektedir. Antalya Valisi köy büt
çelerine koydurmuş olduğu bütçenin % 10 u 
miktarındaki tahsisatla bir makam arabası al-
mıya karar vermiş ve bu paranın derhal hu-
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susi muhasebe bütçelerine yatırılması için 
kaymakamlığa, köy muhtarlarına yazılı emir 
vermiştir. Köy muhtarları bu miktarları ya-
tırmamakta İsrar etmektedirler. Zira bu ka
nunsuz bir istektir diye. Şimdi valinin bir ma
kam arabası vardır. Bu makam arabası 4 se
nedir; vilâyetin elinde bulunmaktadır, velev 
ki, eski dahi olsa makam arabalarının köyler
den toplanan % 10 salmalarla bütün köylünün 
sırtından temin edilmesi mevzuata uygun ol-
mıyacağı kanaatindeyim. Bu bakımdan Antalya 
köylüsünü böyle z-ecri bir vergiden kurtarmak 
ve bu kanunsuz hareketi yapan vali hakkında ge
rekli soruşturmayı yapıp neticeyi bir an evvel 
almak ve köylüyü de bu ıstıraptan uzakta tut
mak için her hususta büyük 'alâkasını gördü
ğümüz kıymetli İçişleri Bakanının harekete 
geçmesini istemek ve kendilerine resmen bu 
kürsüden ihtarda bulunmak üzere söz aldım ve 
sizleri rahatsız ettim, özür di'lerim. 

3. — ılariçle çalıdan işçilere konut kredisi 
açılması ve ikrazda bulunulması (1/669), 

Tescil edilmiycn birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili (2/219, 237, 
,238,263), 

Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş, Kanunu 
(1/331) 

7026 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi (370), 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniver
site kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun 
(/".cici i ncü maddesinin değiştirilmesi (1/638), 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için 
gelecek yıllara geçici yükletmelere girişilmesi 
(1/591), 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi (1/646), 

3201 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşki
lât Kanununa geçici bir madde eklenmesine ve 
etynı kanuna ek 390-1 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi (2/241), 

5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 11 . 1960 
tarih ve 143 -saydı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesi f 1/327), 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı 
madrlerin eklenmesine ve bu kanunun bir 

— 227 — 
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maddesinin kaldırılması (1/369), hakkındaki 
kanun tasarı ve tekliflerinin bir an evvel ka
nunlaşmasını temin maksadiyle gündemdeki di
ğer bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair Hükümet temsilcisi ve parti 
grup başkanlıklarının önergeleri. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemde 
dalıa önce yapılmış bulunan protokol gereğince 
öncelik ve ivedilikle görüşülme teklifleri mev
cut bâzı kanun tasarıları hakkında grup baş
kanlarının müşterek imzalarını muhtevi teklif
ler var. Bunları okutacağım, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündeımim'izin 1 nci .görüşmesi yapılacak 

işler bölümünün (117) sırasında yazılı bulu
nan (Hariçte çalışan işçilere Konut kredisi açıl
ması ve ikrazda bulunulması hakkında kanun 
tasarısı) mn bir an evvel kanunlaşmasını temin 
maksadiyle gündemdeki diğer bütün işlere tak
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi A. P. Grup Başkanı 
Devlet Bakanı İstanbul 
Nüvit Yetkin Mahmut Rıza Bertan 

C.H.P. Grup Bşk. V. C.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Maraş Niğde 

Kemali Beyazıt Ramazan Demirsoy 
M. P. Grup Başkan V. Y. T. P. Grup Başkan V. 

Yozgat Hatay 
I. Hakkı Akdoğan Sekip înal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müşterek Grup Başkanları ve Hükümet 
temsilcisinin imzasını muhtevi diğer bir öner
ge var, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin .1 nci görüşmesi yapılacak 

işler bölümünün (21) sırasında yazılı bulunan 
(Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifi) nin bir an evvel kanunlaşmasını temin 
maksadiyle gündemdeki diğer işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi A. P. Grup Başkanı 
Devlet Bakanı istanbul 
Nüvit Yetkin Mahmut Rıza Bertan 
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C.H.P. Grup Bşk. V. C.K.M.P. Grup Bşk. V. 

Maraş Niğde 
Kemali Beyazıt Ramazan Demirsoy 

M. P. Grup Başkan V. Y. T. P. Grup Başkan V. 
Yozgat Hatay 

t. Hakkı Akdoğan Sekip înal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündem'im'izin 1 nci .görüşmesi yapılacak 

işler bölümünün (71) sırasında yazılı bulunan 
(Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu 
tasarısı) nin biran evvel kanunlaşmasını temin 
maksadiyle gündemdeki diğer bütün işlere tak
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi A. P. Grup'Başkanı 
Devlet Bakanı İstanbul 
Nüvit Yetkin Mahmut Rıza Bertan 

C.H.P. Grup Bşk. V. C.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Maraş Niğde 

Kemali Beyazıt Ramazan Demirsoy 
M. P. Grup Başkan V. Y. T. P. Grup Başkan V. 

Yozgat Hatay 
1. Hakkı Akdoğan Sekip İnal 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza Sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin 1 nci görüşmesi yapılacak 

işler bölümünün (27) sırasında yazılı bulunan 
(7026 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı) nin bir an 
evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle gündem
deki diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi 
Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin 

A. P. Grup Başkanı 
İstanbul 

Mahmut Rıza Bertan 

C.H.P. Grup Bşk. V. C.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Maraş Niğde 

Kemali Beyazıt Ramazan Demirsoy 

M. P. Grup Başkan V. Y. T. P. Grup Başkan V. 
Yozgat Hatay 

t. Hakkı Akdoğan Sekip înal 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Diğer bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin 1 nci ,görüştmesi yapılacak 

işler bölümünün (108) sırasında yazılı bulunan 
(Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversi
te kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı) nm bir an evvel kanunlaşması
nı temin maksadiyle gündemdeki diğer bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi A. P. Grup Başkanı 
Devlet Bakanı İstanbul 
Nüvit Yetkin Mahmut Rıza Bertan 

C.H.P. Grup Bşk. V. C.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Maraş Niğde 

Kemali Beyazıt Ramazan Demirsoy 
M. P. Grup Başkan V. Y. T. P. Grup Başkan V. 

Yozgat Hatay 
î. Hakkı Akdoğan Sekip İnal 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nedir Sayın Ülkü?... önerge 

hakkında mı? 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — önergeler hak

kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge Hükümet Temsilcisi ve 
bütün parti grup başkanlarının imzalarını muh
tevidir. Buyurun. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, bu öncelik ve ivedilik istiyen takrirle
rin ilki üzerinde konuşmam doğru olurdu. Fa
kat birer, ikişer maddeden ibaret teklifler zan-
niyle bunlar da aradan çıksın dedik. Ve bu 
önergeye kadar gelmiş bulunuyoruz. Yüksek 
malûmlarıdır ki, özel okullar kanun tasarısı 
Anayasanın iki sene içinde çıkmasını emrettiği 
kanunlardan olup görüşülmesi de başlanmış ve 
beşinci maddeye kadar gelinmiştir. Bütün arka
daşlarımız hazır vaziyettedirler. Fikir silsilesi 
bozulmasın, görüşmede intizam devam etsin ar
zusu ile bunun bir an önce görüşülüp neticeye 
bağlanması zannederim ki Muhterem Heyetin de 
arzusu dahilindedir. Şimdi, grup başkanları
nın imzalariyle tevali eden, üst üste gelen tek
lifler, Anayasanın emrettiği kanunların görü-
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gülmesine engel olacaktır. Grup başkanlarının 
imzalarının hiç şüphesiz Anayasanın emrini ge
ri bırakamıyacağı tabiîdir. Bu bakımdan yal
nız şu kanunların şayet müstacelen çıkması ge
rekiyorsa çok kısa olanları çıksın; fakat özel 
okullar kanununun görüşülmesine devam edil
sin. Zannederim Büyük Meclisin de temayülü 
bu noktada toplanacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın ül
kü arkadaşımızın bir noktada yanıldığını görü
yoruz. Çünkü, bugün mevcut gündemimizde 
özel Okullar kanun tasarısı görüşülecektir. 
Şimdi oylanacak olan öncelik ve ivedilik istem
leri ise bu elimizde mevcut gündeme daha son
ra ilâve edilecektir. Yani bugün görüşülecek ma
hiyette değildir. Daha evvel Yüce Meclisinizin 
almış olduğu karar gereğince bu tasarıların 
Meclisin tatile gireceği ana kadar çıkması lâzım-
gelmektedir. Onun içindir ki, biz şimdi formali
te bakımından öncelik ve ivedilik kararlarını 
alıyoruz ki, elimizde mevcut gündem, nihayete 
erdiği anda bu kararlaştırdığımız tasarılar gün
deme girsin diye. O bakımdan Sayın Ülkü mut
main olsunlar. Bu özel Okullar kanun tasarısı 
ile hiçbir ilgisi ve irtibatı yoktur. Mevcut gün
demimize bugün devam edeceğiz. Bu mevcut 
günd'em bittikten sonradır ki, oylamış olduğu
muz önergeler dikkat nazara alınacaktır. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin 1 nci görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün (109) sırasında yazılı bulunan 
(Ankara Tıp ve Fen fakülteleri yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4879 sayılı Kanuna en kanun tasarısı) 
nm biran evvel kanunlaşmasını temin maksa
diyle gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hükümet Temsilcisi 
Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin 

C.HJP. Grup Bşk V. 
Maraş 

Kemali Bayazıt 

A.P. Grup Başkanı 
İstanbul 

M. Rıza Bertan 

C.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Niğde 

Ramazan Demirsoy 
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M.P. Grup Bşk. V. 
Yozgat 

t. Hakkı Akdoğan 
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V.T.P. Grup Bşk. V. 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... önerge ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin T nei görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün (107) sırasında yazılı bulunan 
(tiler Bankası Kanununun 2 nei maddesinin de
ğiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı) nın biran evvel 
•kanunlaşmasını temin maksadiyle gündemdeki 
diğer bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi 
Devlet Bakanı 
Nü vit Yetkin 

A.P. Grup Başkanı 
istanbul 

M. Rıza Bertan 

O.H.P. Grup Bşk. V. 
Maraş 

Kemali Bayazıt 
M.P. Grup Bşk. V. 

Yozgat 
I. Hakkı Akdoğan 

O.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Niğde 

Ramazan Demirsoy 
Y.T.P. Grup Bşk. V. 

Hatay 
Sekip inal 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ctmiyenler... önerge ka-

BAŞKAN -
Kabul eid'enler... 
bul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Yü ksek Başkanlığa 
Gündemlimizin 1 nei görüşülmesi yapılacak 

işler bölümünün (56) sırasında yazılı bulunan 
(3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü teşkilât 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine ve ay
nı kanuna- ok 3904 sayılı Kanunun 2 nei mad
desinin 3 neii fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi) nin biran evvel kanunlaşmasını 
temin maksadiyle gündemdeki diğer bütün işle
re takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Hükümet Temsilcisi 
Devlet Bakanı 
Niivi't Yetkin 

O.H.P. Grup Bşk V. 
Maraş 

Kemali Baya/.il. 

A.P. Grup Başkanı 
İstanbul 

M. Rıza Bertan 

O.K.M.P. Grup Bşk. V. 
Niğde 

Ramazan Demirsoy 
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M.P. Grup Bşk. V. 

Yozgat. 
1. Hakkı Akdoğan 

Y.T.P. Grup Bşk. V. 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Gündemimizin 1 nei görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün (16) sırasında yazılı bulunan 
(5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 tarih 
ve 143 sayılı Kanunla, değişik 19 nei maddesinin 
değiştiril mesino dair kanun tasarısı) nın biran 
evvel kanunlaşmasını tomin maksadiyle gündem
deki diğer bütün işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Ilükü met T em si l eis i 
Devlet Bakanı 
Nü vit Yetkin 

O.H.P. Grup Bşk. V. 
Maraş 

Kemali Bayazıt 
M.P. Grup Bşk. V. 

Yozgat 
t. Hakkı Akdoğan 

A.P. Grup Başkanı 
İstanbul 

M. Rıza Bertan 
O.K.M.P. Grup Bşk. V. 

Niğde 
Ramazan Demirsoy 

Y.T.P. Grup Bşk. V. 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza -sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edil
in iştir, 

Son önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin 1 nei görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün (75) sırasında yazılı bulunan 
(Tarım Kredi kooperatifleri Kanununa bâzı 
maddelerin eklenmesine ve bu kanunun bir mad
desinin kaldırılmalına dair kanun tasarısı) nın 
biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, Önce
lik ve ivedilikli1 görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

H üküm et T emsi Ic is i 
Devlet Bakanı 
Nü vit Yetkin 

O.H.P. Grup Bşk. V. 
Maraş 

Kemali Bayazıt 
M.P. Grup Bşk. V. 

Yozgat 
1. Hakkı Akdoğan 

A.P. Grup Başkanı 
istanbul 

M. Rıza Bertan 
O.K.M.P. Grup Bşk. V. 

Niğde 
Ramazan Demirsoy 

Y.T.P. Grup Bşk. V. 
Hatay 

Sekip inal 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul et miy enler... öner
ge kabul edilmiştir. Öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi talepleri gündem sırasına göre tâyin 
edilecek ve ona göre icra edilecektir. 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Millî Eğitim Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi 

BAŞKAN — Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair Sa
yın Mustafa Kemal Çilesiz'in, bir önergesi yar, 
onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu üye

liğinden istifa ettiğimi bildirir, saygılarımı su
nanım. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
secimi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na üye seçimi icra edilecektir. Bunu yapmadan 
evvel listeler sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu lis
tede ufak bir isim değişikliği olmuştur. Millet 
Partisi Grupundan bir milletvekili arkadaşımız 
adaylıktan istifa etmiştir. Yerine başka bir ar
kadaşımız gösterilmiştir. Bununla ilgili bir öner
ge var, onu okutacağım, ona göre lütfen tashi-
hatı icra edeceksiniz. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Grupumuz tarafından İktisadi Devlet Teşek

külleri Karma Komisyonuna Bdu Milletvekili 
Kâmil İnal aday olarak gösterilmiş ise de kendi
sinin Grupça başka vazifeye atanmış olması se
bebiyle bu komisyona Kırşehir Millet vekili Mem-
duh Erdemi r'in aday olarak gösterilmesi karar
laştırılmıştır. Gereği için saygı ile arz ve rica 
olunur. 

Millet Partisi Grup Başkanı Y. 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, dağıtılmış 
bulunan listelerden lütfen Sayın Kâmil Inal'ı 

25 , 6 . 1964 O : 1 
siliniz, yerine lütfen Sayın Memduh Erdemir'i, 
yazınız. 

Müsaade ederseniz, gündemin, Başkanlık Di
vanının Genel Kurula sunuşları meyanmda 2 nci 
madde olarak belirtilen muhtelif komisyonlarda
ki açıklara üye seçimini de bu seçimler ile bir
likte icra edelim. Muvafık mı efendim? (Muva
fık sesleri) Teşekkür ederim. 

6. — Muhtelif komisyonlardaki açıklara üye 
secimi. 

BAŞKAN — Daha evvel sayın üyelere dağı
tılmış bulunan listelerde hangi komisyonlara 
kimlerin aday gösterildiği belirtilmiştir. Ez
cümle ; 

Bayındırlık Komisyonuna; F. Nuri Yıldırım 
Ankara, A.P. 

Millî Eğitim Komisyonuna; Rıza Polat, Ağrı, 
C.H.P. 

Sayıştay Komisyonuna; Kâzım Arar, Çankı
rı, A.P. 

Sayıştay Komisyonuna; Süleyman Ünlü, Ga
ziantep, A.P. 

Sayıştay Komisyonuna; Hurrem. Kubat, Ma
nisa, A.P. 

Sayıştay Komisyonuna; Ahmet Kangal, Si
vas, C.H.P. 

Sayıştay Komisyonuna; Kâmuran Ural, Trab
zon, C.H.P. 

Aday gösterilmişlerdir. Diğer, Sayıştay Ko
misyonu için münhal bulunan üyeliğe ise sayın 
arkadaşlarımız bir bağımsız aday ismi yazacak
lardır. 

Bağımsızlardan bir arkadaşımızın ismini, 
hangisini tensip buyurursanız, yazacaksınız. Ba
ğımsızların bir grupu olmadığı için aday göste
rilmemiştir. Siz hangisini münasip görürseniz 
onun ismini yazarsınız. 

Şimdi efendim, tasnif heyetini teşkil edecek 
olan arkadaşların isimlerini kur'a ile çekiyorum. 

Sayın Esat Kemal Aybar, burada mı efen
dim? (Yok sesleri) Yoklar. 

Sayın Süreyya Koç?.. Buradalar. Lütfen taıs-
ııif heyetinde yerinizi alınız 

Sayın Gökhan Evliyaoğlıı?.. Buyurunuz efen
dim, tasnif heyetine. 

Sayın Mustafa Şükrü Koç?.. Yoklar. 
Sayın Ahmet Aydın Bolak?.. Yoklar. 
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Sayın Zeynel Gaindoğdu?.. Lütfen birinci tas

nif heyetinde yeriniai alınız. 
Birinci tasnif h'eyeti tamamlandı. İsterseniz 

her iıki tasnifi de aynı heyet yapsın. (Yapsın, 
sesleri.) Peki efendim, teşekkür ederim. 

Hangi ilden başlıyacağımıza dair kur'a çeki
yoruz: Ankara'dan başlıyoruz. Sepetler üzerine 
hangi komisyon için oy puslası atılacak ise be
lirtilmiştir. Birinci beyaz sepete Kamu İktisadi 
Teşebbüsler Karma Komisyonu için seçilecek üye
lerin oyları atılacaktır. Diğer sepete üç komis
yon için de birlikte rey atmak mümkün ola
caktır. 
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İsimleri okutuyorum, efendim. 
(Ankara Millet vekillerimden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Komisyon seçimleri için oyunu 

kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar.. 
Var mı efendim? 

Kâmil İnal yerine Memduh Erdemir yazıla
caktır efendim... 

Komisyonlardaki açık üyelikler için yapılan 
seçime oyunu kullanmıyan var mı? (Var, var ses
leri) Çok rica ederim lütfen biraz acele ediniz. 

Oy verme işlemi bitmiştir. Lütfen kaldırınız 
sepetleri... 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe^-Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/692) (S. Sa
yısı: 718) 

2. ••— Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
istihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/607) (S. Sayısı: 716) 

BAŞKAN — Bu iki mevzuun da geçen bir
leşimde yapılan oylamasında gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı için bu birleşimde açık oylama 
tekrar edilecektir. 

Sayın arkadaşlar muvafık buyururlarsa, bu 
iki açık oylamayı birlikte icra edeceğiz. Muvafık 
mı? (Muvafık, sesleri) Açık oylama muamelesi, 
oy kupaları gezdirmek suretiyle icra edilecektir. 
Muvafık mı, efendim. (Muvafık, sesleri) Lütfen 
kupaları gezdiriniz. Oylama devam ederken önce
likle görüşülmesi kararlaştırılan işlere geçiyo
ruz. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İn
giliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi hakkında O. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 2/53) (S. Sayı
sı: 307 ye 1 nci ek) (1) 

(1) 307 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sorumdadır. 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Lütfen ilgili Komisyon yerini 

alsın. 
Efendim, kim Komisyon adına beyanda bulu

nacak arkadaşımız? 
Sayın Ağanoğlu, Sayın Bayar, Sayın Mirke-

lâmoğlu, Sayın Celâl Sungur, Sayın Berkkan, 
Sayın Ete... Buradasınız. 

Rapor üzerinde söz istiyenler? Buyurun Sa
yın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarını, bendeniz ikinci olarak okunan rapo
run lehinde yani Esat Kemal diğer adiyle Niza-
mettin, diğer lâkaJbiyle, meşhur lâkafbiyle İngiliz 
Kemalin lehinde konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Senatonun ret kara
rı liyakatsizliğe değil isimdeki tereddüde istina-
detmiştir. Yani nüfus kaydı bunun üzerine çık
tıktan sonra tebeyyün eden ve hiçbir içtiibaha 
mahal bırakmıyan, yalnız meşhur ingiliz Kemal 
olması fakat Ahmet, Esat, Nizamettin isimleriy
le nüfusa mukayyet bulunması sebebiyle tecelli 
eden hakikaten sonradan o gerekçeli vâki red-
din mesnedi kalmamıştır. Başkaca bunun hizmet
te bulunmadığına ve liyakatli olmadığına dair 
bu gerekçe de raporlarda mevcut değildir. Hattâ 
lehinde böyle bir hizmetin müdellel bulunmama
sı bir hizmetin mevcudolmadığmm delili sayıla
maz. Harb tarihi ismi meçhul kahramanların hiz
metlerini kendi sinesine geçirmek imkânını ha
zan bulamaz, bulamamıştır. Ama vicdanı âmme 
hizmet eden insanları şurada burada parlıyan 
kıvılcımlarla bir gün aydınlığa çıkarır, bilir, öğ-

— 232 — 



M. Meclisi B : 113 
renir. O bilginin eksikliği de daima tamamla
nır. Cena'bılhak hiçbir hakikati gizli tutmaz ve 
muhakkak nihayetinde her gerçeği meydana ko
yar. Bu itibarla ingiliz Kemal'in hizmetinin mev-
eudolmadığma delil olarak sadece harb tarihinde 
böyle bir hizmetin yazılı olmadığını zikretmiş ol
ması arz ettiğim sebeplerle bunun reddine kâfi 
bir mesnet teşkil edemez. Kaldı ki, literatürümüz 
de bunun belki bir kısmı mübalâğalıdır. Ama ek
serisi vakaya, isme ve tarihe yani zikredilmiş ger
çek şahıslara, kişilere muzaf, ve matuf olaylar 
şeklinde birçok hizmetleri müdelleldir, müspet
tir. Bu itibarla kendisinin böyle bir hizmette bu
lunmadığına dair her hangi bir iddianın yersiz
liği, delilsizliği aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, İstiklâl Harbinin 
başından sonuna kadar bulunmuş nâçiz bir ar
kadaşınız olarak o hizmet devresinde pek çok is
mi meçhul kalmış kahramanların hizmetleridir 
ki, bugün bu kubbeyi şerefle semamızda, tepe
mizde taşımaktayız. O hizmetlerin muhassalası-
dır ki, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Türk 
Milleti şeref ve vekârla Lozan sulhunu imzala
mış ve bugün Kıbrıs davasındaki mesnedini teş
kil eden o mertlik ve şehamet ve hukuk vesika
sı şayanı itibar olma meziyetini muhafaza ede-
ğelmiştir. Bu isimsiz kahramanlardan bir tane
sini eğer bugün ortaya koyupta muhterem hu
zurunuza getirirlerse, bunu hiç olmazsa ahir 
ömründe iki lokma ekmeğinden mahrum etme
yin. Bu miktar gerçi hizmetinin karşılığına hiç
bir zaman kâfi gelmez. Ama şu kadareık olsun 
bir atıfeti milletten beklemesinde kendisini 
haksız görmeyin demekte elbette haklıyız. 

Bu itibarladır ki, kendisine verilecek olan 
maaşın lâşey olan miktarına rağmen, vâki ret-
leri tessürle karşıladım. Ve arz ettiğim mesnet-
sizlliık dolayıısi ile röt sebeplerinin hiç'bir zainran 
hukukî olamıyacağı kanaatine vardım. Vicdani 
mülâhazayı da buna katarak kendisine teklif 
edilen maaşın verilmesi hususunda evvelce muh
terem Meclisçe verilmiş olan müspet kararda 
ısrar Duyurulmasını ret kararının reddedilme
sini hürmetlerimle arz ve tekM ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

Sayın arkadaşlarım ; olmadığına göre, Ana-
yasanmın 92 nci maddesinin 8 nci fıkrasını bu 
yapılacak oylama sistemi yönünden yüce He
yetinize arz etmek mecbunyetindeyim. Zira 
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mezkûr tasarı daha önce Millet Meclisince ka
bul edilmiş ve fakat Cumhuriyet Senatosuna 
gittiğinde orada salt çoğunlukla reddedilmiş 
bulunmaktadır. Anayasanın 92 nci maddesinin 
sekizinci fıkrası ise Millet Meclisince kabul edi
len bir metin Cumhuriyet Senatosu salt çoğun-
luğunca reddedilirse, tekrar Meclise geldiğinde 
Meclisin salt çoğunluğu tarafından kabul edil
mesi iktiza eder. Yani, bu hükme göre, Millet 
Meclisince bu tasarının kabul edilebilmesi için 
226 müsbet oyun çıkması lâzımdır. 227 iştirak 
olsa 226 sının müsbet, beyaz oy olarak çıkması 
lâzım. Aksi takdirde tasarı Millet Meclisince 
de reddedilmiş mahiyetinde sayılacaktır ve ka-
nunlaşamıyacaktır. Bu noktayı izah ettikten 
sonra açık oylama mecburiyeti karşısında açık 
oylama yapacağım. 

Rapor, Cumhuriyet Senatosu tarafından İn
giliz Kemâl namı ile maruf zata maaş bağlan
masının reddini reddetmiştir. Yani rapor İngi
liz Kemal namı ile maruf vatandaşa vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasını doğru bul
maktadır. Millet Meclisinin kararını kabul et
mektedir. Bu bakımdan raporun kabulüne oy 
kullanacak arkadaşlarımız beyaz, raporun red
dine oy kullanacak arkadaşlarımız kırmızı di
ğer arkadaşlarımız çekinser, yeşil oy kullana
caklardır. 

Şayet raporun kabulüne mütedair 226 be
yaz oy çıkacak olursa, mevzuubahis tasarı ka
nunlaşacaktır. Şayet 226 müspet oy çıkmazsa 
o zaman kanunlaşamıyacaktır. Ve teklif düşe
cektir. Çoğunluk sağlanamaz ise, zaten o oyla
ma tekrarlanacaktır. Lütfen kupaları gezdiri
niz. (Çoğunluk yok ise sesleri) Çoğunluk yok
sa oylama gelecek celsede tekrarlanacak, var ise 
226 oyun mevcudiyeti lâzımdır. Lütfen kupaları 
gezdiriniz. 

Şimdi bu oylama devam ederken gündemimi
zin diğer maddesine geçiyoruz. 

^ 4. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim mü
esseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili-
Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke-
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mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler 
tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanım teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beser 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 3/618) (S. Sayısı: 495 e 1 nci ek) 
O) 

BAŞKAN — Geçenki 'birleşimde yapılan mü
zakerelerde 5 nci maddeye kadar olan maddeler 
kabul edilmiş, 5 nci madde üzerindeki müzake
relere devam eder 'bir duruma girmiş idik. 

Beşinci madde üzerinde Sayın Millî Eğitim 
Bakanı söz istemiştir; Buyurun Sayın Millî 
Eğitim Bakanı. 

ZEYNEL GÜNDOĞDÜ (Erzincan) — Sayın 
Başkan, Sayın Millî Eğitim Bakanı Milletvekil
lerinden sonra, 'konuşurlarsa daha iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, muvafık mı öpen
dim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Muvafık efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan takaddüm hakkı
nı kullanmıyor, Milletvekillerinden daha son
ra konuşacağını beyan buyuruyor. 

Sayın Zeynel Gündoğdu, buyurun. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, bir mevzu hakkında fik
rim de olsa, meslekime taallûk etmiyen mesele
lerde söylemeyi değil dinlemeyi tercih ederini. 

Yabancı özel okullar kanunu tasarısında bu 
itiyatı bozmamaya çalıştım. Fakat tümü üze
rindeki konuşmalar' bitti, Hükümet tasarısının 
beşinci maddesinde görüşüme, kanaatime uymı-
yan taraf tebellür etti ve bir kısım arkadaşla
rın, gerekçenin zayıflığı karşısında millî hisleri 
tahrik suretiyle 'hedefe ulaşma gayreti belirdi; 
ben de huzurunuza çıkmak mecburiyetini umumi 
.menfaatlerimiz icabı hissettim. 

Beşinci maddenin gerekçesi ve bu gerekçe
yi kendi görüşlerine uygun gören, arkadaşları
mızın konuşmaları benim biraz sonra serdedece-
ğim naçiz fikirlerimin zemini olacaktır. 

Gerekçede, yabancıların Türkiye'de yeniden 
özel okul açmaları mahsurlu ve sebepsizdir. 

(1) S. Sayısı 455 e 1 nci ek olan basmayazı 
14.5:1964 tarihli 103 ncu Birleşim tutanağı so
nuna eklidir. 

deniyor. Vekil Bey dâhil kanunu müdafaa eden
ler ise millî menfaatlere yabancı okulları za
rarlı. buluyorlar. Acaba hakikat bu mudur, 
gelin tahlillerine beraber girelim. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de yabancı 
okullar iki kısımdır. Birincisi linin, Bulgar 
okulları gibileridir ki, bunlar ırkçılığı da tabiî 
olarak, beniınsiyen ve öğreten okullardır. Böy-
leleri için getirilecek her tasarıya .ben de evet 
derim ve Hükümetle bu 'hususta beraberim. 

İkincisi ise : Hocalarının €/o GO :, talebeleri
nin ise % 95 i Türk olan, profesörleri tamamen 
Maarifimizce tâyin ed^en, tedrisatı Maarifimi
zin kontrolü altında 'bulunau ve istediği zaman 
kapanmasına. Hükümetimizin yetkisi bulunan 
Tre liberal -görüşle, Garp demokrasisi usulleriyle 
talebe yetiştiren, tedrisatı tamamen ilme taal
lûk eden Robert Kolej gibi fayda'ı teşekküller
dir ki, işte bir kısım arkadaşlarla burada ayrı
lıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, bun
ların biribirine benzer tarafı katiyen yoktur. 
Halbuki gerekçe, bunları biribitinden ayırm.ı-
nıak, iki ayrı ufku bir mütalâa etmek, peşin 
hüküm istihsâli istikametinde artık taktik dc-
miyeyim ama bir teşebbüstür. 

Şimdi Sayın, Bakandan suallerini olacaktır. 
1. Gclhen durumumuz karcısında Devletin 

okulları ihtiyaca cevap veriyor mu? Eğer ver
miyorsa ikinci kategoriye giren, hüviyetini tarif 
ettiğim ve tamamen Hükümetin kontrolunda 
olan okulların tevsiine ve yenilerinin açılmasına 
hangi realist sebeple karşısınız? 

2. Bu gibi okullarda döviz vermek sure
tiyle yabancı memleketlere ta'ebe gönderiyor 
muyuz? Göndcriyorsak bu ihtiyacıımızı karşı
lamak üzere memleketimize, yani ayağımıza gel
mek istiyen bu gibi hizmet müesseselerinin 
suratına, kapıları niçin kapatıyorsunuz1? 

3. Serbest pazara girecek miyiz? Yabancı 
sermayenin gelmesine taraftar mısınız? 

Eğer bunlar gayeleriniz ise bu yolda bize ele
man yetiştirecek ve yabancı sermayede teşvik
çi olacak tedbirleri mezkûr kanun görüşü ile 
naşı1 telif ediyorsunuz? Ve ilimde milliyeti 'han
gi 'mantıkla arıyorsunuz? Bendeniz Maarif 
Vekâletinin ve Maarif Vekilinin bu tasarıyı 
okuyarak tam tahlile tabi tutmadığı zannında-
yım. Eğer böyle olmasa idi mantığına güven-
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diğim Sayın Öktem bu hakikatleri kenara it
mezdi. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdıı, 5 nci madde 
ile ilgili olarak 'beyanda 'bulunacaksınız. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — İşto 
Sayın Başkan o madde diyor ki, «Yabancı te
şebbüslerin açacağı okullar mahzurludur» di
yor. Onun üzerinde konuşuyorum, bundan da
ha başka türlüsü olamaz. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Sa

yın arkadşalarmı, sırası gelmişken şurasını arz 
edeyim ki, millî taassup dinî taassupla aynı 
derecede tahripkârdır. Sayın Dursunoğlu'trarı 
müdahalesine cevap veriyorum. 

Ilitler'i dize getiren, Mussolini'yi bacağından 
astıran millî taassup, Şark ülkelerini geri bı
rakan da dinî taassuptur. 

Özel teşebbüsün eseri olan bu müesseselerin 
aleyhindeki cereyan da bir nevi millî taassuptur. 

Gayet tabiî ki, bu kanunun lehinde ve aley
hinde bulunanlar milliyetçidirler. Zira ben Türk 
milliyetçiliğini kimsenin inhisarında kabul etmi
yorum. Hazarda ve seferde kader birliği etmiş 
her Türk milliyetçidir. Ama bu kanunu müda
faa edenler milliyetçiliği kalkan edip bir siste
mi yıkmak istiyorlar. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Ne demek istiyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, hatip 
sözlerinde serbesttir. Ne demek isterse ister, mü
dahale etmeyin lütfen. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) - Me
selâ zamanında misyoner ruhlu bir profesörün, 
«Biz de İstanbul'a Bebek sırtlarından gidece
ğiz» saçma lâfını koz olarak ele almak suretiy
le maarifin kontrolunda, talebesinin % 95, ho
calarının % 60 şı, Türk olan liberal görüşle, 
doktirinci usullerle değil, Garp demokrasisi usul
lerine göre talebe yetiştiren Robert Koleje re
va gö'rülen hücumlar benim bu şüphemi teyi-
deder. 

Yine gerekçeye kuvvet vermek için, Lozan 
Muahadesinin bâzı maddelerinden de bahsedi
liyor. Lozan Muahadesinin yaşı yarım asra yak
laşıyor. 

Tarihlerde yabancı sermayenin celbi de mil
lî menfaatlere aykırı görülüyordu. Bugün ise 
«Aman gel» diyoruz. Yine o zaman memlekete | 
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gelen turistlerin peşini sivil memurlar takibe-
derdi. Bugün ise bando ile karşılıyoruz. 

Hal bu iken, Garb âlemine açılan pencerele
ri kapama gayreti içinde olanlar arasında ben 
ilericiyim iddiasiyle milleti iki kampa ayırıcı 
konferanslar tertipliyen arkadaşlarımızın da bu
lunması esef vericidir. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğdıı, lütfen f> nci 
madde ile ilgili olarak beyanda bulununuz. 5 nci 
maddeyi iyice tetkik ediniz ve ona göre beyan
da bulununuz. Kanunun tümü üzerinde konuş
muyorsunuz, 5 nci madde ile ilgili olarak size 
söz verdim. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — 5 nci 
maddenin aynısını okuyacağım size. 

Esasen gericilikle yani irtica ile mücadele 
için kanunlarımız mevcuttur. Endişeyi mucip 
bir hal varsa, Hükümeti kanunları işletmeye 
davet edebiliriz. Demek ki, politika ıbu imiş, ile
ricilik bu imiş! Realite ne olursa olsun, siyasi 
görüşüme uygun .olduğu yerde ilericiyim, olma
dığı yerde gericiyim dersin, çıkarsın işin içeri
sinden. 

Arkadaşlarım, bu meselede bakıyorum, ileri
cilik iddiasında bulunanlar, orta çağdan daha 
geriye gidiyorlar. Bu görüşümüz de demode ol
muş iktisadi görüşlerine benziyor. İlericilik şa
yet bu ise şimdilik ben ne ilericiyim, ne de ge
riciyim. ikisinin ortasmdayım, sevgili arkadaş
larım. Zira Türkiye'de iki şey ortadadır: Biri
si gerçekler, ikincisi milletin asırlık dâvaları. 

Bu tasarı ise ne gerçekle alâkalı ne de mil
letin maarif dâvasının halli ile alâkalıdır. Eğer 
müsaade ederseniz size bir noktayı arz etmek 

terim. Buna ait küçücük bir fıkram var, an
latmak istiyorum. 

Arkadaşlar, özel teşebbüsün sistemine, özel 
teşebbüsün zihniyetine göre yetiştirilen cemi
yetlere karşı muhakkak surette bir reaksiyon 
az da olsa sezilmektedir. Hangi istikâmetten 
ne gibi faydalı bir tedbir gelirse gelsin, bu gö
rüşe uymadığı takdirde mutlak surette papazı 
dövmeye karar veren külhanbeyi gibi karşısına 
dikiliyor. Arz edeyim; külhnabeyinin birisi pa
pazı dövmeye karar vermiş, Fakat papaz bunun 
farkında. Sağa dönüyor, sola dönüyor külhan-
bey papazı dövmek için bir bahane bulamıyor. 
En nihayet soruyor: «Papaz efendi, sen ölün
ce cennete mi yoksa cehenneme mi gideceksin?» 
Bakıyor ki, papaz niyet bozuk, sopa yiyecek. 
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Cehenneme gideceğim derse din itibariyle gü
nâha girecek, cennete gideceğim dese, sopa ha
zır. Nihayet «Oğlum diyor, cennet ile cehen
nem arasında bir yeşillik var ya..» külhanbey 
«Var evet,» diyor. «İşte ben oraya gideceğim» 
diyor. Külhanbeyi de, «Vay, seni gidi, ben ora
da koyunlarımı otlatacaktım», diye yine papa
zı dövüyor. 

Şimdi bu istikâmette ne teklif gelirse, ba
kıyorum kenarından köşesinden bir reaksiyon
la karşı karşıya geliniyor. iŞimdi buradaki ıbu 
kanunun bu maddesi, doğrudan doğruya Garp 
demokrasisi usullerine göre talebe yetiştiren, 
doktrinci olmıyan talebe yetiştiren, bir kısım 
doğrudan doğruya ilme, irfana taalluk eden 
tedrisatın karşısında ve bunları yakmaktadır. 
Ben başka türlü bunun hüviyetini tarif edemi
yorum, özür dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan şimdi söz istiyor 
sunuz. Biraz evvel beyanda bulunmuştunuz. 
(Sonra, sonra sesleri) Efendim müdahale et
meyin. Bakan söz istedi. Riyasetle aramızda vıı-
kubulan bir hâdise. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Arkadaşlar konuşmak istiyor
lar, bekliyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Bolak'L (Yok 
sesleri) 

Sayın Fahrettin Kerim Gökay. («Kifayet 
var» sesleri) yeterlik önergesi vardır, müsa
ade ederseniz Hükümet adına Millî Eğitim Ba
kanı cevaplandırsın, ondan sonra sırada olan bir 
milletvekiline son söz vereceğim. Daha sonra 
kifayet önergesini oya koruz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bundan evvelki oturumda da olduğu 
gibi bu oturumda da konuşan Zeynel Gündoğ-
du arkadaşım 5 nci maddeyi vesile ittihaz ede
rek kanunun tümü üzerine müteallik görüşle
rini ifade buyurdular. Geçen celsede bilhassa 
Kasım Gülek arkadaşımız Bakanlığın ve bu ara
da Sayın Geçici Komisyonun hatırından haya
linden geçımiyen -Ibir (takım düşüncelerini komis
yona ve Bakanlığa mal etmeye çalıştı. 

Aziz arkadaşlarım, şunu açıkça ifade etmek 
isterim ki; bizim getirdiğimiz özel Okullar Ka
nunu, yabancı okullara düşmanlık iddiasını as
la taşımamaktadır. Hele bugüne kadar yabancı 
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okullardan mezun olmuş bulunan Türk vatan
daşlarının, aydınlarının uzaktan, yakından it
ham edildiği bahis konusu olamaz, bunu esefle 
kaydederim. Arkadaşların neden dolayı böy
le bir yola girdiklerini anlamak hakikaten 
mümkün değildir. Kendilerinin kürsüde ifade 
edecekleri tezleri varsa, bu tezlerinin gücü ile 
,bu dâvayı kazanmaya çalışırlar. Yoksa bu okul
ların uzun zamandan beri ımemleketimizde yap
tıkları büyük hizmetleri ve bu okullardan me
zun olan Türk vatandaşlarının, hatırı hayalimi
ze gelmiyen bir takım ithamlar altına şevket
in ek doğrusu üzüntü vericidir. Bunu bilhassa 
burada kaydetmeyi vazife sayıyorum. Biz özel 
okulculuk ile 'bir başka dâvayı ele almış bulu
nuyoruz. 

Kvvelce de müteaddit defalar arz etmiştim; 
1914 de hangi şartlar içinde idiyseler, bu okul
lar o şartlar içinde bulunmakta devam edecek
lerdir. Türk Devleti buna sadık kalmaya karar 
vermiştir. Ve ıbu kanunla da tekrar bu sada
katini tevsik etmektedir. Ama, kendisine ta
nınmış olan hakkın karşısındaki haki teslim 
etmekle beraber, kendisinin sahip bulunduğu 
hakkı da feda etmemektedir. 

Şimdi arkadaşlar, Japonya'dan misal ver
diler ve dediler ki, «Japonya süratli kalkın
masını neye borçludur?» bu tasan iki rejim ge
tirmektedir. Biri; Türk özel okulculuk rejimi, 
diğeri de yabancı okullara ait bir rejim. 

Yabancı okulları da iki safhada mütalâa 
ediyor; birinci safhası Lozan Muahedesi için
de yer alan okullar, diğeri ise bundan böyle 
yabancı özel okullar hakkında getirdiği bir 
hüküm. 

Beşinci madde; bu arz ettiğim son hükmü 
getirmektedir. Bundan böyle Türkiye'de ya
bancı uyruklu özel ve tüzel kişiler yabancı 
okul açamazlar. Ancak yabancı tüzel ve özel kişi
leri, Türk mevzuatı içerisinde Türk vatandaş
larına okul açmak isterlerse yardımda bulu
nabilirler. Bu hakkı mevzuatımız tamamen 'hal
letmiştir. Binaenaleyh, burada bundan böyle 
yani yabancı okul açlımasına müsaade etmi
yor. 

Şimdi arkadaşlarımız buyuruyorlar ki - sa
yın arkadaşımız da son defa ifade etti ve ben
de soruları var - diyorlar ki : Türkiye Dev
let olarak okul ihtiyacına cevap verecek du-
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rumda değildir. Binaenaleyhı bu ihtiyacınızın 
bir kısmını karşılıyacak yabancı kuruluşlara 
neden müsaade etmiyeyim. Ve Zeynel Gündoğdu 
arkadaşımız sarih olarak benden cevap bek
liyorlar. Diyor ki : «Siz Maarif Vekili olarak 
bu ihtiyaçları karşılıyacak durumda mısınız, 
değil misiniz?» Aslında Zeynel Gündoğdu ar
kadaşımız bunu gayet iyi biliyorlar. Hiç şüp
hesiz şu dakikada bütün okul ihtiyacımızı, 
eğitim ihtiyacınızı karşılıyacak imkânlara sa-
hibolduğumuzu söyliyecek durumda değilim. 
Ama bundan hangi neticeye varmak istiyor? 
Bundan şu neticeye varmak istiyor. Madem 
ki, böyleyiz, binaenaleyh yabancı okulların aç'lı-
masına hudutsuz olarak müsaadekâr davra
nalım. Bugün köylerimizin büyük bir kısmın
da okul yoktur. Henüz daha dokuz bin < ci
varındaki köyümüz ilkokulsuzdur. O halde bu
nu da açmak için henüz önümüzde 4 - 5 senelik 
bir plân tatbik edeceğiz. Lütfedelim, hudut
ları açalım, bu arada yabancılar gelsinler, 
okul açsınlar. Eğer arkadaşımın düşüncesini 
değerlendirmek gerekirse, burada da yabancı 
özel okullara müsaade edilmesi lâzımgelir. 

Şimdi arkadaşlarım, bir gerçeği iyi kavra
mak lâzım. Neden dolayı bu tasarı ile yabancı 
özel okulların bundan böyle açılmasına mü
saade edilmek istenmiyor? Geçirdiğimiz bir 
tatbikat var. Bu tatbikat aşağı yukarı 6ü - 7ü 
seneye dayanmaktadır. Ondan evvel Türkiye'
de Yabancı özel okullar Kanunu mevcut de
ğildi. Bu tatbikat bize çok şeyler öğretti. Biz 
Lozan'da yeni bir Devlet kurarak gerçek Tür
kiye Devleti olmanın gayreti içinde bu ya
bancı özel okulların, Türk Devletinin doğma
sına faydalı olmaktan uzak kaldıklarını dü
şünerek, o gün orada Türk hükümranlık hak
larını elde etmek çabası içine giren heyetler, 
burada da gerekli hassasiyeti göstermişler, el
lerinden gelseymiş bir imıtiyaz tanımadan belki 
de bu okulların Türk mevzuatı içinde yer bul
malarını sağlıyacak hükümlerle bu okulları ya-
.bancı olmaktan uzak kılacalarmış. Ama diğer 
birtakım hükümler arasında yabancı okul re
jimi de maalesef hiç değilse 1914 senesindeki 
durumu içinde mütalâa edilerek, bu okulların 
o günkü hüviyetleri içinde kalmaları bir imti
yaz olarak tanınmıştır. Bunun karşılığında da 
birtakım haklar elde edilmiştir. 
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Şimdi arkadaşlar, bunun neresinden bakarsa

nız bakın; bir ahitname imzalanırken karşılıklı 
verilmiş bulunan birtakım tavizler vardır ve 'bu 
bir taviz rejimidir. Japonya'dan misal ver
diler ve dediler ki, «Japonya süratli kalkınma
sını neye borçludur?» Garp kültüme borç
ludur. Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak ve 
kanunu destekliyen insanlar olarak hiçbir zaman 
Garp kültürüne sırt çevirmek düşüncesinde ol
madık ve olamayız. Biz Türk toplumunu da 
Batı uygarlığına müteveccih bir eğitim hede
fi içinde geliştirmek gayreti içindeyiz, ama
cımız odur. Ancak bu milletin özel vasıflarını 
muhafaza ederek Garb kültürünü elde etmek 
hedef olmalıdır. Aksi takdirde millî bütünlü
ğü çeşitli milletlerden elde edeceğiniz kültürle 
kaybettiğiniz zaman, millî vasfımız kalmaz. Ja
ponya bunu böyle gözettiği içindir ki, bugün 
millî varlığını aynı zamanda kültür varlığı, sa
nayi varlığı halinde bir medeniyet varlığı ha
line getirebilmiştir. Bugün Japonya'da yaban
cı okul yoktur. Japonya Batiyle olan irtiba
tını bir başka açıdan ele almış ve bunu 15 - 20 
senelik bir devreye münhasır kalmak üzere 
alabildiğine yürütmüş ve ondan sonra kendi 
hudutları içinde bir millî, 'kültür varlığı hali
ne gelmiş ve bundan müstağni kalmış. Bizim 
de varmak istediğimiz hedef budur. Biz, dil 
öğrenmiyelim, yabancı dil öğrenmiyelim iddia
sında değiliz. Ama efendim yabancı dili en 
iyi nasıl öğreniriz? Doğru, yabancı dil en iyi 
yabancı okullarda kolayca öğrenilebilir. Ama 
bunun karşısında bâzı şeyleri onun kapısında 
bırakarak çıkarsınız. Biz istiyoruz ki, Batı 
kültürü bizim de kültürümüz olsun. Ama, mil
lî vasıflarımızı gözeten bir kültür anlayışı 
içinde bu neticeyi elde edebilelim. Şimdi her 
açılacak olan yabancı okul, ister istemez o okul
da okuttuğu çocuklar üzerinde kendi millî eti
ketini, bir çizgisini, bir izini bırakmaktadır ve 
bırakacaktır da. Neden dolayı yabancı okul
lar bizim karakterimizde bulunan memleket
lerde açılmaktadır da ıbaşka memleketlerde 
açılmamaktadır? Bu yarışma aslında değişmiş 
ıbulunan koloniyalizmi bir ölçüde, kültür kolo-
niyalizmi haline getirmek hedefi gütmektedir. 
Biz bizzat kendi varlığımız, kendi metotları
mız kendi usullerimizle başarmak mecburiye
tinde olduğumuz bir kültür dâvasını yabancı
ların eline terk ettiğimiz zaman bundan hiç 
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şüphe edilmesin ki, kir takım kayıplarımız ola
caktır. 

Arkadaşlarımız bâzı meseleleri biribiriyle 
karıştırıyorlar. .Diyorlar k i ; yabancı .sermaye
yi teşvik ediyoruz, .memleketimize gelsin diye. 
İşte bu da bir yabancı sermayedir. Hay hay 
elendim, diğer sanayi âleminde muhtaç bulun
duğumuz yabancı sermayeyi başıboş mu getiri
yoruz'? Onları da, birtakım nizamlara tabi tu
tuyoruz. Biz de diyoruz ki, eğer yabancı ser
maye bu konuda kendisine bir imkân arıyorsa, 

'Türk mevzuatı içinde yer alsın, Türk özel okul-
culuğuna tanıdığımız alabildiğine gelişime ve 
himayeyi verelim. Ama bir yabancı patenti. 
altında kalmasın. Bugün hukuk, hükümranlı
ğına tam mânasiylc sahip bulunan, millî kül
tü "ne tanı mân asiyle sahi]) bulunan hangi mem
leket vardır ki, orada şu bizim anladığımız, 
bize £ m ek istidadını gösteren yabancı okul-
euluk ov va da, gitsin? Böyle bir vakıayı tes-
bit etmeli, ııümkün değildir. Efendim, biz ya
bancı kültüründen istifade etmek üzere eoeuk-
larınıızı Avrupaya. göndermiyor muyuz? (»ön
de riyoruz. Ama, lise mezunlarının Avrupada 
okumalarına, müsaade ediyoruz. Çünkü, kişi
liğini az eok bulmuş millî vasfını iyi kötü elde 
etmiş çocuklarımıza bu imkânı veriyoruz. Bu
nun dışında ilkokul tahsilini yapmak üzere ha
rice talebe göndermiyoruz. Bunun için döviz 
vermiyoruz. Özel sebeplerle harice gitmiş va
tandaşlarımız, orada, bulundukları yerlerde 
Türk .mektepleri bulunsa idi belki Türle mek
teplerine göndereceklerdi, bulamadık'arı için 
mecburi olarak çocuklarım ya'bancı ilkokullara, 
gönderiyorlar. Bir baba bir anne tasavvur edi
niz ki, bunlar kendi çocuğuna, kendi yaşadığı 
cemiyetinde muvaffak olmak, güçlü olmak. 
imkânlarını vermek hedefinden uzak kalarak, 
onu iyi kötü içinde yaşadığı cemiyete yabancı 
ha1 e getirecek bir eğicim dü ünür mü? Biz de 
diyoruz ki, yalnız bizde değil dünya, üzerinde 
bugüne kadarki tatbikat böyledir. Bundan 
evvelki konuşmalarımda misâller takdim etmiş
tim. t/neskonun bu konudaki çalışmalarından 
bahsettim. Dedim ki, Ünesko Seylân'da yap
mış 'bulunduğu >son toplantıda, 52 Devletin 
iştirakiyle olan toplantıda., bir yabancı dile da
yanan kolej sistemini, reddetmiştir. Başka 
memleketlere bunu tavsiye edememektedir. 
Bunun mahzurlarını göz önünde tutarak bu 

neviden kuruluşların millî fayda sağlamadığım, 
bir toplumun kalkınmasında birtakım aksaklık
lara yol açtığını mülâhaza ederek bunu tavsiye 
etmemiştir. Unesko'nun tavsiye etmediğini bi
zim bir kısım arkadaşlarımızın burada tavsiye 
etmesini izah etmek doğrusu biraz güçtür. Bu 
hal, anlıyorum, yabancı dile önem vermelerin
den ileri gel inekledir, dar]) kültürünü daha 'ko
layca, daha rahatça alabilecekleri inancı içinde
dirler. Fa'kat, mahzurlarını katiyen mütalâa 
etmemektedirler. Bizim, Millî Eğitim Bakanlığı 
oiarak hedefimiz, millî bütünlüğü hedef tutan 
bir eğitim düzeninin kurulmasıdır. Bu böyle 
olunca beşinci madde bizim millî varlığımı/ 
bakımından tanı nıânasiyle gerçekçi bir hüküm
dür. Bundan millî bütünlüğümüze zarar gelmek 
söyle dursun bilâkis büyük fayda gelmek isti-
dadmdadır. Bunun dışında eğitim çalışmaları
mızı o şekilde geliştirelim ki, lisan öğrenimi 
daha kolay olsun, şu olsun, 'bu olsun. Bunları 
muhterem Meclisiniz elbette icra. organların
dan istemekte yerden göğe kadar haklıdır. Bu
gün mevcudolan yabancı okulları kendi hudut
ları içinde de muhafaza etmekle beraber, yeni 
açılışların fayda, getirin iyeceği, bilâkis bir çok 
«(•heplerden dobıyı bunun çok mahzurları olaca
ğı kanısı içindeyiz. Bunu elimizden geldiği ka
dar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalı
şıyoruz. Öyle zan ve tahmin ederim ki, muhte
rem heyetiniz, tarafların .bütün, konuşmaların; 
kıymetlendirecek ölçüye sahiptirler, nüvenle 
huzurun uzdan ayrılıyorum. 

UAŞ/KAN — Son söz milietvekilinindir hük
müne göre Sayın Mustafa Uyar buyurunuz. 

Daha sonra yeterlik önergesini oylarınıza 
sunacağım. 

MUS1TA UYAK, (İzmir) - -Muhterem ar
kadaşlarım, bana öyle geliyor ki, 'bir 'kasıl: su
da fırtına koparmak ça'basuıdayız. Mesele ga
yet basit; yabancı uyruklu kimse1 erin İni ka
nun neşredildikten sonra özel okul açıp açma
maları meselesidir. Buna mü-,>aade edelim mi, 
etmiyelim mi? Meselenin tarihî gelişimi daha 
evvel, söz ahin arkadaşlarımız tarafından ortaya 
atıldı, teşrih edildi ve iki tarafa ait. fikir1 er ileri 
sürüldü. Bunları tekrar edecek değilim. Ancak 
bugüne kadar yapılan müzakerelerde ileri sü
rülmüş olan bâzı noktalara değinmek zorunda
yım. Yabancıların özel okul açmamaları gerek-
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tiği Lozan Andl aşmasına dayandırılmak isten
mektedir. Evet Lozan Andlaşması bizim bir 
iftihar levhamızdır. Fakat, 1923 Türkiye'si ile 
1964 Türkiye'si arasında her bakımdan, düşü
nüş bakımından, tefekkür bakımından, siyasi 
ve sosyal bakımlardan mukayese edilemiye-
cek derecede bugün lehimize hir vaziyet mevcut
tur. O gün için bir Şark devleti halinde idik ve 
daha ziyade teokratik bir düşünceye ve felsefeye 
sahiptik. Bugün tamamen 'bir Garp devleti va-
ziyatinde ve müspet ilme inanmış bir kütleyiz. 
Her meselede daima ifratla tefrit arasında bo
calamaktayız. Bunun bir türlü ortasını bulamı
yoruz. Biz bu teklifi yaparken bâzı realiteleri 
göz önüne alarak imzaladık. 

Bugün benden evvel konuşan Sayın Zey
nel Gündoğdu arkadaş1 mızm dediği gibi orta
okuldan, hattâ ilkokuldan, liseden mezun olan 
çocuklarımız, gençlerimiz okuyacak okul bul
makta sıkıntı çekmekte ve çoğu okuyamamanm 
ıstırabı içerisinde kıvranmaktadır. Geçen yılı 
hatırlıyacak olursak ortaokul ve liselerde dâhi 
sınıfları dondurmuş ve bir kontenjana bağla
mış bulunmaktayız. Her yıl liseyi bitiren bin
lerce üniversite adayı öğrenci sokaklarda do
laşmakta, okumak istiyoruz, diye çırpınmakta
dır. 

Biraz evvel Sayın Millî Eğitim Bakanımı
zın da izah buyurdukları gibi, bugün Devlet 
olarak ibu ihtiyacın topuna birden cevap vere
cek imkâna sahip değiliz. Binaenaleyh, gençleri
mizin, çocuklarımızın okuması, okuyabilmesi 
için her türlü imkândan faydalanmak zorun
dayız; bu bir. 

Başka bir nokta, bugün Türkiye'de komü
nizm mektebi, komünistlik mektebi yoktur. 
Ama, komünistlik cereyanı vardır; komünis-
ler türemektedir. Bunlar bir mektepten yetiş
memektedir. Her zaman liberalizmden ve özel 
teşebbüsün desteklenmesinden ve açık rejim
den bahsederiz. Halbuki, bunun karşısında ya
bancı bir okul açmaktan korkar, çekiniriz. Da
ha evvel konuşan bir arkadaşımızın dediği gibi, 
açılan bir ıbina, yapılan müessese, bir lâbora-
tuvar, bizim millî bütünlüğümüzü bozacak her 
hangi bir fikir getirmez bize. Millî bütünlü
ğümüzü bozacak fikirler şahjslar tarafından 
fikir mücadeleleri ile, fikrî telkinlerle gelebi
lir. Ama biz Hükümet olarak, Millî Eğitim Ba
kanlığı olarak daima yabancı uyruklu özel okul-
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lar üzerinde de son derece sıkı bir murakabe 
kurmak hakkına sahibiz. Bu murakabeden hiç
bir zaman çekinmiyeeeğiz ve bu murakabemi
zi artıracağız. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız daha ev
velki konuşmasında şöyle buyurdular: «ileride 
mütekabiliyet şartı ile ıböyle bir okul açmak iea-
bederse o zaman düşünürüz» dediler, ileride 
mütekabiliyet şartı ile bir okul açmak icabet-' 
tiği o zaman düşüneceksek eğer... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Ben öyle bir şey söylemedim. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — D a h a ev
vel böyle bir şey söylediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Söylemedim. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Peki söy-
lemediyseniz biz kendi düşüncemizi söyliye-
lim. Biz hiçbir şartsız, şurtsuz, selleme hüselle-
me, kolunu salıyarak bir yabancının Türki
ye'de okul açmasını istemiyoruz, böyle bir şey 
yok. Ecnebilerin açacakları okul için evvelâ 
mütekabiliyet şartını arıyalım, diyoruz, bir. 
İkincisi, okul açılmak istendiği zaman Ba
kanlar Kurulu karar versin, diyoruz. Binaen
aleyh, hem mütekabiliyet şartı olacak, hem 
Bakanlar Kurulu karar verecek. Böyle bir mües
seseden bize ancak ilim gelecektir, irfan gele
cektir; çocuklarımızın okuması temin edilecek
tir, ıbunda fayda vardır, zarar yoktur. (Vardır, 
vardır sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Diyorlar 

ki, efendim Horasan'da açılıyor, Van'da açılı-
yir, Ağrı'da açılıyor, Erzurum'da açılıyor, bu
nun gizli bir maksadı vardır. Evet Millî Mü
cadeleden veya Cumhuriyetten evvel bunların 
gizli maksatları varmış ve çalışmış. O zaman
ki, imkânlarımız, o zamanki sosyal ve içtimai 
durumumuz ve millî nişlerimizle bugünü mu
kayese edemeyiz. Bugün öyle bir maksatla ge
lecek olsalar dahi, Entelüjans servisin süratle 
ilerlediği bu devirde, bunları sezmek kolay. 
Van'da açmasına müsaade etmezsin, Horasan'
da açmasına müsaade etmezsin, müsaade sana 
aittir. 

Ecnebi mekteplerde okuyanlar, ne bileyim, 
kendi millî bütünlüklerinden veya millî varlık
larından, millî hislerinden bir şey kaydeder-

— 289 — 



M. Meclisi B : 113 
ler. Bendeniz aynı kanaatte değilim, kaybet
mezler. Bizı onların rejimlerini veya bizim aley
himizde olan davranışlarını değil, müspet ilim 
sahasında bizden ileri olan bilgilerinden fay
dalanmaya çalışacağız. Bu görüşümüzü bir mi
salle anlatalım. Hepimiz hiç şüphe yok ki, bir
birimize milliyetçilik dersi verecek değiliz. He
pimizin millî hislerin en az karşımızdaki ka
dar kuvvetlidir. Ama her fikir muhteremdir. 
Buna sinirlenmiye de lüzum yiktur. Bu sözle
rimi ibir hikâye ile bitirmek istiyorum. Vaktiy
le padişah incili çavuşa demiş ki, «incili Çavuş, 
yaratılış mı esastır, terbiye mi esastır?» incili 
Çavuş, «Yaratılış esastır.» demiş. Padişah, «Ha
yır terbiye esastır. Sen bir şey bilmezsin in
cili Çavuş.» demiş, incili Çavuş, «Peki şevket
lim.» demiş. Aradan zaman geçmiş, bir müddet 
sonra incili çavuş padişahı yemeğe davet et
miş. incili çavuş bu arada bir de kedi yavru
su yetiştirmiş, terbiye etmiş. Yemeğe oturmuş
lar, incili çavuş kediye, otur diye, işaret etmiş 
kedi, oturmuş. Yenmiş, içilmiş kedi yerinden 
kıpırdamamış. Sofra kalkmış, ~ otururlarken in
cili çavuş padişaha demiş ki: «Padişahım,- siz 
haklıymışmız. Hakikaten terbiye ve eğitim esas-
mış. Bakınız şu kedi, af buyurun hayvan. Otur 
dedim oturdu.. Yemekten kalkana kadar hiç kı
pırdamadı. önüne bir lokma yemek vermez
sem katiyen yemek istemez, gelmez, oturmaz, 
hareket etmez. Bu mahlûk terbiye ile bu hale 
geldi.» demiş. Padişah, gayet mağrur bir eda 
ile «Doğru gayet tabiî, incili çavuş sen bir şey 
bilmezsin.» demiş. Tam bu sırada öbür tarafta 
ıbir kapanın içerisinde gizlemiş olduğu fareyi 
incili çavuş çıkartmış ortaya, atmış, kedi fa
reyi görünce ne terbiye kalmış, ne telkin kal
mış, ne eğitim kalmış. Derhal farenin üzerine 
atılmış, incili çavuş, «işte padişahım terbiye
nin de eğitimin de bir haddi, hududu vardır. 
Ama insanın esas yaradılışı ne ise odur.» de
miş. Eğer biz Türklüğümüzden şüphe etmiyor
sak, Türklüğümüz millî hislerimiz kuvvetli 
ise, yabancı sermayenin, açmış olduğu okulun ıbize 
faydası olur, takdir sizlerindir, hürmetlerimle 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar beşinci madde 
üzerinde 16 arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. 
Yeterlik önergesi gelmiştir, önergeyi okutu
yorum. 

25 . 6 . 1964 O : 1 
Başkanlığa 

5 uci madde üzerindeki görüşmelerin kifa
yetini arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Hasan Aksay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de Sayın Sarıtibrahimoğlu buyurunuz. 

KEMAL SAKİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kemal Sarıibralıimoğlu, yeter
lik önergesi aleyhinde konuşmaktan vazgeçti. 

Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri var. Aykırılıkları itibariyle 
bunları okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim : 
«Madde 5. —• Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

olmıyan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de 
halen mevcudolanlar dışında özel öğretim ku
rumu açmaları, bu kişilerin uyruğu oldukları 
Devletle Türkiye Cumhuriyeti arasında bu ko
nuda mütekabiliyet »esasına dayanan bir and-
laşmanm varlığı şartiyle Türk mevzuatına ve 
Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun ola
rak çalışmak üzere Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle verilecek izin üzerine mümkün olabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmıyan ger
çek ve tüzel kişilerin, bu kanun hükümlerine 
göre kurulan özel öğretim kurumlarına ve 
resmî öğretim ve eğitim kurumlarına, Türk 
millî eğitiminin amaçlarına uygun olarak ça
lışmak üzere öğretim personeli, ders araç ve 
gereçleri veya sair suretlerle yardımda bu
lunmaları, Millî Eğitim Bakanlığının izniyle 
mümkündür.» 

izmir istanbul 
Mustafa Uyar Coşkun Kırca 

Adana Kooaeld 
Melih Kemal Küçüktepepmar Nüıart; Erim 

Samsun istanbul 
Feyzi Ceylân Oğuz Oran 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 
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Başkanlığa 

5 nci maddenin ikinci fıkrasının şu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Ancak, bu kanun hükümlerine göre kurul
muş olan özel okullara Millî Eğitim Bakanlı
ğının müsaadesiyle dış memleketlerden, Türk 
Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak ça
lışmak üzere öğretim elemanı ve ders araç ve 
gereçleri yardımından faydalanılabilir.» 

İstanbul 
Tahsin Demiray 

BAŞKAN — 1 nci önergeyi tekrar okutup 
oylarınıza sunuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun kırca ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Millletevkili Tahsin Demiray'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. Maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. B,eşinci madde.. 

ASIM EREN (Niğde) — Bir önergem var
dı. Beşinci maddenin tasarıdan çıkarılmasına 
dair bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika bakalım, Sayın 
Eren,. Şimdi bir tane önergeniz geliyor, o mu 
acalba Yalnız .Sayın Eren bu önergeniz tasa
rının altıncı maddesinin ikinci bendinin metin
den çıkarılmasına mütedardir. önergenizde sa
rih olarak 6 nci madde diye yazılı, onu 5 ola
rak düzeltelim, müsaade ederseniz önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin 2 nci bendinin 

metinden çıkarılmasını, muvazaa ile 1 nci ben
din hükümlerine aykırı fiilî durumlara teşeb-
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büs imkânını vereceği ve esasen teberrulara ve 
uzman tutmaya mevcut diğer mevzuatımız yeter 
derecede müsait bulunduğu sebepleriyle, arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Sayın 

Eren tarafından verilmiş bulunan önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. —• Yabancı uyruklu gerçek veya 
tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum
huriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına 
her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden 
özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş 
özel okullara, Türk Millî Eğtiminin amaçları
na uygun olarak çalışmak üzere öğretim elema
nı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulu
nabilirle]*. 

BAŞKAN —• Beşinci maddeyi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. (Ortadan 
alkışlar.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Bir ıtashih vardı, evvelce 
ifade edilmişti : «Ancak» kelimesi paragraf 
başı olmıyacaktır, noktalı virgül şeklinde de
vam edecekti. Bu evvelce de arz edilmişti efen
dim. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açıl
mış özel öğretim kurumlarının, kurucularının 
veya yetkililerinin arzusu ile, Türk kanunlarına 
göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine veya 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere 
devri ve bunlar tarafından işletilmeleri müm
kündü]". 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yö
netim ve eğitim, öğretim özelliklerinden, ko
runması faydalı görülenler Millî Eğiti Bakan
lığınca tesbit olunur* 

BAŞKAN — 6 nci madde hakkında söz is-
tiyenler, Sayın Nihat Akay; 
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NlH'AT AKAY (Çanakkale) — Vazgeçtim, 

erendim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. G ııcı 

maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 7. — Milletlerarası aııdlaşmalar ge
reğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak olan 
yabancıların çocukları için yurdumuzda geçici 
olarak öğretini kurumu açılmasına Dışişleri ve 
İçişleri Bakanlıklarının mütalâası alınarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak teklif 
üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar bu 
kurumlara kayıt ve kabul 'edilemezler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde, Sayın Kırca, 
Sayın Eren, Sayın Sarıibahimoğlu söz iste
mişlerdir. Buyurun, Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, komisyon ve Hükümet esas itiba-
riiyle gayet yerimde ıbir madde sevk etmişierdir. 
Yalnız maddede 'bir e'ksiktik mevcuttur, öyle 
anlaşılıyor ki, 'bu maddede bahis konusu olan 
husus sadece milletlerarası anlaşmalar gereğin
ce Türkiye'de belirli bir süre kalacak olan ya
bancıların çocukları içindir. Yani bundan NATO, 
OENTO igibi tbirtaikıım milldblerara'sı teşekkül
lerde, milletlerarası memur sitatüsü içinde ça
lışan kimselerin ç< cükları için açılan okullar 
kastediliyor. Halbuki, bugün yabancı uyruk
lu ve sadece yabancı uyruklu çocukların devam 
edebileceği okullar bunlardan ibaret değildir. 
Ayrıca memleketimizde geniş sayıda diplomatik 
veya, konsül er personel istihdam eden sefaret 
ve konsolosluklara bağlı okullar da vardır. Bun
ların açılmasına da izin verilmiştir. Tabiatiyle 
Türk vatandaşı olan çocukların bunlara devanı 
edememesi şartiyle verilmiştir. Şimdi, madem
ki 'bir statü kuruyoruz, bunu da buraya ekle
mek mecburiyetindeyiz. Sadece milletlerarası 
aııdlaşmalar gereğince Iturulan milletlerarası 
teşekkül veya, karargâhlar değil, diplomatik 
veya. konsüler misyonlara müteallik olarak ve 
sadece yabancı çocukları okutmak üzere kuru-
laca'k okulları da buraya ilâve etmek lâzımı, bir. 
Bunlar içinde Türk vatandaşı olan çocukların 
oraya, gitmesini önlemek, iki. Ve aynı zaman
da diplomatik ve konsüler misyonlara bağlı 
olarak, bu tarzda Türkiye'de okul açılması işini; 

biz açalım veya açmıyalım, fakat peşin olarak 
bize de bu hususta mütekabiliyet esasına daya
nan bir hakkın tanınması şartına bağlamak lâ
zımdır. 

Halen meselâ Amerikan Sefaretinin, Fransız 
Sefaretinin, Almanya Sefaretinin çeşitli okulları 
vardır, istanbul'da ve Ankara'da, Fakat bu
nu biz açacak durumda olalım veya olmıyalmı, 
ileride herki bizim de diplomatik ve konsüler 
misyonlarımız personeli artabilir. Meselâ ha
len Paris'te hakikaten böyle bir ihtiyaç oldu
ğuna İlendeniz kaaniim. Karşı tarafa bu izni 
verirken, kanun ile Hükümeti, aynı izni karşı 
taraftan almak - o izni icabında kullanalım ve
ya ıkullanmıyaluu - bunun ile bağlamak lâzım
dır. Böyle olunca, pek tabiî olarak «milletler
arası aııdlaşmalar gereğince» ibaresini de de
ğiştirmek lâzımdır. Çünkü diplomatik ve kon
süler (misyonlar milletlerarası anlaşmalar .gere
ğince değil, fakat umumi olarak milletlerarası 
hukuk gereğince açılır. Yazılı olarak değil, 
ov\' ve âdet hukukuna göre açılır. Bu esaslar 
dairesinde bir takrir takdim ediyoruz, Sayın 
Nihat Erimle birlikte. Komisyon iltifat ederse 
müteşekkir kalırız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eren, buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, 7 nci madde Devletler Cenel Bü
kününün bir kuralını karşımıza getirdi. Muh
terem Coşkun Kırca arkadaşımızın ileriye sür
dükleri değişiklik teklifi, mütekabiliyet esası
nın 'kabulü şartının da metne ilavesidir. Bende
niz yine Devletler Hukuku genel kaidesine uya
rak biraz daha ileri 'bir fikri arz etmek istiyo
rum. 

Mütekabiliyet şartı, aııdlaşmalar olsun olma
sın, beynelmilel bir prensibolarak Devletler Hu
kukunda 'kabul edilmiştir. Ancak devletler 
kendi hususi münasebetlerini tanzim eden iki 
veya birkaç devlet arası dostluk and lasın alarmda, 
türlü iktisadi ve sosyal meselelere taallûk eden 
özel andlaşınalarda, mütekabiliyeti ayrıca, hük
me ıbağlarlar. Bağlarlar ama, Devletler Huku
kunun bu kaidesi, her iki taraf mütekabiliyeti 
kullanabilecek duı anıda ise o hukuk, fiilen bir 
kıymeti ifade eder. 

Şimdi size bir misâl vereyim: İzmir'de, An
kara'da adam çiğniyen Türk Bayrağını yırtan 
iki Amerikalı'um buradan tez elden kaçırılarak 
İtendi memleketlerinde beraat ettiklerini hatır-
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latınak isterim. Amerika'da bâzı gemicilerimi
zin uğradığı gayet adi taaruz ve tecavüz olay
larının da yakın bir olay olarak hatıralarınız
da canlanmasını temenni ederim. Biz müteka
biliyeti kullanacak durumda mıyız? Bizim 
misyonlarımız Amerika'da onların burada 'bu
lunduğu kesafet kaçlar mevcut mudur? Ve 
biz bu mütekabiliyeti kullanacak vesileleri ih
das edecek bir kalabalık uyrutk kütlesine yal
nız Amerika'da değil her hangi bir yabancı 
memlekette, onılarıın Türkiye'de salhibıoldufcları 
nisbette salhip miyiz1? Hayır. Şu halde bizim 
mütekabiliyet esasini' fiilen kullammıamıiz ademi-
imkâm değilse de pak uızaik bir ihtimaldir. Bu
na binaen nazari bir hakiki Devletler Huku
kunda vardır diye hükme bağlamak da, bu ka
nunun metinine sıoksak da bundan ancak bir 
taraflı fayda, yabancılar İdilinde bir taraflı 
fayda sağlanabilecek; fakat Türk Milleti için 
yabancı memleketlerde bulunanı uyrukluların' 
azlığı ve böyle olayların bu sebepten hemen 
hemen biç ımeydama gelemiyeceği gerçeği dola-
y isiyle Türk Milleti bundan faydalamamıya-
caıktır. Bnaenaleyh, andliaşmaları yaıpaırken mü
tekabiliyet esası, diye kaıydetsek dahi, ki maa
lesef buma .rağmen çok kıymetli dostu'muz Ame
rikalılar, türlü cinai hâdiselerin faillerini Türk 
adaletinden kaçırmışlardır ve biz «özel andlaş-
mamız budur» diye ona 'boyun eğmişizdir. Ha
yır arkadaşlar, biz Lozan'ı bunun için imzala
madık. Lozan'da günlerce, hattâ inkıtaa se-
bebolarak Sayın İnönü'nün Lozan Via n dönüşü
ne sebebolan meselelerin başımda, adalet bağım
sızlığı vardı. Adlî kapüt'ülâsyonla.rdan kendi
mizi kurtarma mücadelesi yapan o büyük ada
mın o günkü hallerini hiç uınutmıaım. O za
manlar İzmit'te bulunuyordum. Yeni ilerlemiş 
ıolan Ordumuz înlgilizlerin karşısına gelmiş di
kilmişti. İzmit'te 'O gün izinliydim, inönü An
kara'ya dönüyordu, üzgündü. Müdafaa ettiği 
tez, Türk adalet bağımsızlığını tarihin zulümkâr 
sayfalarından kopararak yerine oturtmak idi. 
Bundan dolayı üzgündü. Biz şimdi bu hüküm
leri yeniden mütekabiliyet andlaşmalarına da
yanarak kamun metnine de slokarsak, bu haık-

, tan fiilen istifade edenıiyecelk olan Türk Mil
leti yine bir kapitülâsyon bağışında bulunmuş 
olacaktır. Bundan dolayıdır ki> bu •mütekaftr'-
liyete rağmen, bu maddeye bendeniz taraftar 
değilim. Yani yapılacak olan mütekabiliyet, 
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ıSayrn Coşkun Kırca arkadaşımızın tadil tek
lifinde «Milletlerarası andlaşımialar gereğince» 
tâbirini kaldırarak onun yerine «'Milletleraırası 
mütekabiliyet kuralı .gereğince» gibi bir tadil 
olması gerekir zannederim. Okunmadı, bilmi
yorum; fakat izahlarından böyle anlıyorum. 
Buna, rağmen bendeniz buna taraftar değilim. 
Bundan dolayıdır ki, ben bu maddede kamumun 
bir zanf •alâmetini görmekteyim. 3 mcü ve 5 nei 
maddelerde bizi zorlamaya çalışan yabancı dost
luğunu burada karşımda az çok .sırıtır görmek
teyim. Katiyen taraftar değilim, çok dikkat 
edelim. Bu kanunun türlü maddelerimde karşı
mıza türlü vesilelerle Türk Milletinin adalet 
bağımsızlığını, kültür bağımsızlığını kendi, kül
türüne salhübolma azmini zedelemeye çalışan 
sinsi maksadı göreceğiz. Bütün bu maddelerle 
mücadele hailinde bulunmaya sizi davet ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeye ka
dar muhakkak ki mücadele yaptınız. Bundan 
sonrasında da buna devamı etmenizi istirham 
îdiyorum. Bendeniz bu maddenin tayyedilme

dim istiyen bir teklif yazıyorum, bitiremedim, 
şimdi Makamı Riyasete sunacağım. Kabulünü 
istirham ederim. Aksi takdirde Sayın Baka
nın demim temas ettiği noktaları bir başka 
madde vesilesiyle arka. kapıdan yine evimize 
sokmuş olacağız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıiıbrahimoğlu. 
KEMAL SARlÎBBAHlîMOÖLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; Sayım.- Coşkun Kırca 
arkadaşımız benim konuşacağım, bâzı husus/l a -
ra da gayet veciz şekilde temas buyurdukları 
için fazlaca vaktinizi almıyacağım. Ancak, Sa
yın Asım Eren Beyefendinin fazlaca ileri bul
duğum hassasiyetine kısaca, cevap vermek is
terim. 

Hakikaten bendeniz de, h at ırlıyae akları üze
re, bu kanun tasarısı ile kabul edilen haklar
dan da ileri bir hakkın verilmesine taraftar 
olmadığımı daha evvel ifade etmiştim. Ama 
biz, umumiyetle ifrat ve tefrit arasında: bocala
rız, orta hali maalesef bukımayız. Ya aşırı bir 
yabancı hayranlığı yahut yabac-ılara karşı aşırı 
bir hak vermeme eğilimi işlerimize hâkim olur. 
Burada (arkadaşlarım, eşyamın tabiatından ve 
zaruretin zorladığı bir durumla, karşı karşıya-
ynz. 
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Adam gelmiş, burada memur, bir koloni; 

çocukları ilki, üç, beş, sene kalacak. Türkçeyi 
öğrenmek mecburiyetinde değil, çekip .gidecek 
adam. Kendi lisanı ile kendisi oikul açıp çocu
ğunu lokuıtaoak. Yıani bunun - mütekabiliyet 
esasına istinat da ettiğine göre - heır hangi bir 
mahzurunun mevcudolduğunu iddia etmek doğ
ru değildir. Kendi çocuğunu okutacak, bir 
sene, iki sene, altı ay. Omdan sonra çekip gide
cek. Yani, adam kendi çiocuığunu okutmasın, 
özel şekilde eğitmesin. Ne yapacak o halde? 
Türkiye böyle bir hakkı .tanımadığı takdirde, 
yabancı bir memur için, yabancı koloni için 
cazip biv memleket olmaktan çıkar. Zaten 
Türkiye geri ikalmıış bir memleket. 

ASIM EREN (Niğde) — Her milletim okulu 
var. 

[BAŞKAN — Müdahale 'buyurmayın, da'ha 
sonra söz isteyim, buradan beyanda •bulunursu
nuz. I 

KEMAL SARIİBRAHİMO&LU (Devamla) ! 
— Her milletin değildir, heır millete mensup, ! 
heı hanıgi bir millete mensup... I 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye konuşun 
Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Her hangi bir millete mensup vatandaşlar 
tarafımdan veyahut dermekler tarafımdan açıl
mış okuldur. O, ibu maddedeki okul mamasına 
değildir, özel okuldur, öz-alı hakları özel fay
dalar, özel menfaatler bekliyem okullardır. Bu
raya memur olarak gelen h»er hangi bir ya
bancı uyruklu şahıs para verip, munzam kü-
fetlere katlanıp, çocuğunu okutmak zorumda 
ıda değildir. Yani ıbuna Horlamaya lıalkikıımız . 
da yok. Türkiye geri kalmış bir memlekettir. 
Yabancı memleketlerden bilhassa medeni, ileri 
memleketlerden Türkiye'ye gelecek memurla
rın, temsilcilerin rağbet etmediği bir memle
ket. Bir de çocuklarının istikbalini körletecek 
birtakım tedbirlere tevessül ettiğimiz takdirde 
Türkiye rlısten/miiyen bir (imeımlelket haline gelir 
arkadaşlar. Türkiye'yi biraz daha cazip hale 
getirmek zorundayız. Hiç olmazsa eşyanın ta-
ib'iaitından idoğan zaruret İtere Ikarşı Ikoymaik 
doğru değil. Ve bunları önlemem»ek durumun
dayız. Bu itibarla mütekabiliyet esasımı her 
meselede gözetmek kayıt ve şartiyle, Sayım 
Coşkum Kırca'mım dedidiği gibi, biz orada 
okul açalım veya açmıyalım, mutlaka omlara ! 
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hak verirken, biz de hak almak kaydiyle bu 
maddenin. ımahzuru yolkftur. Bilâkis Türkiye'ye 
gelmesi melhuz iyi yetişmiş elemanların gel
mesini teşvik eder ve Türkiye'yi istemmiyen 
bir memleket halinde bırakmaktan alıkor. 
Onum içim ben de maddenin kabulünü v-e ayrıca 
Coşkun Kırca arkadaşımızın tekliflerini keza 
ilâvesini istirham ediyorum, efendim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu Hükümetin de, komisyonun 
da kabul ettiği ve bizim biraz daha daralt
mak iıst'cdiğiımiz ibu maddede hiçbir maksat 
aramak doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. Se
bebi şu: Diplomatik ve konsüler (mfiısyon'larm 
•bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra perso
neli son derece gelişmiş, genişlemiş olması bir
takım zaruretler yaratmıştır. Bu zaruretleri 
tanımıyan memleket yoktur. Rejimi, ideolojisi 
ne olursa olursa. İki, üç tane diplomatik veya 
konsüler personel kullanan bir diğer memle
kette, çocuklarını orada kendi mektebinde 
okutmak istemesi bir haktır ve bu hak bu
gün umumiyetle tanınır, Suudi Arabistanda 
tanır. Sovyet Rusya'sı da tanır. Bu mektepler 
özel okul değildir. Bu mekteplere Türk vatan
daşı olan çocuklar kayıt ve kabul edilemezler. 
Ve takririmizde şu husus mevcuttur. Şimdi oku
yorum takriri : 

«Milletlerarası hukuk uyarınca Türkiye'
de bulunan yabancıların çocukları için, mil
letlerarası teşekkül veya karargâhlara ve
ya Türkiye'de bulunan diplomatik veya 
konsüler misyonlara bağlı olarak öğretim 
kurumu açılması, İçişleri, Dışişleri ve Mil
lî Eğitim Bakanlıklarının mütalâası üzerine 
ve diplomatik ve konsüler misyonlar için müte
kabiliyet şartiyle Bakanlar Kurulu Kararname
siyle izin verilebilir.» 

İkinci fıkra : «Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olanlar bu kurumlara kayıt ve kabul edi
lemezler. Aksi halde okul derhal kapatılır.» 

Şimdi bunu buraya koymaktan maksadımız 
şu : Bugün vardır; zaruretleri Türkiye Hükü
meti de kabul etmiştir, izin verilmiştir. Ama se
faret içinde çalışan bir okul Ekstra teritoriali-
te'den istifade eder. Yani «hariç ez memleket» 
sayılır. Hariç ez memleket sayılınca buraya 
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Türk vatandaşı olan çocuklar kabul edildiği 
vakit bu okulu kapatmıya kalktığınızda size 
denebilir ki, hayır benim memleketim bu sefa
ret içindeki okul da sefaret müsillû hariç ez 
memlekettir, ona dokunamazsın. Ya? Kendi va
tandaşım cezalandır. Hayır bunların statüsü 
henüz diplomatik örf ve teamüllerde ıtamamiyle 
tesbit edilmemiş olduğu için ben bu zarureti 
tanırım, ama statüsünü de kanunla tesbit eder, 
her Devlete de, aksi halde bu mektebi ka
patırım diye evvelden bildiririm ve bunu da 
mütekabiliyet şartına bağlarım. Faydası yok 
bu mütekabiliyet şartının. 

Dışarda resmî vazife dle biraz bulunmuş bir 
arkadaşınız olarak arz edeyim ki, halen en aşağı
sından Roma'da, Napoli'de, Bonne'de, Paris'de, 
Londra'da, New - York'da, Washington'da bizim 
çocuklarımız Türk ilkokuluna gitmiyor. Bunun 
karşılığında biz kendimiz okul açma hakkım al
sak fena bir şey mıi olur? Ve bugün okul açılabi
lir, açılmıştır da. Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı 
personelinden öğreniyorum, Roma'da böyle 
bir okulumuz vardır. Diğer saydığım merkez
lerde de ilkokulların sefaretlere ve karargâh
lara bağlı olarak açılmasında büyük faydalar 
vardır. Şimdi başka bir Devlet bizden bunu 
istemiş, isteyebilir. Ama ben orada şu anda aç-
mıyacak olsam dahi, şimdiden açma hakkını 
ondan alır, ona öylelikle bu izni veririm. İlerisi 
için icabında orada benim personelim ve onla
rın çocuklarının sayısı arttığı zaman ayrıca bir 
izin almaya lüzum olmaksızın o hakkımı da kulla
nırım. Binaenaleyh, meselenin özel okıüculukla, 
hattâ yabancı özel okulculukla hiçbir ilgisi yoktur. I 
Sırf 'benzeri ve akla gelen bir husus olduğu 
için bu kanunna girmiş bir noktadır. Bu itibarla 
Hükümet ve komisyon metnine nisbetle iki 
noktada bu takririmiz bu imkânı da daraltmak
tadır. «Milletlerarası antlaşmalar gereğinoa ge
len yabancı uyruklu kişiler,» Turistik büro, 
turistik büroya bağlı olarak böyle bir mektep 
açmak bizim takririmize göre mümkün değil
dir, komisyonun metnine göre mümkündür. 
Bizim takririmize göre, ancak milletlerarası 
bir teşekkül veya karargâha bağlı olacaktır, 
(NATO veya CENTO gibi) Veyahut, bir sefa
rete veya bir konsolosluğa bağlı olacaktır, 
başka türlü açbmasına da cevaz vermiyor. Bir, 
tahditîi. îki, mütekabiliyet şartı arıyoruz. Bi-
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I naenaleyh, ayrıca şunu da Hatırlatmak iste

rim ki, Sayın Asım Eren'e, mütekabiliyet 
şartı, Devletler Hukukunun zımnen mevcudo-
larak her anlaşmanın altında yatan bir kaidesi 
de değildir. Mütekabiliyet şartı onu anlaş-
mıya koyduğunuz zaman vardır, yoksa yok
tur. Binaenaleyh, Hükümeti şimdiden bu gibi 
aranjmanları yaparken mütekabiliyet şartını 
aramaya zorlıyan bu kanun metninde her ha
lükârda, hem dahilî durumumuz bakımından, 
hem de milletlerarası münasebetlerimizin inki
şafı bakımından ayrıca fayda vardır. 

BAŞKAN — Açık oylamada oy kullanmı-
yan arkadaşlar var mı? (Var sesleri.) Lütfen 
kullansınlar. 

Buyurun Sayın Fahrettin Kerim Gökay. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
pek Muhterem Asım Eren arkadaşımın fikir
lerine iştirak edemiyeeğim. Bir kere yarım 
asır geçmiştir ki, insanlar ve bilhassa Avrupa 
milletleri birbirlerini daha iyi anlamak ve Av
rupa Birliği fikrine doğru gittiğimiz bir sırada, 

Şimdi okuyorum takriri : «Milletlerarası 
eski acı hâtıraları yâdederek birbirimizden 
uzaklaştırıcı tarzda idarei kelâm etmelerini 
kendilerinin yüksek insani vasıflariyle ben 
bağdaşır bulmadım. 

Diğer taraftan ona karşı cevap veren arka
daşımız da bizi geri kalmış bir memleket, rağ
bet edilmiyen bir memleket olarak tavsif etti
ler. Bunu da hiçbir vakit doğru bulmam. Bugün 
memleketimiz, gerek dünya üzerinde ve gerekse 
Avrupa'da, kültürel bakımdan ve diğer bakım
lardan, tarihî medeniyeti ile değil aynı zaman
da kendisine hürmet edilen ve değer verilen bir" 
memlekettir. Binaenaleyh, bir tezi müdafaa 
ederken, biz rağbet görmiyen bir memleketiz, 
biz geri bir memleketiz diye bir savunma yap
mayı da ben doğru bulmadım. Kendilerinden 
özür dilerim. Yani bu tarzda bir müdafaaya ih
tiyaç yoktur. Yalnız şu var ki, meselâ İsviçre 
gibi - kendi tezlerine karşı olanı söyliyeyim -
artık ilerlemiş, demokraside ve kültürde ora
da, Bern'de Almanca konuşulduğu için Fran
sız diplomatlarının yalnız diplomatlar ailesd-
ne mahsus olmak üzere özel bir okulları var
dır. Hattâ orada yalnız Fransızları almazlar, di-
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ğer kordiplomatiğe mensup olan ailelerin go
cuklarını da kabul edebilirler. Bu hükümran
lık hakkına da tecavüz olmaz, memlekette yeni
den bir kapütülâsyon ruhunu ihya etmek de
mek de değildir. Şu halde Coşkun Kırca ve ar
kadaşlarımızın vermiş olduğu takrirde müteka
biliyet esası muhafaza edilmek suretiylş ıbu mem
lekete gelen insanlar meselâ üç sene kalacak 
burada. Yarın buradan başka bir memlekete git
tiği zaman hiç olmazsa ilk tahsilini, orta tahsi
lini, lise tahsilini yine takibedebilsin. Bun
dan dolayı bu kolaylığın gösterilmesinin hiç
bir vakit ne hükümranlığımızı ve ne de millî 
hassasiyetimizi zedeliyeeek bir tarz olmadığı 
kanaatindeyim. 

Diğer taraftan mümkün olduğu kadar bi
zim daima müdafaa ettiğimiz bir tez vardır ki, 
Avrupa birliğine giderken ve uneskoyu kur
muş vaziyette iken daha iyi birbirimizle anlaş-
nııyalnn ama millî hassasiyetimizi muhafaza et
mek suretiyle, iş birliği yoluna gitmek tarafta-
nyrm. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamaya oy kullanma 
yan arkadaşlarımız var mı? (Var sesleri) Bu
yurunuz Sayın Eren. 

Sayın Karam üftüoğlıı lütfen oyunuzu biz
zat kendiniz atın. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz hakikaten söven bir in
san değilim. Bilâkis dünyadaki insanların te 
devlete tek anlayışa doğru gtimesini hayatın
da amaç güden bir insanım. Bu itibarla bura
daki savunmalarımın hiçbirisinin ifrat düşün
cenin eseri olmadığını, ama Lozan'da tahkim et
tirdiğimiz haklarımızı geçen birleşimdeki konuş
mamda arz ettim gibi kemirte kemirte, hangi 
kurmayların «Diş takiyesi» diye bir tâbir kul
lanmıştım. Bir kalenin tümünü zaptetmek müm
kün değilse, parça parça koparırız. Onun gibi 
verilmiş hakların tümünü zarre zerre, kemirte 
kemirte Türk Milletinden nez ve istirdat et
mek istiyen zihniyete karşı olduğumu arz et
mek istiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımın yaptıkla
rı beyanlara teker teker cevap vererek haklı 
olup olmadıklarını yüksek takdirinize terk ede
ceğim. Arz edeceğim deliller gerçeklere daya
nan delillerdir. Ve müspet olumlu deliller, arz 
edeceğim. Ve bunda benim ne kadar haklı oldu
ğumu, Türk" Milleti adına konuştuğumu, onun 
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Lozan'da bütün milletlere kabul ettirdiği hak
ları kemirtmek istemiyen bir zihniyeti savun
duğumu takdir buyuracaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın Eren bir dakika. 
Açık oylama muamelesi bitmiştir. Kaldırı

nız kupaları. 

Lütfedin Sayın Eren. 
ASIM EREN (Devamla) — Hakikat şudur, 

çok açıdır. Bugün gelen bu kanun metni daha 
yeni yapılıyor da, tatbikat bundan sonna baş-
lıyacak, diye bir durum yoktur. Türkiye'de bu 
başlamıştır. Fiilen tatbik ediliyor. Gelmiş, geç
miş hükümetlerimiz, bugünkü iktidarda olan 
Hükümet dâhil, müsamaha etmiştir, suçludur
lar. Hakikatte Defakto bir muamele karşımızda
dır. Emrivaki ile size istediğini kabul ettirmiş, 
'onu şimdi kanuni bir formül şekline sokma
ya çalış>an bir zihniyetle mücadele ediyoruz, 
bunu bilin. Bunun delili olarak Maltepe'de 
Vehbi Koç Okulunun biraız daha ilerisinde bir 
benzin- deposu karşısında da Amerikalıların 
kendi kolonilerine ait müstakil okulları var. 
dır. Bunu hanigi kanuna istinaden açnıışlar-
dır, soruyorum. Ytaıe muhterem Hükümete at
federek, 'burada mulhterenı bir Sözcü arkada-
şımuz dedi ki ; «Zaten Roma'da bir Türk oku
llumuz vardır.» Muhterem arkadaşlarım, eğer 
devletler buna müsaade ediyorsa kanunia ne 
lüzum vardır? Roıma'da diplomatlanmıızın ço
cukları için bir Türk okulu açılmışsa buna 
ne lüzum var? Bunun için böyle bir kanuna 
lüzum yoktur. Şu halde, neresinden: tutarsa
nız tutun, savunmalar sağlam değildir. Buıgün 
hakikat şudur ki ; mevcut fiili kanunsuz bir 
dunumu bize kanun şeklinde kabul ettirmek 
istiyorlar, kim'? Bu kanunu .getirenler. Haki
kat budur. Hangi kanuna istinaden Ameriıka-
lılar bu okulu açmışlardır, kendilerine soruyo
rum? Ve tahkikat yapmışlar mı, yapmışlarsa 
hangi neticeye varmışlar, lütfen Hükümet ce
vap versin. Mulhtereım arkadaşılarım, hakikat 
bu. Birinci mâruzâtım hu.. 

İkincisi; demin Kemıal Sarıihrahimoğlu ar
kadaşım konuşurken dedim ki; 'burada kala
balık koloniye malik olanlar bizimle müttefik 
olan iıki üç Devlet kolonisidir. Diğerlerinin 
pek az sayıda insanları vıardır.. Ne Çin, ne 
Jaıpon, ne Afganlı1 ve ne de başka bir mille-
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tin dostumuz olmalarına rağmen, kendileriyle 
barış halinde bulunmamıza rağmen hususi dip-
'lomatlara'rası bir okul açacak koloni kalaba
lığı yoktur ki açsın. Mevzuulbahsolan Ameri
ka Birleşik Devletleri, ingiltere - Dominyon-
lariyle •birlikte -, Fransa, italya, nihayet Al
manya'dır. 

Muhterem ark ad aşlarım, diğerleri mevzuu-
bahsolamaz zaten. Kolonileri yoktur. Bunlara 
'gelince; size ben istanbul ve Ankara'da ve bil
hassa istanbul'da, Sakıt Bemoit, Saint Joseph, 
Robert Kolej ve daha bir sürü muhtelif devlet
lerin mekteplerinin esasen mevcudolduğunu; 
primerden, ilik devreden başlıyarak yüksek se
viyeye kadar çıkan tahsil seviyelerine malik 
bulunduklarını; aıma. üniversite tahsili veremi
yorlar ise bunun ieıin- de üniversite tahsilini 
anasından, bahasından ayrı yapaibilecek rüşt 
yaşına gelmiş »olan çocukların pekâlâ kendi 
memleketinde "bunu yapmak veya bizim üni
versitemize yabancı .olarak, Üniversiteler Ka
nunumuz gereğince, hükümlerine uyarak gir
mesi imkânının me'vcud olduğunu arz etim ek is
terim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi esasın
da Başkent*te, izmir'de ve istanbul'da her tür
lü eskiden mevcut, Lozan Ahdi ile de tahkim 
edilmiş, bekaları sağlanmış <okul ve kolejleri 
mervcudolaın milletlerin dipıliomatlararası kıendi 
çocuklarına münhasır namı altımda yeniden 
mektep acımak izni almalarına, lüzum yok. Bu
nu zaten bizden istemiş değiller, bizi dinlemiş 
değiller ki, mekteplerini açmış okutuyorlar. 
Biz Kıraidan ziyade Ki rai taraftarı olarak is
temedikleri şeyi semahatlc kendilerine vermek 
için âdeta buralarda onların haklarını onlardan 
'fazla savunan insanlar tavrı takınarak böyle-
bir kanunu getirmek ve onları savunmak du
rumuna niçin düşüyoruz, anlamıyorum ? Bu 
içimizde olan bir hissin sevkı ile midir, anla
mıyorum, sebep yok. Böyle bir semahate sebep 
yök. Gerçek bir gerekçeyi hiç kimse burada 
ıserd etmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, sefaretlerin, kon
soloslukların mahdut iki üç şehrimizde bulun
ması dolaıyiısiyle, oralarda da esasen yabancı, 
kendi milletlerinin eskiden beri mevcut .okul
ları olduğu için ayrıca bir diplomat çocukla
rına mahsus okullar açmasına lüzum olmadığı 
Iböyleee meydana çıkmaktadır. 
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Harieez memleket sayılan binalarda okul 

veya kurs tedrisatı yaparlar da buna biz mâni 
olur muyuz, meselesi hakkında Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımın beyanına gelince : Harieez 
memleket muafiyetime malik olan konsolosluk 
ve elçilik binalarına esasen müdahaleye hiçbir 
devletin hakkı olmıyacağından, o binaların dâ
hilinde her türlü kültür faaliyetlerine mütaallik 
kanuni bir semahate de zaten lüzum yoktur. Bu
gün yapmıyorlar mı? Yapmakta oldukları küİ-
tür faaliyetinden gayrı bin türlü faaliyetleri 
vardır. Bir kısmı selim, bir kısmı da habistir 
belki. Bunların hangisine müdahale etmek hak
kına mâlikiz? Müdahale edeceğiz diye kanun yap
tık; edebilir misiniz? Müdahale etmiyeceğiz diye 
de kanun yaptık, ne kıymeti var? Yani lüzumu 
yok. Harieez memleket muafiyetini taşıyan bina
lar içindeki her ürtlü faaliyetlerine mütaallik 
lüzumsuz hükümleri izhar etmek yerine, Türk 
Milletinin ana halklarına taallûk eden hüküm
lerle meşgul olsak zannederim ki; T. B. M. M. 
nin varlığını Türk Milletine daha çok yaklaştır
mış oluruz kanaatideyim. 

Biaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, hangi 
cephesinden bakarsanız bakın, arz ettiğim sebep
lerle bu kanunun ne tesiri vardır, ne mazideki 
emrivakilere tesiri olacaktır, ne de istikbalde bu 
hususta fazla bir ümide kapılacak bir tesir ge
tirecektir. Bu itibarla bendeniz lüzumsuzluğuna 
kaani olduğum içindir ki, tayyını isterim. 

Pek muhterem üstadım, hakikaten kendileri
ne derin hürmetim mevcudolan Fahrettin Ke
rim Kökay arkadaşımıza şu cevapları vermek is
tiyorum: Eski hâtıraları ihya etmekten maksa
dım insanları 'eski hâtıraların kanları içinde ye
ni kötü istikametlere tahrik etmek değildir. Ama 
unutmamalıdır ki, milletler birbirleri arasındaki 
münasebetlerde yeni haklar tanırken, alırken ve
rirken, geçmişteki münasebet şekillerinin de bir 
âmil olduğunu kabul etmek zaruretindeyiz. Bu
gün birdenbire Sovyet Rusya'ya her hangi bol 
bir semahate razı mısınız? Bugün Heybeli'de yük
sek tedrisat yaparak, dünya ordodoks âlemine 
yüksek tedrisatı bitirip, Makarios da dâhil ol
mak üzere, Ortadoks Ruhban Sınıfını yetiştiren 
okulun içinde neler döndüğünü biliyor musu
nuz? Bunlara semahate ne lüzum vardır? Bu iti
barladır ki, bendeniz hâtıraları hatırlamayı 
milletin bir vekili olarak boynuma borç biliyo
rum. Hiçbir tahrik peşinde değilim. Katiyen Şö-
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ven değilim, tekrar arz ediyorum. Ama, buna 
mukabil Türk Milletinin aziz haklarından şu ka
darını feda edecek bir ifade kullanmaya kendim- i 
de hak görmüyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Avrupa'da kon
solosluklar ve elçiliklerarası münasebetlerde ken
di hususi okulları vardır ve hattâ başka elçiler i 
de her hangi bir başka elçiliğin okuluna dahi ço- ı 
cuklarını gönderirler diyorlar. Avrupa'da, Ame-
rika'da her hangi bir devletin kanunlarının han- î 
fisinin müsait, hangisinin gayrimüsaidolduğu ı 
hususunda lütfen delil göstersinler. Ben şuna I 
eminim ki, bizim semaıhatimizi en ileri devletler
den her hangi birisi kendi kanunlarına koymuş 
değildir ve koymaz. Ama, haricez memleket mu
afiyetine mâlik binalarda istedikleri faaliyeti ya
pabilirler. Zaten ona biz ne karışabiliriz? 

Kendi aralarında kültür mübadelesi yapma- j 
lan meselesi gelince; bu muhterem arkadaşlarım, j 
bizi ilzam edecek bir beyan değildir. Biz Türk j 
Milletinin menfaatleri için konuşuyoruz. Avru
pa'da herkes istediği giıbi gezsin, istediğini yap- i 
sın. Onların kanunları kendi hudutları içindedir. ı 
Ama Türk kanunları, Türkiye CumJhuriyeti hu- j 
dutları içinde mer'i olmak gerekir. Oradaki mü- | 
samahalar bizi ilzam etmez, bizim için de aleyhi- j 
mizde delil teşkil etmez. Bundan dolayıdır ki, i 
bendeniz mütekabliyet esasını - demin de arz et- j 
tiğim sebebi de ilâve ediyorum - fiilen kullana- i 
mıyacâk durumda olduğumuz için, kabul etsek 
bile kıymeti olmıyacağından ve esasen Avrupa'
da çocuğu olan bir diplomatın pekâlâ bulundu
ğu şehirde emsali daima mevcuttur, kendi yaban
cı okullarında okutma imkânı her zaman mev- j 
cudolduğundan, ben dahi kendi çocuğumu bu 
şekilde Almanya'da bulunduğum zaman onların ı 
ilkokulunda okutmuş bulunduğumdan ve her j 
diplomatın da çocuğu bu şekilde okuyabileceğin- i 
den, ayrıca sefarethanelerimizde iki, üç tane dip
lomat çocuğunu toplayıp da bir ders verecek bir 
okul ihdas etmek yahut mahalleler arasında bir 
Alman okulu gibi bir Türk okulu açmak, bir j 
ingiliz okulu gibi Türk okulu açmak gilbi bir ga- j 
rabete gitmenin doğru olmıyaeağı kanısındayım. J 
Böyle bir ümit ile böyle semalhatlere gitmenin de ' 
ucuz haklar vericilik sistemi gibi bir şey olaca-
ğını bilhassa arz etmek isterim. Bundan dolayı- j 
dır ki, bu maddenin tayyını, bu lüzumsuz kıral- i 
dan ziyade kıral taraftarlığı yapian, lüzumsuz i 
semahat yapan, hiçbir faydası okuyacak mevcut ' 
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emrivâkileri bize kanuni şekilde kabul ettirmeye 
çalışan bu maddenin kaldırılmasını ve Hükümet
ten de bu madde tedvin edilmeden evvel hâsıl 
olur da Amerika Birleşik Devletleri kendi teba
ası dçin okul açar, nasıl olur da başka bir devlet 
bunu yapar, bu hususta takibatta bulunmasını, 
bunu izah etmesini rica ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Milî Eğitim Bakanı bu
yurunuz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Eren'in sorduğu soru
ya cevap arz etmek mecburiyeti ile huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşımız neye dayanarak bugünkü 7 nci 
maddenin ifade ettiği hükümde bir işlem ya
pıldığını sordular, öyle zannediyorum ki, ve
receğim cevap son derece basit olacak: Mevcut 
andlaşmalar bu neviden kuruluşlara müsait bir 
hüküm taşımaktadırlar. Bu andlaşmalarda mil
let iradesini temsil eden meclisler tarafından 
kabul edildiği için kanun mahiyetinde hüküm
lerdi, binaenaleyh bu uygulandı. Şimdi Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak bu fiilî duruma daha 
da vuzuh vermek ve bunun hududunu çizmek 
mecburiyetiyledir ki, bu maddeyi Muhterem 
Heyetinize getirmiş bulunuyoruz. Bu okullar
da Türk çocuğu bulunmamak kaydı zaten and
laşmalar gereğincedir. Biz yalnız bu noktayı 
gözetiriz. Bunun dışında teftiş ve murakabe 
gibi eğitim bakımından bir yetkimizin de olma
ması gerekir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, buyuru
nuz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ortada se
mahat yahut müsamaha diye bir şey olmadığı
nı Sayın Asım Eren arkadaşımıza belirtmek is
terim. Bâzı şeyleri birbirine karıştırıyor. Hey
beliada okulu ile Fransız Sefaretine bağlı olan 
okul arasında hiçbir münasebet mevcut değil
dir. Heybeliada Okulu bakımından kendile
riyle yüzde yüz mutabıkım. Heybeliada Oku
lunda lüzumsuz semahat ve müsamaha gösteril
miştir. Ama Heybeliada Okulu bu kanuna göre 
yabancılar tarafından açılmış ve üstelik Lo-
zon'daki mektup teatisine hiçbir surette tabi ol-
mıyan özel okul mahiyetindedir ve Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim. Bakanlığı bugün is
tese bir vakitler semahat ve müsamaha neti
cesi verilmiş olan hususları geri alabilir. Hattâ 
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bu mektebi kapatabilir. Heybeliada Okulu bir 
diplomatik veya konsüler misyona tabi değildir. 
Bir milletlerarası karargâha veya teşekküle bağ
lı değildir. Bir kere meseleleri birbirine karış-
tırmıyalım. Hiç alâkası yok. Burada bahset
tiğimiz şey şu: Milletlerarası münasebetler iler
lemiş, bir memleket diğer bir memlekette bir se
faret açmış; efendim eğer onun mektebi varsa 
orada okutsun. Hayır, burada bilhassa mev-
zubahsolanlar ilkokul çocuklarıdır. Kolejin ilk
okul kısmı var mı? Saint Joseph'in var mı? 
Biz burada Millî Eğitim mevzuatımız icabı ya
bancı özel okulların ilköğretim kısmı olmasına 
zaten pek yerinde olarak, pek haklı olarak mâ
ni olmuşuz. Buraya gelen çocuk, bırakınız Mil
letlerarası" NATO karargâhlarını, açınız kor
diplomatik listesini, Amerikan Sefaretine bakı
nız. Bunların sadece Ankara'da sokaklarda oy
nayan en aşağı 200 - 300 tane ilkokul çağında 
çocuğu vardır. Biz bunları okutmak imkânım 
tanıyacak mıyız? Bütün bunlar milletlerarası 
münasebetlerin zaruretinden doğmuş, zaten hu
kuk da bu sebepten doğmuş; buna binaen kar
şılıklı olarak kabul edilmiş. Biz istesek do, is
temesek de zaten kabul edilmiş. Bu izni de ver
mişiz Haricez memleket deniyor, bununla bir 
ilgisi yok. Sefaret binaları haricez memleket 
esasından istifade ederler. Ne için istifade 
ederler? Diplomatik vazife görmek için istifa
de ederler. 

Sefaret binası içinde veya bahçesinin yanın
da açılacak olan, bilfarz bahçesinin yanında de
ğil duvarının yanında açılmış olan sergide kül
türel resimleri teşhir ediliyor. Türk Hükümeti 
icabederse polisini gönderir, bu resmî, çerçeve
yi ortadan kaldırabilir. Bunun haricez memle
ket kaydı ile devletler hukuku bakımından hiç
bir ilgisi yoktur. Çünkü her hukuk kaidesi gi
bi haricez memleket kaidesi de o kaideden isti
fade eden sefarete diplomatik vazife görmek 
bakımından imkân tanır. Gerisi ancak izne tâ
bidir. Gelir Hariciyeden izin alır. Ben sefare
tin duvarında şu resimleri teşhir etmek istiyo
rum, der. tzin verildiği takdirde teşhir edebi
lir ve istendiği anda da bu izin geri alınabilir. 
Okul açmak da bundan ibarettir. Okul açmak 
da bir sefaretin diplomatik vezaifi meyanmda 
değildir. Okul açmak bir konsolosluğun vezaifi 
meyanmda değildir. Bu sebeplerden dolayıdır 
ki, ilgili devletin bu gibi kurumlar üzerinde 
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daima müdahale hakkı mevcuttur. Devletler 
hukuku bakımından da mevcuttur. Şimdi bu
rada biz ne yapıyoruz? Kendi Hükümetimizi 
bağlıyoruz. Ne diyoruz? Mecbur olmuşuz, 200 
tane Amerikalı çocuk var, ilkokula gidecekler. 
Sadece o çocuklar gitsin diye Amerikan Sefa
retine bağlı olarak Ankara'da bir mektep açıl
masını İçişleri, Millî Eğitim ve Hariciye vekâ
letleri uygun görmüş, Bakanlar Kurulu izin 
vermiş. Bir kere bu izni geri aldığımız takdir
de ; ki her zaman alabilir bir idari tasarruf na
sıl ısdar edilmişse, idari hukukun umumi kai-
desidir, aynı şekilde yine bir Bakanlar Kurulu
nun karar ısdarı suretiyle bu izni geri almak 
da mümkündür; geri aldığımız takdirde hukukî 
düzeni de ayrıca ihlâl etmiş olmazsınız. Şimdi 
ne diyorsunuz? Bu 'okulları açmak için ey 
Hükümet, sen Amerikan Sefaretine bağlı ola
rak sadece Amerikan çocuklarının devam ede
ceği bir okul açılmasına izin verebilmek için, 
Amerikan Hükümetinin de ieabettiği zaman 
Türk Hükümetinin Amerika'da Türk Sefareti
ne bağlı aynı şekilde bir ilkokul açmasına izin 
vereceksin. Bu talebi yapmaya mecbur ediyor, 
Bu kötü bir şey mi? Kendileri buyurdular ki, 
ataşemiliter olarak bulundukları Almanya'da 
Alman ilkokuluna gönderdim okuttum, diyor
lar. Mâni olmak istediğimiz bir şey bu. Ben 
kendilerine beyan edeyim ki, bugün Millî Eği
tim Bakanlığımız tarafından kabul edilmiş bir 
zaruret olarak Roma'da böyle bir okul vardır 
Daha da zaruretler vardır. Bugün sadece Pa
ris'te ve civarında aşağı - yukarı 100 tane Türk 
çocuğu vardır ki, Türk ilkokuluna gitmiyorlar. 
Sayın Asım Eren, Almanya'da Berlin'de bir 
Türk ilkokulu sefarete bağlı olarak bulunsaydı 
çocuğunu Alman ilkokuluna göndereceğine Türk 
ilkokuluna göndermeyi tercih etmez miydi? Bu 
imkânı açmak lâzımdır. Bu imkân nasıl açı
lır? Şimdiden Hükümeti zorluyoruz, diyoruz 
ki; eğer Fransızlar böyle bir izin verilmesi için 
müracaat ederlerse yahut daha evvel izin için 
müracaat etmişler de bu izin verilmişse, şimdi 
onlardan mütekabil olan şeyi sen de istiyecek-
sin, diyoruz. Bu mecburiyeti temin ettiğimiz 
takdirde kötü mü olur? Bunun özel okulla fa
lan da alâkası yok. Türk vatandaşı olan ço
cuklar buraya gidemez diyorsunuz. Giderse ne 
olur? Kapatılır, kapatılması da mümkündür. 
Bunun haricî memleket istisnası ile de hiçbir 

249 — 



M. Meclisi B : 113 25 . 6 . 1964 O : 1 
alâkası yoktur. Hukuku düvel bakımından se
faret binasının içinde ise, evet sefaret bina
sının içine giremezsiniz, dışında ise bal gibi 
kapatırsınız. Sefaret binasının içine giremez
siniz; ama mektebin işlemesine mâni olmak için 
bütün emniyet tedbirlerini alabilirsiniz. Bunu 
yaptığınız takdirde de asla hukuku düveli ih
lâl etmiş olmazsınız. Bunu Sayın îjihat Erim'-
lc oturduk, aşağı - yukarı bu işlerden anlıyan 
insanlar sıfatiyle orasını burasını tetkik ettik 
ve bu takririn, Hükümet metnini, komisyon 
metnini tahdideden ve menfaatlerimizi daha 
iyi koruyan ve bir ihtiyaca tekabül eden bir 
metin olduğu kanaatine vardık. Hiçbir suret
le hiçbir Devlete en büyük dostlarımıza ve müt
tefiklerimiz de dâhil olmak ne semahat ve ne 
de müsamaha için değil, fakat Türkiye'nin 
hakları kendi ihtiyaçları bakımından koruna-
bilsin diye bu takriri verdik. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, kıymetli fikirlerinden hakikaten 
faydalandığım ve burada daima zevkle dinle
diğim Coşkun Kırca arkadaşımızın konuşması
na karşılık tekrar bâzı noktaları kendilerine 
açıklamak zaruretindeyim. Bir defa, ilk tahsil 
yapmak zaruretinde olan iyiküz Amerikan ço
cuğunun sokakta oynadıklarından bahsettiler. 
Ama, gelen metinde yabancılara ilk tahsil için 
bu imkânı veriyoruz, diye bir kayıt yoktur. Bi
naenaleyh, o gerekçe ile metin arasında bir mu
tabakat yoktur. O savunma bu metne taallûk 
etmiyor. Eğer teklif ediyorlarsa, yalnız yaban
cıların ilk tahsil çağındaki çocukları için kendi 
çevrelerinde Türk uyruğunu da kabul etmeme
leri şartı ile böyle okullar, kurslar v. s. açıl
sın diye bir tahdide, gitmişlerse ve bu tadille
rinde varsa, savunmaları haklı görürüm. Aksi 
takdirde bu metin o savunma ile savunulamaz. 
Bu metin ilk tahsile münhasır bir metin değil
dir. Nitekim muhterem arkadaşlarım, size ik
tisadi yardım yapacağız diye vadettiler ve Ro-
bret Kolejin yüksek kısmını o suretle bize aç
tırdılar. Yani demek istiyorum ki, daima mad
di bir karşılık vererek, âdeta satmalarak kül
tür bağımsızlığımızın bir parçasını, zerre zer
re koparılan haklarımızı bugün bir kanun met
ni ile tamamen elimizden koparmaya çalışıyor
lar. 

Ben tekrar arz ediyorum, eğer ilkokul tali
si! ine münhasır olarak tadil önergeleri gelecek
se, kabul edeceğim. Kaldı ki onun dahi zayıf 
tarafları vardır. Yabancı ülkelerde diplomat
larımızın çocuklarının sayısı Türkyi'deki ya
bancı diplomatların çocuklarının sayısının 
% 10 ununu bile geçmez. Bizim 50 - 40 çocu
ğumuz Roma'da, Paris'te Bonn'da, Washing-
ton'da, Londra'da, Türk ilkokul tahsilini yapa
bilecek diye burada binlerce yabancı uyruklu 
çocuğu içine alan ve Amerikan bayrağını, İn
giliz bayrağını ikide bir sokaklarımızın orta
sında dal dal andıracak şekilde, kendi millî bay
ramlarına mütaallik bayrak seromonilerine iki
de bir gözlerimize batacak şekilde yapacak olan 
bu okulları açmalarına cihetteki razı değiliz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu şekilde ga
yet az birkaç Türk çocuğunu sözde açılacak okul
larda okutma karşılığında biz bunu yapıyoruz 
diyenlere şunu da tekrar ediyorum; acaba o 
Devletin şimdiye kadar tedvin ettiği kanunlar
da bu imkân var mıdır? Hattâ Sayın Bakanın 
demin «andlaşma dolayısiyle bunu yaptık» de
mesine karşılık, kendi kendime, o halde kanu
na ne lüzum var, dedim. Emrivakiler devam 
ediyor, andlaşmalar var, o da kanun şeklinde 
çıkmıştır. Onun mer'i olduğu müddette mün
hasır olarak içimizden kan sıza sıza tahammül 
edeceğim. Müddeti bittiği zaman elbette benim 
yerime bu kürsüye çıkacak olan. bir Türk çocu
ğu benim sözlerimi tekrarlıyacak ve bu hakla
rın verilmemesini bir daha savunacaktır. Buna 
eminim ve bununla meteselli oluyorum. Kaldı 
ki, ben şimdiden türlü türlü - burada yine se
mahat tabirinde ısrar ediyorum - semahat şek
linde, ki rai dan ziyade ki rai taraftarı olarak, biz
den hiç istemedikleri şeyleri onlara bağışlıyarak, 
bol keseden atarak kanun yapmanın asla doğru 
bir yol olmadığı fikrindeyim muhterem arka
daşlarım. Biz eğer bu yola gidersek, arkasından 
yerli birtakım taleplerle de karşılaşmak ihtima
limiz vardır. Biliyorsunuz ki, bilmem hangi 
dille gazete çıkaran insanları mahkemeye sevk 
ettik. Hangi dilde bize mecmua broşürleri gön
derip de reklâm yapan insanları kanunun pen
çesine tevdi etmeye uğraştık. Şimdi onlar bu
gün bPızı noktalarda şu kanunla savunulmak 
istenen kitlelerden çok daha haklıdırlar. Çünkü, 
onlar 'hâlâ en ufak bir'haklarına dahi malik ol
muş değillerdir. O halde tutup kendi dertleri-
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mizi unutup da kendimizin derman bulmamız j 
gereken dertlerimize dermanı aramaktan vazge- | 
cip de, lüzumsuz semahatlerlc yabaneıperestlik 
yolunu terk etmemekte ısrar etmeyi ne Hükü
mete, ne komisyona ve ne de başka arkadaşlara 
yakıştıramıyorum, doğru görmüyorum. Bu ı 
kürsüde ancak Türk Milletinin reci hakları sa- | 
vunulur. Mütekabiliyetten fiilen faydalanamı- I 
yacağımız zaman, devam ettiği müddetçe müte
kabiliyet diye bir andlaşmaya girmeyin, yap
mayın ve vermeyin o semahati ve o da burada j 
açmasın. Onların seslerini, kendi çığlıklarını, i 
duymak istemiyorum. Türk okulları vardır. J 
Ben nasıl kendi çocuğumu mecbur kaldım gön- j 
derdimse o da göndersin. Bayan Fatma'nın | 
okuttuğu Türk okulunda, Türk kültürünün 
ne demek olduğunu bizi yakından tanıyarak 
anlasınlar. İnsanlar küçükten birbirlerine ısı
nırsa milletlerarası dostluk ve barış havası te- < 
essüs eder. Bunun da yolu yabancı memleket
lerde bulunan insanların o yerin kültür mües
seseleriyle haşir - neşir olmak, oralara girmek 
suretiyle birbirine kaynaşmaya sevk edilmesi
dir. Bunları birbirinden ayırıcı hükümler ya
ratmak dünyada insanları kardeşliğe, dostluğa 
sevk etmekten uzaklaştırmak demektir. Bu me
tin bu bakımdan da mahzurludur. Ondan do
layıdır ki, muhterem arkadaşlarım; bu 7 ııci 
maddenin kabul edilmesinin katiyen taraftarı 
değilim. Rica ederim, tay teklifimi kabul bu
yurmanızı Türk Milletinin yüksek menfaatleri 
adına tekrar istirham ederim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak başka 
söz istiyenL Yok. Madde üzerinde verilmiş bu
lunan değişiklik önergeleri var. Bunları aykı
rılıkları itibariyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin mütekabiliyet esasının fii

len Türk kolonileri için yabancı ülkelerde tat-
bikma ihtimal bulunamıyacağından, Türkiye'
de yabancı okullar da zaten mevcut bulundu
ğundan, tasarıdan çıkarılmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
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«Madde 7. — Milletlerarası hukuk uyarınca 

Türkiye'de bulunan yabancıların çocukları için 
milletlerarası teşekkül veya karargâhlara veya 
Türkiye'de bulunan diplomatik veya konsüler 
misyonlara bağlı olarak öğretim kurulu açılma
sına, İçişleri, Dışişleri ve Millî Eğitim Bakan
lıklarının mütalâası üzerine ve diplomatik ve 
konsüler misyonlar için mütekabiliyet şartiyle 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle izin verile
bilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar bu 
kurumlara kayıt ve kabul edilemezler. Aksi 
hakle okul derhal kapatılır.» 

Kocaeli İstanbul 
Nihat Erim Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeleri sırası ile tekrar 
okutup oylıyacağım. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, komisy onumuz; 
maddeyi muhterem arkadaşlarımızın buyurduk
ları noktalarda önemle mütalâa etmek arzusun
dadır. Bu münasebetle müsaade buyurulıırsa, 
maddeyi geri alıp yeniden tezekkür ettikten 
sonra yüksek huzurunuza getirmek arzusunda
yız. Sayın Başkanlığın bu hususu temin etme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Yedinci madde komisyonun 
talebi üzerine komisyona verilmiştir. 

MADDE 9. — özel bir öğretim kurumu aça
cak veya açılmış bir kurumıı devralacak olan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin 
temsilcilerinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sa-
hibolmak; 

2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden 
mutlak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir 
suçtan veya kasti cürümden dolayı 6 ay veya 
daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş 
olmak; 

3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak; 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, 8 nci mad
dede Geçici Komisyonun derpiş etmiş olduğu 
maddeyi okutmuş bulunmaktayız. Bu arada 
Sayın Hilmi İncesulu tarafından verilmiş bulu
nan bir önergede "müzakere edilmekte olan-8 nci 
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maddenin Geçici Komisyon metni olarak değil 
de, Hükümet metni olarak görüşülmesi husu
sunu istenmektedir. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere etmekte olduğumuz özel okullar 

kanun tasarısının Komisyonca çıkarılmış olan 
8 nci maddesinin komisyon metnine ilâve edile
rek 8 nci madde olarak müzakeresini arz ve tek
lif ederim. 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Sayın incesulu, lütfen takriri
nizi izah eder misiniz? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Müsaade 
ederseniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M L M Î İNCESULU (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümet tasarısının 8 nci mad
desi, muayyen bir maksada cevap verecek şekil
de konulmuştur. Bu maksat, görevleri arasında 
din hizmeti bulunan derneklerin yeniden sırf 
dinî maksatla tedrisat yapacak okulları açma
sına mâni olmak içindir. Mucip sebebi de bu 
yoldadır. Bugün tatbikatta da böyle bir hükme 
ihtiyaç vardır. Komisyon bu maddeyi - mucip se
bebini okudum - tatmin edici bir kayıt koyma
dan çıkarmıştır. Halbuki, tatbikatta Hükümetin 
getirdiği madde çok lüzumlu ve üzerinde ısrarla 
ıdurulması lâzımgelen bir konudur. Anayasamız 
din işlerinin Devlet vazifeleri arasında muay
yen bir merci tarafından idare edilmesini âmir
dir; 19 ncu maddesiyle. Halbuki bunun dışında 
özel vakıflar, özlel dernekler ve özel teşebbüsler 
vardır ve ileride de olabilir. Bunlar da tamamen 
dinî tedrisat yapmak ve din adamı yetiştirmek 
maksadiyle özel okul kurabilecek demektir, bu 
8 nci madde çıktıktan sonra. İkisini bendeniz 
bağdaştıramıyorum. Komisyondan ricam, mad
deyi hangi mucip sebeplerle, Hükümet metnin
deki 8 nci maddeyi hangi mucip sebeplerle çı
karmışlardır, izah buyurmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, adına Sayın Ülkü 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, 8 ncıi maddeyi 
Komisyonumuz bilhassa lâiklik prensibi ile bağ-
daştıramadığı için buradaki metni, bu madde
yi bugüne kadar devam edegelen usul ilp Millî 
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Eğitim Bakanlığının idare etımesind uygun bul
muş ve o münasebetle bu maddeyi çıkarmış du-
rumld'adır. Zira yarın bir heyet, «Efendim, fi
lân okul nasıl Millî Eğitim Bakanlığının emrin
de, iradesinde ise ve ona muvazi özel okul aç
mak imkân dâhilinde ise, ben de böyle bir özel 
okul açarım» dediği zaman, buna sarih olarak 
verilecek bir cevap belki vardır; ama tatminkâr 
mıdır bilmem. Bu münasebetle yapılan müzake
relerde bu maddeden bahsedilmemesi, maddenin 
çıkarılması daha uygun mütalâa edilmiştir. Fa
kat şimdi Sayın Hilmi Incesulu'nun eğer mü
talâalarına iltifat buyurulursa, Sayın Komisyon 
'Başkanı ile de istişarede bulunduk, Komisyonu
muz fazla bir ısrarda bulunmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Eren, siz Sayın İncesulu 
tarafından verilmiş önerge üzerinde mi konu
şacaksınız, yoksa 8 nci madde üzerinde mi? 

ASIM EREN (Niğde) — 8 nci madde üze
rinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, peki efendim. 
Saym Ataöv, zatıâliniz Saym Hilmi İncesu

lu'nun verdiği takrir üzerinde mi konuşacaksı
nız, yoksa madde üzerinde mi? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 8 nci mad
de müzakereye tabi tutulursa 8 nci madde üze
rinde konuşacağım. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Saym Ba
kan nasıl bir görüştedir, öğrenmek mümkün 
müdür? 

BAŞKAN — Bakanın kendisine bağlıdır. İs
terse söz almak imkânları mevcuttur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM ('Bursa) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 

ÖKTEM (Bursa) — Efendim, Hülkümet tasa
rısında 8 nci madde kabul edilmiş olduğuna 
göre bu haliyle Hükümet elbette bunu bir düşün
ceye dayalı olarak getirdi. Hükümet görüşü odur 
ki, Anayasamızın 153 ncü maddesinin hüküm
lerinin mahfuz tutulabilmesi böyle bir hüküm 
getirmek ile daha da kuvvet bulacağından, bu 
inançla bu maddeyi getirmiştik. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
Oylarınıza sunacağım. 

(Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

— 252 — 



M. Meclisi B : 113 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. I 

Kabul edenler... Kabul etımiyenler... önerge ka- I 
bul edilmiştir. 

Komisyon tarafından çıkarılmış bulunan se
kizinci madde Hükümet tasarısındaki sekizinci 
madde olarak Komisyon metnine ilâve edilecek 
ve o şekilde müzakere edilecektir. 

Şimdi, Hükümet tasarısında mevcut sekizin
ci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Din işleri amaç ve görevleri 
arasında bulunan tüzel kişiler, yeniden özel 
okul açalmaz, işletemez ve özel okul kurucusu 
olamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, sekizinci 
madde üzerinde buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Başkanlık ile aramızda bir 
anlam farkı olduğunu zannediyorum. Bendeniz 
esasen, tasarıda Komisyonun 8 nci madde olarak 
getirdiği, Hükümetin 9 ncu maddesi üzerinde 
iiöz istemiştim. Şimdi mademki söz verdiler, bun
dan faydalanarak bu ruhban meselesine aidolan 
kabul edilmiş bu önerge hakkımda mâruzâtta bu
lunacağım. 

ister islâm dinine olsun, isterse diğer dinle- j 
re mütaalliJk ruhban sınıfının yetiştirilmesi ve- I 
ya alelûmum vatandaşlara dinî telkinat ve eği
timde bulunmasını amaç edinen öğretim kurum
larının kurulması hususundaki Hükümetin ge
tirdiği maddenin Komisyon tarafından çıkarıl-
mış olmasını bendeniz isabetli buluyorulm. Çün
kü, esasen buna aidolan umumi hükmü biraz j 
evvel kalbul ettik. Bu kabul ettiğimiz umumi j 
mad>d'e dolayısiyle - ki biliyorsunuz 5 nci mad- j 
denin 1 nci bendinde bir «açaıriazlar» kısmı var - j 
onlara da şümulü olan bir hüküm 5 nci maddenin J 
1 nci fıkrası halinde kabul buyurulduğundan, j 
yeniden dinî tedrisata taallûk eden hususlar di- i 
ye, işi iğlak ederek 5 nci madîdenin 1 nci ben
di hükmünü zaıfa uğratır bir yola gitmek hem 
kanun tekniğine,, hem de takibettiğimiz millî 
almaca uygun düşmez. Andlaşmalar gereğince 
eğer verilmiş haklar varsa, demin de arz etti
ğim gibi, zaten onlar kalbul edilmiş emrivakiler-
dir. Hukukî mahiyetlerini ömürleri boyunca ta
şıyacaklardır. Ondan dolayıdır ki, biz onları 
kanun hükmü yapsak da, yapmasak da onlar za
ten vardır, tatbik edilecektir. Binaenaleyh böy
le bir kanun hükmü yapmaya lüzum yoktur. | 
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Dinî tedrisat meselesinde, Hükümetin şimdi

ye kadar millî eğitim politikasında ve bilhassa 
bu senenin başında burada bütçe müzakereleri 
dolayısiyle Muhterem Millî Eğitim Bakanının 
bu istikamette ifade ettiği esaslar kâfi derecede 
bizi aydınlatmıştır. Onu zorlıyacak başka istika
metlere de gitmemiz doğru değildir. Bundan 
dolayidır ki, muhterem arkadaşlarım, maksadı 
temin eden bir beşinci maddenin birinci bendi 
mevcud'ölduğundan onu zaıfa uğratacak başka 
bir hükmün kabul edilmesi kanun esprisisine ve 
millî ananelerimize de uygun düşmiyeceğinden, 
'bendeniz bu önerge gereğince yeniden bir metin 
kabul edilmesini, tedvin edilmesini uygun bul
muyorum. Hürmetlerimle arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, bu maddenin Komisyonda müzakeresi 
sırasında ben de bulundum. Bir hayli de tar-
tışdılk. Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, Sayın 
Fethi Ülkü Bey gayet vazıh olarak ifade ettiler. 

Bu konuda din okullarının açılması, Bakan
lar Kurulunun müsaadesine bağlıdır. Yani, Hü
kümet şimdiye kadar bu işi idare etmiştir. Bun
dan sonra da idare edebilir. Halihazırda bir 
tüzel kişi kalkar da, ben Türkiye'de bugünkü, 
meselâ tmam - Hatip okullarından çok daha ile
ri ve Devletin göstereceği bütün şatlara uya
rak büyük yatırımlar yapmak suretiyle haki
katen îslâm Dininin en ileri hamlelerini mem
lekete getirmek için okul açmak istiyorum, der
se, bu çok zecri karar ile bu işi önlemektense 
Bakanlar Kurulunun yetkisi içerisinde bunun 
zararlı tarafların müsaade etmemek suretiyle 
neticeye bağlamak çok daha iyi olur. («Hayır 
zararlı olur» sesleri) şimdi, konuşulurken mü
talâalarınızı oturduğunuz yerden beyan etmek 
suretiyle konuşursak iyi olmaz, gelip buradan 
söyleyip zapta geçirmekte daha çok fayda var
dır. O bakımdan arkadaşlarımızın kendi ken
dilerine konuşmalarında pek büyük fayda yok 
gibi gelir bana. 

BAŞKAN — Siz devam buyurunuz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, muh

terem arkadaşlarım, Sayın Asım Eren Beye
fendinin de ifade ettikleri gibi, Türk Milletinin 
% 99 müslüman olduğunu da nazara alarak ve 
bugün de din eğitimini Devletin bihakkın lâyık 
olduğu şekilde yürütemediğini ve bunun bir ce-
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maat meselesi olduğu nazarı itibara alınmak su
retiyle bu konu üzerinde hassasiyetle durmak 
lâzımdır. Buraya getirilecek çok âmir ve ke
sin hükümler bizi, Devletin ıslâh ve 'el atama
dığı ve Anayasaya göre zaten bu işi tamamiy-
le yürütmek de mümkün olmadığına göre, onun 
üzerinde bırakıp kısır kalmak ve daha çok din
de geriliğe meydan vermemek için, kanunda çok 
önleyici bir hüküm koymaktansa Bakanlar Ku
rulunun yetkisi dâhilinde bu işe, doğacak yeni 
imkânlar içerisinde, bâzı seyyaliyet bırakmak
ta fayda vardır. 

Komisyonda yapılan tartışmalarda ıbütün 
komisyon azaları bu maddeyi uzun uzun, hattâ 
biı-kaç gün müzake etmişler ve en sonunda bu
nu Hükümetin iradesine tevdi etmekte fayda 
mülâhaza etmişlerdir. Kimisyonun bu mütalâası 
yerindedir. Bu mdadeyi bir âmir hüküm ola
rak tedvin etmektense önleyici kısımlarını kal
dırıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yet
kilerine tevdi etmekte fayda vardır. Ve mem
lekette ileri din eğitimini yapmak istiyen ve bu
nun için Devletin .göstereceği bütün şartlara 
riayet edecek olan böyle müesseseleri açmamak 
doğru değildir. 

Biraz önce i) nci madde müzakere edilirken 
burada konuşan arkadaşlarımız öyle tezler ileri 
sürdüler ki, bütün Batı dünyasının ileri Batı 
kültürünü buraya getirecek imkânları sağlamak 
için memleketimizde yabancı özel okulların açıl
masını savundular. Ben temenni ederim ki, bir 
memleketin yapısında ahlâkında, örf ve, adetle
rinde bihakkın csascı millî duygular içerisinde 
gelişmesi için onun kuvvet kaynağı olan dini 
yapısını sarsacak veya hattâ onun inkişafına 
meydan vermiyecek önleyici hükümler getir-
mektense Batı'dan çok okullar çağırmak istiyen 
muhterem arkadaşlarım bu konuda da aynı has
sasiyeti göstererek bu memlekette islâm Dininin 
hakikaten en ileri gerçek mânasını çocukları
mıza ve gelecek nesillere aşılıyabilmek imkân
larını önlemesinler. Bunu canı günülden temen
ni ederim. 

BAŞKAN Sayın Kâzım Arar buyurunuz. 
KÂZIM ARAK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Anayasanın 21 nci maddesi özel okul
lar kanunun düzenlenmesini âmirdir. Hükümet 
bu tasarıyı getirmiş bulunuyor. Sekizinci mad
de ile de dine taallûk eden işleri özel okullar 
kanunu içinde mütalâa etmiyerek 'buna izin ve-
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i'j'l.uez, bu nevi okullar açılamaz denmektedir. 
K'oınKyon çok isabetli bir davranışla çok na
zik bir meselede büyük bir idrak mahsulü ola
rak Hükümetin bugüne kadar idare edegelmck-
te olduğu dokunulması caiz olmıyan bir konu
ya gerelii önemi vererek idari elastikiyetini mu
hafaza elsin, Millî Eğitim Bakanlığı bundan 
beyi o de bu nazik meselede yeni bir allerji hu
şu1 o getirmesin, diyor. Bu kadar güzel bir esa
sı •. yani, eline taallûk eden hususlarda âdeta uma
cı gibi korkuttuğumuz din konusunda, bir yeni
lik getirmekten korktuğumuz din konusunda 
hiçolmazsa hali tabiîsinde bırakmak gibi hür-
meten olsun bir maddenin kaldırılmasını dahi 
kaıbul edememiş ve yine aynen Hükümetin mad
desine dönmüş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarımızın şunu bilhassa bilmeleri
ni rica ederim ki, sözlerim ne bir şahsa ve ne 
de Hükümetin takibettiği politikaya taallûk et
mez, Mâruzâtım sadece, öz duyumun ifadesidir. 
dericilik, ilericilik gibi memleketi ikiye bölen 
unsurların çeşitli davranışları karşısında duy
duğumuz üzüntüleri ifade edecek zaman ve ze
mini aram aktayız. 

BAŞKAN — Sayın Arar lütfen madde ile 
ilgili beyanda bulununuz. 8 nci madde ile ilgi
li. 

KÂZİM ARAK (Devamla) — Arkadaşları
mızın gösterdikleri, yerinden de olsa küçük 
müdahaleler ile bizi başka bir istikâmette konuş
maya sevk ettikleri için sadet dışına çıktık. 

BAŞKAN — Müdahalelere öncım. vermeyi
niz lütfen. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Sadedin için
de konuşanlara müdahale de sadet içi sayılmaz. 

BAŞKAN — Lütfen 8 nci madde ile ilgili 
beyanda bulununuz. 

KÂZİM ARAR (Devamla) — Memleketi
mizde din adamı yetiştirmek zarureti vardır. 
Hükümet bu konuyu bugüne kadar arzu 
edilir şekilde ele almamıştır. İmam - haıtip 
okullarınım açılması husu'sutnda Hükümetin 
yine 'büyük güçlükler çektiği, direndikleri 
müşahedemiz olmuştur. Resmî okuıl 'hüviyetini 
taşımaması için dermekler kanaliyle idare edil
mesi için 'gösterdiği gayretler eskidir. Biz din 
mevzuu denilince, âdeta bize vurulacak bir ir-
t i c ai d anı g a g e liy'o r hatırını ı z a... Ondan k o rk u -
yor uz. Çünkü bu dam'gayı vuranların sayısı 
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çoğaldı. Koııuşaınazsınıız, konuşursanız derhal 
vurulacak bu damga size... Niçin? Hürriyet
leri bir .manzume içinde mütalâa ettiğimiz zaman 
dini bir numaralı hürriyet mefhumu içinde 
mütalâa edilmesi lâzımgelen önemli bir kona 
•olarak kabul etmek lâ'zımgelir. 

Arkadaşlarımı, bu memlekette eğer her gün 
biraz daha gerileyen, bozulan umumi ahlâkın 
kurtanlmasımı iarzu ediyorsak, bizim din ders
lerine resmî okullar kadar, hele özel okullar 
konusunda önleyici, ınenedici tedbirler yerine 
da!ha müsait, hiç olmazsa diğer özel okullara 
verilen müsaade ve müsamaha kadar imkân ver
memiz lâzraıgelir. (Anlaşılamıyan müdahaleler) 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
Müdahale karşılıklı müdahaleyi tazammun edi
yor ve Meclis karışıyor. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Anayasanın 
din hürriyeti konusunda Türk Milletine bağış-
ladıği1 hukuk kurallarımın 'bu manzumenin 
içinde mütalâa edilmesi lâzını'gelir. Binaen
aleyh, 'biz Anayasanın bir hükmünü yerine ge
tirmek için Özel Okullar Kanununu Meclise tev
di ederken, Anayasanın yine âmir burnnan 
bir hükmünün, bu vecibeyi ifa ederken di'şar-
da bırakıyoruz. Onu da serbest bırakalım. 
Yine Hükümet müdahale edecek, murakabe 
edecek ve Hükümetten, Millî Eğitim Bakanlı
ğından geçecek !bir müfredat programiyle ted
risat yapılacak. İmam - hatip okullarında ted
risatın bir mahzuru bugüne kadar mütalâa 
edildi mi? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Devletin 
elindedir... Tevhidi Tedrisat Kanunu var... 
(«Madde ile ilgili konuşı» sesleri) 

BAŞKAN — Beyanlar kürsüden yapılacak.. 
Devam buyurun. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — özel okul ke
limesinden istihracettiğimiz mâna, istisnasız, 
üniversite hariç, istisnasız Devlet eliyle idare 
edilen okullara muvazi okullar açmak, demek
tir. Onu Devletin mevcut kuralları ile, kadro
ları ile, imkânları ile kontrol imkânına sahi/bo-
lan bir Devletin, murakabesi altında Hükü
metin bütçe mülâhazalaıriyle, kadrosuzluk mü-
lâha'zalariylc öğretmen fıkdanı yo'lu ile yetişe
mediği yerlerde, özel sektörün bu işlerde Hü
kümete yardımcı olmasını sağlamak mânasına 
gelir. Binaenaleyh, 'biz yeni bir hüküm, getir

miyoruz. Fakat Millî Eğitim Komisyonunun 
sayın sözcüsünün burada verdiği izahat ger
çekten tebrike lâyıktır. Hükümet bugüne ka
dar devam edeğelen usulleri ile bu işi yine idare 
buyursunlar. Fakat böyle bir memnuiyet yer
sizdir. Her şeyi açar, dans okulunu, tiyatro 
okulunu açar. Bunlara karşı değil, her şeyi 
açar. Fakat Devletin açtığı imam - Hatip 
'okulu gibi bir okula muadil, ona muvazi ve 
bütün nizamata muta bir okulu açamaz. Bu 
memnuiyet gerçekten yersizdir. Onun için ben
deniz komisyonun dört başı mamur diyebilece
ğim kadar güzel, hoşuma giden mütalâasına 
katılıyorum. Bu madde kalkmalıdır. Yerine 
de bir şey konulmamalıdır. Nezaketi vardır 
arkadaşlarım. 

Mâruzâtım bu kadar, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi incesulu. 
HlLMt İNCESULU (Corum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın. Reışit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, ben 

'burada 8 nci maddede ufaık bir yanlış anlayış 
i olduğu kanaatindeyim. Sekizinci madde özel 
j okul açılıp açılmaması ile alâkalı bir madde de-
j ğildir. «Din işleri amaç ve görevleri arasında 
' bulunan tüzelkişiler.» Yani bir dernek olacak; 
: meselâ, «Hayrat Hademesi Koruma Derneği.» 
' Bu dernek eğer, öbür taraftan bir özel okul 
I açmaya kalkarsa, yani amacı din işlerinin 
j amacı ve görevleri olan bu dernek, özel okul 

açmaya kalkarsa, onu yasaklıyor ki bu gayet 
tabiîdir. Yani bir taraftan «Hayrat hademesi» 
diye bir dernek kurulacak, bir taraftan da el 

I altımdan bu derneğin idaresi altında bir özel 
j okul açılacak. Bunu yasaldıyam, Anayasanın 
j hükümlerine de uygun, tatlbikata da uygun, 
i lıerkesin iştirak edebileceği bir fikirdir. Yok

sa, din tedrisatı yapacak bir özel 'okul açılıp 
açılmaması gibi bir meselesi yoktur. Bu se
beple madde gayet yerinde, herkesin ittifak 
edeceği bir maddedir. Bir yanlış anlayış var 
gibi geliyor bana. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN r— Sayın Ahmet Bilgin, buyuru
nuz. 

AHMET BlLOİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 8 nci maddeyi Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımın ifade ettiği tarzda anlamak 
mümkün değildir. Çünkü din işleriyle ilgilenen 
tüzel kişiler din işlerime ait okul açamaz. Aça
madığına göre kim açar? Hükümetimiz lâyık 
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'bir Cumhuriyet olduğuna göre... (Ortadan: 
«Lâyuk» değil, «Lâik» sesleri) Beyefendi, ben -1 

'böyle konuşuyorum, zaıtıâliniz doğrusunu bu- | 
lup, burada konuşursunuz, o vakit ben de sizi i 
•taifedir ederim. Bunun müıiıaıkaış asını s;onra ya-
ıparız. Bumun yeri şimdi değil, öizür dilerim. ! 

T3AŞKAN — Evet efendim, arif olan an- ,' 
lar, 'buyurun devam ediniz, I 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Anayasamı- i 
zili ikinci maddesine göre tamamiyle hukukî i 
ve lâiık 'bir Devlet; bulunan Cumhuriyetimiz, ' 
kendisi bizzat din işleriyle ilgilenemiyeceğine i 
(göne kendisi de açjamıyaoaik. Hattâ Sayın Millî 
Eğitim Bakanımızın da mütaaddit defalar ga-
zetelerde intişar eden sözleriyle; «Benim za- , 
ınanıımda imam - Hatip okulu açılamaz.» de-
eliğime göre, kim açacak? Bu, cai sualdir. ' 
Bugün % 95 inden fazlası Türk ve Müslüman j 
olan 'bir memlekette din eğitimi, Hükümetin 
resmî okullarında yapıldığı şekilde natamam 
•olanak yapılır ve bütün milletin hiçJbir suretle 
istifade edemiyecek şekilde devam ederse, din 
adamlarından, cahildirler, diye talbiî ki şikâyet 
ederiz. Dini adamları okuyup - yazma 'bilmi
yor, bir mektep mezunu değildirler. Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekaita'niın Devlet Bakanı iken «60 
!bin din adamından 54 bini mektep medrese me
zunu değildir.» şeklinde bir ifadede bulundu
lar. 60 bin din adamı esasen Türkiye'de mev
cut değildir. 

KENAN EHElNGÎlN (Zonguldak) — 60 bin • 
köyün hepsinde birer imam var. 

HAŞKAN — Sayın Esendin, lütfen müda
hale etmeyin. 

AHMET BİLGİN (Devamda) — Biraz sa
bırlı, ol, ne olursun ki. Her şeye karışıma. ; 
Her şeyi sen bilmezsin. Biraz da biz biliriz ca- j 
nıın. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyellm arkadaşlar. 
Sayın Bilgin buyurun. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Din adamı ! 
ile, hademei hayratın ne olduğunu bilemiyen si
zin gibi insanlar, 60 bin din adamının bu mem- , 
lekette mevcudolduğunn zanneder. Halbuki din ', 

i 
adamı 'başka, hademei hayrat başkadır. Bunu ev
velâ tefrik etmeniz lâzımdır. Evvelâ bu cehalet
ten kurtulun. (Gürültüler) j 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Hoca din ile 
meşgul olmaz mı?.. I 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok 

rica ederim. Sayın Oğuz lütfen müdahale etme
yin, hatip serbest konuşsun. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Bugün din 
adamı olarak, Diyanet İşleri Riyasetinin yalnız 
.1.7 bin kadrosu vardır. 17 bin kadrosu olan böy
le bir teşkilâtın 60 bin din adamı olduğunu ta
hayyül etmek hayalden ibarettir. İşte size bir 
misalim. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Köy Kanu
nu var... 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Beyefendi, 
onlar hademei hayrattır, sizin bildiğiniz. Hade
mei hayrat başka, din adamı başkadır. Din adam
ları müftüler ve vaizlerdir, öbürleri, imamlar, 
müezzinler, şunlar/ bunlar hademei hayrattır, 
efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hocalar din der
si vermezler mi? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — öğrenin de 
sonra gelin benimle münakaşa edin. 

BAŞKAN —• Rica ederim, Sayın Oğuz kar
şılıklı münakaşa yapmayın Beyefendi, rica ede
rim Sayın Oğuz size ihtar vereceğim. Karşılık
lı konuşmayın, kürsünün nezalhati var. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Ben eğer 
yanlış konuşmuşsam söz alın kürsüye gelin beni 
tekzibedin. 

Şimdi, bunu Hükümet resmî okullarında öğ
retmez, imam - hatip okulları açılmaz, köy 
imamlarından, köy din adamlarından şikâyet 
ederiz, din adamları okuma - yazma bilmiyor, ca
hildirler, şöytedirler, böyledirler deriz. Peki, bun
ları kim yetiştirecek arkadaşlarım? Nerede yeti
şecek bunlar ki, biz bunların âlim olarak yetiş
mesini istiyoruz. Biz de sizin gibi Hükümetin, 
Maarif Vekâletinin kontrolü altında, onun yapa
cağı programlarla şimdiye kadar çalıştığı gibi 
çalışacak ve din adamlarını münevver olarak ye
tiştirecek bir menha arıyoruz. İmam - Hatip 
okulu deyince âdeta bir umacı görmüşe benziyor
sunuz. Rica ederim tetkik buyurun (Gürültüler) 
IstanbuUda imam - hatip okulları liseler arasın
da yapılan bütün idman hareketlerinde, bütün 
spor hareketlerinde, güreşte birinci olmuştur, 
futbolda birinci olmuştur, eskrimde hirinci ol
muştur. Sorun bir defa. Bu kadar spora ehem
miyet vermiş, asrî bir surette terakkiye doğru 
gitmiş bir mektepten niçin bu kadar korkuyor-
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sunuz, acaba? Bu işin esbabı mucibesini söyleyin 
biz de öğrenelim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Bilgin, 
lütfen madde ile ilgili konu§un. Bu şekilde be
yanda bulunmayın. Korkan korkmıyan kimse 
yok. Henüz bu oya daha vaz'edilmedi. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Bu din okul
larının açılmasını meneden bir madde ve bizde 
bunun lüzumundan bahseden bir milletvekili
yiz. (Gürültüler) 

ÎBRAHÎM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Hilafı hakikat beyanda bulunuyorsun. 

BAŞKAN —• Sayın Bilgin, Heyeti Umumi-
yeyQ kargı bu şekilde beyanda bulunamazsınız. 
(Orta sıralardan gürültüler) 

Sayın îmirzalıoğlu rica ederim. Sayın Bilgin 
henüz bu madde oylanmamıştır. Ondan evvel 
Heyeti tîmumiyeyi bu şekilde itham altında bu
lundurmaya hakkınız yoktur. Heyeti Umumiyeye 
hitabeniniz lütfen. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla)'— Ben bu 
mekteplerin açılması lüzumundan bahsediyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eseııgin lütfen yerinize 
oturunuz. Sizin güdümünüze göre Riyaset bu 
celseyi idare edecek değildir. Buyurun Sayın 
Bilgin devam edin lütfen. Siz de rica ediyorum 
müdahalelere cevap vermeyiniz. Madde ile ilgili j 
beyanda bulununuz. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — 8 nci mad- \ 
de: «Din işleri amaç veya görevleri arasında bu
lunan tüzel kişiler, yeniden özel okul açamaz, 
işletemez ve özel okul kurucusu olamazlar.» 

Peki kim olacak, bunu soruyorum. Maarif 
Bakanı bana cevap versinler. Bu ilmî, kültürü 
ve memleketimizde arzu ettiğimiz şekilde din ada
mı yetiştirilmesini kim temin edecek? Evvelâ bu
nu temin etmeli, ondan sonra bu maddenin işle
yip işlemiyeceğine kanaat getirmeli. Memleketi
mizde din kültürünü verecek bir makam, bir 
mektep, bir merci açılmaz diyecek, bunu da Ma
arif Vekâletinin yapmıyacağı aşikâr olduğuna 
göre nerede okuyacağız, nerede bildireceğiz, ne
rede yaptıracağız? 

'Size bu mecburiyeti vaktiyle geçmiş bir hikâ
ye değil, bir olayla şu kürsüden ifade edip ine
ceğim müsaadenizle. Vaktiyle 1932 de bir İngiliz 
Müsteşriki Ankara'ya gelmiş, bakmış tercümanı 
ile beraber camileri geziyor. («Hacı Bayrama», 
sesleri) Evet üstadım Hacı Bayram Camiine 
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gidiyor. Hacı Bayram Camiinde namaz kılın
dıktan sonra... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bilgin bu nokta
ya temas buyurmayın. Rica ederim.. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Bir cenaze 
merasiminde cenaze namazı kılınırken görüyor. 
Bakıyor imam duruyor, cenaze namazı kılınıyor, 
fotoğraflarını çekiyor... 

BAŞKAN — Sayın Bilgin bunun madde ile 
bir ilgisi yok, madde ile ilgili konuşun lütfen. 
Her tahriki mutlaka cevaplandırmak zorun
da değilsiniz. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Muhterem 
Reis Bey, ıtoenim sözümün , neticesini almadan 
bu madde ile iligili olup olmadığını nasıl 
söylüyorsunuz, rica ederim. 

Bunun resimlerini alıyor ve yanındaki ter
cümana soruyor, diyor ki; siz bu din işleriyle 
ilgili bu cenaze törenini nasıl ikmal edersi
ni?» Bir cenaze vâki olduğunda, imam gelir 
haber verilir, soyar, yıkar, teçhiz teklifini ya
par, tabutuna kor, camiye gelir, namazını kı
lar kabre götürür, tedfini yapar, ondan sonra 
telkinini verir ve ondan " sonra kapatırlar, ce
naze töreni biter. «Bunu hep imam mı yapar?» 
diyor. Evet. «P»eki imam nerde yetişir?» di
yor? O zaman bizde daha îlâhiyat fakülteleri 
îmam - hatip okulları açılmamıştır. Vallahi 
'bunlar evvelce medreseden çıkardı; ama şim
di bunları yetiştiren makam, merci, mektep 
yoktur. «Fakat onlar öldükten sonra ne ola
cak?» diyor. «Avrupa'dan bunları yapmak için 
papaz mı ithal edeceksiniz» diyor. îşte arka
daşlar, eğer biz bu memlekette bu teçhiz ve 
tedfinle ve en son gideceğimiz yere dinî me
rasimle gideceksek biz bu din tedrisatını önle
yici, kısıtlayıcı bu gibi maddeleri kabul et
memek mecburiyetindeyiz. Eğer Avrupa'dan 
papaz ithal edeceksek: buyurun kabul edin, 
meydan sizin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Çoğunluk bulunmadığına dair 
beş imzalı bir takrir var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekseriyet kalmamıştır. Müzakerelerin ta

likini rica ederiz, saygılarımla. 
Adana Ordu 

Hasan Aksay Arif Hikmet Güner 
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Amasya Konya 

İsmail Sarıgöz Cahit Yılmaz 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 

(«Yoklamaya lüzum yoktur.» 
«Müzakere için çoğunluk şart değildir» ses

leri.) 
Efendim, İçtüzük gereğince maddenin Baş

kanlık Divanı tarafından tefsiri yapılmış ve Baş
kanlık Divanınca bir maddenin oylaması ba
his konusu olmaksızın müzakerede çoğunluk 
aranmaz hükmüne varılmıştı. Binaenaleyh, mü
zakereye devam ediyoruz. Bir oylama olursa 
ona göre oylamada bu önergeyi dikkat nazara 
alacağız. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) —• Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; . Saym İncesulumun takriri üze
rine müzakere konusu olan Hükümet tasarı
sının sekizinci maddesi hakkında söz almış bu
lunan • arkadaşlarımız aslında pek madde 
ile ilgili olmıyan birtakım görüşleri ifade et
tiler. Bu arada muhterem arkadaşımız Ah
met Bilgin, benim hiçbir zaman, hiçbir yerde. 
hiçbir vesile ile söylemediğim sözleri bana mal ı 
etti. Kendisi »eski bir... 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Ama tek-
zibetmediniz. 

MİLLÎ EüİTİM BAKANI İBRAHlM ÖK-
TEM (Devamla) — Ama efendim, müsaade bu
yurun, eğer siz hakikaten hâdiseler cereyan eder
ken gözünüzü, kulağınızı kaparsanız, benim bu 
konuda yaptığım acıkmaları elbet görmezsiniz. 
Bir maksatla görmemezlikten geldiğiniz hükmü
nü çıkarmıyorum. Siz eski dostumsunuz, sizi 
yakından tanıcım, inançlarınız vardır, bu inanç
larınızı müdafaa edersiniz; ama lütfederseniz, 
partinizin lideri Sayın Bölükbaşı'ya ben daha 
bu konularda ciddî kararlara varmadan evvel 
de samimî düşüncelerimi anlattım. Savın Bö- I 
lükbaşı da «Eğer bu düşüncelerindi olduğu gibi 
muhafaza eder, yürütürseniz seninle beraberim» 
demişlerdi. Ben o gün bugün hangi noktada 
düşüncelerimi ifade etmişsem o noktada dü
şüncelerimin müdafaası ve o düşüncelerimin 
gerçekleşmesi yolundayım. Ahmet Blgin arka
daşım bu kadar önemle benimsediği konuyu 
lütfedip de gelip benimle görüşse idi, kendisine | 
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en geniş bilgileri vermeye amade olurdum. Ni
tekim, bu kürsüde de mütaaddit defalar ifade 
ettim. Bu konuya son derece önem veren ar
kadaşlarımın emrine amade olduğumu, bizim 
hangi noktalardan hareket ettiğimiz ve hangi 
noktaya varmak istediğimizin bütün samimî 
delililerini kendilerine arz edelim dedim. Ama 
Ahmet Bey arkadaşımız bu konuda gelip de 
ilgileninemişse, yalnız birtakım indî düşünce
lerle, ne olursa olsun işte iktidardır, onu dü
şünmek lâzım, onu körletmek lâzım, onu inanç 
sahibi insanların nazarında küçültmek lâzımdır 
gibi bir düşünce ile davranırlarsa elbet Ahmet 
Bilgin arkadaşımızın burada söylediği sözleri 
söylerler. Ama gerçek hiç de böyle değildir. Ben 
hiçbir zaman benim zamanında imam. - hatip 
okulları açılmaz, demedim. Ben mevcudolan 
imam hatip okulları ıslaha muhtaçtırlar de
dim. Bunların durumlarını lütfedip, eğer ilgilen
mek ist iyen arkadaşlarımız varsa gelinler ken
dilerine anlatırım. Sonra bunların ıslahı o ka
dar kolay da değildir. Sayın Ahmet Bilgin ar
kadaşımızdan tekrar rica ediyorum. Gelsinler 
lütfetsinler kendilerini yeni tâyin ettiğimiz Din 
Eğitimi Genel Müdürü arkadaşımızla bir ge
ziye çıkaracağım. Gidecekler mahallinde göre
cekler, eğer kendileri bu müesseselerin bu hal
leriyle devamında dini mübini İslâm iiçin faydalı 
görürlürse o zaman hakikaten meseleyi bir başka 
yönden ele almayı kendisine taahhüdederim. Ama 
görecekler kendileri de, bu müesseseler ıslaha 
muhtaçtırlar. Zaten bahis konusu o değildir. Bu 
bir baştoa konu olarak münakaşa 'edilebilir. 

Ahmet Bilgin arkadaşım bir milletvekili sıfa-
tiyle her konuda bilgi istiyebilir, hesap sorabi
lir. Kendisini tatmin etmek benim vazifemdir. 
Ama bu.konuyla, şu madde ile uzaktan yakın
dan ilgisi olmıyan bir takım itham edici söz
ler söylemesini doğrusu kendisinin müspet bir 
ilim adamı, benim meslekime çok yakın bir 
meslek sahibi ve siyasi hayatımda yakından 
tanıdığım bir arkadaş sıfatiyle doğrusu yadır
gadığımı kendisine bu kürsüden ifade etmek is
terim. Eğer biz millî meselelerizmizde her ne
vi alınganlıklarla karşıdaki insanları mutlaka 
itham etmek düşüncesi ile hareket edersek; Muh
terem Heyetinizi temin ederim ki, faydalı hiz
met görmemiz mümkün olmaz. 
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Şimdi meseleyi mücerret mânasında ele ala

lım. Bu maddeyi Hükümet neden getirdi; muh
terem komisyon, hangi düşünce ile bu maddeyi 
ortadan kaldırdı? Eğer verilecek olan izahlar 
Muhterem Meclisi tatmin ederse Hükümetin 
getirdiği bu maddeyi kabul eder, tatmin etmez
se yine kabul etmemekte haklı • olabilir, serbest 
olabilir. Ama bu, karşılıklı birbirimizi ithama, 
birbirimizin dinî'inançlarına saygı göstermemeye-
hak kazandırmaz. îslâmî esaslardan birisi de bir 
müslümanm karşısındaki diğer bir müslümanı kü
fürle itham etmemesidir. Yani asıl küfür, karşı
sındaki insanı kendisi kadar dindar .görmemektir. 
Tanrı ile kulu arasındadır, Tanrı âdildir, Tanrı 
hâkimdir, her şeyi bilendir. Bnaenaleyh, onun 
cezasına hepimiz önceden razı olmuşuzdur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sekizinci mad
denin buraya konuşunun sebebi şudur: Yeni 
kabul edilmiş ve yürürlükte bulunan Anayasa 
bir hâkim espri getirmektedir. Bu espri şudur: 
1923 te kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuri
yeti belli bir sosyal ve belli bir uygarlık hüvi
yetini almak kararındadır. Ve bu kararlar bu 
Anayasa gereğince tahkim edilmiştir. Anayasa
mızın lâiklik esprisinin yanı başında dikkati
nizden kaçmamıştır, bilhassa hukukçu arkadaş
larımız benden çok iyi bilirler, bir 153 ncü mad
de getirilmiştir ki, bu, madde ile geçmişte kabul 
edilen bâzı maddelerin dokunulmazlığı, kaldırıl-
mazlığı tahkim edilmektedir. Bunlardan birisi 
de Tevhidi Tedrisat Kanunudur. Farzımuhal 
olarak sekizinci madde olmasa arkadaşlarımızdan 
bir kısmının düşündükleri gibi bugünkü imam 
- Hatip okullarına benzer imam - hatip okul
ları kurulmak istense, değil mi ki, bu 153 ncü 
madde mevcuttur, Tevhidi Tedrisat Kanununa 
göre bu konuda özel okul açılmasına hiçbir Hü
kümet, hiçbir Vekiller Heyetine fiilen müsaade 
veremez. 

Efendim, öyle ise bu maddeye neden lüzum 
var? Bu maddeye şundan dolayı lüzum var
dır: Anayasanın bu esprisini bu kanun içeri-, 
sinde göstermek mecburiyetindeyiz, özel Okul
lar Kanunu yalnız Türk özel okulculuğu, Türk 
uyruklu fakat müslüman olan vatandaşlarımız 
için uygulanacak bir kanun değil. Bunun ya-
nıbaşmda müslüman olmıyan diğer Türk azın
lığı için de uygulanacak bir kanundur. Ve bu 
arada yabancılar içindir. O halde burada biz 
kendimiz, için zaten bir kayıtla bağlamışız, 
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Anayasanın 153 ncü maddesi bizi tahdidetmiş-
tir. Bizd tahdideden bu maddenin yanıba-
şmda bu hükümle, bu neviden okulların, Ba
kanlar Kurulu eliyle dahi olsa açılamıyacağını 
tahkim ediyoruz. Hiç değilse mevcutlar ile kal
sın diyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı zanrnn za
man her nevi özel okullar açılışı gibi bu nevi
den din okullarının da dinî maksatlarla açıl
masına muhatabolmaktadır. Ve yüksek mü
saadenizle arz edeyim, ekalliyet vatandaşların 
da bu neviden arzularını duymaktayız. Arka
daşlar bir taraftan bâzı konularda şikâyet ede
riz; müsamaha gösteriyoruz deriz. Diğer taraf
tan da bir kapıyı tamamen açık bırakırız. Ken
dimiz için bir kayda tabi iken, başkalarına sa
hayı alabildiğine serbest bırakmak, bilmiyorum 
ne ile telif edilebilir. Bu konu böyle mücerret 
bu ölçü ile ele alındığı takdirde hepimizi kolay
ca etrafında toplıyabileoek bir konu plur. Yok 
eğer bunu bir kısım arkadaşlarımızın yaptığı 
gibi, eğer o ölçüde ele alırsak hakikaten müna
kaşa uzar, birbirimizi yaralarız. Bize bu, ıbir 
neticede sağlamaz. Onun için muhterem arka
daşlarımdan bu konuda konuşacakların konuyu 
yalnız Hükümetin getirdiği bu espri içinde ele 
almalarını rica edeceğim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu vesile ile ko
nuşurken üzerinde tecrübeme dayanarak bâzı 
görüşlerimi de arz edeyim. Bugün mevcudolan 
İmam - Hatip okullarımızın, din derslerini öğ
reten elemanlarımızın hakikaten bu okullardan 
beklediğimiz din adamlarını yetiştirmeye mü
sait olmadığı da ıbir vakıadır. Bugün farzedelim 
böyle bir kaydolmasa, 153 ncü madde de olmasa, 
din eğitimi-yapacak 4>lan özel bir teşebbüs mut
laka bu okullardan - eğer arkadaşlarımızın ve 
Kâzım Arar arkadaşımın da söylediği gibi - yük
sek seviyede bir din eğitimi yapacaksa, yüksek 
seviyede din adamları yetiştirecekse mutlaka bu 
okullara dışardan hoca getirmek gibi bir mecbu
riyetle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü uzun za
mandan beri gerçek din âlimlerini yetiştirecek 
imkânlardan mahrum oluşumuz; medreselerin 
200 küsur sene evvelinden bu yana geçirdiği saf-

! halar yüzünden evvelce tarihimizde büyük ölçü- . 
I de değer kazanmış, Türk ilmine, irfanına değer 
I getirmiş o büyük çaptaki adamlar artık yetişmez 
| hale gelmiş. Şimdi biz bunun imkânlarını araş-
; tırıyoruz, bunun için İlahiyat Fakülteleri kurul

muş, enstitülere başvurulmuş, tmam - Hatip 
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okulları; Türk müslüman camiasının muhtacol-
duğu dinî rehberleri, imam, hatip, müftü ve sai- \ 
re yetiştirebilmek üzere kurulmuştur. Fakat ele
man yokluğu, bugün bu sayıdaki mekteplerimizi 
bizim arzu ettiğimiz seviyede dahi tutamamakta-
dır. 

Arkadaşımız diyor ki, îstanibuldaki îmanı -
Hatip Okulu talebeleri, diğer liselerle yaptığı ya
rışmada bâzı üstünlükler sağlamıştır. Pek tabiî 
ki, biz do bununla iftihar ederiz. Bu üstünlüğe 
'bunları kavuşturan din eğitimi yapan elemanları 
değildir, genel eğitim yapan elemanlardır. Ama 
büsbütün de sıfıra irca etmiyorum. Dinî eğitim 
yapan hocalarımızın içinde hakikaten seviyeli 
insanlar mevcuttur. Onlarla iftihar edebiliriz. 
Fakat hepsinin seviyesini göz önünde tuttuğu
muz zaman bu sayıda mektebi bizim hepimizin 
arzu ettiği seviyede bir eğitime kavuşturacak ni
telikte olmadığı da bir vakıadır. Şimdi bunları 
yetiştirme hususunda, hay hay sizinle beraberim, 
ıh unları yetiştirelim. Bundan dolayıdır ki, biz 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu okulların sayı
sını artırmak yerine az sayıda bulunan bu de
ğerli zeki elemanlardan daha fazla teksifi bir 
mesaide istifade etmek üzere bölge îmam - Ha
tip okulları açmaya karar verdik. Topladığımız 
komisyon, diyanet işlerinin müşavirleri, bu ko
nuda az çok söz sahibi olan belli başlı mahdut 
sayıdaki din âlimlerimizin hepsinin mutabık kal
dığı bu konu Bakanlığımızın önümüzdeki yıl
larda uygulamaya girdiği bir konudur. Bölge 
îmam - Hatip okulları 5- 6 tane; ama bugün 26 
okulda 10 000 talebe okuyor. Bu 10 000 talebe
yi muhafaza etmek... 

Arkadaşlar, şimdi Ahmet Bilgin arkadaşımı
zın ve diğer bir kısım arkadaşlarımızın imaları 
gerçeğe o kadar taban tabana zıt ki; Özür dile
rim şu dakikada bu konu üzerinde sureti kati-
yede durmak niyetinde değilim. Ama bizim baş
ladığımız andan itibaren tamamen hulûs ile gir
diğimiz bir ıslah ameliyesini küçültmek, ona ol
madığı bir mânayı vermek, gelip de meseleleri
mizle hiç meşgul dahi olmadan, ne yaptığımızı, 
ne ettiğimizi anlamadan sırf alışkanlıkla tenkid j 
etmek doğru değildir. Bizim bir kötü itiyadımız 
vardır; mulhalefette olduğumuz zaman iktidarın 
her tutumunun mutlaka kötü olduğu, iktidarda 
olunduğu vakit, muhalefetin her davranışının da ' 
bir maksat taşıdığı düşüncesine sahiholuruz. Bu- \ 
nu da itiraf edeyim, bu da elbette vardır. Artık 
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bu politika usulünün memlekete fayda getirme
diğini gördük. Hele gelişmekte bulunan Türkiye 
için bu, hiçbir zaman fayda getirmiyecek bir 
usuldür. Biribirimizi tenkid edelim, irşadedelim; 
ama iyi niyetlerle yapılmakta olan hizmetleri de 
görmeye çalışalım. 

Bugün îmam - Hatip okullarına devam eden 
on bin çocuktan iki bini yatılı imkâna sahiptir. 
Önümüzdeki yıl bunu beş bine çıkarmaya karar 
verdik ve bütçemize bunu koyuyoruz. 500 bin ci
varındaki ortaokul talebelerine Devletin verdiği 
yatılı imkânı da iki bindir. Demek ki, bunun 
birtakım ciddî sebepleri vardır. Yani öbür ta
rafı ihmal ettiğimiz için değil, bu tarafa bu öl
çüde önem verişimizin birtakım gerçek sebepleri 
vardır da onun için. Şimdi arkadaşlarımız lüt
feder de bu konuları kürsüde âlel ıtlak konuş
madan, indî konuşmadan evvel üzerinde durur
lar, araştırırlarsa, hem kendi arzuladıkları, ihti
yaç duydukları huzura kavuşurlar, hem de me
selelerimize hakikaten faydalı, yapıcı ve aydın
latıcı görüşler getirebilirler. 

Konu ile ilgili olmamakla beraber bendeniz 
sırf arkadaşlarımı tatmin edeyim dey e maddenin 
dışına çıktım. Bu madde aslında bugün Anaya
samızın getirdiği hüküm içinde bir mâna ifade 
etmektedir. Belki fazla gibi gelir, ama arz etti
ğim sebeplerle fazla değil, yerindedir. Anayasa
nın esprisini bu kanuna getirmektedir. Onun 
iiçin lütfettin S'aıyın Inıcelsuiu iarfkialdaişıımiızıın itialk-
ririni kabul buyurun. Teşekkür ederim. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Sayın Ba
kandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Din tedri

satı yapmak için îmam - Hatip okulları tüzel ki
şiler tarafından açılamaz. Maarif Vekâleti lâik 
bir devletin bir bakanlığı sıfatiyle kendisi de din 
işleriyle uğraşamaz. Bunu diğer özel teşebıbüsler 
hiç açamaz. Peki bunu kim açacak? Bunun bir 
izahım rica ediyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Arz edeyim, efendim: Şim
di, 1923 Anayasasından bu yana Türkiye lâik 
bir devlettir. Biz lâikliği bugüne kadar bir tea
mül halinde, bir anlayışa dayamışız. Bu teamül
de şu: îslâmî esaslarda ruhban sınıfı yoktur. 
Halbuki, Garp mânasında anlaşılan lâiklik; bu 
ruhban sınıfının devlet işlerine olan müdahalesi 

— 260 — 



M. Meçlisi B : 113 
neticesi, devlet işleriyle din işlerini ayırmak za
ruretinden doğmuştur. 

Bizim lâiklik felsefemiz ise, din işleri ile 
Devlet işlerini birbirine karıştırmaz. Ama din 
eğitimini bir ruhban sınıfı mevcudolup da yap
madığına göre, o konuda mevcut vakıflarımız 
da bulunmadığına göre, bunu tesadüflere mi ter-
kedelim? Yoksa bunu Devlet mümkün olduğu 
kadar tarafsız bir ölçü içinde yürütsün mü?.. 
Teamül; bunu Devletin üzerine alması şeklinde 
olmuştur. Diyanet hizmetleri ıbu amaçla bir ka
nunla yürütülmüş. Dinî eğitiminin de yine Tev
hidi tedrisat prensiplerine bağlı kalınarak Mil
lî Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmesi düşü
nülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Değerli 

arkadaşlarım, memleketimizde çok ciddî bir ta
kım inkılâpların vukubulduğu bir gerçektir. 
Atatürk'ün, büyük Devlet Adamının, büyük 
Komutanın bu memlekete getirdiği en mühim 
eserlerin başında bendeniz Tevhidi Tedrisat 
Kanununu görür ve bulurum. (Bravo sesi, al
kışlar) onun için Büyük Atatürk'ü burada bir 
kere daha minnetle, şükranla, rahmetle ana
rım, var olsun. 

Kanun nedir? Aynen okuyorum: 6 Mart 
1340 tarihi, 63, numara 430. Şu kanunu bir 
defa okumaya mecburuz: 

«MADDE 1. —• Türkiye dahilindeki bütün 
müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâleti
ne merbuttur. 

MADDE 2. — Seriye ve Evkaf Vekâleti ve
ya hususi vakıflar tarafından idare olunan bil
cümle medrese ve mektepler Maarif Vekâleti
ne devir ve raptedilmiştir. 

MADDE 3. — Seriye ve Evkaf Vekâleti 
bütçesinde ımekâtip ve medarise tahsis olunan 
mebaliğ maarif bütçesine nakledilecektir.» 

Şimdi okuyacağım madde ile samimî düşün
celerine hürmet ettiğim Ahmet Bilgin arkada
şımız müsterih olabilirler. 

«MADDE 4. — Maarif Vekâltti, yüksek di-
niyet mütehassısları yetiştirmek üzere Darül
fünunda bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet 
ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazife
siyle mükellef memurların yetişmesi için de 
ayrı mektepler küşadedecektir.» 

Maddeyi kapıyorum. 
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Şimdi gelelim kendi konumuza: Demek ki, 

Tevhidi Tedrisat Kanunu muvacehesinde yeni-
baştan böyle (bir mekteplerin açılmasına kanu
nen imkân yoktur. Esasen kanunun altında bu
lunan özel maksadı, Sayın Millî Eğitim Bakanı
mız burada Yüksek Huzurunuzda arz ve izah 
buyurdular. Onun için asıl esprisini burada yc-
nibaştan sayarak, dile getirmek suretiyle kıy
metli vaktinizi alacak değilim. Peki bu vazife
yi o yapmaz, bu yapmaz, kim yapacak, suali 
ile karşı karşıya kalıyoruz. Halen Millî Eği
tim Bakanlığı bu vazifeyi üzerine almıştır. Bu
gün memleketimizde sayıları yirmi altıyı bulan' 
imam - hatip okulları vardır. Ancak muhte
rem Millî Eğitim Bakanımız dediler ki; «Bu 
mektepler ıslâh edilecektir». Ben kemali hulûs 
ile arz edeyim ki, bu beyanatta Sayın Bakanla 
tamamen mutabıkım. Neden mutabık olduğu
mu arz edeyim. Bendeniz vaktiyle Sakarya 
Lisesinin Müdür Başyardımcısı, Türkçe ve ede
biyat hocası, Ticaret Lisesinde hasbelkader 
Fransızca öğretmeni iken, bu müessesenin altı yıl 
müdürlüğünü yaptım. Çektiğimiz sıkıntıyı, hat
tâ yavrularımızın çektiği sıkıntıları ben bili
rim, bunu benim kadar içinizde hiç kimse bile
mez arkadaşlar. Bunu lütfen kabul buyurunuz. 
Biz bunları yatılı bir hale getirmekle yavrula
rımızı şunun bunun elinden kurtaracağız. Ca
mi köşelerinde, otel köşelerinde, perişan olmak
tan, biraz daha huzura sevk edecek bir duruma 
ihraz edeceğiz. Gerçek anlamiyle Türk Cemi
yetinin Müslüman olan Türk Cemiyetinin iste
diği din adamını yetiştireceğiz. Eğer Maarif 
Vekili sayın arkadaşımız kalkıp da bize dese
lerdi ki, hayır ben asla ve kafa imam - Hatip 
mekteplerini istemiyorum. Bu işler benim va
zifem cümlesinden madut değildir, deselerdi 
kendisiyle bir olmaya benim değil, Yüce Mec
lisin de imkânı yoktu. Böyle bir şey söylemedi
ler. Ancak ne dediler, bize? Dediler ki, «Biz 
mevcut İmam - Hatip okullarını ıslah edeceğiz.» 
Doğru. Bu işte maziyi tekrar dile getirerek arz 
ve ifade edeyim ki, ıslahtan başka bir gaye mev-
zuubahis değildir. Biraz evvel ifade ettiğim Sa
yın Vekilin kanunun asıl esprisini ifade ettik
ten sonra, Sayın Ahmet Bilgin Bey arkadaşımın 
endişelerine ben yer görmüyorum. Kendilerini 
severim, hürmetkarıyım ve takdirkârıyım, An
cak Maarif Vekâleti esasen bu vazifeyi üzerine 
almış, öğretmenler yetiştirmiştir. Nihayet bü-
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tün sıkıntılarımız, imam - Hatip mekteplerinin 
bütün sıkıntısı iki senedir. Hem İlahiyat Fakül
tesi ve hem de Yüksek İslâm Enstitüsü bize lâ
yık olan dinî bilgilerle mücehhez elemanlar ye
tiştireceğine göre, asla böyle bir endişe mevzuu-
hahs olmıyacaktır. İmam - Hatip okulları ise 
üzerine aldığı tarihî vazifeyi devam ettirerek 
cemiyete en hayırlı insanları yetiştirecektir. 
Bundan arkadaşımızın zerre kadar şüphesi ol
masın. Bu müessesede vazife gören bir arkadaşı
mız sıfatıyla bu müesseselerin ıslaha muhtacol-
duğuna kemali samimiyetle kaani bulunduğumu 
teyiden arz eder hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, muhtelif 
komisyonlardaki açıklara üye seçimi sonuçları
na ait tasnif heyeti mazbatalarını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa

di Teşebbüsleri Karma Komisyonu için yapılan 
seçime ('169) zat katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri yazılı olan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Balıkesir Balıkesir 

Süreyya Koç. Gökhan Evliyaoğlu 

Üye 
Erzincan 

Zeynel Gündoğdu 

Ahmet Topaloğlu 169 
Mehmet Tutgut 169 
Sa'bit Osman Avcı 169 
Ahmet Türkel 169 
Ziya Uğur 169 
Abdurrahman Güler 169 
Hüsamettin Tiyanşan 169 
Ali Naili Erdem 168 
Nihat Kürşat " 168 
Abdülhalim Araş 169 
Ahmet Gürkan 169 
Arif Hikmet Güner 169 
Sadık Tekin Müftüoğlu 169 
Kemal Sarıibrahimoğlu 169 
Ahmet Aydın Bolak 167 
Nadir Yavuzkan 169 
Şefik İnan 166 
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Fahir Giritlioğlu 
Hürrem Müftügil 
Nurettin özdemir 
Sabri Vardarlı 
Reşit Ülker 
Hasan Erdoğan 
Abdurrahman Altuğ 
Rüştü özal 
Turhan Kut 
Ahmet Şener 
İrfan Baran 
Ramazan Demirsoy 
Mithat San 
Ali Diz m an 
Zeyyat Kocamemi 
Muslih Ete 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

169 
169 
169 
168 
168 
167 
168 
168 
168 
167 
164 
164 
169 
169 
169 
167 
167 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanama
dığından seçim gelecek birleşimde tekrarlana
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (185) zat katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Balıkesir 

Süreyya Koç 

E 
Üye 

Üye 
Balıkesir 

Gökhan Evliyaoğlu 

rzincan 
Zeynel Gündoğ 

Kâzım Arar 
Süleyman Ünlü 
Hürrem Kubat 
Ahmet Kangal 
Kâmuran Ural 
F. Kerim Gökay 
Halûk Nur Bakî 

du 

185 
185 
185 
185 
185 

60 
15 

BAŞKAN —• Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğı için seçim muamelesi gelecek birleşimde tek
rarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Komisyonunda açık bulunan üye

lik için yapılan seçime (185) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hiza-
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larında gösterilen oyları almışlardır. 
Arzolunur. 

Üyo Üye 
Balıkesir Balıkesir 

Süreyya Koç Gökhan Evliyaoğlu 
Üye 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 

F. Nuri Yıldırım: 185 

BAŞKAN — gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğından seçim muamelesi gelecek birleşimde tek
rarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda^ açık bulunan. 

üyelik için yapılan seçime (185) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Balıkesir Balıkesir 
Süreyya Koc Gökhan Evliyaoğlu 

Üye 
Erzincan 

Zeynel Gündoğdu 

Rıza Polat 185 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanama
dığından seçim muamelesi gelecek birleşimde tek
rarlanacaktır. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
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yapılan açık oylamasına (160) arkadaşımız katıl
mış, (2) çekimser, (1) ret, (157) kabul oyu çık
mıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığından oy
lama muamelesi gelecek birleşim tekrar edile
cektir. 

Kılbrıs'ıa gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkında ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına (162) 
arkadaşımız katılmış (1) çekinser, (1) ret, (160) 
kabul oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanama
dığından oylama gelecek birleşim tekrarlana
caktır. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İngiliz 
Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani hiz
met tertibinden aylık bağlarimasma dair kanun 
teklifinin yapılan açık oylamasına (129) arka
daşımız katılmış, (2) çekinser, (4) ret, 123 ka
bul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanama
dığından oylama muamelesi gelecek birleşim tek
rarlanacaktır. * 

Sayın arkadaşlarım, müzakereye devam eder
ken 8 nci madde ile ilgili olarak 6 arkadaşımız 
konuşmuş ve yeterlik önergesi gelmiştir. Ancak, 
yeterlik önergesini oylamadan evvel saat dolmuş
tur. Zaten kifayeti oylıyacak ekseriyet de mevcut 
değildir. O bakımdan Birleşimi 26 Haziran 1964 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 18,52 

1 » » ' 



M. Meclisi B : 113 25 . 6 . 1964 O : 1 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
160 
157 

1 
2 

279 
11 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefi'k Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE I 
Talât Asal 
İlham i Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler | 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 

(Yeter sayı yoktur.) 

.Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

tKTVrl"ftf 

Mustafa Uyar 
KARS 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Rüştü özal 
Fakih Özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
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Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (I.) 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

M. Meclisi B : 113 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

* ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğln 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

25 .6 .1964 O 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

[Reddeden] 
ADANA 

Hasan Aksay 

[Çekinserler] 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
TOKAT 

H. Ali Dizman 

[Oya katılmtyanlar] 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
(t.) 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman ıBölükbaşı -. 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın (Bola*k 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Kar ah anlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî lolimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
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BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem <(B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (1.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi ökten ( t ) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal ıSatır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlet'tin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

M. Meclisi E : 113 
GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen (1.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

'.) Naim Tirali 
GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 

ya Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

25 . 6 . 1964 O : 1 
Ilhami ıSancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yola.ç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsarı 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lefoit Yurtoğlıı (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehımet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofııoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gür kan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekiki Keskim 
(Bask. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat • 
isime t inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük^ 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

— 266 — 



ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 

M. Meclisi B 
Hüseyin Özalp (î. 
Osman Şahinoğlu 

StîRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mıahramlı 

113 
Ü.) 

25 . 6 . 1964 O : 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
MuiSİih Görentas (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açtk üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 
Konya 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

11 
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M. Meclisi B : 113 25 . 6 . 1964 O : 1 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 

birliğin başka giderleri hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı 450 
Oy verenler : 162 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 27 7 
Açık üyelikler : 1 ı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Ceçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cemal Sarıibrahimoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim. /Sıtkı Ha tip-
oğlu 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
E t ©m Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 

[Kabul 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kamil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğhı 
Muzaffer Dündar 
Ab dur rahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
ibrahim. Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vcfik Pirirüçcioğlu 

edenler] 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naöi Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin K onu ray 
Adnan Şen yurt 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ncemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Babım 

İSTANBUL 
Tahsin Demi ray 

Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
Rüştü özal 
Fakih Özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

— 268 — 



KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Basit Hatipogln 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişefhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

M. Meclisi B : 113 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asını Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Gül ey 
Orhan Naiım Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

25 . 6 . 1964 O : 1 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Nurettin Geri t oğlu 
Fevzi Ceylân 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Al/tay 
Rahmi Çelte'kli 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

[Reddeden] 
KONYA 

İrfan Baran 

[Çekinserj 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlo 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

[Oya 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut, 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevza/t Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 

kattlmıy anlar] 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölülkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 

Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlm 
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BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat ( 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Ne emi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îsıkcnderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Gi ritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

M. Meclisi B : 113 
ERZİNCAN 

Sadık Perin çek 
ERZURUM 

Ertuğrul Akç.a 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoglu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin încioğlu 
Kudret M.ı^îtaıı 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu -
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Deronancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 

25 . 6 . 1964 O : 1 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci ökteın 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper ' 
Sabri Vardarlı 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaıç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek . 
Le'bit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hümi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Saiit Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
I-Ialit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Araf Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
FuadSirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

M. Meclisi B : 113 
Ekrem Alicin 1 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliya oğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SÎVAS 
îbrahim Göker | 

[Açık il% 
Aydın 1 
Erzurum 1 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kocaeli 1 | 

25 . 6 . 1964 O : 1 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyalcmaz 
Tahsin Tür kay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 

Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

elikler] 
Manisa 1 
Mu§ 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 11 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulan alp 
Ahmet Tahtaküıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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M. Meclisi B : 113 25 . 6 . 1964 O : 1 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İngiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani hizmet ter

tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahinıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatipoğ-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler 4 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar ; 310 

Açık üyelikler : 1 ] 

[Kabul edenler] 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
NadlİT Yavuzıkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 
Ahmet T ürk e] 
ismail Ydmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenol 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefik Pirinçcioğli) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
öımer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursuııoğiu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Celâl-Kılıç 
thsan önal 

İSTANBUL 
Tahsin Demirny 
Fahrettin Kerim Gtfkav 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Musıt'afa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

Tjr A C i m M Hir^'V^TTY 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
•oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

Turhan Feyzioğlu 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Pakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Hal it Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MARDİN 
Valuıp Dizdaroğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 
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ÖRDÜ 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

M. Meclisi B : 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin CVritoğln 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Alitay 

113 25 . 6 . 1964 O : 1 
Reşat Turhan 

TOKAT 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

tTRFA 
Osman Ağan 

Kemal Badıllı 
Kadri Eropan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza AMnyıikoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

İSPARTA 

Ali thsan Balım 

[Reddedenler] 
KARS 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

ORDU 

Ferda Güley 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
M. K. Küçüktepepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim TeMn 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AM Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şü&rü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Potat 

[ÇeMnserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
KONYA 

Rüştü özal 

[Oya kahlmtyanlar] 
AMASYA 

Nevzat Şener 
ANKARA 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fu*tt Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
thsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baitacıoğlu 
Turgut Çulha 
KetaıaA Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sanan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüldai Onai (B.) 
Atıf Şohoğîu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
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Hilmi Güldoğan 
Recai Isikenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Ginitlioğim 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal .SaJtiır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettıin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Aıli Muhsin Bereketoğln 
Abdul Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

M. Meclisi B : 113 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sabahattin Orhon 
Naci öktem 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Sabri Vardarlı 
Al)durrahman Yazgan 
Malik Yolaç fH.; 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baikşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ariı Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürtşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 

2 5 . 6 . 1964 O : 1 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğamçaıy 
KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğiu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mefckd Keskin 
(Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Toabi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Cağlar 

Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait. Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
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Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 

•Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

StNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim T a n 

StVAS 
Rahmi Çelte'kli 

M. Meclisi B : 113 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Alı m et Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

[Açık 
Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İsparta 
İstanbul 
tzmir 

2 5 . 6 . 1964 O : 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğht 
tökreın Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ur al 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Sabrı Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahıtakılıç 

üyelikler] 
i Kocaeli 
-, Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 Yekûn 11 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentas (LÜ.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat t 
Rainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yüceibilgin 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ ONÇÜNÜCÜ BİRLEŞİM 

25 . 6 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

tktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi 

2. — Muhtelif komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi 
B - Î K Î N C l DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (M. Meclisi 1/692) (S. Sayısı : 718) 

X2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri 
hakkında kanun tasarısı (1/607) (S. Sayısı : 
716) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

ingiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi hakkında O. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 2/53) 
(S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) 

X 2. — Özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğul ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) 

4. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
ibrahimoğul'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A- İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ 'GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 307 ye I nci ek 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İngiliz Kemal namiyle mâruf Ni-
zamettin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 2 / 1 9 3 ; C. Senatosu 2 /53) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 .7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
~Sayı: 2152 

2/53 

MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 2 . 5 . 1963 gün ve 1716 sayılı yazınıza karşılıktır : 

İngiliz Kemal namiyle mâruf Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
19 . 7 . 1963 tarihli 97 nci Birleşiminde reddedilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Suad Hayri Ürgüplü Y. 
/. H. Tigrel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 
Oy sayısı 
Kabul 
Bet 
Çekimser 

(112) 
( 4) 
(107) 
( i) 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 19 . 6 .1964 

Esas No: 2/193 
Karar No: 36 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Daha evvel komisyonumuzda görüşülerek Millet Meclisince kabul edildi. 
Cumhuriyet Senatosuna sevk olunmuş bulunan ve Cumhuriyet Senatosunun 19 . 7 . 1963 tarihli 

97 nci Birleşiminde reddolunarak komisyonumuza tekrar havale edilmiş bulunan «İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, İngiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

ingiliz Kemal namiyle mâruf Esat Kemal Tomruk'un Ahmet Esat Tomruk olarak da anıldığı, 
bu sebeple isminde tereddüt bulunduğu, ayrıca harb tarihi kayıtlarında hakiki bir hizmeti olduğuna 
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dair resmî bir kaydının bulunmadığına dair C. Senatosu Bütçe Komisyonu raporu C. Senatosunca, ka
bul edilerek Millet Meclisinin kabul ettiği kanun metni C. Senatosunca reddedilmiştir. 

Ancak; 5 . 7 . 1963 tarihli gizli olarak C. Senatosu' Bütçe Komisyonuna Ankara Emniyet Baş
müfettişliğinden gelen yazıda; ingiliz Kemal namiyle mâruf şahsın Esat Kemal Tomruk adını kul
landığı, istanbul'da Beyoğlu Koloğlu Sokakta ikamet ettiği, hastalığı sebebiyle Yakacık'ta kızının ya
nında oturduğu, ara sıra şehre inerek T. B. M. Meclisince bağlandığını duyduğu maaşının tahsis em
rinin gelip gelmediğini sorduğunun yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldığı bildirilmektedir. 

Komisyonumuzca, içişleri Bakanlığı kanaliyle yeniden yapılan araştırmada ingiliz Kemal namiyle 
mâruf Ahmet Esat Topruk'a ait nüfus sureti yeniden çıkartılmıştır. 

ingiliz Kemal olarak mâruf bulunan bu şahsa verilen istiklâl Madalyasında ismi Ahmet Kemal 
Esat olarak geçmektedir. 

Emniyet Müdürlüğünün gizli evrakı, içişleri Bakanlığının nüfus ve ikametkâh suretleri ve 
17 . 9 . 1963 tarihinde sureti çıkarılan istiklâl Madalyası vesikası da kanun teklifi dosyasındadır. 

Şöhreti ile mâruf olması hasebiyle şöhret lâkabının bazen ismine tedahül etmiş bulunmasının 
şahsın bir başkası olacağına dair tereddüdü mucip görülmediğinden komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun reddine uymamıştır. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek, ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
N. Berkkan 

Grümüşane 
/S?. Savacı 

Başkan vekili 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
M. Ete 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
îzmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Artvin 
A. 0. Avcı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanlarından olup fevkalâde hizmetleri görülen 
İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını taMbeden ay başından itibaren yürürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Niğde 
R. Soyer 

Yozgat 
V. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 307 ye 1( nci ek ) 




