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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstamıbıü Miletveikıiii Malınmıt Rıza Berıtan'-
jıı, bir otomobil kazasında vefat eıbtiğini ibi'ldıi-
rem Başıbalkanıklk teskeresi' ıdkundulktan sonra 
i'ahrnıctlımin ruhunu tazüız için bir dalkilka saygı 
duruşu yapıldı. 

Yeni söçilem Meiksilka Ouımılıurbaşkanı 'için 
yapılacak törene Türkiye'den d'e Millet Mıecllisii 
Baısıkanı Fuad Sinmen'İm (katıılımasmım uygun 
:ın.'üita'l;îa edildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
okunarak 'kabul olundu. 

Niğde M'iTkıt vekili Asımı Fren, rahmetli 
Mahmut Hıza Bertan'ın askerlik ve .siyasi lıa-
yaltunı öven Ve raliTnıeıtl'iaıin ıbüıtün .geride ibırak-
tıikl aniyle mnilletvekilleriinıe başsağlığı dileyen bir 
konuşma yaptıı. 

isıtamlbul Milletvekili Saadet Evreırin, Millî 
Eğitim [Balkanının, ifa ettiği hizmet süresince, 

I alkiıbettiği eğitimi politikası ile Bolu Milletvekili 
Kâımit İmalını, 5 Yıldık Kalkımııııa Plânının he
define ve prensiplerine 'Uiyıııijiyan durmalılar hak-
,'kınlda Anayasalını 89 ııcu ımaddesi gereğince 
gensoru açılmıaısıııııa dair wndikleni önıorgeleıiin 
kabulü üzerime (başlııyan gensoruya devamı, olum
du. 

1.6 Kalsamı 1964 Pazartesi günü saat 15 ,te 
toplamamak üzene (ısaaıt 18,f)ö İde) Birleşime son 
veriüdi. 

Ba sıkan 
Başkan vekil i 

M'ek ki Keskin 

Kâtip 
Kastaınonu 

Habri Keskin 
Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
.1. — İstanbul Milletvekili' Oihad Baban .ve 2 

arkadaşınım Kurtuluş Savaşma iştirak edip eım-
salleırime nazıaran üstün ıbizımeıt ıgören Mustafa. 
Konıır'a vatani lıizmıet tertilbindeın ıınaaş tah
sisine dair kamun tekfJifi ı( 2/742) (Maliye ve 
Plân komisyonlarınla) 

Tezkereler 

2. — Gaziantep Mil'lıeıtvefcili Süleyman Üm-
1 ü'nün yaısamiia dokunulmazlığının kaldırılması 
ihalktomda Başbakandık tezkeresi (3/1002) (Ana
yasa ve Adalet komiisyonlıanındam ımüreikkep 
Kanma Komiısyona) 

3. — İstanbul Milletvekili Malik YoLae/ııı 
yasam la dokunulımazlığmım 'kaldın İması hakkı n-
da Başbakanlllık tezkeresi '-(3/1003) (Anaıyaısa, 
ve Adaleıt koımisıyonlarıınd.an nıürelkkep Kanma. 
Komisyona.) 

4. —- Sivil •Savunma idaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığımın 1962 iyinin hesaıbınım [sunul
duğuna dıaıir Sayıştay .Başkanlığı tezkeresi 
(3/1004) (Sayıştay Kcuıııisyoinuna) 

r>. -- İisiaııibui Milletvekilli Malik Yola ç'm 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılmıaısı hakkın-
•da Başbakan!ilk tezkeresi (3/1005) (Anayasa ve 
Adalet komisyon I a rı ndaıı ınıii rekkep 'Kanma 
Komisyona) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elektrik 
yandığı zaman lütfen düğmeyi sağa çevirin ve 

beyaza basın. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, 

rüşmelero başlıyoruz. 

GENSORULAR 

1. —• İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Milli Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre
since, takibettiği eğitim politikası ile Bolu Mil
letvekili Kâmil İnal'ın, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedefine ve prensiplerine uymıyan durum
lar hakkında Anayasamın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına dair önergeleri 
(11/3, 11/4) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Millî Eğitim 
Bakanmmdır. Konuşmalarını ikmal edecekler
dir. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Millet
vekilleri, 

C. K. M. P. Sayın ıgrupıı adına (konuşan Sa
yın Mehmet Altmsoy arkadaşımın 18 sorusundan 
bir kısmına evvelki gün cevap arz etmiştim; di
ğerlerinin cevabı da oturumun kapanması üzerine 
bugüne bırakılmıştı. Huzurunuza gerek Sayın 
Altmsoy'un ve gerekse Sayın Evren'in şahıslar 
hakkındaki ithamlarına cevap vermek üzere çık
mış bulunuyorum. 

Sayın Altmsoy bir sorusunda «Eskişehir'de 
kendisini yuhalıyan öğretmen federasyonunun 
baskısiyl'e bir zatı önce affetmiş, aftan bir ay 
sonra talim terbiye üyeliğine, 2 ay sonra 
umum müdürlüğe ve federasyonla arası açıldı
ğı için 7 ay sonra tekrar talim terbiye üyeliği
ne atamış» olduğumu ileri sürmektedir. Soruda 
açıkça adı zikredilmemekle iberaber kaydedilenin 
Kemal Yılmaz olduğu aşikârdır. Kemal Yılmaz 

1950 yılı Eylülünde Bakanlık Dış Münasebetler 
Şube Müdürlüğüne atanmış ve 1952 yılında da 
İngiltere öğrenci Müfettişliği Başkâtipliğine tâ
yin edilmiştir. îngilterelde 4 yıl kaldıktan sonra 
yurda dönüşünde, 1956 da eski ıgörevi Bakanlık 
Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü Sulbe Müdür
lüğüne atanmış ve bu görevde 1960 yılı Hazira
nına kadar çalışmıştır. Bu arada, yani, 1956-1960 
yılları arasında Dünya turuna çıkan Türk Millî 
Eğitim Komisyonuna da sekreter olarak katıl
mıştır. Kemal Yılmaz 1960 yılı Haziranında Dış 
Münasebetler Genel Müdür muavinliğine geti
rilmiş ve aynı yılın sonlarına doğru da bu gö
revden ayrılmıştır. Benim bakanlığımda önce 
talim terbiye üyeliğine ve bir müddet sonra da 
Orta •öğretim Genel 'Müdürlüğüne getirilmiştir. 
Burada hemen kayıt ve işaret etmeliyim ki, Ke
mal Yılmaz'm her iki göreve de atanışı Altm
soy arkadaşımın geçen konuşmamda öğretmenle
rin cezalarının affiyle ilgili kararımız ve yaptı
ğımız tamimden önce olduğu gibi 'Bakanlık res
mî kayıt ve sicillerinde, Kemal Yılmaz'm, söz 
konusu kararımızda zikredilen cezalardan hiçbi
riyle de cezalandırılmış bulunmadığını da bu 
arada tesbit etmiş oldum. Sayın Milletvekilleri, 
görülüyor ki, Altmsoy arkadaşımızın iddia
sı da diğerleri gibi ya kasıtlıdır veya da yanlış 
bilgi edinmiş olduğunu açıkça göstermektedir. 
Kemal Yılmaz'ı, Genel Müdürlükten tekrar Ta
lim ve terbiye üyeliğine tâyin edişimin nedenle
ri üzerinde^basm yolu da dâhil, birkaç defa be
yanda bulunmuştum. Tekrar etmek suretiyle, bu 
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idari tasarrufumun nedenleri ile sizleri işgal et
mek islemiyorum. 

Sayın Altınsoy dokuzuncu soruları ile Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğümüzün menşei üzerin
de durmakta, Almanca öğretmeni olmasını bir 
sakınca gibi değerlendirmeye gayret etmektedir. 
Hizmetin ifasında beceriksizlik veya başarısızlık 
anlamında bir kusur tesbit edememenin neticesi 
bu olmamalıydı. Büyük Meclisin huzurunda bu 
türlü tenkidlere cevabım cevap vermemek olacak
tır. 

Sayın Altınsoy'un sorularında her nedense va
zıh ifadeler yerine birtakım imâlara yer vermiş 
olması dolayısiyle, bâzı cevaplarımı tahminiere-
dayanarak arzetmiştim. Bu meyanda Bakanlığı
mızdan :bir matematik öğretmeninin Pakistan 
Kongresine gönderilmesinin varit olmayıp 'belki 
de Hindistan'a gönderilen arkadaşımızın kaste
dildiğini zannederek bilgi vermekte iken otur
duğu yerden arkadaşımızın «Hayır kastını o 
değildi» şeklinde Mukabelede bulunduğunu ha
tırlıyorum. Bunun üzerine Bakanlıktaki kongre
lerle ilgili dosyaları tarayarak hakikaten bir 
başka matematik öğretmeninin daha dış kongre
ye .gönderildiğini tesbit ettim. Muratları bu ise 
arzedeyim: CENTO Genel Sekreterliği Rarnsar 
(Iran) do CENTO'ya mensup memleketlerdeki 
fen dersleri öğretimiyle ilgili bir «cminer tertip
lemiştir. İlgili teşkilâtça bu seminere o Zaman
ki Orta Öğretim Genel Müdürünün katılması der
piş olunmuş ve bu husus Dış Münasebetler Ge
nel Müdürlüğünce Onta öğretim Genel Müdür
lüğüne bildirilmiştir. O zaman Orta Öğretim 
Genel Müdürü olan Osman Ül kümen fen 
derslerinin ühtısası içine girmediğini ve iş
lerinin çokluğu, dolayısiyle bu toplantıya Talim 
ve Terbiye Kurulu üyesi olan istanbul fen Fa-
kült esiyle Ne w York Üniversitesinde Fen ve 
Eğitim dalından Master derecesi almış olan ve ek 
görev olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
eğitim görevlisi bulunan Nusret Karcıoğlu'nun 
katılmasının uygun olacağını Dış Münasebetler 
Genel Müdürlüğüne bildirmiş, bunun üzerine Dış 
Münasebetler Genel Müdürlüğü Talim ve Terbi
ye Kuruluna keyfiyeti bildirerek bu seminere 
katılması uygun görülecek yetkili bir elemanın 
adının bildirilmesini yazmıştır. Talim ve Terbi
ye Dairesince toplantıya Sayın Altınsoy'un baca-
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nağı olan ve ihtısasıda psikolojd öğretmenliği 
bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesinin 
katılması teklif edilmiştir. Ayrıca Dış işleri 
Bakanlığından Bakanlığımıza gönderilen bir ya
zıda Osman Ülkümen'in söz konusu seminere ka-
tılamıyacağı anlaşılmakla yerine birçok ilim 
adamları tarafından tavsiye edilmiş olan Nusret 
Karcıoğlu'nun gönderilmesinin A. B. D. 
CENTO Ekonomik Koordinatörlüğü tarafından 
telkin edildiği ve adayın bir an önce bildirilmesi 
istenmıiş'tir. Bunun üzerine Dış Münasebetler 

' Genel Müdürlüğünce bu durum da Talim ve Ter
biye Dairesi Başkanlığına bildirilmiş ve Nusret 
Karcıoğlu'nun gönderilmesine muvafakat edil
mesi istenmiştir. Buna rağmen Talim ve Terbiyi 
Dairesinin, o-zamanki başkanı aday olarak gös
terdiği ve Sayın. Altınsoy'un bacanağı olan üye 
üzerinde ısrar etmiştir. 

Keyfiyete ıttıla kesbeden Sayın selefim Şev
ket Raş<*t Hatipoğlu tarafından !bu seminere 
Nusret Karcıoğlu'nun katılması uygun görül
müş ve keyfiyet Dışişleri Bakanlığına kendi 
imzaları tahtında bildirilmiştir. 

Sayın Altınsoy'un şikâyetlendiği olay ve 
matematik öğretmeni dediği zat bu olmalıdır. 
ilâve edeyim ki Nusret Karcıoğlu aynı zamanda 
Üniversite öğretim üyelerinin de dahil (bulun
duğu Türkıive Fen Eğitimi Millî Komisyonunun 
da üyesidir.Eğer arkadaşımız bir aile dayanış 
•ması içinde değilse feci şekilde aldatılmış de
mekti;*. 

Altınsoy arkadaşımızın 11 ııci sorusu da, 
yurt dışında görevlendirilen öğrenci müfettişle
riyle ilgilidir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğrenci Mü
fettişleri, genel olarak görev yerlerinde 3 ilâ 4 
yıl. müddetle 'kalmaktadırlar. 

Fransa öğrenci müfettişimiz, halen yerle
rine yeni tâyinler yapılmış bulunan diğer 3 
müfettişten 1 yıl sonra bu göreve tayin edilmiş
tir. Halen görevine devam etmektedir. 

Görülüvor ki değerli arkadaşlarım, Sayın 
Altınsoy Bakanlığımı itham etmek gayretine 
öylesine kendisini kaptırmış ki, münhal bile 
bulunmıyan bu memuriyetlere kayırmalar ta-
hayvül edebilmektedir. 

İlk konuşmamda, 70 küsur menşeden gelmiş 
olmanın, Türk öğretmen Topluluğu arasında bir 
huzursuzluk âmili olduğunu işaret etmiştim. 
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Ama ayrıca millet huzurunda şunu da belirt

mek isterim ki, Eğitim topluluğu içinde en bü
yük sıkıntı ve huzursuzluk âmili, bâzı politik çev
relerin ve birtakım politikacıların, bu büyük top
luluk içinde kendi çıkarlarına çabalar sarf etme
leri olmuştur. Bu kanaatimi açıkça ifade etmeyi 
bir vazife sayarım. 

Hiç şüphesiz, bundan Yüce Meclisin, en önem
li yurt hizmetini gözetmek ödevi bakımından, 
çıkaracağı bir sonuç olacaktır. 

Sayın arkadaşımızın 14 ve 15 nci soruların
da temas etmiş olduğu orta dereceli okullar ve 
özel okulların kontrolü ile ilgili konularda önceki 
konuşmalarında gerekli izahat tafsilâtiyle veril
miştir. Tekrar üzerinde durmayı zait addediyo
rum. 

Sayın Altmsoy 16 neı sorusunda: 
«Okul kitaplarında 27 Mayıstan ve getirdikle

rinden bahis vesilesiyle eski devre söven ve yalnız 
C. H. P. sini öven pasajların bulunduğunu mü
şahede ettik. Maksadımız yanlış anlaşılmasın. 
inönü'nün okul kitaplarında geçmesini kıskanmı
yoruz. Ancak, (Tedbirler Kanunu) na riayetsiz
liği, yavrularımızı genç yaşlarında aşılamaya hak
kımız olup olmadığını soruyoruz.» demektedir. 

Bu konuyu müzakere etmek üzere toplanan 
Talim - Terbiye Kurulu kararının ışığı altında bu 
soruyu cevaplandıracağım. 

Hiçbir ders kitabında 27 Mayıs'tan ve getir
diklerinden bahis vesilesiyle, eski devre söven pa
sajlar yoktur. Bütün ders kitaplarında kullanı
lan ifadelerin terbiyevi olması hususu, Millî Eği
tim Bakanlığının her zaman hassasiyetle üzerin
de durduğu önemli bir nokta olmuştur. Bunun 
aksini düşünmek dahi mümkün değildir. Millî 
Eğitim literatüründe «sövme» nin, «küfretme» 
nin yeri yoktur ve olamaz. Sayın Mehmet Altm-
soy'un «eski devre söven pasajlar» dan kasdettiği 
şey; beğenmediği, şahsi zihniyetine uygun gelmi-
yen, özlediği tarzda kaleme almmıyan ifadeler ola
bilir. Okul ders kitaplarında kullanılan ifadeler 
terbiyevi, Anayasamızın ve Tedbirler Kanunu
nun ruhuna, açık direktiflerine tam bir uygun
luk gösteren ifadelerdir. i 

Kitap yazarları, okul kitaplarında 27 Mayısı 
ve getirdiklerini açıklarlarken, olayları kendi 
üslûpları çerçevesinde anlatırlar; ifade tarzların
da kendilerine mahsus özellikler bulunabilir. Bu 
yazarların 27 Mayıs Devrimini, Anayasamızı, bu | 
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I Anayasamıza dayanan demokratik düzenimizin 

temellerini açıklarlarken geçmişin ilgili önemli 
olaylarını, gerçekleri ortaya koymaları son dere
ce tabiîdir. Okul kitaplarındaki anlatış tarzı, Sa
yın Mehmet Altmsoy'un hoşuna gitmiyebilir. An
cak bu anlatış tarzı kanunidir ve terbiyevidir. 
Aksini yapmak, 27 Mayıs Devrimini ve getirdik
lerini anlatmamak, dayandıkları temelleri açıkla
mamak kanuni değildir ve asıl böyle bir tutum 
«Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru» 
bozan bâzı filler hakkındaki, Yüce Meclisin 5 Mart 
1962 tarihinde kabul buyurduğu 38 sayılı Kanu
na aykırı olur. 

Bugünkü demokratik düzenimizin temeli olan 
Anayasamızın «başlangıç kısmında aynen» Ana
yasa ve hukuk dışı tutum ve davranış] ariyle meş
ruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 
hakkım kullanarak 27 Mayıs Devrimini yapan 
Türk Milleti» denmektedir. Bu ifadenin ne anla
ma geldiğini, Sayın Mehmet Altmsoy elbet de bil
mektedirler. Ayrıca, Büyük Meclisin kabul buyur
duğu 9 Nisan 1963 tarihli ve 222 sayılı «Hürri
yet ve Anayasa Bayramı» Kanununu da hatırla
maktadırlar. 

Kitap yazarları, Anayasamızın ve yukarda be
lirttiğim kanunların ruhuna uygun olarak 27 Ma
yıs Devrimini ve getirdiklerini anlatırlarken, 
olayların nedenlerini açıklamakla görevlidirler. 

Sayın Mehmet Altmsoy'un bahsettikleri Ted
birler Kanununun, asıl adiyle «Anayasa Nizamı
nı, Millî Güvenlik ve Huzuru Bozan Bâzı Fiiller 
hakkındaki Kanun» un temel ruhu, 27 Mayıs 1960 
Devrimini ve Anayasamızın saptadığı demokratik 
düzenimizi korumaya matuftur. Kanunun 1 nci 
maddesinin A, B, C, D, E bendleri ve 2 nci mad
desi bu temel ruhu ifade etmektedir. 

Okul kitapları, özellikle «Yurttaşlık Bilgisi» 
kitapları incelenirse görülür ki, bu kitaplarda bü
tün siyasi partilerin adları, bu partilerin durum-
lariyle ilgili, öğrenci seviyesine uygun müspet 
bilgiler verilmektedir. Bu kitaplarda ne bir par
tinin övülmesi, ne de başka bir partinin yerilme
si söz konusudur. 

özet olarak şu hususu tam bir inançla belirt
mek isterim : 

Biz, Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocukları
mıza ve gençlerimize, bütün eğitim imkânlarımız
la, her zaman kanunlara saygılı olmayı kuvvetle 
telkin etmek, öğretmek yolundayız. Büyük Türk 
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Milletinin en değerli varlığı olan çocuklarımızı 
ve gençlerimizi tam bir bütünlük anlayışı içinde, 
bu Büyük Millete lâyık, güçlü hizmetlere hazır
lama çabası içindeyiz. Gerçek olan budur. 

Arkadaşımızın 18 nci sorusuna gelince: 
Üniversite giriş sınavlarında sınav sonuçları 

elektronik beyinlerle alındığı halde bâzı öğrenci
lerin lehinde, bâzılarının aleyhinde neticelenmesi 
dedikodudan ileri gidemez, öğrencilerin, iste
dikleri fakültelere, aldıkları puvanlara göre ka
yıtları yapılmıştır. 

Mehmet Altmsoy arkadaşımıza bakılırsa, 
«Elektronik beyni dahi yanıltan hünerli ellerin 
Bakanlık sandalyesine karpuz kabuğu koyacağı 
bedihî» imiş! Anlaşılıyor ki, Sayın Altmsoy'un 
elektronik beyin hakkındaki teknik bilgileri şim
di naklettiğim cümlesindeki üslûbun seviyesini 
aşmamaktadır. 

Sayın Millettvekilleri, 
Kendisine karşı büyük saygı duyduğum C. 

K. M. P. Grupu adına kürsüye gelerek bana 18 
tane soru yönelten Sayın Niğde Millettvekili Meh
met Altmsoy'un bu sorularını da, bu sorulara Ba
kanlığın dosyalarına dayanarak verdiğim cevap
ları da dinlediniz. 

Bu soruların, Millî Eğitimimizin anamesele-
leriyle hiçbir ilgisi olmadığını ve tamamiyle bir
takım münferit idari tasarrufları ilgilendirdiğini 
Sayın Milletvekilleri müşahede etmişlerdir. Ko
nuşmasının gerek bu vasfı, gerek soruları vasıta-
siyle Bakanlığıma tevcih etmek istediği isnatların 
hiçbir ciddî tetkika dayanmayışı, Sayın Altm
soy'un burada okuduklarını pek sayın grupundan 
geçirip geçirmediği hakkında bende ciddî tered
dütler uyandırdı. Bu itibarla, bu konuşmaya ver
diğim cevapları, ben Sayın C. K. M. P. Grupuna 
değil; doğrudan doğruya Sayın Altmsoy'un şah
sına verilmiş telâkki ediyorum. 

Meclisimizin Millî Eğitim Komisyonunun Baş
kanı sıfatını taşıyan Sayın Altmsoy'dan, bundan 
böyle, Bakanlığımdaki idari tasarruflar ve bun
ların nedenleri üzerinde kendisine şu veya bu 
kimse tarafından her nakledileni, bunları nakle
denler her kim olurlarsa olsunlar, hemen doğru 
kabul etmemesini; duyduklarını Bakanlığımın Ba
kanlık Makamı dâhil olmak üzere, yüksek kade
melerine intikal ettirip ciddî bir tetkik mevzuu 
yaptıktan sonra, yine de gerekli görüyorsa Yüce 
Meclisin murakabe süzgecine arz etmesini bekle-
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rim. Bu suretle, Yüce Meclis, birtakım dediko
dularla işgal edilmemiş ve kıymetli vakitleri de 
israf edilmemiş olur. 

Sayın Millett vekilleri, 
Sayın Saadet Evren, Bakanlığım camiasına 

dâhil bâzı kimselerin adlarını zikretmek suretiyle 
isnatlarda bulunmuştur. Şimdi, yüksek huzuru
nuzda bu şahıslarla ilgili bilcümle resmî dosyala
rı ve evrakı bizzat tetkik ettikten sonra, bütün 
milletvekili arkadaşlarımın da tetkikine arz edi
lebilir, malûmat arz edeceğim: 

Sayın Evren'in komünistlikle itham ettiği Ba
kanlığım mensuplarından biri, halen Diyarbakır 
Ali Emirî Ortaokulu Müdürü olan Necdet Eroğ-
lu'dur. 

Söz konusu göreve benim Bakanlığa atanmam
dan önce getirilen bu öğretmen hakkında Bakan
lığım dosya ve kayıtlarında ve sicilinde kendisi
nin komünist faaliyetlerinde bulunduğuna veya 
komünist olduğuna dair, ne hususi şahıslardan 
ne öğrenci velilerinden, ne okul öğretmenlerin
den, ne Bakanlığımın idare ve teftiş kademelerin
den, ne ilgili valilikten, ne Devletin bu gibi 
faaliyetleri takiple görevli resmî m ercilerinden, 
ne de adlî mercilerden gelmiş her hangi bir bil
gi, ihbar ve uyarma mevcuttur. 

Kendisi hakkında Ali Emirî Ortaokulundaki 
görevi sırasında vâki olan şikâyetlerin hiçbirinde, 
Sayın Evren'in huzurunuzda sadece bâzı pasaj
larım okumakla iktifa ettiği bâzı öğretmenlerin 
şikâyet dilekçesi de dâhil olmak üzere, ideolojik 
mahiyette her hangi bir isnada veya şüphe izha
rına da raslanmamıştır. Arkadaşımızın bahsetti
ği şikâyet mektupları buradadır. Bunun yanı 
başında 3 dilekçe de valilerden gelmiş bulunmak
tadır. Bunları milletvekili arkadaşlarımın tetki
kine arz edebilirim. 

Bu Müdür, öğrenci - öğretmen münasebetle
rinden doğan idari mahiyetteki şikâyetler üzeri
ne iki defa teftiş ve tahkika tabi tutulmuş olup 
bu teftiş ve tahkikler neticesinde Bakanlığımın 
idari kademelerince kendisinin daha bir süre bu 
vazifede denenmesi uygun görülmüştür. 

İlköğretim Genel Müdürlüğünde Şube Mü
dürü Mehmet Emiralioğlu'na gelince: 

Bu zat, meslek hayatına atıldığının ikinci yı
lında memleketinde ilköğretim denetmeni iken, 
hakkında vâki bir ihbar üzerine (komünist faali
yetinde bulunmaktan) adlî takibata mâruz kal-
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mış ise de, Niğde Ağır Ceza Mahkemesince 1952 
yılında ittifakla bcraetine karar verilmiştir. O 
tarihten sonra muhtelif illerde öğretmenlik ve 
ilköğretim müfettişliği yapan Emiralioğlu Millî 
Eğitim Bakanlarından Celâl Yardımcı zamanın
da Ankara'ya nakledilmiş, bilâhara devrin Millî 
Eğitim Bakanını tenkid eden birtakım yazıların
dan dolayı Çorum'a nakledilmiş, 27 Mayıs 1960 
tan sonra Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünde Şu
be Müdürlüğüne getirilmiştir. Üç yıldan fazla 
bir müddetle bu vazifede çalışan bu zat, hiçbir 
tahkikatla ilgili olmaksızın 1963 te sadece o sıra
da Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federas
yonu Genel Sekreteri olduğu ve resmî hizmetiyle 
bu ödevi bağdaştırmakta kusurlu görüldüğünden 
öğretmenliğe nakledilmiş ise de, bilâhara Federas
yonla ilgisini tamamiyle kesmesi üzerine Şube 
Müdürlüğü vazifesine iade edilmiştir. Ancak, bu 
defa kendisinin eski şubesine iadesi yerine, tec
rübe ve hazırlığı göz önünde tutularak daha ba
şarılı olabileceği İlköğretim Genel Müdürlüğün
deki Şube Müdürlüğüne getirilmesi uygun gö
rülmüştür. Bu zat için şube ihdas edilmesi, key
fiyeti dedikodudan ibarettir. 

Bakanlığımda hiçbir şube müdürü her han
gi bir okul •müdürünün tâyinine, mevzuat gere
ğince, yetkili ve mezun değildir. 

Emiralioğlu, şubesinin işleri arasında bulu
nan uygulama bahçeleri konusunda, Tarım Ba
kanlığı mensupları ve uygulama bahçeleri öğret
menlerinden müteşekkil bir grupla FAC) teşki
lâtının ve İsrail Hükümetinin davetlisi olarak 
İsrail'e gitmiştir. Kendisi vazife verilerek şah
san hiçbir dış memlekete gönderilmemiştir. 

Emiralioğlu arkadaşımızın söylediği gibi 
Amerika'ya gönderilmesi bahis konusu değildir. 

Hayrettin Uysal hakkındaki isnatlara gelin
ce; 

Talim ve Terbiye Dairesi Raportörlüğüne 
tâyin olunan Hayrettin Uysal'm ne sicilinde ve 
ne de Bakanlığımız kayıtlarında komünistlikten 
malıktım olduğuna veya takibata uğradığına da
ir hiçbir kayıt bulunmamaktadıı-. 1950 de çıkan 
Af Kanunundan istifade etmesi de bu sebeple 
mevzuubahis değildir. Ayrıca, o tarihte Millî 
Eğitim Bakanı bulunan Tevfik İleri tarafından 
terfi ettirildiği ve Başöğretmenliğe getirildiği 
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bilâhara, Ortaöğ
retime geçen ilgili, çeşitli hizmetlerde bulun
muş ve bu hizmetlerinde aldığı sicillerde ko-
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münistlikle ithama mâruz kaldığı hakkında bir 
kayda raslanmamıştır. Bilâhara, karı - koca du
rumundan ötürü Ankara'ya nakil sırası gelen 
adı geçen kimse, Âmme İdaresi Enstitüsünü de 
bitirmiş olması dikkate alınarak, Talim ve Ter
biye Kurulu üyeliğine değil; fakat formasyonu 
derecesine uyan kanunlar bölümünün Raportör
lüğüne tâyin edilmiştir. 

Sayın Evren'in isnadları arasında adı geçen 
Bakanlığım mensuplarından biri de Şevket Ge-
dikoğlu'dur. 

Pazarüren Köy Enstitüsü Müdürü iken Re
şat Şemsettin Sirer'in Bakanlığı devrinde 1947 
yılında Burdur Millî Eğitim Müdürlüğüne, 1951 
yılında da Tevfik İleri'nin Bakanlığı zamanında 
Millî Eğitim Bakanlığı özel Okullar Şube Mü
dürlüğüne, 1958 yılında Celâl Yardımcı'nm Ba
kanlığı devresinde Kıbrıs Türk Okullarındaki 
özel göreve, 27 Mayıs 1960 dan sonra da Halk 
Eğitimi öenel Müdür yardımcılığı sıfatiyle bu 
Genel Müdürlük Vekilliğine atanmış olan Şev
ket Gedikoğlu, o tarihten beri Sayın Fehmi Ya
vuz, Sayın Bedrettin Tuncel, Sayın Turban Fey
zi oğlu, Sayın Ahmet Tabtakılıç., Sayın Hilmi İn
cesulu, Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu'nun Ba
kanlıkları zamanında ve benim zamanımda bu 
görevi muhafaza etmiştir. Kendisi, birkaç ay 
önce kendi isteğiyle bu görevinden öğretmenli
ğe ayrılmıştır. 

Adı geçen hakkında Bakanlığımın kayıtla
rında ve sicilinde, komünist faaliyetinde bulun
duğuna veya komünist olduğuna dair, Millî Em
niyet Başkanlığı dâhil olmak üzere hiçbir şa
hıstan ve resmî merciden alınmış hiçbir bilgi, ih
bar ve uyarma m evcud olmadığı gibi, kendisinin 
şimdiye kadar bu tarz faaliyetlerden ötürü ad
lî takibata mevzu teşkil ettiğine dair malûmat 
da yoktur. 

Van Bölge İlkokulu Müdürlüğüne tâyin edi
len Hâmit Taris'e gelince : 

Bu zat, 1954 yılında Adana'da ilköğretim 
müfettişi iken, hakkında vâki bir ihbar üzeri
ne, komünist faaliyetinde bulunmak isnadiyle 
adlî takibata, uğramış ve Bakanlık emrine alın
mıştır. Bu sırada Adana. Millî Eğitim Müdürü 
bulunan ve daha sonra 1956 dan 1960 a kadar 
Bakanlıkta çeşitli dairelerde Genel Müdürlük 
yapan Ali Yalkm ile o zamanki Adana Valisi 
Cemal Dinç, Bakanlığa yazdıkları yazılarda bu 



M. Meclisi B : 7 
zatı aynen şu sözlerle testiye etmişlerdir: «Ko
münistlik gibi kötü ve iğrenç bir rejime karşı 
temayülü olduğuna katiyen kaani değiliz. Vilâ
yetimizde çalıştığı zaman içinde, vazifesine bağ
lı ve meslek ve halk muhiti içinde sevilen, sayı
lan bir müfettiş olarak tanınmakta olup, yapı
lan isnadın bir iftira olduğuna inanmaktayız.» 
Filvaki, bu zat bil âhara beraet etmiş ve Müdür
ler Komisyonu karariyle aynı yani 1954 ders yı
lında görevine iade edilmiştir. Bu tarihten son
raki bütün sicil 'kayıtlarında, hu olaydan önce 
olduğu gibi, Valiler ve Millî Eğitim Müdürle-
rince kendisine iyi siciller verilmiştir. Kayıtları
mızın gösterdiği şey budur. 

Bu zatın Müdürü bulunduğu okulla ilgili Sa
yın Evren'in iddialarına gelince: Bakanlığımızda
ki mevcut bilgilere ve teftiş raporlarına göre, 
Saadet Evrenin iddiası hilâfına, bu okulda ya
takhane ve helalar tek değildir. 7 ilâ 11 yaşla
rında olan ve daha cinsiyetimi idrak etmemiş kü
çük çocukların bulunduğu bu okulda kız ve er
kekler aynı yatakhanelerde yatmamaktadırlar. 
Bununla beraber 14 Kasım 1964 Cumartesi günü 
Van Vali Vekili, tarafımdan verilen emir üzeri
ne, aynı gün refakatine Millî Eğitim Müdürü
nü de alarak, .bizzat Van İskele Yatılı Bölge 
Okulunu teftiş etmiş, ve bunun neticesini şimdi 
okuyacağım tel raporu ile bildirmiştir. Eaporu 
aynen okuyorum: Tarih : 14 . 11 . 1964 Numa
ra : 751 - 6208 

Saym Dr. İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 
ilgi : 14/11/1964 günlü telefon emirlerinize, 
Van Vali vekili olarak Millî Eğitim Müdürü 

ile beraber bugün saat ondörtdc Van İskele Böl
ge Okulunda yaptığımız tetkikte: 

iskele Okulu yatılı ve karmadır. Bir kız, bir 
erkek öğrenci gündüzlü devam etmektedir. 

Okulda yüzdoksansekizi kız, doksanaltısı da 
erkek olarak ikiyüzdoiksandört öğrenci vardır. 

Bütün şubelerde kız öğrenci vardır, erkek öğ
renciler bu yıl kayıt edilmiştir. Üçüncü sınıfta 
üç, dördüncü sınıftabir, erkek öğrenci bu yıl 
naklen gelerek kayıtları yapılmıştır. Birinci 
sınıfta erkek öğrenci yoktur. 

Okulda kızların yatakhanesi müstakildir er
keklerin yatakhanesi ayrıdır. Mevcut yatakha
neler kiyafetsiz olduğu için kızlar ve erkekler 
ayrı ayrı olmak üzere çift yatmaktadırlar. Er-
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keklerin ve kızların helaları her yerde ayrıdır, 
birbirleri ile irtibatı yoktur. 

Bir yatakhane daha yapılmaktadır. 
Okulun karma olması dolayısiyle Valiliğe do 

intikal etmiş yazılı bir şikâyet mevcut değildir. 
Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

ValiV. 
Ahmet Sungur 

Defterdar 

Ayrıca, belirtmek isterim ki bütün ilköğretim 
kurumları gibi, bu ve diğer bütün yatılı bölge 
okulları karmadır. 

Sayın Evren'e aksettirilen bilgilerin ne ka
dar uydurma olduğu ve bu uydurma bilgileri hiç 
araştırma ve incelemeye lüzum görmeksizin Yüce 
huzurunuza getirmekte Sayın Evren'in ne sui
niyetli bir acelecilik içinde bulunduğu açıktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sayın Saadet Evren, beni komünistleri hi

maye etmekle itham ederken 5 tane isim zikret
miştir. 

Bu kişilerden iki tanesi müstesna tâyinleri 
benim zamanımda yapılmış değildir. Bu vesiley
le kendisinden şunu sormak istiyorum : Bayan 
Evren, bu kimselerin tâyinlerini yapan ve onla
rı bulundukları bâzı hayli önemli görevlerde 
kullanan bütün Millî Eğitini Bakanlarını birden 
itham etmek gayretinin ve garabetinin mi için
dedir? 

Kaldı ki Saadet Evren, bu isnatlarda bulu
nurken bazan hemen isim zikretmiş, hazan da 
isim vermeksizin işin içinden çıkmak mahare
tine girişmişken benim ve milletvekillerinin ıs
rarlarımız üzerine isim söylemek mecburiyetin
de'kalmıştır. 

Benim komünistlerin ve ahlâksızların hima
yecisi olduğumu ispata kalkışırken, himayeden 
istifade ettiklerini ileri sürdüğü kimselerin bir 
kısmını İrildiğini iddia ettiği halde, bunların 
isimlerini susmakla geçiştirmesi; beni mevhum 
ve muğlak hirtakım ithamlar altında bulundur
maya teşebbüs etmek istemiş 'olduğunu göste
rir. 

Kendisine bu imkânı vermedim; susmak is
tediği zaman dilinin altındaki ismi ona söylet
tim. 

Biraz önce, Saadet Evren'in telâffuz ettiği 
isimler hakkında mevcut resmî bilgileri dinledi
niz. 
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Bu şahıslardan yalnız ikisi, komünist faali

yetinde bulunmak isnadiyle yıllarca evvel taki
bata mâruz kalmış; fakat, mahkemelerin kesin
leşmiş kararlariyle beract -etmişlerdir. 

Bayan Evren, öyle ummak isterini ki, Ana
yasamızın bir hukuk devleti olduğunu belirtti
ği mmeleketimizde mahkeme kararlariyle mâ
ruz kaldıkları isnatlardan temize çıkan kimse
ler hakkında, üstelik idari alanda dahi ayrıca 
teyakkuzu gerektirecek hiçbir bilgi mevcut de
ğilken, damgalı insan muamelesi yapılmasını 
tasvip etmiyecektir. Aksini düşünüyorsa, Avu
kat Bayan Eıvren'e şunu hatırlatmak isterim ki, 
kendi şüphe ve vehimlerini Türk mahkemeleri
nin kararlarına takaddüm ettirmek cür'ctinde 
bulunamaz. Aksi halde, en çirkin iftiralara mâ
ruz kalan insanlar, hukuk düzeninin derpiş ede
bildiği en bağımsız, tarafsız ve üstün merciler 
tarafından temize çıkarıldıkları zaman bile, bi
zatihi bir iftiranın altında kalmış bulunmak ve
ya sadece zan altında tutulmuş olmak dolayı-
siyle, ömürleri boyunca, kendilerine iftira eden
lerin veya onları iyi yahut 'kötü niyetle zan al
tında tutanların hatasının kefaretini ödemek 
zorunda kalacaklardır. Medeni bir memlekette 
bu tarz sakîm bir tutuma yer olamşyacağı aşi
kârdır. 

Bayan Evrenin zikretmiş olduğu şahısların 
diğer üçü hakkında ise, komünist faaliyetlerden 
dolayı ne takibat yapılmış, ne de haklarında şu 
veya bu şekilde 'bir bilgi Bakanlığıma intikal et
miştir. Aksine delil ibraz edilmedikçe, bu kimse
leri sırf Bayan Evrenin kerametine dayanarak 
komünist ilân etmek vicdansızlığını benden kim
se bekliyemez. (C. H. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, 
Bayan Evren i ; şimdiye kadarki konuşmala

rında zikretmediği deliller varsa, derhal huzu
runuzda ibraz etmeye davet ediyorum. Aksi 
halde, hem bana karşı, hem de bana vurabilmek 
için isimlerini dokunulmazlığa sahip bir kürsü
den zikretmek suretiyle halkoyu önünde teşhir 
ettiği .kimselere karşı çok fena bir duruma dü
şecektir. 

Saadet Evren, son konuşmasının bir yerinde 
elindeki delilleri bir soruşturma komisyonuna 
ibraz edebileceğinden ve elinde daha 31 delili 
olduğundan da bahsetmiştir. 
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Hakkımda bir soruşturma açmak başka bir 

yasama organının yetkisi içerisindedir. Burada, 
şu yüce kurulda, şimdi Milletvekillerinin, yine 
Bayan Evrenin ibraz edeceği delillere bakarak, 
benim siyasi sorumluluğum hakkında vicdani 
bir hükme varmaları bahis konusudur. Ama, öy
le sanıyorum ki, benim Devletin şahsiyeti aley
hine suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan kim
seleri himaye altına aldığım yolundaki itham
lara, Sayın Milletvekilleri, bu ithamlar mücer
ret, bu konuda kendisini hesap vermekle mü
kellef tutulamaz ve yanı İm az bir kâin - affe
dersiniz hâkime diyecektim - zanneden Bayan 
Evren tarafından yapıldığı için doğru sayacak 
değildirler. Ben eminim ki Sayın Milletvekille
ri, oylarını kullanırken, her şeyden önce, Bayan 
Evrenin mesnedi sağlam deliller zikretmesini 
bekliyeceklerdir. Halbuki, Bayan Evren, bırakı
nız, benim komünistleri himaye kasdı taşıdığımı 
veya bu bakımdan ihmalim olduğunu ispat et
miş sayılabilsin; kendilerine komünistlik isna-
dettiği kimselerin bu yolda faaliyette bulunduk
larını bile ispat edebilmiş değildir. Şu halde, 
Bayan Evrenin, elinde daha başka deliller var
mış intibaını yaratarak ne beni, ne isimlerini 
saydığı şahısları, ne de öğretmen camiasına dâ
hil gayrimalûm kişileri devamlı itham altında 
tutmaya asla hakkı yoktur. 

Sayın Milletvekilleri; 
Şu veya bu politikacı, siyasi rakiplerini ya

ralamak veya bir iktidarı yıpratmak maksadiy-
le, hiçbir siyasi rolü bulunmıyan ve tarafsız ol
ması gereken idare içinde yer alan insanlar aley
hinde alabildiğine ve açıkça indî ithamlarda bu
lunmaya kalkışırsa, halka kamu hizmetlerini gö
türmesi beklenen memurlarda ve bu arada öğ
retmenlerde huzur, güvenlik ve istikrar duygu
sunun zerresi kalabilir mi ? 

Saadet Evrenin ileri sürdüğü derecede de
lilsiz bırakılarak ortaya atılan bulaştırmaların 
yarın veya öbürgün bir benzerine mânız kalmı-
yacak en masum tek bir insan dahi tasavvur 
edilebilir mi ? 

Ondan sonra, Sayın Evren çıkıyor, bu kür
süden, memlekette anarşi olduğunu, kimsenin 
kimseye itimadı kalmadığını, memleketin ahlâk 
buhranı içinde bulunduğunu ileri sürebiliyor! 
Ama, kendisi, hem isnatlarına devam etmekte, 
hem de bu isnatlarını en ufak bir delille destek-
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İçmemekte böylesine ısrarlı oluşunu, siyasi ah
lâkın, - bırakalım siyasi ahlâkı - mücerret ahlâ
kın 'hangi kaidesiyle bağdaşır telâkki edebil
mektedir. 

Saadet Evrenin acıklı ruh haletinin içinde 
bu gelişme, en aşağısından, gülünçtür. 

S ayı n M i 11 et v ekil 1 e r i; 
Şinu'H, yüksek müsaadenizle, hukuk ilkeleri

ne bağlılığı kimseye bırakmıyan Saadet Evren'-
in bu gibi genel ve muğlak ithamlarla nasıl bil
in aksat güttüğünü, anlıyabildiğim ölçüde, kısa
ca tahlil etmeye çalışacağım. 

Bayan Evren'in hiç de muteber sayılamaya
cak ve daima iflâsa mahkûm .bu usullere baş
vurmaktaki maksadı, sadece, ortaya sırf bir it
ham -Fırlatmış olmanın ve hele bu ithamcı hava
yı uzatabilmcnin doğuracağı bulanıklıktan ken
di siyasi emelleri için istifade etmekten ibaret
tir . 

Hayan Evren, eğer en ufak ölçüde, gerçek
lerin ortaya çıkması gibi sâf ve mâkul bir mak
satla hareket etmek istemiş olsaydı, ithamların
da böylesine delilsiz, böylesine indî kalmazdı. 
Bilâkis, eğer varsa, elindeki delilleri, daha gen
soru önergesini Millet Meclisi '.Başkanlığına sun
duğu tarihte yani 26 Eylül 1964 günü, hattâ 
daha önce yani eline 'geçer geçmez derhal adlî 
mercilere verir ve Bakanlığım camiası içinde be
nim himaye ettiğimi iddia ettiği muzır kimseler, 
benim himaye gücümün dışında olduğunda şüp
he bulunmıyan adaletin pençesine teslim edil
miş olurdu. Üstelik, bu suretle, gensoru önerge
sini verdiği günden bu yana geçmiş olan süre 
içerisinde adlî merciler, bu kimselerin de, benim 
de faaliyetlerime ışık tutmak imkânına sahibo-
1 urlar di 

Sayın Evren'in böyle bir maksadı olmadığı, 
delillerinin ise tamamının çürük olduğu ortada
dır. 

Saadet. Evren'in yapmak istediği şey, ortaya 
attığı konu üzerinde çok haklı olarak pek has
sas olan halkoyumuzıı aydınlatmak değil; onu 
büsbütün bir muğlak ithamlar ve isnatlar keş
mekeşinin karanlığına itmekten ibarettir. 

Bunun öğretmen topluluğumuzda ve halko-
yumuzda ne kadar yıkıcı tesirler doğuracağın
dan Saadet Evren'i habersiz saymak safdillik 
olur. Ama, kendisinin siyasi maksatları öylesine 
tahripkâr, kin ve hınçları kalbinde öylesine kök

lüdür ki, onu bu gibi ciddî mülâhazaların dur
durması imkânsız olmuştur. (Orta sıralardan 
bravo sesleri) 

Şimdi, kendisine şunu haber verelim: 
Türk öğretmen topluğunu ve Türk hal koyu

nu böyle bir karanlığın ve keşmekeşin içine at
masına müsaade etmiyeceğim; sizler de etmiyc-
ceksiniz aziz arkadaşlarım. 'M değil; 1001 delili 
de varsa huzurunuzda açıklasın. Teker teker 
hepsine verilecek cevaplarım olacaktır. 

Sizin renginiz de, heııim rengim de Bayan 
Evren, bu suretle bütün açıklığiyle meydana çı
kacak ve sırf indî ithamlarda bulunmakla ha
miyet sahibi görünmenin kaini olannyacağı ivi
ci1 anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; 
Sayın İstanbul Milletvekili Saadet Evren ile 

Sayın Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın gensoru 
önergeleri vesilesiyle huzurunuzda Bakanlığım 
icraatı ve Millî Eğitim politikamızın (emelleriyle 
ilgili pek geniş konulara temas edildi. 

Kendilerine 'bütün bu konuları millî iradenin 
kudretli temsilcilerine açıklamak fırsatını ba
na verdiklerinden her halde teşekkür borçlu ol
duğumu tekrar etmek isterim. 

Bu görüşmeler vesilesiyle tek üzüntüm, Tür
kiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 41 nci yılın
da, Türkiye Millet Meclisinde, TüHk millî eği
timinin Atatürk tarafından çoktan konulmuş 
amaçlarından habersiz, millî eğitimimize hâlâ. 
yeni amaçlar aramak peşinde ve Türk Devleti
nin bütün veçheleriyle Atatürk'ün gösterdiği 
batılılaşmak yönünde, millî demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devleti olarak, Türk toplumu
nu çağdaş uygarlık seviye'Sİne ulaştırmak göre
vinin dışına asla çıkamıyaeağını bilmiyen bir 
milletvekilinin varlığını görmekten doğuyor. 
Ama, ben, 'kendisine yine de teşekkür borçlu
yum. Çünkü, bu kürsüden dile getirmeye çalıştı
ğı muğlak fikirler, Atatürk ruhuna dayanan ve 
temelini yürürlükteki Anayasamızın gerek aşırı 
solu, gerek aşırı sağı reddeden hükümlerinde 
bulan, millî eğitimimizin benden çok önce resmen 
tesbit edilmiş esaısları karşısında elbette ki hüs
rana mahkûm olacaktır. 

Beni âmme efkârında küçültmek için ileri 
sürülen delillerin ne kadar zavallı kaldığını ale
lade isnat ve (iftira!) hududunu aşamadığını 
verdiğim kesin cevaplar göstermiş, bulunmakta-
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dır. Bu cevaplar, 'hizmetimdi1 hiçbir şahsın ve 
teşekkülün tesiri olmadığını da aydınlıkla orta
ya. koymuştur. 

Sayın Milletvekilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet hizmetleri 

içinde en yaygın, yurdun en ücra köşesindeki 
köylerinde müesseseleşmiş sinesinde sivil Devlet 
personelinin yarıdan fazlasını 'barındıran bir ba
kanlıktır. 

Hizmet istek ve ihtiyacı ile imkânlarımızın 
son derecede dengesiz olması, 30 milyon Türk 
vatandaşının çok yakından ilgilendiği bu hiz
metin aksaması sahasının görevlisi olan öğret
men topluluğunun her türlü fikir akımlarına 
mâruz olmasının daima tenkidedilecclk noktala
rı olabilir ve olacaktır. Haklı, iyiniyete dayalı 
tenkid ve irşatlara daima mühtacolduğumuzıı 
bilmekteyiz, ve bundan büyük faydalar um mak
tayız. 

Kayın 'Milletvekilleri; 
Millet iradesini temsil eden bu Yüce Heyetin, 

her şeyden evvel faziletin, ahlâkın, bilginin ve 
görülen 'hizmetin koruyucusu olduğuna vatan
daş inanmak ister. 

Siyasi mücadelede, iktidar ve muhalefet mü
nasebetlerinde toplum düzeninin bu dört temel 
unsurunun masun tutulmasının demokrasimizin 
gelişmesi için ne kadar lüzumlu olduğunu, geç
miş yakın tecrübelerimizin ışığı altında, Yüce 
Heyetinizin takdirine sunarını. 

Bununla beraber, milletin huzuru saydığım 
yüce huzurunuzda bir noktaya işaret etmek zo-
runluğumu bağışlamanızı dilerim. 

Hiçbir isnat ve iftira, benim rengimin kızıl 
olması şöyle dursun, pembe olarak dahi göstere
cek delile ve güce dün olduğu gibi bugün de, 
yarın da asla mülktedir olamıyacaktır. (Ortadan 
bravo sesleri) 

Benim rengim Atatürk milliyetçiliğinin ren
gidir. (Ortadan bravo sesleri) Bu renk anamdan 
emdiğim helâl süt gibi aktır ve ak kalacaktır. 
(Ortadan bravo sesleri) 

Sayın Evren, sizin renginize gelince; bunıi; 
ben ifade etmekten sakınırım. Bunu halkoyumu-
za bırakıyorum. Yakın tarihimizin sahifelerine 
geçen olayların etkisi altında gelişen mizacınız 
ve kişiliğiniz elinizde olmıyau bir sosyo - pisiko-
lojik vetire içinde renginize ve kaderinize dam
gasını vurmuştur. 
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1 Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanı olarak hesabımı verdim. 
Oylarınızla bu hesabın neticesini tâyin edeceksi
niz. 

Uev halde, ben, huzurunuzdan tam bir vicdan 
huzuru içinde ayrılıyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Orta sıralar 
I dan bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir gelmiştir, okııtuyo-
I rıım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sözlü soruların çokluğu, yazılı sorulara ise za

manında cevap verilememesi yüzünden Hükümeti 
murakabe etmek güç. olmuştur. Bir- gensoru se
bebiyle başlıyan müzakerelerin bugün üçüncü gü
nü olmasına rağmen, önerge sahipleriyle Bakan
dan başka, kimse fikirlerini beyan edememiştir. 
Ha1 iplerin çok uzun konuşmaları, Bakanın her 
konuşanın konuşması bittikten sonra söz alıp 
uzun uzadıya cevap vermesi, bu müzakerelerin 

I Bakan ve şimdiye kadar konuşanlar arasında ge-
I çeceği ve böylece söz almış bulunan milletvekil

lerinin fikirlerini beyandan mahrum kalacakları 
I intibaını vermektedir. Söz almış bulunan millet-
I vekillerine fikirlerini beyan etme imkânı sağlamak 

maksadiyle : 
1. Millî Eğitim Bakanının bütün konuşma-

I 1ar yapıldıktan sonra toptan cevap vermesi, 
I 2. Parti grupları adına söz alanların yirmi 
I dakika, 

3. Şahısları adına konuşacak milletvekilleri
nin ise on dakika müddetle konuşma yapmaları 
hususunun oya konularak karar altına alınması-

I nı saygı ile teklif ederim. 
I Diyarbakı r 

Adnan Aral 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Takriri 
I oylamadan evvel bendenize söz vermenizi istir-
I hanı ediyorum, sataşma vardır. Sataşmaya ce-
I vap vermeden evvel oya koyamazsınız. 

BAŞKAN — Takriri okuttum. Sataşma iddi-
I asında bulunan arkadaşlar, sataşma olduğu tak

dirde, söz vereceğim, hu husus takrirle mukayyet 
I değil, müsaade buyurun. 

Arkadaşlar, Başkanlık Divanı olarak bir nok-
I tayı Yüce Heyetinize arz etmek isterim : 

Takrirde üç. husus ileri sürülmektedir. 
I Birincisi; Sayın Millî Eğitim Bakanının bütün 
I hatipler konuştuktan sonra hepsine birden cevap 
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vermesinin karar altına alınması istenmektedir. 
(«Olmaz öyle şey» sesleri) Müsaade buyurun, 
bu husus içtüzüğün sarih hükümlerine aykırıdır. 
Bakan söz sırasına tabi olmıyarak daima söz isti-
yebilir ve konuşabilir. Ancak Başkanlık, müza
kerelerin süratle bir neticeye isal edilmesi bakı
mından saym arkadaşlarımızın bu temennisine iş
tirak eder ve Bakandan bu hususu rica eder. Bu
nu bir tarafa bırakıyorum. 

Diğer ikinci husus; grup adına söz istemiş 
olan arkadaşların sözlerinin 20 dakika ile tahdi-
dedilmesi, 

Üçüncü husus ise, şahısları adına ait söz iste
miş olan arkadaşların konuşma müddetinin de 
10 dakika olarak tahdidedilmesidir. Bu husus
ların aleyhinde konuşmak istiyen var mı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, huzurunuza gelen konunun her za
man müzakere ettiğimiz normal İkamın prosedü
rüne tabi tutulmaması iktiza eder. Ortada bir 
iddia var. Bu iddia Sayın Millî Eğitim Bakanı
nın memleket bütünlüğünü bozucu davranışlara 
sahibolduğu iddiasıdır, iddia sahibi iddiasını 
serd etaıiş ıSaym Bakan üç günlük müzakerenin 
nerde ise iki gününü işgal edecek genişlikte izah
larda bulunmuştur. Bir grup konuşmuş, diğer 
gruplar henüz fikirlerini serd etmemiştir. 

Saym Bakan kendi ifadeleriyle burada ren
gini ifade etmiş ve iddia sahibine yeni bir renk 
izafesinde bulunmuştur. Büyük Meclisin Ibu ko
nuyu enine boyuna, zamana tabi tutmadan, deş
mesini ve ortadaki yaranın tedavi edilmesini gö
nülden arzu etmekteyim. Solculukla itham edilen 
bir federasyon ve bu federasyonun başkanı ara
mızdadır. Hakkında memleket bütünlüğünü bozu
cu dediğimiz ve memleketin en (büyük bir bakan
lığının başı huzurunuzdadır. 

Bu konuyu buraya getiren hukukçu bir ar
kadaşımız da yanıanızdadır ve Türk Millî Eğitim 
meseleleriyle ilgilenen ve Türk Millî Eğitim (büt
çesini çıkaran Büyük Meclis ve âmme efkârı da 
karşımızdadır. Bu durum içinde, milletvekillerine 
5 dakika, parti gruplarına 20 dakika tanımak de
mek, Saym Bakanın saatlerce konuşmasından 
sonra, millî irade diye bahsettiği büyük kütleye 
bu hakkın tanınmaması demektir. Memleketin re
jimi ile ilgili bir konuda Büyük Meclisin zaman 
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tahdidini kabul etmiyeeeğini, sözlü soruların çok 
üstünde, kanunların çok üstünde, memleket bü
tünlüğünü ilgilendiren ve rejimimizle alâkalı 
olan (bu konuyu enine boyuna deşmeye müsaade 
edeceğini ümideder ve takririn reddini talebe-
derim. 

BAŞKAN —• Saym arkadaşlarım, takriri 
okuttum. Arz ettiğim gibi, takririn birinci bendi 
haricolmak üzere yalnız grup sözcül eriyle şahıs
ları adına söz istetmiş olan arkadaşların konuşma 
müddetlerinin tahdidine dair olan kısmı oyunu
za sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Binaenaleyh müzakeremiz normal 
şekildo devam edecektir. 

Saym Altmsoy, siz sataşma olduğu iddiasın
da mı bulunuyorsunuz? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Evet 
efendim, bendenizden sadır olmıyan sualleri ben
denize izafe etmek suretiyle sataşma olmuştur. 
Ayrıca maksatlı sunulan ve hakikatle ilgisi olmı
yan meselelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsüne getirme feci şekilde, ama çok feci şe
kilde aldatılma, talebe dedikodularını Meclis kür
süsüne getirme gibi sözlerle sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ilk 
kısmın sataşma ile alâkası yoktur. Yalnız sizin 
söylediğiniz sözler dışında size izafe edilen kı
sımlar vardır diyorsunuz. Bu kısımlar hakkında 
size söz veriyorum, buyurun. Konuşmanız, yal
nız >o hususa münhasır olsun. Yani sizin sözleri
nizi başka şekilde anlatmak hususuna münha
sır. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Hayır 
Sayın Başkan, sözlerimin mânasını başka sekile 
getirmek değil, müstakillen bana aidoknıyan üç, 
dört aded suale Sayın Bakan burada cevap ver
mişleridir bu bir. Ayrıca sormuş olduğum sualle
rin içinde kullanmadığım sıfatları da bendenize 
izafe ettiler, bu iki. Ayrıca, kendilerine sormuş 
olduğum suallerin hemen hemen tamamını feci 
bir şekilde aldatılmış olan bir insanın yalan be
yanları olarak beyan ettiler, üç. Bu hususlara 
cevap verim eme müsaade ediyorsanız, başlayım 
efendim. 

BAŞKAN — Bu hususlara müsaade ediyo
rum. Buyurun, 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Pek muh
terem arkadaşlarım, 'Saym 'Saadet Evren'in gen-
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sorusu vesilesiyle grup mm adına bir konuşma yap
mıştım. Sayın Millî Eğitim Bakanına bâzı sual
ler sormuş ve «Alacağımız cevapları, müşahede 
edeceğimiz" mukabil delilleri vicdanımızın miza
nında tartıp tahassül eden (kanaatimizi rey ola
rak izhar edeceğiz» demiştim. Halen bu taahhü
dümden de vazgeçmiş değilim. 

Sayın Bakan suallerimi hemen cevaplamaya 
teşebbüs ettiler. Bu kadar suale hemen cevap ve
rebilme hevesinin süruru ve heyecanı içinde idi. 
Bu heves ve heyecan tesiriyle olacak ki, iyice te
emmül ve (tetkik imkânı bulamadıkları sualleri
me dksi'k ve maksattan uzak, karışık ve yarıımya-
malak cevaplar vermeye başladılar. Oturduğum 
yerden cevap almakta acele etmediğimi, daha ha
zırlıklı gelmesini beki ediğimi söyledim. Kendile
rini siyanet kastiyle vâki olan bu müdahalemi 
yanlış anladılar ve asabiyete kapılarak konuşma
larına devam Ibuyurdular. Heves, asabiyet ve he
yecan da karışınca Sayın Bakanın ifadeleri büs
bütün karıştı. Bendenizi kendisine maksatlı su
nulan soruları hakikatmış gibi, Millet Meclisine 
de değil de, Türkiye Büyük Millet Meclisi kür
süsüne getirmekle itham (buyurdular. «Seni 
kontrpiyede sıkıştırdım» 'buyurdular. Dört defa 
şiddetli, üç defa tekrarlı bir ifade ile feci şekil
de kandırıldığımı da beyan buyurdular. Talebe 
dedikodularını Meclis kürsüsüne getirmekle de 
itham ettiler. Bugün de bakiye kalan suallerime 
cevap verirlerken fazla teemmül buyurmuş ola
caklar ki, bu kürsüden ifade etmediğim zihnim
den dahi geçirmediğim hususları zihnimi oku
muş gibi sual şekline ifrağ ettiler ve bendenize 
cevap verdiler. 

Sayın arkadaşlarımın müsamahasına sığına
rak muhterem öktem'e bu haksız ve insafsız is
natlarını iade etmek ve asıl Sayın Bakanın feci 
şekilde aldatıldığını değil, âdiyen yanıldığını 
izah etmeye çalışacağım. 

Sayın öktem en iyi müdafaa taarruzdur düs
turuna uyup bendenize şiddetle mukabeleye geç
mek ve taarruz etmek hevesine kapıldılar. He
men hatırlatalım ki, bir askerî düstur daha var
dır: En ağır zayiat taarruzda verilir ve her ta
arruz da muvaffak olmaz, bâzı taarruzların sonu 
feci hezimetler olur. Sayın Bakan bana cevap 
vermek için her türlü teknik bilgiyi maiyeti er
kânından almakta elbette haklıdır. Hattâ Mec
liste okuyacağı nutuklarını Maarif Matbaasında 
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I da bastırabilir. Ama hükümlerini, kıymet hü 
I kümlerini başkalarından kopye etmesini doğrusu 
I tasvibetmedim. Feci şekilde aldatılmışlar sözü

nü irticalen mi söylediler, yoksa kâğıttan mı 'oku
dular lütfen tasrih buyursunlar. Zira aynı hü
kümle mahkûm edildiğim, Sayın Bakan kürsüye 
gelmeden evvel bir başka yerde kulağıma çalın
mıştır. Hem biliyor musunuz Sayın Bakan bu 
sözün altında ne büyük bir tehdit vardır. Yalnış 
anlaşılmasın tehdit bana O1SK_VIZ gelir. Sayın 
öktem Altınsoy'u feci şekilde aldatan densizleri 
her halde Merih yıldızında farz ederek konuşma-
ınıştır. Bu cinayetin faillerinin maarif camiasın
da olduğunu kabul ederek bu sözü sarf ettiler. 
Aksi asla varidolamaz. İşte bendenizi dehşete dü
şüren budur arkadaşlar. Sayın Bakanın zamanı 
vekâletimden çok daha evvel Millî Eğitim Bakan-

I lığı ile yakın alâkam vardır. Merkez Teşkilâtın
da çalışan arkadaşlarım, akrabalarım, hemşehri
lerim, sınıf arkadaşlarım, askerlik arkadaşlarım 
ve şalisi dostlarım vardır. Mesuliyetimi Yüce Mec
lise Sayın Bakanın ihbar ettikleri Millî Eğitim 

i Komisyonu Başkanlığım vesilesiyle de Bakanlıık-
! tan pekçok kimselerle pek sık temas ederim. Üs

telik bu dost ve yakınlarımın hepsi kodaman sı
nıfına da dâhil değildir, içlerinde mütevazı me
murlar da var. Bu tehdidinizle kimlerin huzuru
nu kaçırdığınızı bilmem idrak ediyor unusunuz 
Sayın Bakan!... 

Bir noktayı ida bilhassa arz etmek isterini ki, 
başta bacanağım olmak üzere bâzı Bakanlık men
suplarının bugünkü beyanatınızdan sonra bir 
hayli endişeye düştükleri hattâ istikballerini bu
günden görmeye başlamış oldukları da bir vakıa
dır. Sayın Bakana haber vereyim ki, bacanağı
mın, Altınsoy'un bacanağı olmaktan başka bir 
günahı yok. Hem üstelik bacanağım, siyasi aki
desi itibariyle bana değil Sayın Bakanın partisi
ne yakındır. Yanlış anlaşılmasın, Sayın Bakanın 
evvelki partilerine değil, son ve halihazır parti
sine yakındır. (iSoldan bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, fikirlerinizi 
lütfen, Bakanın yanlış aksettirdiği noktaya has
rediniz. 

MEHMET ADTINSOY (Devamla) — Doğru 
bir fikrimi mütalâa etmediler ki, Sayın Başkan. 

Sayın Bakan sözleri, arasında bendenizi gru-
puma da ihbar ettiler. 

ihsan Ataöv arkadaşımın söylediği gibi, 
Türkiye'nin en geniş Bakanlığını idare eden 
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bir adamın zihniyet ini ıttılaınıza arz ederim. 
Bakanlığı nasıl idare ettiği bu beyanından anla
şılmaktadır. 

Simdi Sayın Bakanın, «Beni çok feci şekil
de aldatmak suretiyle elime verdikleri ve be
nim de birçok kısmını bilmeden buraya geti
rerek beyan ettiğim» suallerin Bakanın ve ben
denizin ifadesiyle huzurlarınızda mukayesesini 
yapacağını sabırlarınızı suiistimal etmemeye ça
lışarak... 

Sayın Bakan kendilerini en kuvvetli zannet
tikleri mevzuu öne aldılar, acele cevap verdi
ler. Diğer kısımlarımda teemmül ettiler, düşün-
düleı*, bendenizde mevcudolmıyan sualleride 
ilâve ederek cevaplandırdılar. Bendeniz tama
men aksine bir met od takibedeceğim, arkadaş
lar, Sayın Bakanın iddiasına göre en zayıf te
lâkki edildiğim sualleri başa alacağım. 

Sayın Bakan; ben isim tasrih etmeden 707 
sayılı genelgeye göre, bu genelgenin ruhuna ve 
maddelerine uygun olmıyan bâzı tâyinler yap-
dığmızı, söylediğimi, bu tâyinlerden de birkaç 
misal verdiğimi hatırlıyorum. Siz, gerçi mecbu
ren vazifelerini tadadettiğim insanların, başka 
türlü anlaşılması mümkün olmadığı için isim
lerini de zikrederek cevap verdiniz. Senidi ben 
de sizin cevabınıza göre mukabil cevaplarımı arz 
ediyorum. Bakalım siz mi yanıldınız benmi, fe
ci şekilde aldatıldım, takdir Yüce Meclisin ola
cak. 

Sayın İlhan Özdilden bahsettiniz. Teknik 
yardım ve ders araçları genel müdürü, olduğu
nu Sayın Bakan itiraf ettiler. Ortadoğu Teknik 
Üniversitesinde de dersi olduğunu sayın bakan 
kabul buyurdular. Ürkek Teknik öğretmen Oku
lunda görevi bulunduğu da bakanca ikrar 
edildi, bendeniz de bundan başka bir şey söy
lemedim zaten. Ama Sayın Bakan bu vazifelerin 
707 sayılı Genelgeye uygun olduğunu söyler. Ta
biîdir ki, her tavaya bir sap, her kazana bir 
kulp bulunacak. Şimdi meşhur 707 sayılı Genel
genin ikinci maddesinin son fıkrasını ve üçüncü 
maddenin (A) bendini bir kere daha okuya
lım. Sayın Bakan ıbu sefer dikkatle dinlerler
se tatbikatlarını da öğrenmiş bulunurlar. 

Madde 2. — Bilindiği üzere aylıklı veya 
ücretli memurların bulundukları dairenin için
de veya dışında ayrıca görev almaları özel ka
nunlarla kabul edilmiş olmadıkça caiz değildir. 

Ayrıca memurların ticaretle iştigalleri ve ticari 
sınai müesseselerde görev almaları memnu ve 
sübutu halinde sınıf tenzili cezasını muciptir. 
(Memurin Kanunu Madde 8 - 32) 

Üçüncü maddenin (A) bendi: Merkez Teş
kilâtına bağlı dairelerin aslî kadrolarında bel
li bir unvan ile çalışmakta olanlar, (menşei 
öğretmen olsun veya olmasın, müsteşarlar, yar
dımcıları, genel müdürler Talim Terbiye Daire
si Başkan ve üyeleri, hukuk müşavirleri, şube 
•müdürleri, müdür muavinleri v. s.) yukarıda 
adı geçen -4601) sayılı Kanuna göre ancak bir ek 
göre s' alabilecekler ve varsa ikinci ek görevle
riyle yapmakta oldukları başka görev ve isleri 
derhal bı('akacaklardır. 

Sayın İlhan özdil'in durumunu, sıfatını 
Sayın Bakan itiraf ettiler, ben de aynen işti
rak ediyorum. Kendi imzalarını taşıyan 707 sa
yılı Genelge de ortada, takdir Yüksek Heyeti-
nizin. 

Sayın Hüsnü Giritli : Talim Terbiye Daire 
Başkanı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde ho
ca, Öğretmen Kitapları Yayım Müdürlüğünde 
Komisyon Başkanı, Test Bürosunda danış
man... Bütün bunlar Sayın Bakan'in ikrarı ile 
sabit olmuştur. 

Sayın Bakan der ki, «Bu zat, son iki vazi
fesini fahri olarak yapmaktadır.» Biz de deriz 
ki, 707 sayılı Genelgenin birinci maddesinin 
son bir fıkrası vardır; buna göre, fahrî olmuş, 
paralı olmuş, birşey ifade etmez. Sayın Bakan, 
belki işlerinin, çokluğu dolayısivie; bunu oku
maya vaktiniz olmamıştır, dikkatle dinleyiniz, 
okuyorum, «Esas görevlerin aksamadan yürü
mesine ve istenilen şekil ve derecede başarıya 
ulaşmasına olumsuz etkiler yapan bu durumu 
ciddiyetle inceledim.» der Sayın Bakan. E... 
esas vazifeler üzerinde olumsuz etkiler yapan 
munzam vazifeler aldıktan sonra paralı olmuş, 
parasız olmuş Sayın Bakan, sizin görüşünüzle, 
bağdaşır mı, sorarım... 

Sonra, burada ismi geçen Hüsnü Giritli arka
daşı bilhassa tenzih ederek Sayın Bakana bir şey 
hatırlatmak isterim. Fahrî işlerin altından çok 
malî işler çıkıyor. Son on günlük gazete neşri
yatını her halde Sayın Bakan takibediyorlar. 

Tahsin Saraç: Bu zatın Talim - Terbiye Üye
liği, Gazi Eğitimdeki öğretmenliği, Fransız 
Kültür Heyetindeki kurs görevi, Telif - Tercü-
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me Bürosundaki vazifesi Bakan tarafından ka
bul edilmiştir. Bizim iddiamız da bu idi. Anı a 
Bakan der ki; «Fransız Kültür Heyetindeki du
rumu 707 sayılı Genelgenin dışındadır ve Ter
cüme Bürosunda fahrî vazife görmektedir.» Ki
min neyin dışında, nenin neyin içinde olduğuna 
karar vermek, bu mesele bu kürsüye geldikten 
sonra ne Bakanın hakkı ve ne de bendemizin 
hakkıdır. Karar Yüce Heyetinize aittir. 

Suphi Arman: Bu zatın da her üç vazifesi 
Bakan tarafından itiraf edilmiştir. Ama Bakan 
bu mevzuda da derler ki, bu zat Öğretmenler 
Bankası İdare Meclisi Reisliğine ve öğretmenler 
Yardımlaşma Sandığına İdare Meclisi üyeliğine 
özel Kanuna göre seçimle gelmiştir. Bendeniz 
de bu kanunu tetkik ettim. Sayın Bakan. Bu 
kanunda, Maarif Vekâletinden seçilecek zatın 
'bir koltuğuna üç kaıpımı sığdıracak 'in atlı a re'1,1 e 
olmasına dair bir hükme rastlamadım. Siz rast-
ladmızsa, bendenize haber verin. Ayrıca, Sa
yın Bakan buyururlar ki, bu görevlerinin birin
den bu zat istifa etmiştir. İstifa etmeden ev
vel üç görevin bir arada bulunu]) bulunmadığı
na dair bir şey beyan etmediler. İleride beyan 
ederi erse mukabil cevabını alırlar. 

Sayın »Şefik Uysal'ın durumuna gelince : 
Test Bürosu Müdürü ve Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde de dersi bulunduğu Sayın Ba
kan tarafından kabul edilmiştir. Ancak mü
fettişler Kurulu diye bir yerde vazifesi olmadı
ğı iddia edilmiştir. Buradaki yanlışlık bana ait
se -bilmiyorum, zabıtları tetkik ettim, bulanıa-
madım - düzeltirim; Sayın Bakana aitse lütfet
sinler düzeltsinler, Müfettişler Kurulu değil 
müfettişler kursudur. Yani, ilköğretim müfet
tişleri için açılan kurstadır. 

Sayın Bakanın kendi zamanı Vekâletine aid-
olmamakla beraber, bir sualimdeki tereddütü. 
yerimden müdahale etmediğim halde müdahale
yi de bahane ederek bacanağıma dayamak için, 
kendinden evvelki bakanlar devrinden taa sö
küp çıkardı. Ama bunun müfettiş kurulu ile, 
müfettişler kursu olup olmadığına bir türlü ya
naşıp söylemek istemedi. Bu da Sayın Bakanın 
hangi zihniyetle hareket ettiğini zannederim ki 
ispat eder. 

Arkadaşlar; Sayın Bakanın isim tasrih ede
rek yanıldığını ve atlatıldığını ispat sadedinde 
kullandığı bu vazife taksimini kendi beyanları 
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ile izaha çalıştım. Şimdi farz edelim ki; bu va
zifelerin taksimi tamamiyle Bakanın dediği gi
bidir. Asıl burada benim mi, Bakanın mı ya
nıldığını ortaya koyacak bu değildir. Şimdi arz 
edeceğim bu sualimdeki üç, esas espiridir. 

1. Genelgenin birinci maddesinde ifadesini 
bulan «Esas görevlerin aksamadan yürümesine 
ve istenen şekil ve derecede başarıya ulaşmasına 
olumsuz etkiler yapmak.» Esas görevlerinden 
başka ek görevi olmadığı halde yıllık izinlerini 
dahi kullanmasına müsaade edilmiyen memurla
rın bulunduğu bir Vekâlette bu zevatın 7 başı. 
9 canı mı var ki üçer, dörder vazifeyi aynı an-' 
da görsünler. İşte sualimizin birinci espirisi bu 
ol d ıığu kanaat indeyim. 

İkincisine gelince, keza sadece birkaç misalle 
Sayın Bakan da yardımlariyle izah ettiğim şu 
genelgeye rağmen ek görevler iş içinde işlerin 
tatbikat yönünü ıttılaınıza arz etmiş bulunuyo
rum . 

Sayın Bakan buyururlar ki, bu vazifeler za
ruret icabı verilmiştir. Bendeniz de derim ki. 
evvelce aynı işleri gören ve aynı durumdaki 
kimselere bu 707 sayılı genelge ile işlerini terk 
etmeleri emredilmiş ve birçokları vazifelerini bı
rakmışlardır. Emir ve kanunların sıyyanen tat
biki diye bir düstur vardır. Acaba Millî Kği-
tim Bakanı bu düsturu nasıl anlamakladır? 

Sualimizin üçüncü espirisiııe gelince : Bu ek 
görevler birtakım paraların alınmasını icabettir-
mektedir. Çok muhterem arkadaşlarımdan biri
sinin mesalâ Sayın Şefik Uysal'ın (gıyabında 
söylüyorum, beni affetsinler) aldıkları para
dan bahsetmeye mecburum; Sayın Bakanı ikaz 
sadedinde.. Sayın Şefik Uysal 50 lira aslî maaş
tan 700 lira alır. Test bürosundan ek olarak 
950 lira alır. Bu 950 lira mekteplerin tatili sı
rasında yani Ekim ayına kadar 1 250 lira olur 
Ders olmadığı aylarda aradaki 350 lira farkı 
müdürlük tazminatı olarak alır; makam tazmi
natı olarak. Ayrıca müfettişler kursu gibi bâzı 
kurslar ihdas edilir; oralardan para alır. (Or
ta sıralardan «ne kadar?» sesleri) Kursun ma
hiyetine ve zamanına göre değişir bunlar. Orta -
Doğu Teknik Üniversitesine gider; oradan ders 
karşılığı ücret alır. Ama arkadaşlar, beri taraf
ta 90 000 öğretmen feryat eder, 75 lira zammı 
üç yılda zor alır. İrfan ordusunun isimsiz kah
ramanları yamalı pantolon, delik papuçla gezer 
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Unvanları, şöhretleri bulunan kurmay heyet 5 
vazife, 3 vazife paylaşırlar, oradan alırlar, bu
radan alırlar. Bu mudur Millî Eğitim Bakan
lığının sosyal adalet anlayışı acaba?.. Ama de
necektir ki, ibu 'bir fonksiyon meselesidir. Eivet 
arkadaşlar fonksiyon meselesidir. Bu makamla
ra herkes getirilemez, haklıdır. Fonksiyon me
selesine yine meselâ, misalimizden hareket et
mek suretiyle hafifçe değinelim. Sayın Uy-
sal'dan evvel bu vazifelerden bir kısmını Sayın 
ibrahim Yurt'un deruhte ettiği her halde Sa
yın Bakanın da malûmudur. Acaba Sayın Yurt 
buradan niçin ayrıldı? Ben söyliyeyim sayın 
arkadaşlar. Sayın Uysal'a temin edilenden da-
lıa az bir imkânı kanuniyi 'hakkı olduğu için, ıs
rarla istediği için ayrıldı. 

Ya Sayın Cemal Yıldırım? O da yine bâzı 
hakların kendisine aidolduğunu ileri sürdü 707 
sayılı genelgenin karşısında bulunduğu için kar
şısına 707 sayılı genelge çıktı, Bakanlığa mec
buri hizmet borcu olduğu halde, Bakanlıktan is
tifa etti. 

Arkadaşlar bu vesile ile temas edeyim, ileri
de Sayın Bakan, «işte, hasta idiler, kendileri 
arzu ettiler de tâyin ettim, yahut nakillerini 
istediler» derler. Bir hususa değinmek istiyo
rum, yalnız Millî Eğitim Bakanlığında değil, 
bütün bakanlıklarda bir şey vardır, memurlar 
ya kendi istekleriyle tâyinlerini isterler, ya ken
di istekleriyle Bakanlıktan ayrılırlar. Bunun 
üçüncü bir sebebi yoktur arkadaşlar... Daha doğ
rusu vardır: Matrudolmak, atılmaktır. Bunu 
kimse istemediği için, Bakanın işine gelmiyen-
ler birbiriyle geçinemiyenler, hakkını alaını-
yanlar, iyi telâkki edilenler, kötü telâkki edi
lenler mutlaka kendi istekleriyle ya tâyin is
terler, ya istifa ederler. Sayın Bakanın, bir 
daha bunları sebebolarak karşıma çıkarmaması 
için arz ediyorum. (Orta sıralardan, «sıhhi se-
sebepse?» sesi) Sıhhi sebepler; bu biraz daha po
litik bir sebebolurda, onun için memurlara at
fetmek istemem. O bakanlara mahsustur. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy; bitti mi? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Hayır 
efendim, arz ediyorum. Şu arz ettiğim malû
matın elbette delilleri vardır. Ancak yukarda 
arz ettiğim seîbeplerle ve hele Bakanın 
Ibugünkü 'tu'tuımu selbelbi ile ibu delilleri size <ge-
tiremiyeceğim arkadaşlar. Çünkü Maarif Vekâ-
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letinde Altınsoy'u feci şekilde aldatanlardan mü
teşekkil bir mağdurlar grupu yaratmak istemi
yorum. Ama yerlerini söyliyeceğim arkadaşlar, 
bütün bütün delilsiz değil. Meselâ şu arz etti
ğim hususların bütün delilleri Millî Eğitim Ba
kanlığının, Orta - Doğu'nun muhasebe kayıtla
rında, bordrolarında vardır. Bunların bilhas
sa bu mesele açıldıktan sonra Sayın Bakan tara
fından ehemmiyetle muhafaza edildiğine de ka-
aniim. Yüce Heyetiniz bu hususta bir karar it
tihaz buyurursa gidilir tetkik edilir, ya ben bir 
müfteri olurum. Yahutta Bakan haksız çıkar. 
Aslında adedi daha çok olan, fakat tesadüfen 
misal olarak seçtiğim arkadaşların ve benzerle
rinin durumu Bakanlığın tâyin kayıtlarında 
mutlaka vardır. 

Bu mevzu ile ilgili son sözümü söylüyorum 
arkadaşlar. Burada ismi geçen arkadaşlar için 
hâdisenin çok büyük bir talihsizlik olduğuna 
esefle işaret etmek isterim. Maksadım, adedi 
hayli kabarık olan bu tip tasarruflardan birkaç 
örnek vermektir. Ama Sayın Bakan işi bu mec
raya döktü, ben de aynı şekilde cevap vermeye 
mecbur kaldım. Yüce Meclisinizin huzurunda 
bu muhterem zevatın gıyabında yegân yegân 
kendilerinden özür dilerim. 

Efendim farz ediniz ki, bütün görevlerin 
taksimi Sayın Bakanın dediği gibi olsun. Yine 
de ortaya bâzı kimselerin 3 - 4 - 5 vazife deruh
te ettikleri hakikati çıkıyor. Dolayısiyle suali
mizin espirisi 'ortaya çıkıyor, Sayın Bakan is
tedikleri gibi tefsirde •mıılhtar olmak kaydiyle... 

Efendim, Sayın Bakanın feci şekilde aldatıl
dığıma dair, birinci sualime verdikleri cevaba 
karşılık, bendenizin mukabil cevabımı dinledi
niz. 

Gelelim ikinci soruya... 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, şu noktayı 
tekrar hatırlatmak lüzumunu hissediyorum. Za-
tıâlinize söz vermemin sebebi; İçtüzüğün mevcut 
hükümlerine göre fikirlerinizi kasdettiğiniz mâ
na dışında ifade ettiler, diye onun tavzihi için
dir. Yoksa Bakanın beyanlarına cevap vermek 
için süz vermiş değilim. Müracaatınızda sıranız 
geldiği zaman ayrıca onun cevabını verebilirsi
niz. Yoksa sırada bekliyen arkadaşların hakkı
na tecavüz etmiş oluruz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Arz 
edeyim, efendim; Sayın Bakan bendenizin ken-
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dişine sual olarak sorduğum, hiçbir ithamda 
bulunmadığım ve peşin bir hükümde bulunmadı
ğım, yukarda da konuşmamın başında arz etti
ğim gibi, suallere verecekleri cevaba göre, vic
danımızın mizanında tartıp, kanaatimizi rey ola
rak kullanacağız, diye tasrih ettiğim halde, ben
denizi 18 maddeyle kendisini itham etmiş kabul 
etti. Bu 18 maddeye cevap vermek mecburiye
tindeyim. Ama söz vermezseniz bu da sizin tak
dir hakkınız. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, müsaade bu
yurun bakın, kaç kere tekrar ettim, her halde 
anlamış olmanız lâzım. Bizim İçtüzüğümüzün 
maddei mahsusuna göre, bir hatibin söyledi
ği sözler mânası değiştirilerek ifade edildiği tak
dirde bu sataşma ve hakaret gibi telâkki edile
rek kendilerine sırayı beklemeksizin söz verilir. 
Size de bu mülâhaza ile söz verdim. Ricam şu: 
Sizin bundan evvelki konuşmanızda ifade ettiği
niz hususların kasdettiğiniz mâna dışında han
gi hususlar Bakan tarafından tebdil edilerek He
yeti Umumiyeye arz edilmişse, bunu tasrih et
mekle iktifa ediniz. Yoksa siz tekrar söz alarak 
Bakanın beyanlarına karşı cevap verebilirsiniz. 
Çünkü, karşılıklı böyle cevap vermeye izin ver
diğim takdirde iki Bakanla, iki milletvekili ara
sında karşılıklı konuşma olacak, Yüce Heyet 
üyelerinden daha evvel söz almış olan arka
daşlara sıra gelmiyecek. İçtüzüğümüzün hükmü 
de budur. Siz «ben şunu dedim, Bakan bunu 
şu mânada söyledi, öyle değildir, bunun mâna
sı şudur» a hasrediniz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Yal
nız 18 maddede ayrı ayrı Bakan benim sözlerimi 
tamamiyle tersine çevirerek değerlendirdi. 
Bir defa soru şeklinde sorduğumu Bakan Mıam 
şeklinde kabul etti; bunu bir cevap için sebep 
kabul etmiyorsanız mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy; Bakanın ileri 
sürdüğü hususlarda doğru olmıyan sizce şayanı 
kabul olmıyan kısımlar varsa isminizi kaydede
lim, sıranız geldiği zaman onları etraflı bir şe
kilde izah edersiniz. Siz şimdi, ben şunu, şöy
le dediğim halde Bakan bunun dışına çıktı ba
na şu hususu atfetti deyin, onunla iktifa edin. 
Başka türlü müzakereyi idare edemem efendim. 
Buna münhasır olmak üzere söz vermiş bulunu
yorum. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Baş-
üstüne Sayın Başkan, yalnız 18 sualde de bun-
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lar varittir. Bunlara cevap vermeye çalışırım. 

Son sualde, affedersiniz, unuttuğum bir hu
sus var; geçen sefer Sayın Melih Koçer'den 
bahsederken buradaki yazıda, elimdeki notta bir 
rakamın, bir sıfırın fazla konulmuş olması dola-
yısiyle, 500 yerine, 5 000 okumuşum, özür dile
yerek tashih ederim. Esasen sualimin maksadı
nı anlattıktan sonra, bunun 500 mü olduğu, 
5 000 mi olduğu, bir şey ifade etmez. Maksa
dın cümlenizce malûm olduğu kanaatindeyim.. 

Efendim, ikinci sual disiplin cezaları ile alâ
kalı. Disiplin cezaları vesilesiyle çıkan 243-03 
sayılı genelge münasebetiyle Sayın Bakana sor
duğum sualde bir karışıklık yaptığımı hatırla
mıyorum, zabıtlar buradadır, teypte de vardır. 
Sayın Bakanın çok hevesle ve çok heyecanla bu
na cevap vermek için acele etmesi dolayısiyle 
bir yanlışlık olmuştur. Sayın Kemal Yılmaz'ı 
komünistlik suçundan veya disiplin suçundan. 
şundan bundan dolayı itham etmedim. Sayın 
Kemal Yılmaz'm, bir ay sonra Talim ve Terbi
ye âzalığma, - federasyonun baskısiyle - ordan 
iki ay sonra umum müdürlüğe - federasyonun 
baskısiyle -, federasyonla arası açılması dolayı
siyle de yedi ay sonra eski vazifesine iade edildi
ğini söyledim. Sayın Bakan da burada bunu za
ten itiraf ettiler. Esasen 8 Şubat 1964 tari
hinde çıkan af genelgesi dolayısiyle, benim, Sa
yın Kemal Yılmaz hakkında verdiğim müddet
lerin tetabuk etmesine imkân yoktur. Bir in
sanın bu kadar mantıksız konuşmıyacağını 
düşünürseniz, her halde bu hatanın benden 
gelmediğini lütfeder, kabul edersiniz. Bilmem 
hudutlar dışına çıkıyor muyum Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN 
kâfi. 

Bu şekilde cevap verirseniz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen
dim, 3 ncü sualim: Beni af buyursunlar Sayın Ba
kan, bu 3 ncü sualimi hiç ama hiç anlamamışlar. 
Müsaade buyururlarsa evvelâ suali açayım, ne 
demek istediğim anlaşılsın, ondan sonra da su-
alimdeki asıl maksada geçeyim; belki bu defa, 
dikkatle dinlerlerse anlatmak imkânını bulurum. 

Ben burada arz ettim ki, 7 nci Maarif Şûra
sında kabul edilmiş bir takım kararlar vardır. 
Türk Maarifinin temel prensiplerine ışık tutar. 

— 325 — 



M. Meclisi B : 7 16 . 11 . 1964 O : 1 
Bunlar Maarif Vekâletinde ilmî heyetlere tet
kik ettirilmiş, genelce halimle Sayın Itıcesulu'-
nun imzası ile tamim edilmiştir. 'I»una rağmen 
planda kabul, edilmiş, 5 Yıllık icra. Plânında 
kabul edilmiş Millî Eğitimin temel esasları da. 
vardır. Bu ikisi biribiriue tamamiyle zıttır. 
Plâna. bunu geçiren arkadaş da o zaman orada 
Hakanlığın, malûmatı hilâfına vazifeli bulunan 
arkadaş da halen müsteşarını/dır, bu tatbikatı 
nasıl yapıyorsunuz diye sormuştum. Sayın. Ha
kan bunu galiba iyi anlıyamamışlar. Daha doğ
rusu hemen cevap vereyim diye sualimi teemmül 
buyurmanı ıslar, beni plânı bilmeme/Jikle, Maarif 
Şûrasının tamimlerini bilmeme/Jikle itham etti. 
Heııim. sualimle 'bunun alâkası yoktur. Mü
saade buyurursanız bunu başından hikâye 
etmek mecburiyctiiKİeyim, sualimin anlaşılması 
irin... 

BAŞKAN — Tavzih ettiniz efendim. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Tav

zih etmedim Sayın Başkan. Bu şekilde bırakır
sanız ben maksadımı söylemiş olamam. Bakın, 
hâdisenin irinde neler var, hep beraber tenev
vür edeceğiz. (iayet önemli bir meseledir. Yü
ce Meclisi çok yakinen alâkadar eder, arz ede
yim. 

5 Yıllık Plânın Meclis Komisyonlarına sevk 
edildiği sırada her milletvekili gibi bendeniz de 
gözlerime atılmış olan matbu plân projesini al
dım. Orada Millî Eğitime taallûk eden mese
leleri okudum, hayretler irinde kaldım. Affe
din Bakandan biraz evvelden beri ben bu ına-
rif işleriyle alâkadardım da, 7 nci Maarif Şû
rasını dinleyici olarak takibet mistim. Maarif 
Şûrasından sonra. Millî Eğitim Bakanlığının iç 
bünyesinin çalışmasından da, kenardan köşeden 
haberim vardır. Plânı aklını, Sayın Bakan, en
dişe buyurmayınız, bacanağını kanalı ile 'değil 
başka, dostlarını vasıtasiyle Millî Eğitim Bakan
lığına haber verdim, dedim ki, sizin kararları
nız, genelgeleriniz, temel ilkeleriniz, tesbit edil
miş bir Millî Eğitim politikanız vardı, şimdi 
5 Yıllık Plâna Millî Eğitim politikası giriyor 
sizinki ile hiç alâkası yok, bu olur şeyini? Bu 
eski müsteşar Nihat Adil zamanında oldu şim
diki müsteşar arkadaşımı itham etmek istemi
yorum. Benden aldılar, götürdüler. Orada oku
muşlar, o zamanki Sayın Bakan da dâhil ol
mak üzere, hayretler içinde kalmışlar. Bakan

lığın elinde, kendine göre tesbit edilmiş o temel 
ülkeleri var, plândaki ona pek tetabuk etmiyor. 
Ama. plân muayyen derecattan geçmiş, Meclis 
komisyonlarına gelmiş. Hele Hükümetten geç
miş. olduğundan, dolayı Sayın Millî Eğitim Ha
kanının kalkıp, bu merhalede olan Hükümetten 
geçmiş bir plâna, ben buna razı değilim, millî 
eğitimin görüşleri şöyledir, böyledir demesinin 
ne kadar güç olduğunu şüphesiz takdir edersi
niz. Şimdi ortada şöyle bir vaziyet vardır. O 
zaman plân işlerinde (aclmı söylemiyeceğinı, 
belki adını yanlış söylerim, Hakan ondan bir 
mâna çıkarır) her ne ise adı, işte o adla bulunan 
şimdiki müsteşar Sayın Kodamanoğlu'ndan ve
kâletin, bu adanı ne zaman gitmiş haberimiz 
yoktur dedikleri de bir vakıadır, arkadaşlar. 

Şimdi hâdise şu : Plânda 7 nci Maarif Şûra
sının kararları, bu kararlardan çıkarılan Millî 
Eğitim Bakanlığının tesbit etmiş olduğu, millî 
eğitimin temel, ana ilkeleri, biribirine taban 
tabana zıttır. Hâdise ortadadır. Bakan beni 
yalanlıyacağına lütfetsinler, basılmış plân, ba
sılmış karar, ikisini de alsınlar karşılaştırsınlar, 
arkadaşlar. Göreceklerdir bunu. 

Şimdi, ben Bakana bu izahatı verdikten son
ra, sualimi niçin sordum, bunu arz edeceğini: 

Efendini, Sayın Bakan burada bendenize 
değil, başka arkadaşlara. ecvap verirken, bir 
taraftan ilköğretim dâvasını izah 'buyururlarken 
7 nci Millî Eğitim Şûrasının kararlarının ışığı 
altında, diye buyurdular. Aynı konuşmasının 
başka bir yerinde de «plânın hedeflerini tahak
kuk ettirmeye çalışıyoruz» buyurdular. Ben bu 
garabeti, bu tenakuzu ibir türlü, düşündüm dü
şündüm giderenıedinı, onun için sual şeklinde 
sordum. Bakandan istediğim sualin cevabı bu
na matuf olursa dinlemeye amadeyim. Yaa, Sa
yın Bakan çok feci şekilde aldatılmışım değil 
ini? 

Efendim, Sayın Bakanın »bir kez daha ikazda. 
bulunmasını tem in en 4 cü sualimi hemen hulâ-
seten geçeceğim. 

500 adet, dışarıya gidecek talebe meselesin
den bahsetmiştim, 0 milyon lira demiştim, Sa
yın Bakan bunu tashih buyurdular, 4,5 milyon 
lira imiş. Teşekkür ederim. Beni feci şekilde 
aldatan bir ekip Maarif Bakanlığı zümresi için
de mevcut ise de onlardan bu kadar sıhhatli 
rakam alamadım, kusura, bakmasınlar, zararı 
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yok 4,5 milyon olsun. Yalnız ben, hu 500 adet 
kontenjanın geren sene 'kullanılmadığından 
bahsettim. Sayın Bakan da -verdikleri hesapta 
42 adedini kullandığını söylediler. Ben de ay
nı şeyi sormuştum. Bu «ene 1 068 adedini kulla
nacaklarından bahsettiler. Tanrı geçen senenin 
akıbetinden korusun, inşaallah kullanırlar. 

Efendini Ati) 'den 60 adet bursun niçin kul
lanılmadığı hakkında bir sual sormuştum. Sa
yın Bakan bunu da yanlış anlamışlar. Benim 
kendisini itham ettiğimi zannetmişler. Dikkatle 
tashih buyurdular 60 değil de, 20 adettir dedi
ler. Bunun 20 mi 60 mı olduğunun münakaşası 
var ama Sayın Bakanın çizdiği hudutlar dışına, 
çıkmamak için .bunun münakaşasını başka bir 
konuşmaya bırakıyorum, yalnız 20 nin üzerin
dedir. 

Yine benim sormak istediğim aded değildi, 
20 mi, 60 mı değildi, aslolan bu bursların nasıl 
kullanıldığını izah idi, daha doğrusu tatmin ol
mak için bakandan sual sormuştum. Efendim, 
bu bursların kullanılması için çağrılan, davet edi
len çocukların, her yerde olduğu gibi, teamül ol
duğu gibi, Aded olduğu gibi, kanun olduğu gibi, 
imtihanla alınması, bir seçme imtihanına tabi tu
tulması lâzımgelirken, indî usullerle alındığın
dan bahsettim. Sayın Bakan da bunu teyit bu
yurdular. O halde benim sualimin anlaşılmıyan 
neresi vardı ki, anlamadılar, niye 20 idi, 60 idi 
münakaşası açtılar anlamadım. 

lOfendim, bunun garip tecellileri oluyor. Bu 
şekilde, çağrılan insanlar indî şekilde çağrıldığı 
için dışarda dedikodu oluyor Sayın Bakan. Ben 
size siyanet için bu suali sormuştum. Dedikodu 
yapıyorlar, eşim, dostum yaranın çocukları gidi
yor. Meselâ kendisine çok hürmet ettiğim Sayın 
Ekrem Üçyiğit'in kardeşinin, bu suretle konten
jana dâhil edildiğini Amerika'lıların refüze etti
ğini söylüyorlar Sayın Bakan. Ben sizi bunlar
dan tenzih için bu suali sormuştum. Niçin anla-
mamazlıktan geliyor sunuz? 

ŞÜKRÜ KÖSEKEİSOfi W ( Van) — Şahıs
ları bırakalım. 

MBIIMRT ALT1NSOV (Devamla) Şa
hısları katmıyorum efendim, mecbur oluyorum. 

10 fendim, Sayın Bakan bendenizin 6 ncı suali
mi de yanlış anladılar; yüksek öğretim okulu in
şaatından bahsederken açıkça da söylemiştim, za
bıtlarda da var arkadaşlar, ATD'nın yaptırmak 
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üzere bu işe başladığını, burayı yüksek öğretmen 
okulu olarak yapacağını, ancak sonradan Maarif 
Vekâletinin bunu yüksek öğretmen okulu yerine, 
üniversiteye yüksek öğretmen olarak yetişecekle
rin, okuyacakların pansiyon haline, getirmek 
istemesi üzerine Amerika'nın yardımı kestiğin
den bahsetmiştim. Sonra da bunun bütçeye ko
nulan tahsisat ile yaptırılmasına gayret edilmişsc-
de mütaahhitle aralarında bir anlaşmazlık çıktığın
dan, inşaatın yarım kaldığından bahsetmiştir. 
Sayın Bakan, mütaahhitle aralarında neler cereyan 
ettiğini, mukavelenin nasıl feshedildiğini, kaç ku
ruş ödediklerini, bunların teker teker hesabını 
verdiler. Ben bu hesapları istememiştim. Doğ
rudur, ikinci kısmı, Sayın Bakanın dediği gibi 
olmuştur, mütaahhitle anlaşamamışlardır. Ben 
yedi milyon dedim, Sayın Bakan altı milyon 364 
bin liralık bir hesap verdi. Tabiî bu istihkakı 
ödiyecek ben olmadığıma göre bu kadar dakik bir 
hesap çıkarmamıştım. Eğer bundan dolayı beni 
muaheze edeceklerse bir şey demem. Asıl be
nim sormak istediğim bu değildi efendim. Bu 
bina 40 - 50 milyon liraya, yüksek dereceli öğ
retmen yetiştirmek üzere? yüksek öğretmen okulu 
olarak Amerikalılar tarafından yapılacaktı, baş
lamıştı. «Bilâhara vekili et, buraya yüksek okul 
açmıyaeağız. Biz bu dereceli öğretmen yetiştir
mek üzere üniversiteye talebe göndereceğiz, ora
da yetiştireceğiz. Bu sizin yapacağınız bina ol-
sa olsa onlara pansiyon olur» dediler... Onlar da 
cevap verdiler. «Biz buraya dersane yapıyoruz, 
laboratuvar yapıyoruz kütüphane yapıyoruz; bir 
yatakhane için bu kadar binaya lüzum yok». İs
rar edince, parayı .veren onlar, «Adam sende 
dediler; bizim arzumuza göre yaptı rmazsanız 
para vermiyoruz» ondan sonra bu bir inat mese
lesi oldu Türk bütçesine evvelâ .10 milyon lira 
olarak kondu, sonra, Bakanın ifadesine göre 
27 milyon lira bize bir külfet olacaktı, yatakha
ne yapılacaktı ama binalar yine aynen yapılacak
tı. Allah'a, şükür ki, sonradan bir şeyler olmuş 
falan da gecikmiş. İnşallah ileride şeklini değiş
tirirler, çok istifadeli bir şey olur, yapılır, biz 
de memnun oluruz. Ama Sayın Bakan benim bu 
sualimi tamamiyle tersinden ikinci kısmı olarak 
anlamışlar. Benim arzım birinci kısmı idi. Bu
na söyliyecekleri bir şey varsa, dinlerim, cevabım 
veririm. 

Efendim, yine zannediyorum bu yedinci sua
limi karıştırdılar Sayın Bakan. Kemal Yılmaz 
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meselesiyle, demin arz ettiğim vesile ile Bakanın 
yuhalandığından bahsetmemiştim. Ben Sayın Ba
kanın yuhalandığından bu yedinci sual vesilesiyle 
bahsetmiştim. Burada maiyet erkânı ile beraber 
kendisine yuha çekilen Eskişehir toplantısına 
harcırah vererek niçin gittiğini sormuştum. Ken
disi de harcırah verdim, gittim dedi... Bunu ka
nuni buluyor, ben de kanunsuz buluyorum. İti
raf ettiğine göre takdir Yüce Meclisindir. Tahkik 
edilir. Kanuni ise o haklı, kanunsuz ise ben hak
lıyım. 

Efendim, Sayın Bakan beni 3 defa şiddetli, 4 
defa tekrarlı feci şekilde aldatılmakla itham etti
ği, kontrpiyeye düşürdüğü meşhur talebe müfet
tişlikleri sualine gelelim. (Ortadan, gürültüler.) 

* SADİ PEHLlVANOĞLU — O ne demek? 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen

dim, eğer Amerika'ya talebe müfettişi olmaya ni
yetli iseniz bunu bilmeniz lâzım, yoksa gidemez
siniz. 

BAŞKAN — Sayın Altııısoy, karşılıklı konuş
mayın. Pchlivanoğlu, siz de müdahale etmeyin. 
(Ortadan: «Vakti israf ediyor», sesleri.) Müsaa
de ederseniz Kiyaset idare ediyor bunu... 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Vak
tin israf edilip edilmediği size ait değil, Heyeti 
Umumiyenin kararma bağlıdır. Bize göre başka
ları da israf ediyor ama tahammül ediyoruz, sen 
de tahammül et, dinle. Senin işine yaramıya-
caksa cemiyetin işine yarıyor, milletin işine yarı
yor. (Ortadan, gürültüler.) Sizin işinize gelmeye
bilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, kar
şılıklı konuşmayın. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen
dim, neymiş bu benim feci şekilde aldatıldığım?.. 
Altınsoy sormuş: Amerika'daki talebe müfettişi
mizin ingilizce bildiğine dair belgesi var mı? 

Bakan cevap veriyor: Literatürü takip ve 
muhaberatı yapacak ölçüde ingilizce biliyor, ifa
de zabıttan aynendir. Söyler misiniz Sayın Ba
kan, bu ibareyi taşıyan diploma Bakanlığınıza 
bağlı hangi yüksek okuldan veriliyor? ihtiyacı 
olanlar olur da... 

Arkadaşlar, İngiliz yahut Amerikan edebiya
tı ve lisanı doktorası yapmış, bu ülkelerde tahsil 
görmüş bunca maarif mensubu arasından dil bil
gisi bu kadar meşkûk bir zatı Sayın Bakan kan-

16 . 11 . 1964 O : 1 
dille mi arayıp buldu ki, tâyin eder, anlı yama
dım. (Anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmaya
lım, müdahale etmiyelim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Talebe 
müfettişlerinin fonksiyonunu izah etmiyeceğim, 
Sayın Bakanın bilmesi icabeder. Bu sualin ceva
bının, ikinci kısmına yani Sayın Bakanın asıl 
beni kontrpiyeye sıkıştırdığı kısma geliyorum. Sa
yın Bakanın bu suali çok dikkatli okuması lâzım 
gelirdi benim maksadımı anlaması için... Dikkat
li olmadığı için de maksadımı anlıyamamış daha 
doğrusu benim maksadım istikametinde cevap 
vermiş. 

Efendim, İsviçre talebe müfettişi Sayın Ni
hat Saydam'ı, eski Teknik öğretim Müsteşarını, 
Sayın Bakanı, Bakanlıkla alâkası yokken, yani 
henüz Bakan olmadığı günlerden beri çok eskiden 
tanırım, tahsilinin menşeini de, hizmetlerini de 
bilirim. Hattâ, Bakanın haberi var mı yok mu 
bilmem ama, Ford Vakfından parası ödenen bü
tün dünyayı dolaşır bir heyet vardır. Bu heyet 
Türkiye'ye geldi. Sayın eski teknik müsteşar bu 
heyetle birlikte Türkiye'yi gezdi. Lisan bilmese 
gezmezdi, bunu da biliyorum. Türkiye'de teknik 
eğitim mevzuunda gayet kıymetli çalışmalar ol
du. Sayın Bakan, gördünüz mü, ben bunları da 
biliyorum. Zannettiğiniz gibi aldatılmış değilim. 
Ama size itiraf ettirmek istediğim bir şey vardı. 
Sizin de bizzat tezkiye ettiğiniz şey zabıtlarda 
vardır. «Çok kıymetli arkadaş dediniz, hepiniz 
tanırsınız» dediniz. Benim de maksadım bu tez
kiyeyi yaptırmaktı. 

Şimdi bu sualimin mânasına geliyorum. Bu 
kadar tezkiye ettiğiniz zatı isviçre'ye niçin aşır
dınız? Ben söyliyeyim. iki müsteşarınız arasın
da geçim temin edemediniz. Tek müsteşar kalın
ması isteniyordu. Birisini tercih, birisini yolcu 
ettiniz. Ama bunun delili yok bende Sayın Ba
kan. Hiç yok da sayılmaz, bakın söyliyeyim si
ze. Bunun delili sizin vicdanınızda, ister itiraf 
edersiniz ister etmezsiniz. 

BAŞKAN — Suallerinizden daha başka yan
lış anlaşılan var mı Sayın Altmsoy? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen
dim, asıl sorulmamış suallere geleceğim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu vaziyette size söz veremem, 
O kısım için söz talebedersiniz sıraya koyarız, 
sıranız geldiği zaman konuşursunuz, 
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MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Buyur

dunuz ki, Sayın Başkan. Size söylemediğiniz hal
de izafe edilen bir söz varsa onlar hakkında söz 
vereceğim, dediniz. Ben de diyorum ki, benini 
sormadığım suallere Bakan cevap verdi. Ben de 
söyliyeceğim. Şu şu sualleri sormadım diyeceğim. 
Ama başka nasıl konuşurum, anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, tekrar tavzih 
ediyorum. Bakan sizin sözlerinizi kasdınızm dı
şında ifade etmişse, sizin söylemediğiniz bir şe
yi, size söylemiş diye, atfetmişse; cevap verebi
lirsiniz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Tamam 
efendim. Üç müstakil suali Bakana ben sorma
dım, cevap verdi. 

BAŞKAN — Altınsoy bunu sordu diyor mu 
Bakan? Millî Eğitimin umumi politikasını cevap 
verme sadedinde izah ederken sizin sormadığı
nız bâzı hususlara da dokunmuş olabilir. Bu si
zin söz almanız için bir sebep değildir. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — De
ğil,. Sayın Başkan «Altınsoy'un sorduğu suallere 
cevaptır» diye başlıyor. «Orta öğretim ve özel 
okullar, hakkında Altınsoy'un sorduğu sorulara 
cevaptır» diye başlıyor. Ben böyle sorular sor
madım. Bunu arz edeceğim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Altmsoy, bana bu soruyu sor
du demiyor. Ortadoğu Üniversitesi her; ne ise. 
Millî Eğitim politikasını anlatırken bahsetmiş 
olduğu hususlardır onlar. Burada size bakanın 
söylediği sözler için mütemadiyen size karşı
lıklı cevap hakkı tanırsak diğer arkadaşların 
hiçbirinin konuşma hakkı kalmaz. Fikrini izah 
edecek arkadaş izah eder. Sataşma veya fikrini 
ters Ibir şekilde izah varsa onu düzeltir. Onun 
dışında bakanın sözlerine umumi olarak cevap 
vermek istiyorsa onun için söz alır, sıraya gi
rer sırası geldiği zaman konuşur. Başka türlü 
muamele yapılamaz efendim. Onun için tek
rar rica ediyorum, fikirlerinizi değişik bir şe
kilde ifade edilme hususuna hasredin sözlerinizi. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Peki 
efenlim, başüstüne, arz edeceğim. 

Efendim, 9 ncu sual için Sayın Başkanın 
ikazlarına uyarak, şu kadarını söyleyeyim. Sa
yın Bakan benim bu sualime cevap vermediler. 
Sayın Bakan cevap vermeyeceğim demek sure
tiyle zannediyorum ki, Heyeti Aliyenize hürmet
sizlik ettiler. Veremiyeceğim desinler daha iyi. 
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i Veremezler efendim, verecekleri bir şey yok. Be

nim sualim sarih. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 

karşılıklı konuşmayın. 
MEHMET ALTNSOY (Devamla) — Sa* 

yın Başkan, tahrik etmesinler. Ali Rıza beyin 
Almanca öğretmeni olduğunu söyledim. Kabul 
ediyorlar, cevap vermiyorlar, ben ne yapayım? 
Böyle değil mi? Almanca öğretmeni dedim, 
kabul ettiler, cevap vermiyeceğim buyurdular. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, karşılıklı ko
nuşmayın, siz de cevap vermeyiniz efendim. 

Hatibin sözünü kesenlere muamele tatbik 
ettireceğim. Çok rica .ederim. Maksadımız ne
dir? Neticeye vâsıl olmaktır. Onu Eiyaset ida-

I re eder, sizin müdahaleye hakkınız yoktur, rica 
ediyorum. Bir daha hatibin sözünü keserseniz 
muamele yaparım hakkınızda, çok rica ediyo
rum. Reis mi, idare edecek yoksa arkadaş
lar mı oturduğu yerden idare edecek? 

Buyurun Altınsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sa

yın Başkan ikazınıza uyarak 9,10,11,12,13,14,15 
numaralı sualleri geçiyorum. Bunların içinden 
3 tanesine ben sormadığım halde bakan cevap 
vermiştir. Bu hakkı bendenize tanımıyorsunuz. 
Başka zaman söz alır, onları da izah etmeye ça
lışırım. Biz kanunlara, nizamlara riayetkarız. 
Başkanımız lütfettiler, bana bu konuşma imkâ
nını tanıdılar. Ondan dolayı müteşekkirim. 

Elendim, bir başka soru... 
Sayın Bakan bana derlerki, «Okul ki

taplarında eski devre, sövme var dediniz, 
sövme neresinde» falan... Bakanla (bir ih
tilâfımız var. Ben sualimi sövme şeklin
de sordum. Ama Bakan bunu anlıyamamışlar. 
Sövmeyi ana avrat sövme 'kabul ediyorlarsa böy
le bir şey yok. Ama hukuk dilinde hareketin, 
yeni Türkçesiyle sövmenin, bir tarifi vardır. Ba
kan (bunu öğrenirlerse zannediyorum ki, benim 
söylediğim sövme şeklinde olur. Şimdi buna 
misal olmak üzere bir yazı okuyacağım. 

«Demokrat Parti idarecileri yurdumuzu 
kendi çiftlikleri gibi idare ettiler». (Ortadan 
«Doğru» sesleri) 

Doğru veya değil, ben orada değilim. 
«Devlet paralarını gelişi güzel harcadılar. 

Başka devletlerden bol bol borç para aldılar. 
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Yanlış bir yol tuttuklarından, memleketimizi 
kalkmdıralım derken büsbütün fena duruma dü
şürdüler. Hürriyetleri kıstılar. Kendi partile
rinden olanlara her türlü yardımlarda bulun
dular. Öteki partilerden, olanlara ise ellerinden 
yeleri kötülüğü ettiler. Atatürk devrimlerine 
dil uzattılar veya dil uzatanlara göz yumdular. 
Bunları yazan gazeteleri kapattılar. Her fena
lığın Cumhuriyet Halk partililerden geldiğini 
ortaya yaydılar. Memleket aydınlarını ve gaze
tecileri hapse attılar..» («Yalan mı!» sesleri) 

Doğru, yanlış arkadaşlar. Bu bit" partinin 
kongre zaptı değil. Doğru da olabilir, yanlış da 
olabilir, o sizin takdiriniz. Ama bu, İlkokul ikin
ci sınıf Hayat Bilgisi kitabı. 

MEHMET ÇÖKEK (Kayseri) — Yalan mı 
yazıyor? 

BAŞKAN —• Sayın döker, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) - - Kon
gre zaptı değil Hayat Bilgisi kitabı. '27 Mayıs 
ilkelerini Anayasanın dibacesi dahi böyle De
mokrat Parti zikrederek anlatmıyor, arkadaş
lar. Kaldı ki, Anayasadan sonra Tedbirler Ka
mımı c/ıktı, yavrularımıza çocuk yaşta Tedbir
ler Kanununa riayetsizliği öğretmeye kimsenin 
hakkı yoktur arkadaşlarım. 

MEHMET ÇÖKER (Kayseri) - Bunu ni
ye yazmış? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen
dim ne diye yazmış?, Tarih kitabı değil, Hayat 
Bilgisi kitabıdır. Tarihe çok yazıldı, her şey 
yazıldı merak buyurmayın. Bu Hayat Bilgisi 
kitabıdır. İlkokulun ikinci sınıfında okutulu
yor. Bakın Enver Ziya Kararın, Yurtdaşlık 
Bilgisi olarak okutulan kitabına bir şey demi
yorum. O biraz daha yüksek talebelere, onlar
da belki haklı olabilir Millî Eğitim Bakanı, 
ama ilkokulun ikinci sınıfındaki talebeye bunu 
okutamaz. 

Bakın arkadaşlar bu vesileyle bir şey anlat
mak isterim. 

MEHMET CÖKETÎ, (Kayseri) — Anayasa
nın dibacesi... 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ana
yasanın dibacesinde böyle ibare yok. Beyefendi, 
okuyunuz lütfen. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. Al tın-
sov devam ediniz. 
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MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Meh

met Bey, siz hukukçusunuz, ruhu anlarsınız. 
Evet,evet, ruhunu ben de biliyorum, siz de bi

liyorsunuz. 
BAŞKAN - - Devam, ediniz efendim. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen

dim, İni kitabı almak için sabahleyin bir mebus 
arkadaşımın evine gittim. İkinci sınıfa devanı 
eden çocuğu kapıyı açtı. Dedim, «Yılmaz şu 
Hayat Bilgisi kitabını getir.» Kitabı getirdi, 
aile terbiyesinin icabı itiraz edemedi ama gözleri 
dolu dolu oldu, «Amca ne yapacaksınız kitabı-
bımı» dedi, «Alıp götüreceğim» dedim, «öğ
retmenim bana kızar» dedi. Kitabın son sahife-
sini yırttım, getirdim. Arkadaşlar inşallah tecel
li edecek kararınız bana bu sahifeyi tekrar oraya 
yapıştırmaya lüzum bırakmaz.. Başka zaman söz 
almak üzere bu kadar mühim telâkki etmediğim 
ve Sayın Başkanın çizdiği hudutların dışına çık
mamaya bilhassa dikkat ettiğim için İS nci su
alime geçiyorum. Hakikaten bu sual son derece 
mühim bir sualdir. Özür dilerim, hakikaten sab
rınızı suiistimal ettim. 

Efendim, test bürosunun elektronik beyin ma-
kinasınm bâzı azizlikler yapmış olduğundan bah
settim. Sayın Bakan da. beni talebe dedikodu
sunu bu kürsüye getirmekle itham etti. Bu sefer
ki konuşmalarında da test bürosundaki elektro
nik beyin makinasının nasıl işlerliğini bilmediği
ni söylediler. Sayın Bakan, İten test bürosuna 
bir hayli zaman gittim, geldim. Bildiğimi id
dia etmiyorum ama senden biraz daha fazla, bili
yorum. Efendim, benim buraya talebe dedikodu
larını getirip getirmediğimi ispat için, test büro
sunun bir iki şeyini okuyacağım. Test bürosunda. 
yapılan sınav ayırmalarında, ve sairde elektronik 
beyinin bâzı azizlikler yaptığından bahsetmiştim. 
Şimdi arz ediyorum, efendim. 

Talebe dedikodusundan ileri geçiyor mu, geç
miyor mu anlaşılır. 

Test bürosunda öğretmen okullarına giriş sı
navının ayırımı yapılmıştır. İşte bu ayırımı yap
tığı iddia edilen otomatik cihaz bir azizlik yap
mış. Kazanan çocukları doğru ayırmış ama han
gi ilden imtihana girdiklerini seçememiş. Neti
cede (a) vilâyetinde imtihana girip kazanan ço
cuk (b) vilâyetinde kazanmış gibi ilân edilmiş. 
Çocuk (a) vilâyetinde her halde kazanamamı
şım zannıyle, eğer kazansaydım, vekâlet bunu 
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nasıl olsa vilâyetime bildirir diye tevekkülle bek
liyorsa hâlâ bekler. Yok, eğer çocuk veya velisi 
merak etmiş de test bürosuna telgraf eekmis.se 
kendisine kazandığı bildirilmiştir. Hikâye değil 
arkadaşlar, test bürosundan bahsediyorum ba
ni talebe dodikodusu olan... Bunu ispat edecek 
delilleri getiremem buraya, bilhassa Sayın Baka
nın bugünkü ifadelerden sonra getiremem. Ama 
yerini söyliyeyim telgraflar da cevaplar da test 
bürosundadır, kayıtlıdır. Sayın Bakan inşallah 
bunu tetkik için bir heeti kendileri arzu ederler. 
o zamana kadar da mutlaka hıfzederler gayet ta
biî. Gayet tabiî hıfzederler, duruyor orada ar
kadaşlar. Ben havadan, afâlki şeylerden, ta
lebe dodiklodulaınınJdaın balhsetlmilyorutm, filân 
şeihrkı falan ümjve'rmte&frıide, falan kölesinde 
şö(ylte dendi, d^miyloruınT. iSaıyın Bakanım maiiye-
tindeki! bir dairedeki Itel'graıflardanı ve> bun
ların ceıvajplarımdaın balhsediyoTUinı. Haıtıtâ, cc-
vaph. olarak gönderilen telgraflara cevabiyle, 
cavapsiız ıgonjd'CTİıİGıii; telgraflara da btezaıt Test 
Bürasıından para verilerek; ee'vap çekilmiş-
tir. îşte bu ayiz makinenin ünüversite sınav
larında da böyle acizlikler yaıpmıış olmasını 
ımüühim) telâkki ettim ve Saıyıaı Bakandan vsor-
.'duım. Sayın Bakan nıilletlvekilinin siormsuaııaı 
«talebe dedikodusu» diye cevap verdi. Aoaibai 
talebe velilerine aualsü ceıvaıp verdi, niıerak edi
yorum. Ve 'büJtüını eoılgelleri aışarafc (üniversite-. 
•yo giren talebelerin §u veıya bu fakülteye1 

doğru girip girmediğini tahkik edecek baiba-
yiğit veli çıktı mı, biliniyorum1. («Radjyo ile 
ilân edildi» sesleri.) 

Efvet, radyıo ilân etti, heptedıni arz edeceğim, 
uııeırak butyunmaıyıni. Radyonun! ilân ettiği, üni
versitelerin salonlarıma atsttilmıış olan, Ttesımî m.ü> 
htünlü imtiıhaa lisıteteri üniversite sıruaıv bürıo-
sundaldıır. Test bürosunda. hazıriammıış iolan bit 
listelerin aıslı ve birjbirine uryıgum olması lâzıniM 
gelem kartlar da teteıt bürtosumldadır. Lütfeder 
Yıiice Meclis, ikisini karşılaı&Jti'rır, tetkik ettirir, 
'beoı mi yalan slöyil%|oruım, ytoklsa Bakan mı, 
ıh'aklı, hakikat ortaıya çıkar. Bir kıtta, vaizdir; 
ıbiılirainia: 

«Miü'ftiü etfıenldi bana kâfir dermiş. 
Tutalıım ten de deyeni ona. ırnıüselman 
Yaaın vıaırıldılkta. mız-i cefaya. 
ikimiz dje çakarız anda yalan» 

ıgönelim ııetiöe'sini. 
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[BAŞKAN — Sayım; Altıns-oıy, yine cevap şek-

line ıgeiiyor. 
'MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen

dim, snıali... 
(BAŞKAN — Bu sekilide devam ederseniz 

kıesirneyo mecbur kalaıcağiim eifenldim. 
ıMEHMET ALTINSOY (Devamla) — İsti

yor Sajyın Başkan. 
BAŞKAN — Biıtnıeisi değil, siız evvelce yaz

mışsınız, okujyiomıınuz sözleriniz hangi noktada 
talhriif edilmişse veyahult maksadımızın dışında. 
işe onu anlatın dedim. Siız Balkana: cevap YOYÎ-
ytorsumıız. 

lOeıvajbura sıramız gelinıee verirsiniz. 
ıMEHMET ALTINISOY (Devamla) — Sa-

lyıın Başkan um, Sayın Balkan ıbaına karışı alam 
sözlerindeki tathrifi sfornitaıdığım suallere cevabı 
.sadece bu gün söylemiş değildir. Gıeçenl otu
rumda da aynı şeyi yaıptılar. Zatı âliniz geçen 
oturuma. riyasett etmediğiniz için belki de orada 
-geçen müızakeraita pe/k muttali olmadınız. Ona 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Size usulü •anlattım ("fendini. 
Cevap vermenin yeri değil şu an. 

iMEiHMET ALTINISOY (Devamla) — Sa
yın Başkan, usule riayet etmıeye azâımıi dikkat 
ediyorum. Lütfedin, heyecanlımdan veya faizi a. 
ithamı edilımiış oMuğulmdan mevizuun bira,z ke
narına', kıyısına çıkııyorlsaım bunu da. siz uyuşa
nı aha ile karşıfliaıymıız. 

BAŞKAN — Başkanlık âzami mıüteamahayı 
göstermektedir. Ama, tüzüğün s.arik Hükümleri 
dıışında, başkalanjııın Ihaiklkını ihlâl edecek §e-
kilde ben sizin, konuşmanda mülsaade edeımıeım, 
hıt.fen.. 

'MEHMET ALTINISOY (Davamla) — Peki 
efendim, arz adâyo'ruım. 

Efendim, taleibc dedllcoidıiLsuı buyurdukları 
şeyin... 

'BAŞKAN — Yine cavaıp oluıylor.. 

ı MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ha
yır efendim, ben sual olarak talejbe dedikodusu 

j diye Ibir şey sormıadıim Sayın Baışjkan, buıııa ce-
vap vereceğini'. Talebe ıdedikodulsu sıonmaıdumi 
İlci... Test 'bürosundalki Ibir'takıım azi'zliklerlden, 
İKÜnerli ellerden balhseıtıtim. 

ÎLYAS SEÇKİN (,'AnJkara) — Vekil mi 
yaptırmış. Beyefendi, bunları iızaih ediniz. Bir 
saattenjberi 'hep üzerin d esiıniız. 
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IMEHMET ADTINSOY (Dev.aımıla) — Bey. 

ıefendi, mesuliyet Vekile ailttin.. Burada Maarif 
Velkâleıti temsilcisi Vekildir. Elbette k!i Vekil
den soracağı®. Müsaade buyurunuz, ben de eni 
az sizin kadar .vekilin hüsnüniyetine inanıyorumu. 
Kendisini tebrie etmesi için, imkân gösteriyo-
ruım, yol ıgölsteırdlyoruım. Etrafında böyle şeyler 
iOİuıyoı*, bundan malûmat veriyoruım, kendisi
ne ; bin kürsüden vermezsem! başka nerede vere-
(bilirimı? 

İLYAS SEÇKİN (Anlkara) — Beyhude ko-
nulşuyorsunuz, vaktimiz heder >oluyor. 

(MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Evet, 
'size göre vakitlimiz heder oluyor ama baş-. 
ikaılarıına g-ıöre ıheder olmuyor, meralk buyurma
yın. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Vekilin me-
'Sıiıliyeti var m:ı? Onu isöyleyinıilz. 

[BAŞKAN — Sayın Seiçjkim, rileıa ediyorum. 
MEHMET ADTINSOY (Devamla) — Ve

kilin mesuliyetti maiyetindeki insanların faali
yetiyle ölçülür beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, ilk ikazı yapı
yorum, hakkınızda muamele tatbilk edeceğim, 
Ihatiıbin sözünü keısemezsinizı Rica ediyonumı 
efendim, bakanlık yapıtınız.. Buyurun efendim. 
(Soldan, aOıkıışlar.) 

-MEHMET AI/TINİSOY (Devamla) — «So
rulu, cevaplı, rehberli 'üıruijversitelere giriş tesit
leri,» Yazan Mehmet Bertan. Bir başlka ki
tap dalha var, Hıdır özdağ yazmış. Bu kiltaJbı 
hazırlıyan bir yığın insanın isimleri var, bun
lar arasında iki tane isim var : Dr. Fuad 
Turgut - İbrahim Baro. vazifeleri karşınlarında) 
yazılı, Dr. Fuad Turgut Millî Eğitim Bakanlığı 
Test ve Araştırma Bürosu araştırma .bölümü 
Başkanı. 

İbrahim Paro ise; Millî Eğitim Bakanlığı 
Test ve Araştırma Bürosu Uzmanı. 

Sayın Bakan, derler ki; bu kitabın içerisin
de üniversite sınavlarında sorulmak için gizli ka
salarda saklanan testlerden de numuneler var
dır. Yani, teşt sınavları 10 liraya satılmaktadır. 
Eh, kitap burada, sınav testleri de kasasında. Bu 
Yüee Heyetinizin bileceği iştir. Ya ceffelkalem 
iftira ediyor dersiniz, kurtarırsınız beni, yahut 
da tetkik ettirirsiniz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, tamamdır. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efen-
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dim, bitiyor. Son sözümü söylememe müsaadeni
zi lütfen istirham ederim. 

Efendim, Sayın Bakandan bir istirhamım var. 
Üslubumun hususiyeti icabı mizahen veya telmi-
han Sayın Bakanı rencide eden sözler kullanmış
sam, beni affetsinler. Kendilerini böyle bir bâdi-
senin içinde teessürle, heyecanla, hevesle, asabi
yetle benim hakkımda kullandığı her türlü elf az
dan tebriye ederim. Herşeye rağmen Sayın İb
rahim öktem'in hüsnüniyetine en çok inananlar
danım. Bir sır olmadığı gibi ilgili çevrelerde her 
gün münakaşası yapılan olayları bizzat tahrik et
mediğim bir sözlü soru vesilesiyle Yüksek Heye
tinize getirmekle derdi, mütehassısına havale et
tiğime de kaani bulunuyorum. 

Vicdani kanaatim odur ki, Sayın öfctem bü
tün iyi niyetine rağmen bir çarkın dişleri arası
na sıkışmıştır. Bu çark kendisi gibi iyi niyetli 
çok vekilleri öğütülüştür. Kanaatimce çarkın ka
natlarından yakasını kurtarmasının yolu iddiala
rın karşısına çıkmak değil, olayların nedenini 
araştırmaya müsaade etmektir. Bu yola kendileri 
talibolurlarsa yani bir tahkik komisyonu kuru
lup, söylenenlerin tetkikini kendi arzulariyle te
min ederlerse inşallah haklarında hayırlı olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Saadet Evren, gönderdi
ğiniz notda şahsınıza sataşma olduğunu ifade edi
yorsunuz. Ayrıca da ilk konuşmada tamamlama
dığınız hususları tamamlamayı istiyorsunuz. İlk 
kısım için size söz veriyorum. Yani, sataşma nok
tasında söz veriyorum. Yalnız, siz ilk celsede tak
ririnizi izah için söz almışsınız. Tekrar söz al
mak için ısrar ediyorsanız, isminizi tekrar kay
dettiriniz. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, tarzı tatbikiniz usule şüphesiz ki uygun
dur. Ancak Sayın Bakanın bana verdikleri uzun 
cevaplar meyanmda evvelâ iddialarımın Bakan 
tarafından yanlış anlaşılmış olanları vardır, kas-
den tecahülden gelinleri vardır, hilafı hakikat 
olarak cevaplandırılanları vardır, şahsıma izafe 
edilen yanlış isnatları vardır. Ve nihayet ağır 
suçlamaları vardır. Ben bunları bana tarif etti
ğiniz veçhile yekdiğerinden tefrik ederek filhal 
cevaplandırmak imkânına sahip değilim. Eğer ar
kadaşlarım, Bakana nihai ve külli bir cevap ma
hiyetinde kayıtsız bîr konuşma yapmamı emir bu
yururlarsa oylarsınız, konuşurum. Aksi takdir
de lütfedersiniz sıraya ismimi yazarsınız. Bir 
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kifayeti müzakere takriri gelirse, arkadaşlardan 
biri lütfeder, yerini bana verir, bu şekilde tedvir 
ederiz efendim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bunlar Yüce Heyetin bileceği 

iştir. Biz usulü tatbiika meöburuz. Sataşma için 
söz istemediğinize ve umumi cevap için söz iste
diğinize göre, isminizi kaydettim. 

Efendim, şimdi grupları adına söz istiyen ar
kadaşlardan Millet Partisi adına Sayın İsmet 
Kapısız'a söz veriyorum. Buyurun efendim. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehte mi, 
aleyhte mi l . 

(«Saadet Evren'in teklifini oylamadınız.» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, şifahi teklifler Meclis
te oylanamaz. Biz İçtüzük hükümlerini tetkik edi
yoruz. Kendileri umumi cevap vermek istiyorlar. 
Arkadaşlardan birisi, sırasını kendi rızasiyle ver
diği zaman daima konuşabilirler. 

Buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADİNA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşla
rım : Millî Eğitim Bakanı Sayın Dr. İbrahim 
öktem'in icraatı ve millî eğitim 'meselelerimizle 
ilgili gensoru önergesi; Sayın Evren ve Saym 
İnal arkadaşlarımız tarafından huzurunuza ge
tirilmiş ve geçen hafta Yüce Meclisinizde eni-
na boyuna müzakere ve münakaşa edilmişti. 

Parti gruplarımızı çok yakinen ilgilendiren 
ve bir çok haikikatlerin gün ışığına çıkmasına 
yardım eden bu müzakereler sırasında, Millet 
Partisi Meclis Grupu adına, hasbelkader ara
nızda bulunan, Öğretmenlik meslekinin fiilî hiz
metinden gelmiş bir arkadaşınız olarak; görüş
lerimizi ifade ederken, Saym Bakandan bâzı 
isteklerde bulunacak, Öğretmen Dernekleri Fe
derasyonunun tutum ve davranışları hakkın
daki fikir ve kanaatlerimizi de hiçbir art dü
şüncenin tesirinde kalmadan izaha çalışacağız. 

Sevgili arkadaşlarım; Parlâmentoya geldi
ğimiz günden bugüne kadar, kanaatimizce Yü
ce Meclisiniz, millet kaderi ile alâkalı mevzu
lardan en çok, millî eğitim konuları ile ilgilen
miş, iktidarı ve muhalefetiyle; birlik ve bera
berlik ruhu içinde dertleri halle çalışmıştır. 
Elbette, her milletvekili, her siyasi grup yapı
lanları, kendi vicdanlarında, kendilerine has öl
çülerle değerlendirmektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; grupu adına konuşan 

arkadaşınız da diğer hatiplerin yaptıkları gibi, 
fikirlerine mesnedolan dokümanlarla huzurunu
za çıkmış bulunuyor. Ancak, bu mevzuda grup
ların ve arkadaşların da konuşacaklarını dü
şünerek pek mecbur kalmadıkça vesikalara baş-
vurmıyacaktır. 

Geçen celsede sayın takrir sahiplerini, Saym 
Bakanı, şahsi çıkarı için 'öğretmen kütlesini is
tismar ederek, bakanlık icraatına müdahale et
tiği iddia edilen Sayın Koç arkadaşımızı din
ledik. C. K. M. P. Grupu adına Sayın Altınsoy 
arkadaşımız da konuştu. 

Esefle ve üzülerek ifade ederiz ki ; bütün bu 
konuşmalardan sonra M. P. Meclis Grupu ola-
rak da, öğretmen topluluğu içerisinde büyük 
bir huzursuzluğun olduğuna ve bu topluluğun 
maddiyattan çok manen üzüntü içerisinde bu
lunduğuna kaani olduk. Parlâmentoda bulunup 
yarın çok sevdiği meslekinde görev alacak ar
kadaşlarımın, benim gibi meslektaşlarına karşı 
olan sorumluluk duygusunun hesabı içinde ve 
bu müzakerelerin ışığı altında, gerçekleri dile 
getirmenin kaçınılmaz bir zaruret olduğu inan
cı içinde düşüncelerimizi arz ediyorum. 

öğretmen kütlesi türlü çabalar neticesinde 
bugün yalnız ilerici - gerici olarak değil, sağ
cı - solcu, eski - yeni, çıkarcı - mideci, enstitülü, 
öğretmenokullu, hattâ ve hattâ üzülerek ifade 
ediyorum, alevi ve sünni diye parçalara ayrıl
makta, bir de buna kütleyi, siyasi kamplara böl
me isteğinin .mevcudolduğu hakikatini de ek
lerseniz durumun ciddiyetini takdir edeceğinize 
eminiz. Başöğretmen Atatürk'ün yolunda oldu
ğunu söyliyenler, günden güne güçlendiğini id
dia edenler, öğretmenler adına bildiri neşrede
rek sorumsuzluğun tipik örneklerini verenler, 
yukarıda söylediğimiz ayrıca cereyanların ika-
naatimizce baş mesulleridir. Her zamankinden 
daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydu
ğumuz bir zamanda, kişisel ve mesleki kabili
yetleri ile cemiyetimize ışık tutacak bir kütle 
bünyesindeki mevcut hâdiseleri; Saym Bakanın 
ve erkânının görmemezlikten gelmiyeceklerine 
inanmak istiyoruz. 

Geçen bütçe müzakerelerinden bugüne ka
dar, Sayın öktem' i ; birçok defa Meclis kürsü
sünden dinledik. Bu görüşmelerde de olduğu 
gibi, bütçe imkânları muvacehesinde bakanlık 
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olarak, yaptıkları yatırımlardan, memleket ma
arifine yaptıkları hizmetlerden, bahsettiler. Kıs
ın en tatmin olduk, ö te taraftan : 

Sayın öktem, «solcular tarafınızdan himaye 
ediliyor, federasyon sorumluluğunu unutarak, 
gayesinden ayrılarak bakanlığınız icraatına ka
rışıyor» denildiğinde Sayın Balkan; İbrahim 
öktem Atatürkçüdür, milliyetçidir, solcuları 
asla himaye etmez diye mukabelede bulunuyor
sunuz. Biz de Sayın öktem'in Atatürkçü, mem-
leketsever, orta yolda Konyalı bir memleket ev
lâdı olduğunu biliyoruz. 'Eskişehir toplantısı
na kadar federasy oncuların tesirinde kalan Ba
kanın artık hakikati eri gördüğünü, sol temayü
lü olduğu iddia edilen bir takını öğretmenleri 
bakanlık teşkilâtından uzaklaştırdığım, değerli 
mesai arkadaşları maarif çilerle elbirliği halinde 
Millî Eğitimi gerçekçi ve milliyetçi bir mihra
ka, oturtma, çabası gösterdiğine de kaaniiz ve 
bundan da Millet Partisi Meclis (Ünıpu olarak 
ayrıca memnuniyet duyuyoruz. 

Aziz arkadaşlarını, gerek siyasi partiler ve 
gerekse öğretmen milletvekilleri, Sayın Baka
nın da. müşahadelerine paralel olarak eğitini dâ
valarını partiler üstü bir mesele olarak ele al
maktadırlar, buna rağmen bâzı çevrelerin, öğ
retmenleri politika içerisine sürüklemelerine, 
endirekt yollardan O. H. P. saflarına çekmele
rine, mesleki sorumluluklarının dışında bir ta
kını işlerle uğraşarak dâvalarını sokakta hal
letmek için ımitink ve gövde gösterileri yapma
larına, sorumlu bir Bakanın ve onun hükümeti
nin mâni olmaları elbette asli vazifeleri cümle-
sind endir. 

Sevgili arkadaşlarım; .bizler de elbet öğret
men arkadaşlarımızın siyasi bir kanaat sahibi 
olacaklarını takdir ederiz. Bu kanaatlerini ikti
darların, şu veya fbu partinin nam ve hesabına 
her zaman her yerde değil, sırası geldiğinde, 
seçimden seçime takdir hakkını kullanarak iz
har etmelerinin de normal olduğunu izahtan va
reste görmekteyiz. 

Millet Partisi Meclis Grupu Sayın Bakan ve 
yetkili erkânından; millî eğitimimizin içerisinde 
bulunduğu çıkmazları ve konuşulan meselelerin 
ışığında dertlerin çarelerini düşünürken şu hu
susu göz önünde bulundurmalarını hasseten ar
zu eder. Altmışyedi ilimizde görevlerini lâyı-
:kı veçhile yerine getirmiyen millî eğitim müdür-
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leri yerine milliyetçi, kültürlü, vatansever mes
lektaşlarımızı tâyin etsinler. Meslektaşlar ara
sında bölücülük yapan, menşe farklarını çıkarı 
için istismar eden müdürleri şiddetle cezalan
dırsınlar. Kütleyi birlik ve beraberlik ruhu 
içinde millet ve memlekete faydalı hale getir
sinler. O zaman kendilerini takdir ve tebcil et
mekten de büyük bir memnuniyet duyarız. 

Aziz arkadaşlar : 

Sayın Tunceli senatör ve milletvekillerinin 
dâvetine icabetle Parlâmentoya geldiğimiz gün
lerde Meclis ve Senatoda bulunan öğretmen mil
letvekilleri aralarında toplanarak (maalesef bu 
toplantılarımıza Şükrü Koç arkadaşımız iştirak 
etmemiştir.) meslektaşlarının her türlü dertle
rini savunmak, parti farkı gözetmeksizin her hu
susta elbirliği yapmak ve eğitim meselelerini mut
lak partiler üstü mütalâa edilmesi noktalarında 
tam bir görüş birliğine varmıştık. Bu hakikati 
nazarı itibara alması lâzımgelen muhterem bakan
larımızın, hiç değilse, üç ayda bir Yüce Parlâmen
tonun öğretmen milletvekilleri ile toplantılar dü
zenlemesini millî eğitim problemlerimizin hallin
de müşterek esaslar tesbit edilmesini gönül ister
di. Bizler Sayın Bakan veya bakanların şahsi 
dirayetlerini temin ettiği başarıya elbette ortak 
çıkacak değildik. Bu gibi hareketlerle ne ken
dilerinin no de partilerinin hiç. bir kaybı olmazdı, 
bilâkis bu kabîl davranışlar huzur getirici olaca
ğından sayılaımyacak kadar faydalar tevlideder-
di. Şimdi de Saym öktem'in konuşmaları ile il
gili bir iki noktaya da değindikten sonra federas
yonun tutumu hakkındaki görüşlerimizi izah ede
ceğim.. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın inal arkadaşımız 
konuşmalarında Sayın Bakanın arzu ettikleri yer
lere. ortaokul açtığından yakındılar. Sayın Ba
kan da; bu mevzuda objektif kıstaslarla hareket 
ettiğini, partizanlık yapmadığını, kimsenin ha
tırı için ortaokul açmadığını izah buyurdular. 
Biz bu mevzuda polemiğe girmek niyetinde olma
dığımız için kendi seçim bölgem Şefaatli'da hangi 
şartlar altında ortaokul açıldı meselesini bir ta
rafa bırakıyorum. 14 Kasım Cumartesi sabah 
ajans bülteninde 1965 millî eğitim yatırımların
da 10 tane daha bölge yatılı okul açılacaktır diye 
bir haber neşredildi. Saym Altmsoy arkadaşım 
bunların köy enstitüleri yerine kaim olduğunu 
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ifade ettiler, Sayın Bakan bu hususu elbette ce
vaplandırırlar. Bölge yatılı okullarından söz açıl
mışken bir müşahedemi müsaadenizle sizlere arz 
edeyim. 

Geçenlerde Muş - Tatvan demiryolunun açılış 
merasimine Saym Bayındırlık Bakanının dâvetine 
icabetle partilerimizi temsil eden arkadaşlar, Sa
ym Başbakan ve sayın bakanlarla Van'a gittik. 
Geceyi Tatvan bölge yatılı okulunda geçirdik. 
13 milyon liraya mal olduğu söylenen ve muhte
lif binalardan meydana gelen bu yatılı okulun 
kaloriferi, elektriği her türlü medeni imkânı var
dı. Yemek salonu fevkalâde ışıklandırılmış lüks 
bir yerdi. Saym Başbakan bu israfa, lükse çok 
kızmış ve ilgililerin dikkatlerini çekmişti. Bu 
husus bir tarafa. Sevgili arkadaşlarım; öğret
men olduğum için Pazar sabahı bahçede dünya
dan habersiz sağa sola koşuşan, Türkçe bilmiyen 
100 kadar çocuğu etrafıma topladım. Tek tük 
Türkçe bilen tercümanlar ile anlaşma kurarak dil 
bilmiyenlerini bir tarafa ayırt ettim. 15 tane şöy
le böyle Türkçe lisan bilene karşılık 71 öğrenci 
Türkçe bilmiyordu. Yaşları yedi ile 14 arasında 
idi. Okulda asgari oııdört öğretmen üyesi olması 
lazımmış. Bir idareci ile sayısı dördü bulan genç, 
tecrübesiz bayan öğretmen. Koca müessesede iki 
hademe 300 lira maaşlı teknik bir personel. Her 
zaman köylerine kaçan çocuklar. Dersane, ya
takhane ve lavabolarım gezdim. Temizlikten eser 
yok. Güzelim binaların sıva ve yağlı boyaları 
harabolmuş. Genç bir bayan, öğretmele ko
nuştum. Şikâyetleri namütenahi. 

İşte bu hususu Muhterem Bakanın ve ilgili 
bakanlık erkânının dikkatlerine arz ediyorum. 
Mesele Türkiye'nin geri kalmış bölgelerine sadece 
lüks binaları inşa etmek, gösteriş yapmak değil, 
oraları kültürden henüz nasibini almamış vatan
daşlarımızın istifade edecekleri birer nurlu mües
seseler haline getirmek, öğretim ve eğitim kad
rolarını tamamlamaktır. 

Aziz arkadaşlarım; bütçe müzakereleri, gen
soru önergeleri, gündem dışı konuşmalar ve söz
lü sorular millî eğitim meseleleri hakkında görüş
lerimizi ifadeye imkân vermektedir. Bu imkân
dan faydalanarak konuşanlar, ister bakan, ister
se milletvekili olsun bâzan hakikatleri ifadeden 
çekiniyorlar. Particilik mülâhazası ile hareket 
ediyorlar, partileri veya bir kısım milletvekilleri
ni, öğrenmen kütlesine karşı, ayn ayn zümrelerin 
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adamları olmakla itham ediyorlar. Saym Fede
rasyon Başkanı da mutadı veçhile yüz bin öğret
men adına bildiri neşrederken, burada her neden
se 39 bin eksiği ile altmış bir bin öğretmen adına 
konuşmak hakkını da kendinde buluyor. Bu çeşit 

• farklı düşünüş ve görüşler elbette şayanı arzu de
ğildir. 

Sevgili arkadaşlarım; şimdi de sizlere federas
yonun tutumu hakkındaki görüş ve kanaatlerimi
zi izaha çalışacağım. Peşinen şunu belirteyim 
ki, partimiz ve grupumuz, öğretmen kütlesine 
karşı; menşe farkı gözetmeksizin hürmet hisleri 
ile meşbudur. Enstitü, mezunu öğretmen arka
daşların da vatanperver, milliyetçi olduğu inan
cını taşır. Bâzı arka niyetli kişilerin kötü mak
satlarını da zaman zaman tel'in eder ve karşıla
rında bulunmayı da vazifelerinin cümlesinden sa
yar. 

Federasyon, seçimle iş başına gelmiş. Nasıl ve 
hangi yollardan geldiklerini araştırmaya lüzum ol
madığı gibi, meşruiyetleri hakkında da burada 
münakaşa açacak değiliz. Federasyon şunu bil
melidir ki; Parlâmento iktidarı ve muhalefetiyle 
öğretmen dertlerini ve eğitim meselelerini halle, 
kendilerinden çok daha salahiyetli, gayretli, ya
pıcı ve huzur getiricidir. Hele beş siyasi parti
ye mensup öğretmen milletvekillerinin çabaları, 
gösterişten uzak, arka fikirler taşımadan, federas
yonun sözde gayretlerinden çok daha fazla bu 
camia için faydalıdır. Buradaki konuşmalarda 
Sayın Bakanın Eskişehir toplantısına kadar fe-
derasyoncularla aynı hizada olduğu iddia edildi. 
Bu hususu yüksek takdirlerinize arz ederken, 
grupumuzun, mahut toplantıdan sonra Sayın ök-
tem'in bugün bakanlık teşkilâtı bünyesinde dira
yetli arkadaşları ile ahenk içinde olduğu kanaati
ni de ifade etmek isterim. 

Sayın Bakanın ve bakanlık erkânının, bugün
kü tutumlarına karşı; federasyon bildirileri ile 
davranışları ile; Bakanı ve bakanlıkta kendile
rinden olmadıklarına artık kaani bulundukları er
kânını ithamdan geri kalmıyorlar. Bir kör dö
vüşüdür gidiyor. Onlara göre merkez teşkilâtın
da köprübaşı tutmuş bir kısım çıkarcı, tembel, 
gerici idareci varmış. Bu teşkilâtı kişisel çıkarla
rını düşünen donuk ve tutucu kafalardan ve el
lerden kurtarmak lazımmış, Bakanın müşaviri 
Müsteşar Saym Kodamanoğlu bâzı saplantılar 
içinde imiş, millî eğitimin temel sorunlarını ikin-
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ci ve üçüncü plâna atmış ve böylece Bakanlığın 
işlemezliğini bir kat daha artırmış. Daha da ne
ler, neler. 

Yine bildirileri ile C. H. P. tarafından gaye
lerinden uzaklaştığı için kapatılan enstitüleri 
yeniden ihya etme çabası göstermişler, bu vesile 
ile Atatürk'ü kendilerine siper ederek kıymet
lere, hücum etmişler, öğretmenleri kamplara 
ayırmışlardır. 

Bu çabalara rağmen zaman zaman da federas
yon idarecileri birbirlerine düşmüşlerdir. Çün
kü federasyonun başındaki arkadaşımız Sayın 
Koç C. H. P Aydın Milletvekilidir. Son zaman
larda bize intikal eden havadise göre Sayın Koç'
un bu titri ile federasyon bildirilerini imzalama
ması arkadaşları tarafından kendisine izah edil
diği halde Sayın Koç hâlâ bildirileri C. H. P. 
Aydın Milletvekili ve öğretmen Dernekleri Millî 
Fcdarasyonu Başkanı imzası ile imzalamakta ve 
kendisini C. H. P. iktidarına yaslamakta, Halk 
Partisi İktidarı politikasını kendisinin şahsi çı
karma alet etmek istemektedir. 

Sevgili arkadaşlarım hayli vaktinizi aldım. 
özür dilerim. Bu vadide pek çok söylenilecek 
şey vardır. Gruplarımızın sayın sözcüleri konu
şacak, muhtelif arkadaşlar sırada beklemektedir. 
Bunları düşünerek bu mevzuu burada kesiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bu gerçekler karşısında 
Sayın öktem'e ve erkânına düşen elbette birtakım 
vazifeler vardır. Seçimle iş başına geldim diye 
bilhassa öğretmenin kaderi ile ilgili meselelerde 
bir federasyonun gayesinden uzaklaşması, mesu
liyetini müdrik bulunmaması, kendini icra orga
nının içinde mütalâa etmesi asla caiz değildir. Bu 
şekil bir teşekkülün öğretmenler arasında huzur 
tevlidetmesi lâzımdır. Fakat biz aksini görüyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Sözlerime son verirken grubumuzun öğretmen 

camiasını, menşe farkı gözetmeksizin, birlik ve 
beraberlik ruhu içinde mütalâa ettiğini belirtmek 
isterim. Millet Partisi olarak; 9 Temmuz 1961 
Anayasasının getirdiği yeni düzeni kendi çıkarla
rına istismar etmek istiyen a§ırı sağ ve sol akım
larla Atatürk'çülük maskesi altında rejime yöne
len bölücü ve yıkıcı cereyanların karşısındayız. 
Yolumuzun sağda ve solda olmadığını Büyük 
Atatürk göstermiştir. Muasır medeniyet seviyesi
ne ulaşma çabaları içinde bulunan aziz milletimizi 
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çeşitli töhmetler altında bulundurma gayretleri
ni şiddetle reddediyoruz. Bizim için tek çıkar 
yolun Milliyetçi Atatürk'çü, devrimlere bağlı, 
demokratik rejime sadık bir yol olduğu inancı 
içindeyiz. 

Millet Partisi Meclis Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şahısları adı
na söz almış olan arkadaşlara söz vereceğim. 
Yüksek Meclisin kabul etmiş olduğu şekle göre 
evvelâ önergenin lehinde, sonra aleyhinde olmak 
üzere sıra dâhilinde söz vereceğim. Şimdi söz 
sırası Sayın Ataöv'ün. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) 
— Geçen celsede Sayın Altınsoy'a aleyhinde söz 
vermiştiniz. 

BAŞKAN — İçtüzük sarihtir, önerge üze
rinde konuşulduğuna göre, önergenin lebinde 
konuşanlara evvalâ tsöz vermek lâzımgelir. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) 
— önergenin aleyhinde söz vermiştiniz. 

BAŞKAN — Eğer yanlış bir tatbikat oldu 
ise bilmiyorum. Saym Altmsoy grup adına ko
nuştuğu için öne geçmiş olabilir. Şimdi şahıs
ları adına söz dstiy enlere söz veriyorum. Evvelâ 
lehte, sonra aleyhte olanlara söz vereceğim. 
Lehte demek önergenin lehinde demektir. Bu
yurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, memleketin, (bilhassa son günlerde 
üzerinde hassasiyetle durduğu önemli konular
dan birinin üzerindeyiz. Bu konu Yüksek Mec
lise geldikten sonra çeşitli yönlerden istismar 
edilmek istendi. 

Ancak, Meclis müzakereleri bize konunun ni
çin geldiğini1, hangi yollarda durmamız gerek
tiğini anlattı ve bunun üzerine biz de görüşle
rimizi ifade edeceğiz. 

Şimdi konu, aslında, Millî Eğitim Bakanlığı
nın bugünkü konusu değildir. Geçen yıl bütçe 
müzakereleri sırasında Adalet Partisi Meclis 
Grupu iadına yapmış olduğum konuşmada Saym 
Saadet Hanımın öne sürdüğü bâzı olaylardan 
ben de bahsetmiştim. O zaman bâzı vazife ih
mallerini, bâzı konularda bâzı insanların ek 
görevlerle kayırıldığını iddia etmiştim. Sayın 
Bakan bize verdiği cevapta bunu tamamiyle 
inkâr etmişlerdi. Yine garip tesadüftür, Altın-
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soy arkadaşımızın soruları içinde bizim o zaman 
iddia ettiğimiz hususlar da vardı. Bunlara ve
rilen cevaplar bizi teyidetti. Meclis zabıtlarında 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi müzakerelerinde 
Sayın BaJkanm ifadeleri, gensoru görüşmelerin
de, sorulara cevap veren Saym Bakanı tekzibe-
diyor. Şimdi, önergenin ihtiva ettiği büyük it
ham ve onun karşısında savunanlar bana şu 
havayı verdiler. 

Aziz arkadaşlarım, önergeler sarih. Ben Kâ-
aııil İnal arkadaşımın önergesi üzerinde fazla 
durmıyacağum. Bakanlığın teknik konuları üze
rindeki çalışmalara aittir. Bunu ele aldığımız 
takdirde bütün bakanların teknik konularını 
gensoru olarak buraya getirmek mümkün. Plâ
nın tam tatJbik edilmediği gerekçesi, plânlama 
tarafından ifade edildiğine göre her bakanı bir 
gensoru ile huzurunuza çıkarmak mümkündür. 
Bunun tartışılması bütçe müzakereleri zamanın
da tekrar olacak ve gerekirse sözlü soru ile 
cevaplandırılacaktır. Esas üzerinde durulması 
iktiza eden husus, Saym Saadet Evren'in kendi 
görüşü memleket bütünlüğünü bozucu ve hu
kukî, cezai mesuliyeti ihtiva eden davranışların. 

bulunup bulunmadığı noktasındadır. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu konu, dön

dü dolaştı, (Türkiye öğretmenleri değil,) öğret
menler Federasyonu idarecileri ile Saym Baka
nın beraber oluşunda düğümlendi, önce bu dü
ğümü çözmek lâzımdır. Bu düğüm ne bakan 
tarafından, ne de Federasyon Başkanı tarafın
dan çözülmüştür. İddialar Sayın Bakanın Eski
şehir Kongresine kadar olan tutumu ile, Es
kişehir Kongresinden sonraki tutumunu ele 
almakta, gruplar ifadelerinde Eskişehir'e ka
dar olan kısımlarda beraber olmadıklarını, Es
kişehir kongresinden sonraki tutumu da tasvi-
bettilklerini, beraber olduklarını ifade etmekte
dirler. Bakanların zaman zaman olaylara göre 
davranışları muvacehesinde not vermek doğru 
değildir. Bakanların esas kendi zihniyetleri 
üzerinde durmak lâzımdır. Sayın İbrahim ök-
tem'i !bir sol isnadından, sol veya sağ içinde 
bulunmak töhmetinden tenzih ederim. Hiçbir 
zaman İbrahim öktem bir komünist değildir ve 
olamaz. Böyle bir mücadelenin içine girmek de 
doğru değildir. Ancak arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, İbrahim öktem, bu Bakanlığa doktor
luktan geldiği için, ımuvaffalkiyetm sırrını pro-
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j paganda ile, hakikaten 60 bin, 90 bin öğretmeni 

temsil ettiğini iddia eden, aslında kaç öğretme
ne hitabettiği belli olmıyan federasyon idareci
lerine hoş görünerek evvelâ idare edilen kütle 
tarafından tutulmak onun tarafından prezante 
edilmek ona mal olma düşüncesiyle, bu çarkın içe
risine girmiştir. İşte biz şimdi bu çarkın içinden 
İbrahim öktem Beyi çıkarmak, onu kendi müs
pet zihniyetindeki icraatiyle millet hizmetine 
sevk etmek veyahut da, eğer varsa suçları, cezai 
müeyyideleri, Ibölüeü davranışları karşısında, 
Meclisimizin takdir edeceği muameleye tabi tut
mak suretiyle, bir Devlet 'adamı yeme makinası 
haline gelen ve şurada kendileri tarafından sa
yıldığı zaman da bir seneye bir taneden fazla 
düşmiyen Millî Eğitim bakanlarının devamlı 
«surette bu müesseseden gelip geçmelerine bir 
son verip, artık prensipleri, hakikaten Türkiye'yi 
belli olduğunu iddia ettiğimiz Atatürk ilkeleri
ne uygun gerçekçi ve ilerici milli eğitim politi
kasını sabit kılmak zorundayız. Şimdi solcuları 
himaye ettiği, yahut da sol davranışlı insanları 

(koruduğu iddia edilen Saym öktem'in Saadet 
Hanıma vermiş olduğu cevaplarda iki noktaya 
fazla bağlandığını tutunduğunu gördüm. Zaten 
devrimizin âdeti olmuştur, aziz arkadaşlarım. 
Şimdi bir mürteciye hücum ederseniz mürteci 
kalkıyor Atatürk ilkelerine sarılıyor. Bir Ko
müniste komünist derseniz, 'kendisine Atatürk 
ilkelerini kalkan yapmak suretiyle şeni hareket
lerini bu kalkanın arkasında yürütmeye çalışı
yor. Artık Atatürk'ü sağcı ve solcuların istisma
rından tenzih etmek, onu hakiki kutsal ve 
mukaddes yerine tevdi etmek vazifemizdir. Ata
türk'e bir komünistin sahibolmasma, Atatürk'e 
art düşünceli bir yobazın sahibolmasma müsaade 
etmemeliyiz. Atatürk'ü öz be öz bu milletin 
otuz milyona yakın Atatürkçülerine tevdi ede
ceğiz. Atatürk'ü istismar konusu yaptığımız 
müddetçe, büyük Atatürk, eğer mezarından 
kalkması nasibolsa da başını yukarıya kaldırıp 
bizi seyretse, «ben hakikaten ölmüşüm» der ve 
yatar. 

Atatürk'ü bu kadar istismar konusu yap
mak, kendi şeni emellerini kurtarmak için, 
«Atatürkçüyüm» diye ortaya çıkanların neden
leri üzerinde durmak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim 
I Bakanı Atatürk ilkelerine çok sarıldı. Ondan 
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bir müddet müdafaa yaptıktan sonra Batı uy
garlığına ulaşmak hususundaki Saadet Hanı
mın görüglerini uzun uzun tahlil etti ve bunu 
da kendisi iyin çok kuvvetli bir tutamak addet
ti. Ben şimdi Sayın Bakana sormak isterim: 
Batı uygarlığına ulaşmak idealimizi Ibu kadar 
fazla savunan Muhterem Bakan Kayseri'deki 
bir öğretmenin, 3 kelimelik bir sözünden dolayı 
- ki, o kelimeler: «Türk Devlet indeniz, İslâm 
Ummetindeniz, Batı medeniyetindeniz» dir -
bu sözlerinden dolayı derhal tecziye ve cezalandı
rırken bu Batı uygarlığına doğru gitmek istiyen 
bir öğretmenin o büyük idealine bir parça say
gılı olması iktiza etmez mi? Yine aynı Baka
nın gecen sene bizim bu kürsüden iddia etti
ğimiz ve kendi Bakanlığına bağlı bir zatın dav
ranışlarını ve imzalarım ihtiva eden yazıları 
burada okuduğumuz şu zabıtların içerisinde 
bulunan ki, her zaman isim ararlar, artık bu 
ismi söylemekte ben bir mahzur görmüyorum, 
çünkü Meclis zabıtlarmdadır. Geçen sene büt
çe. müzakereleri sırasında Kızılcahamam'ın 
Kızıicaviran köyünün ilkokul, dördüncü ve be
şinci sınıf talebelerine ilköğretim müfettişi 
Mahmut Makal'm vermiş olduğu bir yazı vazi
fesini okumuştum Ibu kürsüden. Bu yazı vazi
fesinde, Mahmut Makal çocuklara Cennet vo 
Cehennemin olmadığını, bunların elle tutulan, 
gözle görülen şeyler olmadığını, bilim içerisi
ne- girmediğini, Büyük Atatürk'ün bizim böy
le saçma şeylere inanmamamızı emrettiğini ço
cuklara yazdırmıştır. O da Büyük Atatürk'e 
sığınmıştır. Büyük Atatürk, Cennet ve Cehen
nem gibi saçma şeylere inanmayınız dememiş
tir, ama Mahmut Makal beşinci sınıf çocukla
rına bunu bir yazı vazifesi olarak yazdırmıştır 
ve cesaretle altına imzasını da atmıştır. Ben 
de onun yazısını bu kürsüden okumuştum. 
66 ncı Birleşim, 652 nci sayfada bu vardır. Vo 
ben, «İlköğretim müfettişlerinin davranışları 
üzerinde durunuz Sayın Bakan» demiştim. O za
man hiçbir şey yapılmadı. Geldi geçti. Ama 
olaylar kaybolmuyor arkadaşlarım. Zaman ge
liyor iddialar tevsik ediliyor, iddia sahiplerinin 
haklı olduğu kabul ediliyor, ama bu kürsüden 
o anda verilen cevaplar iddiaları çürütmüş ola
rak görülebiliyor. Parmaklarla burada itlıam-
l.ı 1 ar beraet ettiriliyor, ama gerçekler de ortaya 
çıkıyor. Bakınız Mahmut Makal ondan sonra 
öğretmenler seminerinde öğretmenlere solcu-
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I hık propagandası yaptığı için kendisini dinli-
I yen o ulvi kütle zabıt tutup Bakanlığa bildiri-
I liyor. Bu bizi tevsik eden ikinci hâdisedir. 
I Geçiyor, Eskişehir kongresi geriyor. Orada 
I da, aynı şahıs komünistlikten sanık cezaevlerin-
I deki öğretmenlerin kongre adına ziyaret cdil-
I mesi için (bir takrir veriyor, ü da aynı Malı-
I mut Makal'dır. İşte Sayın Bakanım, bu ihbar-
I lan bizler size yaptığımız zaman, bu zanlılar 
I üzerinde durulsaydı, köylü çocuğuna o yazıla-
I rı öğreten, müfettişten, öğretmene solculuk 
I propagandası yapan aynı müfettişten niçin bu-
I nıı yaptığının hesabı sorulsa idi, Eskişehir koıı-
I gresinde komünizmden sanık öğretmenleri zi-
I yaret için aynı insan takrir vermezdi ve o tak-
I riri kabul eden kütle, siz Muhterem Vekili, bu 
I Meclisin güvenini almış bir Bakanı, Türk Mil-
I 1 etinin aziz Vekilini yuhalamak cesaretini ken

dilerinde bulamazlardı. Onlar sizi yuhalarken, 
I size güvenoyu vermemiş olan beni muazzep et-
I tiler, üzdüler. Güvenoyu vermedim. Bu hâdise

leri istismar etmem mümkündü. Fakat Türk 
I Devletinin Millî Eğitim Bakanını, Türkiye'nin 
I öğretmenler Federasyonu kongresinde yuhah-

yabiliyorlarsa, konuşmasını reye koyup müsaade 
I ilo konuşturabiliyorlarsa o zaman komünist sa-
I nıklısı öğretmenlere, heyet gönderi]) ziyaret ka-
I rarı alabiliyorlarsa, siz bir Millî Eğitim Ba-
I kanı olarak orada çok büyük bir vazife karşı

sında idiniz. İstanbul'da Tepebaşm'da Ibir ilk-
I okulda, bir piyes oynanırken yuhahyan genç

ler arasında görüldüğü için, bir öğretmeni, yu-
halıyanlar arasında bulundu Devlet otoritesi
ni bozdu diye, derhal Bakanlık emrine alan siz
siniz. Emrin tarih ve numarası burada, arzu 
ederseniz verebilirim size. Orada komünist bir 
eseri yuhahyan öğretmen derhal Bakanlık em
rine alınırken - ki, yuhalanmış ifadeleri ile sa-

I bittir - burada Türk Devletinin Maarif Veki-
I liııi yuhahyanlar hakkında veya yuhalamıya 

teşvik edenler hakkında en küçük bir harekette 
bulunmamış iseniz, işte Saadet lianmvm iddi
aları burada sülbut buluyor demektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim, bütçe 
müzakereleri sırasında, ihbarda bulunduğumuz 
bir olay daha var. Bu olay da Şükrü Kapıcı is
mindeki bir öğretmen ile ilgili; ismini o zaman 
da vermiştim, Şükrü Kapıcı için Sayın Bakan 
buraya gelip, «kartoteksin! çıkarıp, hakkında hiç 

J solculuktan takibat yapılmamış, dört başı mamur 
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bir insandır» diyeceklerdir belki de, ama biz gö
rüşlerimizi söyliyelim de, hakikaten öyle değil
se o da çıksın, müdafaasını yapsın, zabıtlara geç
sin. 

1954 senesinde Elâzığ Lisesinde Fizik, Kimya 
öğretmenliği yapan Şükrü Kapıcı hakkında, o za
man sol cereyanlara girişti ve propaganda yaptı 
diye bir tahkikat açılıyor, Elâzığ Lisesinden alı
nıyor ve geri hizmet olarak Teknik öğretim Ge
nel Müdürlüğü Teknik öğretmen Okulları Ders 
Aletleri Memurluğuna tâyin ediliyor. Bu ders 
aletleri bölümünde Şükrü Kapıcı uzun müddet 
kalıyor. Vaktaki Sayın öktem Millî Eğitim Ba
kanı oluyor Millî Eğitim Bakanı olduktan sonra 
- ki, ben hakikaten merakla takibediyorum - ken
dileri bir doktor oldukları halde Sayın Saadet 
Hanıma «Bu sizin ihtisasınız dışındadır, siz an
lamazsınız.» diyorlar ve kendileri bir doktor ola
rak memleketin her yerindeki ihtisas erbabını bu 
kadar çabuk bulup yerlerine intikal ettirmesi be
nim merakımı mucibolmuş ve hâlâ da bu merak
tan kurtulmuş değilim. Şükrü Kapıcı ders alet
lerinden alınıyor, Ankara'ya deneme Lisesine Fi
zik öğretmeni olarak tâyin ediliyor. Bu zat De
neme Lisesine geliyor, çocuklara ders verirken 
diyor ki: («Çocuklar (ayakkabısını çıkarıyor), ba
kınız diyor, ben yamalı çorapla, delik ayakkabı 
ile geziyorum, sandüviç yiyorum, (pencereden de 
göstererek) gördüğünüz şu kâşanelerde bu mem
leketin zenginleri oturuyorlar. Yakında Altındağ 
bu şehre inecektir, inmelidir, bunların hesabını 
görmelidir.» diyor. Bu Deneme Lisesinin çocuk
ları, hali, vakti yerinde aile çocuklarıdır. Bu ço
cuklar derhal babalarına haber veriyorlar ve okul 
ailo birliği harekete geçiyor, okul idaresi ile 
teşriki mesai yapıyor, Bakanlığa ihbar yapılıyor. 
O zaman Orta öğretim Umum Müdürü olan ar
kadaşımız şimdi hâlâ Bakanlıkta Umum Müdürdür 
onun da arzusu ile bu arkadaşın nakli isteniyor. 
Nakil kararnamesi sumenlerin altında 6 ay bekli
yor. öğretmenin icrayı faaliyeti devam ediyor. 
Öğretmenin bütün söyledikleri teypte vardır. Fa
kat Şükrü Koç arkadaşımızın dediği gibi bende 
değil, okulun kasasmdadır. Bu öğretmen bölücü 
hareketlerine devanı ediyor. Bütçe müzakerelerin
de biz, iddia ve ihbarlarımızı yapıyoruz, ondan 
sonra öğretmen tâyin ediliyor. Nereye tâyin edi
liyor arkadaşlar, bilir misiniz? Kurtuluş Lisesi
ne... Deneme Lisesinden Kurtuluş Lisesine... Al-
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tmdağ'ın daha iyi gösterilebileceği, yamalı çorap
ların daha iyi dile getirilebileceği, sandüviç ye
menin daha iyi mânalandırılaeağı bir yere tâyin 
ediliyor. 

O da bir şey değil arkadaşlar; Fen Lisesi öğ
retmenliğine seçiliyor, Amerika'ya ihtisasa yolla
nıyor bu arkadaşımız. Oradan dönmüş gelmiş, 
gerek oradaki davranışları, gerek buradaki dav
ranışları yüzünden... Biliniyorum, tamamen tev
sik edemedim, galiba orada bir eğitim vazifesin
de veya program yapmak gibi bir vazifede çalış
tırılıyor muş. Pekiyi bilmiyorum, son tarafını. 
Yalnız takibettiğim husus, yazın Amerika'ya 
gönderildiğidir. Şimdi bu muhterem ve muteber 
arkadaşımızın ne yaptıklarını, artık orasını Sayın 
Bakanlık bilir. 

Şimdi aziz arkadaşlarını, bunlar Sayın Bakan 
tarafından bizatihi bulunup seçilmiş insanlar de
ğillerdir. Ben Bakan Beyi burada, bütün gerçek
leriyle aynen kabul ediyorum. Kendileri, sözle
rimin başında ifade ettiğim gibi, Federasyon ida
recilerinin tesiri altında kalmış olmasının netice
sinde bu işleri yapmıştır. Ne zamana kadar de
vam etmiştir Federasyon idareeileriyle yakınlı
ğı?.. Federasyon idarecilerinin hudutsuz arzula
rına «artık yeter» deyinciye kadar devam etmiş
tir. 

Şimdi mesele gayet basit. Gelmiş, geçmiş 
Millî Eğitim Bakanlarından, (27 Mayıstan sonra 
bir tek Sayın Tahtakılıç müstesna), hepsi de bu
günün iktidar partisine mensup muhterem arka
daşlarımızdır. Niçin bu kadar arkadaşımız gelip 
geçerken, bir Hilmi İncesulu zamanında, bir Şev
ket Raşit Hatipoğlu zamanında böyle ithamlar 
ve böyle isnatlar ortaya çıkmamıştır? Neden aynı 
partinin mensuba olan bu arkadaşımız Federas
yonun başında iken devamlı surette Millî Eğitim 
Bakanlarını hırpalar duruma geçmiştir? Muhale
fette olsa da muhalefet vazifesini yapıyor tenki
dini yapıyor desek, anlarım. Fakat iktidar par-
tisindeııdir, iktidarı yuhalatır, iktidarın ademi 
muvaffakiyeti için çalışır. Ben desem... Biz za
ten kabul etmeyiz böyle bir arkadaşı aramızda. 
Onun için bizden değil, ama bilmiyorum sizden 
mi? Şimdi buraya çıkarak dediler ki; «Eskişehir 
Kongresinde Bakan yuhalanmamıştır» falan... 
Arkadaşlar Eskişehir Kurultayının kitabı elimde, 
tavsiye ederim, hepiniz birer tane Şükrü Koç'tan 
alın; «Eskişehir öğretmenler Federasyon Kurul-
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tayı» okuyunuz bunu. Milletvekilimizin Hükü
mete hitaplarını okuyunuz. 

Hükümetinizin verirken çekmiş olduğu sıkın
tıları duyunuz ve İbrahim öktem Beyi koruya
caksanız bunun için koruyunuz arkadaşlar. Bu
nun içinde öyle beyanlar vardır ki, İbrahim ök
tem Bey ayağa kalkıyor. Zorla konuşuyor. Aşa
ğıdan müsaade etmiyorlar. Ve diyor ki, «arka
daşlar diyor teşkilâtınızla beraberim ama içini
ze politika soktular.» kendisine bağlı kütlenin 
meydana getirdiği bir cemiyete, Cemiyetler Ka
nununa göre kurulmuş bir derneğe politika so
kuluyor. ismet Kapısız arkadaşımızın beyan 
ettiği gibi, bildirilerin altına Halk Partisi Mil
letvekili diye yazılıyor. Bu teşekkülün kuv
vetli, kudretli azameti birkaç şahıs tarafından 
istismar ediliyor. Hâlâ Millî Eğitim Bakanı 
olarak bunu savcılığa tevdi etmemişseniz mem
leketin bütünlüğünü bölücü davranışlara alet ol
muşsunuzdur. Saadet Hanım bunun için haklı
dır. Sayın Bakan. 

Aziz arkadaşlarım... 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — içişleri 
Bakanı da vazifesini yapmamıştır öyle ise, 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sizlere, 
Büyük Meclise bundan bir pasaj okuyacağım. 
Bana o zaman Büyük Meclis diyecek İd, evet bu 
kanunlar konuşulurken içinizde direnenler ol
muştur. Bunu kabul edecek. Bütün muhalefet 
konuştu, zaten millî eğitim politikası partiler 
üstü politikadır. Hiç unutmuyorum, öğretmen
ler sokağa dökülmüşlerdi bir gün. Bütün par
tilerin millî eğitimci milletvekilleri bir araya gel
miştik. Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu'nu kori
dorda yakalamıştık, «Bakanım bunu tasvibedi-
yor musunuz, istemezükler sokağa dökülmüşler, 
bunun -için ne diyorsunuz» demiştik. Kendine 
has ketumiyetiyle bize hiçbir şey söylememişti. 
O gün Millî Eğitim bütçesi konuşuluyordu. 
Unutmuyorum beş parti sözcüsü şuraya çıkmış
lar, Türk siyasi tarihinde ilk defa bir iktidar 
Bakanı, muhalefetler de dâhil, bütün gruplar 
tarafından şiddetle tasvibedilmiş ve tezahüratla 
alkışlanmıştı. 

Acaba bütün partilerin tutmuş olduğu bir 
Bakanın bir anda' uzaklaıştırılması Muhterem 
Hükümet Başkanına kimin tarafından ulaştırıl-
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I mıştır? işte aslında biz Sayın İbrahim öktem'in 

çalışmaları ile beraber değiliz, veyahut o bizim 
| elimizle çalışmadı diyen federasyoncular, Ba-
I kan böyle çalışırken o zamanın grup başkanı 
i olan İbrahim öktem'i alarak Sayın Başbakana 

götürmüşlerdi. Sayın Başbakan federasyon ida-
recileriyle Grup Başkanı olan ibrahim öktem'i 
almış meseleleri konuşmuştur. Ve kulağıma fe-
derasyoncularm getirdiği bir lâfa göre de siz 
müstakbel Bakanınızı bulmuşsunuz demiştir. 
Şimdi aziz arkadaşlarım, kendi partilerine men
sup bir Bakanı bir kütlenin dertleri konuşulur
ken, konuşmanın dışında tutan, o partinin mil
letvekili olan federasyon başkanı parti grup 
başkanını alarak Başvekile götürürse, yanında 
da idarecileri tutarsa, işte politikayı daha o za
man o teşekkülün içine sokmuş demektir. Grup 
başkanına lüzum yoktu, kendisi milletvekili idi, 
alırdı idarecileri, kendi genel başkanına götü
rürdü, meselelerin çözüm yolunu öyle bulurdu. 
Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu'nu kötülemek, 
onun tasarruflarını kendi ilerici ve ülkücü gö
rüşlerine uygun bulmadığı için grup başkanını 
vasıta edip daha o zaman bakanlar arasına hizip 
sokmuştur. Ondan sonra Şevket Raşit Hatipoğ-
lu'nun bütün tasarrufları biranda değiştirilmiş
tir. Şimdi hangileri değiştirildi diyebilirler. 
isim zikretmeden olay zikredeyim. Burada ce
vaplarında, nutuklarında yeni şube ihdas edil
memiştir dediler, ilköğretim Umum Müdürlüğü 
bölge okulları şubesi yeni ihdas edilmiştir. Bu 
şubenin başkanı Sayın Hatipoğlu tarafından 
Bakanlıktan uzaklaştırılan arkadaş getirilip tâ
yin edilmiştir, izmir Maarif Müdürü Şevket Ra
şit Bey tarafından tâyin edilmiştir, iki ay geç
tikten sonra, federasyon idarelerinin kongre 
montajı olarak bilinen şimdiki Millî Eğitim Mü
dürü, iki ay zarfında, tâyin edilmiştir. 

Yani, Şevket Raşit Hatipoğlu'nun Bakanlık
taki tasarruflarının hepsi sanki ondan evvel, ay
rı zihniyette, ayrı görüşte, tamamiyle başka bir 
partinin malı imiş gibi, kaldırılmış, yerine yeni 
tasarruflara girişilmiştir. Bunlar, çeşitli sözlü 
sorular vesilesiyle dile getirilirken Sayın Bakan 
«Benim yetkilerimdir liyakatlileri yerine getir
dim.» demişlerdir. Bunların hepsine cevap ver
mem mümkündür, dosyam kabarıktır, fakat kıy
metli zamanınızı almadan birer örneğini verece
ğim. 
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Meselâ arkadaşlar bir öğretmen okulları ge

nel müdürü vardır Türkiye'de, bu genel müdür 
bu yetkileri kullanılarak alınmış, yerine bir 
yenisi getirilmiştir. Şimdi liyakate, derecesine 
göre o vazifeden alındığı iddia edilen bu genel 
müdürün gördüğü vazifeleri kısaca izah ede
yim. öğretmen Okulları Genel Müdürünün as
ıllında öğretmen .okullariyle ilgili öğretmenlik 
yapmış insanlardan olması lâzımdır. Şimdi eski 
çıkarılan genel müdür öğretmen okulunda öğret
menlik kapmış, pedagoji öğretmenliği yapmış, 
Amerika'da köycülük tahsili yapmış, eğitim ensti-
tıüsünde öğretmenlik yapmış, köy enstitüsünde 
müdürlük yapmış. Maarif müdürlüğü yapmış, 
bakanlık müfettişliği yapmış, Talim Terbiye 
âzalığı yapma'ş, Gazi Eğitimı'de hocalık yapmış 
iki sene müddetle kültür uızımanı olarak ça
lışmış., uımrunı müdürlükten! alınımuş... Ondan 
sonra da Gazi Eğitim'e hıooa olarak veriimiş-
tir. Şimdi diğeri de mektepten. çıklmış, he
men, birkaç... («îtftıam etmeyiniz» sekleri) çok 
muhterem arkadaşımıızdır, liyakatli gıenıç arka
daşımızdır. 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arikada§-
lar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — îtlham etmi
yorum, prensipler içerisindeyim. Liyakatsiz di
ye Senato ve Meclis zabıtlarına tescil edileni 
liyakatli öğretmenlerin değerini vermek kadir
şinaslık olur. Asknıda bu arkadaşumuz senele
rini bu işe vermemiş, belki de emeklilik za
manı gelmiştir. Kendisini gösterseler tanımıann. 
Madeni ki, siciller konuişacaktır, şu kadar ih
tilas sahibi olan 'bir inısan, öğretmen okulları-
nın uımuim müdürlüğünden alınırken bunun 
gerçek gerekçesi ifade edilmelidir ve herke® 
tatmin olmalıdır. Yetkililer lâyüsel kullamıla-
ımaz. Yetkililer memleketim nef'ine 'olarak kul
lanıldığı zaıman değer ifade eder. Böyle değer
leri lalup, dama taşı gibi oradan oraya oynat
tığınız ziaıman yetkilerimizi kullanııyonuız der-
'selk bunu kimse hoş görmez. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; şahıslara ıgimmek 
istemiyorum. (Müdahaleler) Ne kadar uğraşır
sanız uğraşınız, mihrakından çıfearamıyacak-
«unuz. 1946 değil 1964 mihrakıdır bu. 

(BAŞKAN — Karşılıklı komuışni'aymız. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arka

daşlarım; Bakanın yetkileri içine girmesi ilkti-
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za eden, tasarruflarım Atat'ünk milliyetçiliğini! 
uhdesinde taşıdığına in andığımız orta yoleuı 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in bu >gü-
zel sözlerinin eiser ve icraatiyle devam etımesi-
ni istiyoruz. Onun! için nasıl ki, sağdan tefsir 
edilen bir haıber dolayıısiyle ekip müfettişler 
gidiyor, derhal insan cezalamdırılıyorsa, sol
dan gelenlerin de laymı şeıkilde takibedilip ce-
zalandırılmaısımı istiyoruz. Bizimi arzumuz 
ıbu. Biz Sayın Bakana demiyoruz ki, siz şu ta
sarruflarınızda haksızısınız. Bâzı tasarrufları 
kullanımadığına - kullanmayış sebeplerinin de 
ıbâzı tesiri ve tazyiklerden ileri geldiğini söy
lüyoruz. Eskişehir kongresinden sonra daha 
başka tasarrufları olmadı. Olanlar da müs
pete doğru gidiyor. Eski hataları gördü, geri
ye aldı düzeltti. Bir hayli düzeltme var. Zaten 
insan kendi hatalarını .görüp kendisi düzel
tirse onun değeri daha bıüfyük oluyor. Bu ha
klımdan ben, bütçe müzakereleri sırasındaki 
Sayın Bakamla simidi karşımızda olan Sayın 
Balkan arasımda büyük fark görüyıoruımı. Ken
disi Atatürk milliyetçiliğine doğru yönelmiş 
olarak dalha olumlu mütalâa ediyorum.'. Fakat 
hareketlerinin eksik taraflarına da ifade ede
rek, Altınsoy arkadaşımızın ifade ettiği çar
kın içinden kendisini çıkartmak, höyle Atatürk 
milliyetçisi ve Batı uygarlığıma hasret çeken 
ibir Bakanı kurtarmak ıbu memlekete faydalı 
hizmet etmek demektir. Buradaki, bütün ıgay--
ret imiz 'bundan ileri! geliyor. 

Simidi bakınız arkadaşlar, Sayın Bakannımıı^ 
zın icraat devresine ait hir misal daha : Po
latlı Ortaokulunun ikinci sınıfında köy ensti
tüsü mezunu bir öğretmen arkadaşj ücretle 
derslere giriyor, yurttaşlık bilgisi dersine. 
Yurttaşlık Biligisi derisinde ortaokul ikinci sı
nıf çocuklarınla >on altı sual sıoruyor. 

On altı sualden bir iki tanesini size ifade 
edeyim. Ortaokulun ikinci sınıfıma sorulan 
sualler : 

Türkiye'de toprak dağıtımı var mıdır? Bu 
düzen değişımıeli midir1? Kapitalizmi, liberalizm, 
Sosyalizm,, -(içimde komünizm yok) ekonomi dü
zenleri hakkında »bilgimizi genişletip geri kal
mış toplumlara; bunlardan en yararlısının hanı-
gisi 'olduğunu yazınız. 

Emekçilerimiz haklarını alabiliyorlar mı? 
üretim gücüme göre millî gelirden yarar

lanma ne demektir. 
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•İlerici ve gerici 'tuitıuııncu öfiscülükieı-îrıi- yaza

nız. Yurdumuzda swu/f aıyırııraı varanıdır? Top
tanların dıoğa! tarihi gelişimi, durdurulabilir 
•rai? Ortaokul ikinci sımrf çoculfcLanoiıa bunla
rı öğtfetiyıorııız. Bunları bilmiiyen çocukları' sı* 
nıift-a bıralkıyoruz, bumu bilmlye teşvik ediyıo-
ruız. Her türlü ilim, irfan öğ-retilmıeli fakat or
taokul çoeulklarıına 'ortaokul seviyesinde bilgi 
verilmeli, Türkilye'yi taınıtımalı, milletimizi, va-
fanıımıızı öğ retim .eli, ondan sonra, sosyalizm
den, '•banıüıııizımden, balhisıdt'mıeli. 

ılşte, aziz aılkada'şlarım bunlar gazetelerde 
•çıkar, Mililî Eğitim 'burada Bakanlığı 'denen de
rebeylik sistemi ıbaışlığıı a'lltıınıda neşredilir, 
Millî Eğitim Bakanlığı susarsa Sayara Saadet 
Evretı'in idida ettiği bütünlüğü bölücü dav-
raniıglaıra âleıt oluyor demektir. («Cezalandı-
ruldı» sesleri.) Oezalamdıırıldııysa çlok memnun 
/oldulk. Bakın,, bu iftihar vesilemiz, ıgönlüımüız 
ferahlardı. Yalnız aynı gazetenin o sütunların
da ıbuıııu bir tekziple, mıemliünün cezalandırıl
dığını efkârı uımuımiyeye göstermelkite çok bü-
yıüik faıyda olurdu. («Cezalandır ildiğim biliıyo-
rnz» sesleri.) 

Şimdi aziz arkadaşlarıtm, Bülyülk Meclis ka-
kanunilaıi" çıkarar. Bu kanuınlaır mesleklere, 
•zümrelere faydalar sağlar. Simidi Şaviket Raşit 
Bay zamanında haızırlammiiş çıkarma şerefi de 
taksitli taksiteiız, ne 'olursa olsun, İbrahim ök-
tem Bey zamanında, ıncr'iyete girmiş kamuınla-
<rnmi2i var. Bu kanunlar şahıslar tarafımdan 
verilse de, Hüküımıet tar af undan, getirilse de Bü
yük Meclisin eseridir. Büyük Meclisin eiseri 
Büyülk Meclils tarafındauı değerlendirilir ve 
bunu değerlendiren kütle de kanunların hedef 
tuttuğu kütledir. Bunu birkaç, kişi Uhdesine alıp 
bütün şerefleri omuzuna yüklenerek, o kanun
lara 'hizmet edenleri 'gölgede ''bırakamaz. Sayın 
Bakanın hitabında ifade edilen Eskişehir Kong
resinden bir pasaj okuyorum «Özellikle Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tasarıdaki 80 
ve 120 lira oranlarına karşılık federasyonumuzun 
teklifi -olan 100, 150 lira oranı kanun teklifi, 
bütün direnmelere rağmen, 'kalbul görmüştür.» 
Kimler direnmiştir aziz arkadaşlar? Çıkardık di
yorlar; Bakanlık mı çıkardı, Şükrü Koç mu çı
kardı, Meclisimiz mi çıkardı belli değil. Çıkar
dık deniyor. Kim direndi? Kanun, Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken Sabahattin Savacı ar

kadaşımız miktarını artırmak istedi. Sayın Ba
kan aslını da çıkaramayız diye direndi. Ben 
burada bir teklif getirdim. O zaman Bütçe Ko
misyonu 'Sözcüsü olan Necip Mirkelâmoğlu arka
daşım 15 milyon külfet yüklüyor diye direndi. 
Bütün direnişlere rağmen çıkardık, demek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine rağmen biz bu ka
nunu çıkardık demektir. Bu hakkı nasıl verir
siniz bir insana. Ve bunu bir çalışma progra
mına koyarak Sayın Vekilin huzurunda nasıl 
okutursunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Ba
kan diyeceklerdir ki, federasyon idarecileriyle 
benim ilgim yoktur. Fakat Sayın Bakan, Ba
kan olmadan federasyon idaresiyle irtibatlıydı
lar Eskişehir Kongresine kadar. Biz burada, 
Şevket Raşit Bey zamanında bütçe müzakerele
rini yaparken, federasyon idarecileri bana gel
diler diyor. Yine burada raporda var, ben söy
lemiyorum. Bakanın kendi ağzından Eskişehir 
Federasyon Kongresindeki konuşmada var. «Mi
ting yapacağız dediler» diyor. Ben mitingin 
aleyhinde olduğumu ifade ettim diyor. Doğru 
değildir 'bu şekildeki mitingler diyor. Fakat tem
silcilerle konuştuk, madem ki buraya kadar gel
diniz şöyle bir gösteri yapmanıza peki dedim 
diyor. Tandoğan mitingi, Cumhuriyet Halk Par
tisi örüp Reis Vekili olarak İbrahim öktem 
Bevle, Federasyonun İdarecileri tarafından or
ganize edilip Halk Partisi Hükümetinin Ba
kanın arzusuna karşı yapıldığını ve öğretmenle
re; ben sizin haklarınızı böyle korudum, diye 
konuşmalarında ifade ediyorlar, işte (Oku oku 
devam et sesleri) Peki «Yönetim kurulunuzla 
arzu ettiğim ilintiyi kuramamanm birtakım se
bepleri var, onların kendi yönlerinden anladığı 
sebeplerin yanında benim de kendime göre se
beplerim var, birçok fırsatlarla ifade ettim. 
Ben meslek teşekküllerini bir siyasî teşekkül say
mam dedim.» Yani siz siyasî teşekkülsünüz di
yor. («Hayır» sesleri, «Aksini söylüyor» ses
leri) 

Arkadaşlar, siz meseleler haklı ve kuvvet
li olduğu zaman aşağıdan mukabelelerle hakkı 
kaybetmek istersiniz, ama hakkı. Ben zaten bu
rada kabul edeceklerini sanmıyorum. Bunların 
hiçbirisini kabul etmiyeceksiniz. Parmaklarınız
la Bakanınızı beraet de ettirmeye kalkacaksınız. 
Benim dâvam, buradaki hâdiseleri tarihe inti-
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kal ettirmektir. Bunu zabıtlara tescil ettirmek
tir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ataöv, cevap vermeyiniz, siz 
okumaya devam ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu kürsü konuşma kürsüsüdür. Evvelâ 
konuşmama müdahale edenleri susturunuz. Son
ra bana söyleyiniz. 

BAŞKAN — önliyenlere cevap vermezseniz ko
lay susarlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Demek onlar 
önlemekte devam edecekler bende susacağım. 

BAŞKAN — Ben onların müdahale etmeleri
ne müsaade etmem. Siz cevap verdiğiniz zaman 
karşılığında da cevap alıyorsunuz. Devam ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Zaten adet 
oldu, 'her müdahale olduğunda «müdahale etme
yiniz» ile hatibin sözü kesilir. 

BAŞKAN — Evet. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hattâ hatır

larsınız, «Bir kısım dernek başkanı arkadaşımız 
hatırlarlar, ben sizin miting yapma kararınızı da 
uygun bulmadım. Hattâ yöneticilerinizle uzun 
uzun bu konuyu tartıştıktan sonra kendilerine 
hakikaten miting yapılmaz diye iddia ettim. Fa
kat o gün birçok mmtakalardan gelmiş arkadaş
larımız mevcudolduğu için çaresiz bunları geri 
çevirenleyiz, miting yapalım denildi. Ben de bu 
çaresizliği kalbul ettim. Fakat bunun belli bir Öl
çü içinde kalmasını da, gene bu teşekküllerin ge
leceği için zaruri gördüğüm için ikaz vazifemi 
yapmaktan geri kalmadım. 

Şimdi arkadaşlar, davulu ben yükleneceğim, 
tokmağı da değerli yöneticelerinize vereceğim. 
Onlar da bu davulu çalacaklar. Ben, sırasında 
ipe kadar hesap verme sorunluluğunu taşıyaca
ğım, onlar tamamen gayrimesul durumda kala
caklar. Böyle bir bakanlık, federasyon yönetice-
leri arasındaki münasebeti tasavvur edemem.»... 

Takdir ederim, çok güzel, çok güzel Sayın Ba
kan. İşte, Bakanlığı yetkisi dışında murakabe 
ediyorum diyor, bunun için de Federasyon Baş
kanlığı. Murakabe ediyoruz biz bu Bakanlığı. 
Antik öğretmen yakası ilikli olarak müdürünün 
yanma gelmiyecektir. Direnerek hakkını kullana
caktır, diyor. Bunu söyliyen Federasyona karşı 
Balkan iftiharla söylüyorum, çıkıyor diyor ki, 
«Beni Büyük Millet Meclisi murakabe edebilir, 
bu yetkiyi bana orası vermiştir, size bu yetkiyi 
veren yoktur, siz ancak teşekküllerinizi Cemiyet-
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ler Kanununa göre yönetirsiniz» diyor. Takdir 
ediyorum... Ama, biz ikaz ederken, siz Bakan ol
duğunuz günlerde şu koridorlarda sizi tebrik 
ederken, «İbrahim Bey, büyük bir mesuliyetin 
altına girdiniz, aman federasyona alet olmayı
nız, bu camiayı bölünmelerden kurtarınız» diye 
şurada elinizi sıkanlardanız biz. İyi niyetle dua 
edenlerdeniz. Ama, aradan uzun aylar, yıl geç
tikten sonra bizim dediğimiz noktaya geliyorsu
nuz, birleşiyoruz şimdi işte! Gerçeklerin üzerin
de birleşiyoruz. Zaten bu müzakerelerden kasıt, 
sizi, hakikaten bir mesul durumunuz varsa, mes
uliyetinizin hesabını verdirmektir. Mesul duru
munuz yoksa dedikodulardan sizi kurtarıp, Mec
lis önünde, halk oyu önünde sizi ibra etmektir, 
Hiçbir zaman sizin düşmenizle - ki birçok arka
daşlarınız öyle diyor, yerinize belki Şükrü Koç 
Bey gelecektir - biz bundan kârlı çıkarız düşün
cesinde insanlar değiliz. Çünkü, gariptir, oluyor, 
beş partinin desteklediği muvaffak olan meslek
ten bir bakan almıyor, yerine meslekten olmıyan 
da getirilebiliyor. Biz bunları gördüğümüz için 
her şey olalbilir. Fakat buna rağmen meseleyi el
den bırakmamak, sonuna kadar götürmek, yeni 
gelecek olanlarla da zihniyet mücadelesi yapmak 
Ibu memlekette gerçek milliyetçi, gerçek anane 
ve örflere sadık, hiçbir zaman art düşüncede ol
mıyan bir millî eğitim politikasını Türk halk ef
kârına tatbik ettirmektir. Bunun sonuna kadar 
mücadelesini yapmaya kararlı insanlarız. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, benim Sayın Baka
nı ithamlarım Eskişehir'de Federasyonun itham
larından çok farklı değil. Federasyon Bakan için 
diyor ki, yani öğretmen camiası, idare ettiği öğ
retmen camiası kendisini idare edene diyor ki, 
«Millî Eğitim Bakanı Federasyon yöneticilerini 
doğruyu söylememekle, tahrifler yapmakla, vesi
ka aşırmakla, yalancılık yapmakla itham etmiş
tir. «Federasyon Bakana söylüyor bunu. Balkan 
Federasyonu vesika aşırmakla, yalancılık yap
makla, doğruyu söylememekle itham etmiş. Peki 
bunların karşısında ben gidip adlî mercilere mü
racaat edecek miydim? Bakan olarak bu müesse
senin başında insan olarak, acaba Sayın Baka
nım ne yapmıştır? Bunları sorup öğrenmek bi
zim hakkımız değil mi? Federasyon böyle bir küt
lenin içerisinde ise, bu federasyonu kanuna tes
lim etmek icalbetmez mi? Federasyon böyle bir 
kütlenin içinde değilse, düne kadar kolkola gezi
nen insanlar bugün böyle ağır ithamların karşı-
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smda bulunmamak iktiza etmez mi? Biz gerçek
leri öğrenmek istiyoruz. Bir muhalefet grupuna 
mensup arkadaşınız olarak ben öğrenmek istiyo
rum; federasyonun iddiaları mı doğrudur, Ba
kanın iddiaları mı doğrudur, Saadet Hanımın 
ithamları mı doğrudur, grup başkanlarının söz
leri mi doğrudur Yani, o kanaat bana geliyor 
ki, Sayın Bakan Federasyon Kongresinin huzu
rundaki cesaretle çıkmalıdır buraya, Federasyon 
idarecilerinin tutumlarını kendisini bu yola sevk 
etmede zorladıklarını ifade etmelidir, millet de 
öğretmen camiası da bunu bilmelidir. Ve her
kes notunu yüzde yüz olarak vermelidir. Bun
dan sonra Federasyona gelecek ithamlardan Sa
yın Bakan hesap verme durumundan kurtulmalı
dır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, gönül isterdi ki, Sa
yın Banguoğlu burada bulunsunlar, veyahut da 
Türk matbuatına bir açıklama yapsınlar. Şimdi, 
teyplerden bahsetmek, nutukları burada okumak, 
gerçekleri açmıyor. Bakın gerçeklere; Kızılay'da 
bir toplantı yapılıyor, Türk öğretmenlerini tem
sil ettiğini iddia eden Federasyon tarafından. 
Burada Saadet Hanım ifade ettiği için ben aynı 
şeyi izah etmiyorum, onun sonuna geliyorum, ora
sını Saadet Hanım eksik bıraktı, veyahut da 
unuttular, «Bu toplantıyı, şimal sosyalizminin 
alet ettiği bir Atatürkçülük kalkanı arkasında 
götürülmek istenen kötü yolu, tasvibetmediği'm 
için toplantıyı terkettim» diyor, Tahsin Bangu
oğlu. Habiî Üye Mehmet özgüneş arkadaşımız 
aynı durumdan dolayı terk ediyor. 

Fedai, bu At'a!tiürk\?ü federasyon idareeiılerli, 
Atatürklüler derneğinin gericilik ve komünizm
le mücadele lâfında komünizm kelimesiyle mü
cadeleyi neden kabul etmiyor? Atatürkçüler Der
neği /teklifi yapıyor da, bizim gericilikle mücade
le savaşını açan federasyonun idarecileri komü
nizmle mücadeleyi kabul etmiyor. «Bizim mev-
zuumuz komünizm değil, gericiliktir» diyor. Bu 
toplantının sonunda 7 kişilik bir icra komitesi 
kuruluyor arkadaşlar. Bu icra komitesinin başı
na bir zat geliyor. Bu zat komitenin başına gel
dikten sonra Dışişleri Bakanlığından bir meanu-
re hanımla evlenmek istiyor. Memure hanım, usu
le göre Bakanlığa müracaat ediyor. Bakan
lık diyor ki, «Bu zatla evlenmenize müsaade 
edemeyiz. Bu izatla ıcvlIenıdb'lımıeıiLz için Dışiş
leri Bakanlığı .'memurluğundan fetifa etınıe-
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Ü;Z l'âzımudnjr. «Hamını vaziifıclsi ide ımüstıafcbel 
kocası araisııınıda bir tercih yapıyor, kocasını 
seçiliyor, Hariciye Viclkâlertıinden istifa ©diyor 
ve 'bu zatla evleniyor. 

E y Hülküanıeıt, sem kendi memuruna ıbir 
vatandaşla evlenıme ımJüısaadesli vermezken, o 
vatandaşın üzerinde (bâzı 'Mizuımlu gerçekıle-
rin (bulunduğunu kabul ediyorsun dıcımcktir. 
Böyle bir Hariciye Viclkâdıetti aneımıuru ile evlen
mesine ımüimade etmediğin bir insanı Türkiye'
de gericilıMe mücadıetlenin daimi komite baş
kanı naisul yaparsın? (Ortadan «Daiimi komite 
lbaska.ni oılmadı» sesleri) Yapımadı amıa, onu, 
aldı Başbalkanlıkıta Kemal Saıtar 'bey kabul et
ti, fallan filân işte idare ettıiler.. (ıGâiüüşımeler) 
Yaa, Ikalbul etmedi.. Karşıısıına aldı kalbul etti. 
Neden Ikalbul etmedi?.. 

iŞiımdıi işin garip tarafı, toplantının (birinci 
günü bu hadiseler çıkınca, toplantıyı örfi 
lidâne kanaliyde ıbir daha toplamamak istiyor
lar. Taihsikı Banguoğlu Bey (telefon ediyor, 
diyor ki Kemal Satar ıbeye; «Bırakın toplan
sınlar, büıbün zahirlerini döksünler, gerçekleri 
öğrenelim. Nedir, 'neyin peşıindıeller Ibunu am-
layalıım. Bırakın toplansınlar.» diyor, onun 
üzerine .toplantıya ımüısaade ediliyor ve top
lantımın sonu alıınuyor. ©unlar ıben'iım değil, 
hunllar sizlin diiliniiz'in ibeyler... Ben size ter
cüman oluıyoruım. Araımıızdalki fark, siz ıbunu 
kuliste konuşup millet huzurunda susuyor
sunuz, hm sfedlen duyduğumu ımillet huzu
runda dile getiriyorum. Aramızdaki fark bu. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Demogoji yap
ma. 

ÎHSAN ATAÖV (Davamla) — Sayın Ruhi 
Bey, «izin hastalığınız yeniden nüksetmek üze
re... (Gülüşmeler) 

ıŞiımdi aziz arkadaşlarıım, ıSayın tbrathıitm 
öktom Beyin Bakanlıktaki yapmış cMukları 
tasarruflara temizlik deniyor. Teımizl'ilk den
diğimi ifade eden ibâzjiı ofcullaırm talebe te-
şekkülılerine yazdımllan ve «Aydınlara Çağrı» 
başlığı altındaki beyannamııelerde fedıeraısiyo-
nun çıkardığı1 «Birlik» mecmuasında neşre
diliyor. 

Madde 1 — Millî 'Eğittim Balkanınım merkez 
örgütünde yapılan temizliği yetersiz görüyor. 
«Lâikliği, Anayasasına yerleştirmiş bir ülkede 
imam - hatip okulları bugün için yetersizdir, 
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yeterli duruma geldiklerinde yeniden açılacak
tır.» anlamında konuşan Bakanın Atatürkçü
lük ve onun ilkelerinden ödül (taviz) verdiği
ni görmenin üzüntüsü içindeyiz. (Tercüme et 
sesleri) Hayır aynen okuyorum, kendileri ter
cümesini yapmışlar, ödül, kerre içerisine «ta
viz» demişler. Benim bu ilerici dillere pek ak
lım ermiyor. Şimdi aynı şey. «Federasyonla irti
batımız normal cemiyetlerin irtibatıdır» der
ler. Federasyonda Bakanla beraber yapılan bir 
toplantıdaki gündem «öğretmenlerle ilgili ka
nunlar.» «Ortaöğretimde Bakanlığın yeni poli
tikası» hani Atatürk ilkeleri, millî eğitim politi
kamız? Demek yenisi varmış. Bu federasyon mer
kezindeki toplantıda tesbit edilen yeni poli
tika, «3 - deneme öğretmen okulları ve liseleri 
4 - imam - hatip okulları. 5 - bölge okulları 6 -
okul inşaat işleri. 7 - idari cezaların kaldırılması 
8 - Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtı. 

işte federasyonla Millî Eğitim Bakanının 
beraberlerinde Sayın Müsteşar Kodamanoğlu, 
yardımcısı Mehmet Aslantürk, Yüksek öğretim 
Genel Müdürü Zıya Karamık beylerin bulun
duğu federasyon idarecileriyle yapılan toplan
tıda gündem. Memleketin millî eğitim politika
sının tümü federasyon idarecileriyle beraber 
görüşülüp karara bağlanıyor, ondan sonra da, 
hayatımda bana hiç kimse tesir etmemiştir ve 
edemez, deniliyor. Bunlar edebiyat. İcraat ister, 
icraat. 

Şimdi, burada, ben ismini de pek bilmem, 
bu Hakkı Tonguç'un ihtifal gecesi Sayın Saa
det Hanım'm ifade ettiği toplantıda konuşan 
o Amerikalı bayan... Bir federasyon idarecisi 
kalkar, Hakkı Tonguç'u ama gününde Türki
ye*'deki bütün ilim adamlarını, bütün ilericile
ri unutur da ilericinin ilericisi diye Amerika-
dan bir hanım getirtir, onu konuşturursa bu 
federasyon idarecilerinin, bu Bakanlıkla haşır 
neşir olmuş bu kütlenin, bu cemiyetin millî 
eğitim yaralarına nasıl parmak basacağını tak
dir ediniz aziz arkadaşlar. Şimdi anlıyorsunuz, 
burada da kendi görüşleri diyor, niçin bu ha
nımın konuşmasını Hükümetin komiserinin za
bıtlarından çıkarıp okumuyorsunuz? Neden bu
rada, -evet arkadaşlar bu konuşma yapılmıştır, 
Atatürk aslında sosyalist amaçlı olduğu bili
nen... Bir sürü şey. Burada hepsi var, (elindeki 
broşürleri göstererek) hepsi Iburada. Bunlar söy-
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lenmiştir, ama biz bu söylenenleri tahkik ettik, 
tesbit ettik, haklarında gerekli takibatı yapı
yoruz, cezasını bulacaktır, Türk öğretmenine bir 
müseccel komünistin ecnebi hanımı ilericilik yo
lu gösteremiyecektir, Atatürk ilkelerini Ata
türk'ü tanımayanlardan öğrenmiyeceğiz. Ata
türk'ü bizzat Atatürk'ün yetiştirdiği bu genç 
nesilden öğreneceğiz... Bunu neden demiyor? 
Atatürk'le federasyon idarecilerini yan yana 
görmek azap verir insana arkadaşlar, azap ve
rir... (Soldan alkışlar) 

Müsaade ederseniz, bir sıra veriniz, konuşma 
hakla tanıyınız, federasyon idarecilerinden bâzı
larının isimlerini teşrih eden Alman gazetelerinin 
fotokopilerini burada Saadet Hanımdan görünüz. 
Burada, gelmiş olan fotoğrafları seyrediniz ar
kadaşlar: Bu mesele basit mesele değil, bu me
sele memleketin büyük meselesidir. Ama, bir ta
lihsizlik eseri olarak bu meselenin konuşuldu
ğu bu çarkın dişleri arasına bir tarafından 
kıstırılmış olan Sayın Bakan Ibütün çabalarına 
rağmen maalesef kurtulamıyor. Neden?.. Eski
şehir kongresine kadar seyahatinin hesabını ver
mesi icaJbediyor da ondan. Ben mâkul görüyo
rum. Hoş görüyorum. İkazlara o zaman itibar 
etselerdi, buradaki bütçe müzakerelerinin za
bıtları bu kâğıtların üzerinde kalmasaydı, mat
buatta çıkan yazılar iyi çalışan millî eğitimin 
birçok konularda hemen tekzipleri yağdırdığı 
gibi derhal tekzibedilip ilgililer cezalansaydı, 
şimdi buraya geldiği zaman Sayın Bakan, «evet 
orada o gece böyle bir hanım konuşmuştur, 
savcıdadır» deseydi, evet, idare heyeti raporun
da bizzat dinledim, beni yuhalatan federasyon 
idarecileri politikaya girmişlerdir, savcılığa 
verdik deseydi, kendisini alkışlasaydık, burada 
.hakiki suçluyu tel'in edip Hükümetimizi ayak
ta alkışa tutsaydik olmaz mı idi? Biz bunu is
tiyorduk, mücadelemiz bunun içindi, fakat bize 
bu Ibüyük zevki tattıramıyan, bizi oturduğumuz 
yerde bu Meclis kürsüsünde Atatürk'ün eser
lerini koruyan insanları, art düşüncelilerin dahi 
Atatürk'ü istismar ettiğini görerek bunu efkâ
rı umumiye önünde, bazan böyle üzüntü ile sey
rederken, ıstırap içinde bırakmasalar olmaz 
mıydı? Gönül ne kadar isterdi ki, Atatürk ilke
lerine bağlı Anayasanın dibacesini amentü yap
mış olan, Batı uygarlığına hasret çeken Sayın 
Millî Eğitim Bakanını bu büyük meseleleri çok
tan çözmüş, buraya getirmiş olarak görelim. 
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Biz bunu istiyorduk. Olmadı. Fakat büyük mem
nuniyet içerisinde haber aldım ki, aziz arkadaş
larım, federasyonun politikaya karışması ko
nusu bâzı vatanperver arkadaşların, vatandaş
ların ihbarı ile Cumhuriyet savcılıklarında işe 
el konmuş. Büyük bir huzur içinde bunun ne
ticesini beklemekte fayda olacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şöyle hulâsa 
edeceğim, çünkü uzun konuşan arkadaşlarımı
zın konuşmaları sırasında dinliyen arkadaşları
mız sabırsızlanıyorlar, Iben de aynı şekle giri
yorum. Yalnız mesele hafif bir mesele olmadığı 
için, insan ne kadar olsa biraz hassasiyetle üze
rinde duruyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bugün millî 'eği
timimizi ideoloji Ibakımdan memleketi kötüye 
götüren insanların tesir sahası içerisinde bu
lunduğu bir yer olarak görüyoruz. İddia karşı
mıza geldi. Bu, burada ne benim söylediğim. 
kâğıtlarla siibut bulacaktır, ne Saym Bakanlık 
erkânının ifadeleriyle siibut bulacaktır. Bu an
cak ve ancak Türkiye'de, var ise suçlar, veya-
hutta suç isnat edilmişse bunlar adlî mercile
rin kararlarından geçmedikçe değer ifade et
mez. Ama, memleketi için için kemiren ve gün 
geçtikçe tesirlerini hissetmekte olduğumuz 
aşırı sol, ki, bunu nedense itham karşısında bu
lunanlar en sonra kullanıyorlar, ırkçılık, tu-
rancılık, gericilik falan diyorlar, sonunda da sol
culuk diyorlar ağız kenariyle. Federasyon idare
cisi arkadaşımız geldi birçok iddialarda bulun
du, demiyor ki, «Arkadaşlar, Türk öğretmenle
rinin ki, aslında altmış bin falan değil o, bizim 
Ibildiğinıiz, cemiyet hayatını hep yaşadık biz, 
altmış binin nasıl çıkarıldığını da biliriz) Türk 
öğretmenlerinin federasyonunun başına hasbel
kader seçilmişim, bize solculuk iddiasında bu
lunuyorlar ben federasyon reisi olarak Türki
ye'de solculuğu şiddetle ve nefretle lanetlerim. 
Beni her zaman solun karşısında göreceksiniz. 
İmam - hatip okulları ve din eğitimine karşı 
allerjim yoktur. Bunlar bu memlekette ahlâk ya
pısının temelleridir. Ahlâk yapısının temelleri
ne saldırarak, ahlâkı çökertmek suretiyle başka 
yollar peşinde giden insanları tasvibetmiyorum 
Ben milliyetçi, Atatürk milliyetçisi - öyle diye
lim, çünkü Türkiye'de herkes Atatürk milliyet
çisidir - bir insanım. Bana bundan sonra sol
cu diyenleri vazifeye davet ediyorum. Türk öğ-
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| retmenini biz zaten solculuktan tenzih ederiz. 

Öğretmenlere kanunları ben çıkarttım. Komis
yonlarda ben mücadele ettim. Hattâ bizim bu
rada muvaffak olduğumuz maddeler vardır. Mil
liyet gazetesi, «Ne gariptir Adalet partililerin 
rey ve takrirleriyle kabul edildi» dedi de, onu 
dahi ertesi gün bir bildiri yayınlıyarak uzun 
zamandan beri uğraştığımız şeye nihayet mu
vaffak olduk dedi federasyon. Biz alıyoruz ne
ticeyi, şerefi federasyona ait oluyor. Tabiî onun 
sonunda oylar da federasyona ait oluyor, idare
cilere ait oluyor ve seçiliyor. Şimdi saym millî 
eğitim camiamızı, Türk millî eğitim politikasını 
anladıkları çerçeve içinde ne aşırı sağcıların 
sabotesinden, ne aşırı müzmin solcuların önle
mesinden ve geriletmesinden tenzih ederek yal-

I nız ve yalnız bu memleket gerçekleri üzerine 
I bina etmesini; gelecek olan ithamlar sağdan gel

diği zaman yapılan tahriklerin, soldan geldiği za
man da aynı şekilde yapılmasını beklemek hakkı
mızdır. Korkmasınlar, bu memlekette belki bâzı 
muhitlerde bu hareketler tasvip görür, fakat Türk 
halkının büyük kütlesini teşkil eden Anadolu'
nun köylerine komünizmi sokmak mümkün de
ğildir. Üç tane kalemşor sizi müdafaa etmez, ay
dın Bakan demez, fakat, milyonlarca köylü sizi 

I kalbinde bir meşale olarak tutar. Gazete sayfa
larında aydın Bakan denmevsi sizi yükseltmez. 
Milletin gerçekleri üzerine eğilerek onlara 
isimsiz hizmetler etmek sizi yükseltir Saym Ba
kanım. O hizmetler, size verilen şan ve şeref
ler dile gelmiyebilir, gönüllerde değer bulur. 
Buralarda beraet edebilirsiniz. Âmmenin vic
danında mahkûm olursanız size o zaman hak
sız muamele olur. Gönül ister ki, sizi de âmme
nin vicdanında beraet ettirecek olan adlî mer
cilerin kararı karşımıza gelsin. Gönül ister ki, 
sizi Büyük Meclisin seçeceği bir komisyon ele
sin, tarasın ve Türk halk efkârına Türk Millî 

I Eğitim Bakanı onu itham edenlerin karşısında 
ayaktadır ve Atatürk milliyetçisi olarak vazi
fe görüyor. İddiaların hepsi iftiradır. Şerefli 
nisanlar olarak huzurunuzda hesap vermiştir 
desin. Gönül ister ki, güven oyu vermediğim 
Hükümete bilhassa ideolojik meselelerinin mü-

I naıkaşası, sonunda, küçücük bir leke gelsin iste
miyor. Türk Milletinin bir ferdi olarak Türk Hü
kümetini böyle cereyanlardan foöyle çalışmalar
dan, böyle ithamlardan tenzih etmek isterim. 

J Onun için arkadaşlar ellerinizi vicdanlarınıza 
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alarak Türk Milletinin hangi ideolojilerin malı 
olduğunu, vatandaş vicdanında münakaşasına 
dedikodusuna meydan vermiyecek şekilde bu 
yarayı neşterleyip, bu uzvu kesip, ameliyat edip 
sıhhatli bir bünyeyi Meclis huzuruna, millet 
huzuruna getirmek zorundasınız. Bu kararı ve
rirken Allah'ın sizi doğru yola sevk etmesini 
temenni eder, hepinizi muhabetle selâmlarım. 
(Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım gen
soru önergesi aleyhinde söz istemiş olanlara 
sırası ile söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Halûk Nur Baki. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sa

taşma vardır efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Halûk Bey müsaade 

buyurun. 
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkanım, nasıl olsa herkes sataşıyor, en 
sonunda çıksın konuşsun. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Hangi sözlerle sataşılmıştır? 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Baş

tan - aşağı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. Sayın Koç, rica edi

yorum, karşılıklı sataşmayı mucip olacak şe
kilde konuşmayın. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efen
dim, ihsan Ataöv'ü uzun müddet dinlediniz. 
Ben huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Bir 
iki noktada niçin yalan söylediğini, nasıl tah
rif ettiğini açıklamak istiyorum. 

Eskişehir'de Sayın Bakan yııhalanmamıştır. 
Bunu izah etmiştim. Ama ısrar ediyor, Sayın 
Bakan da kendilerine cevabı verir. Ben yuha
lanmadığı iddiasındayım, o yuhalandı diyor. Bir 
Bakan Eskişehir'de yuhalanmamıştır, İhsan Ata-
öv'ün temsil ettiği zihniyet yuhalanmıştır. İh
san Ataöv Türk öğretmenlerine, onların temsil
cilerine her yerde solcuydu, sağcıydı, bilmediği 
bâzı kelimeleri de kullanarak ithamlarda bulun
muştur. Ve Eskişehir'de öğretmenler işte itham 
eden bu zihniyeti yuhalamıştır, onlara kahrolsun 
demiştir, Sayın Bakana değil. Bunu açıklamak
tan zevk duyuyorum. 

ŞADI PEHLÎVANOÖLU (Ordu) — 
BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu, rica 

ederim, müdahale etmiyin. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 

Efendim, halk karşısında Antalya'da seçimlerde 
nutuk söylemeye giden bir adam cebine muska 
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koyar, işte aziz köylüler, fakir köylüler ben 
bunu yiyorum, biliyor musunuz şehirdekiler, 
Ankara'dakiler ne yiyor, diye vatandaşın fakirli
ğini, sefaletini istismar ederek hem de başkala
rına ücretle nutuk söylemek suretiyle istismar 
ederek oy toplar, ondan sonra gelir buraya, 
«Efendim, filân öğretmen solcu, filân federasyon 
sağcıymış» hikâyesi anlatır. 

NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Sen komünislik-
ten bahset. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 
Mehmet Aktan, ihtilastan suçludur, yapmıştır, 
ondan sonra buraya gelir, efendim, federasyon 
başkaniyle Bakan bir arada toplantı yapmış. 
Tabiî... Yaptık, her meslek teşekkülünün vazife
sidir. 

Federasyonu Atatürk'le bir arada anmak 
azap verirmiş. Yani 60 bin kişinin adını temsil 
eden bir teşekkül ile Atatük'ün adı yan yana ge
lirse İhsan Ataöv'e azap verirmiş. (Adalet Par
tisi sıralarından «verir, verir> sesleri) Sonra, 
Sayın Başbakana Sayın öktem'le beraber gitmi
şiz, her zaman gideriz. Bütün teşekküller Baş
bakana da, bakanlara da gider; sizlere de gelir. 
Bunun neresinde politika vardır, anlamıyorum. 
Politika bu mudur? Bir meslek teşekkülü mes-
lekdaşlarının meselelerini ilgili Bakana, Başba
kana ve Meclise aktarırsa bunun neresi politika
dır? Sonra kanun çıkarmışız, bütün direnmelere 
rağmen demişiz.. Açıklamışız altında: Hükümetin 
bütçeden sonra böyle bir kanunun çıkmasını is
tememesi, bütçenin bağlanmış bulunması ve açık 
bir bütçeye rağmen bu kadar fazla bir karşılık 
getirmek zorunluluğunda, Hükümetin, Maliye 
Bakanının bizzat Sayın Melen'in direnmesine 
rağmen, sonradan da Sayın Başbakanın direnme
sine rağmen, yine onların yardımı ile bu kanun 
Meclise gelmiştir. Bunu söylemek istiyoruz. 
«Direnmesine rağmen» ile neyi kaydediyorsunuz 
diyorlar. (Soldan, «Tasarıyı kim getirmiştir.?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) — Tasarıyı Hükü
met getirmiştir. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 
Efendim, Sayın Maliye Bakanı tasarıyı Hükümet 
getirmiştir dediler. Elbette Hükümet getirdi. 
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80 lira teklif etmişti Hükümet. Biz bir kanun 
teklifi ile bu 80 liranın 100 liraya çıkarılmasını 
istedik ve arkadaşlarımız bu teklife imza koy
dular. Bundan ibaret mesele. Bu fark veril
mesin, fazladır, açıktır bütçemiz dendi. Bunlar
dır bahis konusu edilen. 

Şimdi gelelim İhsan Ataöv'ün solculuk hikâ
yesine, benim hakkımdaki şeyine. 

Efendim, demeliymişim ki ben «ihsan Ata-
öv'den vize alacağım, nerede ne konuşacağım. 
işte ben şu taraftanım, bu taraftan değilim...» 

Sayın arkadaşlarım ben burada Cumhuriyet 
Anayasası üzerine yemin ettim. Ve Cumhuri
yetin Anayasasına bağlı insanların yeminine sa
dakatini sonuna kadar götürmekteyim. Bu ara
da ihsan Ataöv gibi sağı da solu da istismar ede
rek çeşitli çıkarlarını düşünenlere karşı olduğu
mu söyledim. Komünizme karşı olduğumu yalnız 
İhsan Ataöv'ün yanında 15 bin kişinin huzurun
da Tandoğan Meydanında söyledim. Komüniz
me karşı olduğunu 105 tane makale ile bütün 
dünyaya duyurmuş, bildiriler yayınlamış bir 
teşekkülün başkanıyım. Daha neyi beyan ede
ceğim, çıkıp da solculuğa karşıyım diyeceğim. 
Her konuşmam için vize mi alacağım ihsan Ata-
öv'den?... Ben komünizmin karşısındayım, ben 
ırkçılığın karşısındayım, ben nurculuğun karşı
sındayım diye her fırsatta bu sözleri söyliyen 
benim. İhsan Ataöv' de bundan korkarak illâ 
ki Şükrü Koç bu federasyonun başından ayrıl
malıdır düşüncesindedir. Çünkü kendisine An
talya kongresinde konuşma imkânı dahi veril
memiştir. Ve neticede Şükrü Koç yıpranmalıdır 
ki 60 bin öğretmenin temsilcisi insanları yıkı
lınca ihsan Ataöv'lerin iftiraları cevapsız kal
sın. Maksadı budur. Ama Türk öğretmenleri 
bu zihniyette olanların iftiralarına karşı asla 
âciz değildir, cevap verecektir, bütün tepkisini 
de gösterecektir. Bunu da Yüce Huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 

Ben burada dedim ki, federasyon hakkında 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurunuz, elin
de belgesi olan bütün muhterem arkadaşlarım 
savcılıklara, adliyeye, bağımsız Türk mahkeme
lerine gidip, federasyonun veya derneklerin 
faaliyetlerini orada ibraz etsinler ve bizi hem siz 
hem de Türk Adliyesi çeksin hesaba. Araştır
ma komisyonu kurun, tetkik edin hesaplarımızı. 
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Adliyeye verin; adlî ve kazai merciler bizim he
saplarımızı tetkik etsinler, çalışmalarımızı gör
sünler. Cemiyetler Kanununa göre suç görülen 
bir nokta varsa Cumhuriyetin savcıları var, 
âmirleri var, emniyeti var ve bağımsız mahkeme
leri var. Bunun dışında İhsan Ataöv gibi bu
rada iftira etmek istiyenler sadece ve sadece 
kendi politik çıkarlarının hesabındadırlar. 

Teşekkür ederim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Niye söz istiyorsunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sataşma var 

Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım; sizin 
kendisine karşı ileri sürdüğünüz hususlara arka
daş cevap verdi. Karşılıklı sataşma olacak, bir 
size, bir ona söz vereceğim... Tabiî bu olacak iş 
değil. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İfadeleri oku
yunuz, satılık mı demedi? Yalancı mı demedi? 
Müsaade edin bunlara kısaca cevap vereyim. 

BAŞKAN — Yalnız bu 'hususa aidolmak üze
re buyurun. Çok rica ederim tekrar siz kendisi
ne sataşacak sözler söylemeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sevgili arka
daşlarım, Sayın Şükrü Koç içerisinde Ibirşeyler 
besliyormuş, mucittir zaten, onu bize ifade etti
ler. 

BAŞKAN — Siz de karşılıklı tahriki mucip 
sözler söylemeyin lütfen.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben bütün 
siyasi hayatı meydanda bir insanım. Hayatında 
her hangi küçük bu kadarcık küçük bir engeli 
olan insan sizin karşınıza çıkıp da mücadele 
edemez. Ben sizlerle mücadele kuvvet ve kudre
tini anamdan! doğduğum andan bugüne kadar, 
hayatımın hesabını her mercie vermek cesaretin
de olan bir insan olarak söylüyorum. 

Bana «müflis» diyor. Ben ticaret yapmış bir 
insan değilim; nenim ticaretle ilgim yok, neden 
müflis olayım? («Müflis demedi, muhteris dedi» 
sesleri) Ama, Bakü'de çıkan «Ekonomist Gaze
tesi» ne, biz halkın büyüklüğünün şahidi olduk 
gibi makaleler yazmak suretiyle Rusya'dan üc
ret alarak çalışan nir insan değilim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, karşılıklı itham
larda bulunmayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Karşılıklı it
hamlarda, bulun muyoru m. 
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BAŞKAN — Bulunmuyorsunuz da ne yapı

yorsunuz? 
ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başka

nım... 
BAŞKAN — Olmaz ki, bunun sonu gelmez. 
Siz kendisine solcu dediniz, ibu ithamda bu

lundunuz ; çıktı cevap verdi. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — O da bana 

geldi burada söyledi, sizin ikazınıza rağmen. 
«Sataşma!» dediniz, geldi sataştı. Şimdi ben de 
sataşmaya devam ediyorum. 

BAŞKAN — Sataşmaya devam ediyorum ol
maz. Müsaade edemem. Kullanacağınız kelime
lere dikkat edin. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 
ben iddialarımı yaparken mutlak surette delile 
istinat ettiriyorum. Ankara 3 ncü Asliye Ceza 
Mahkemesinin 947/942 sayılı dosyası vardır. Bu 
dosyada Millî Eğitim Bakanlığı Başmüfettişleri
nin 6 Ocak tarihli 947 sayılı raporları da vardır. 
Bu raporlar bana burada sola da, sağa da taviz 
veriyor diyen insanın bütün seyyiatını ifade et
mektedir. Benim seyyiatım açıktır. Allah bana 
en yüksek mevkileri bu arkadaşımın geçtiği yol
lardan götürmek suretiyle nasibetmesin. Ben 
asla ve asla solun taviziyim ikbâle gideceğime, sa
ğın duasiyle mezara gitmeyi çoktan kabul etmiş 
bir insanım. Onun içindir ki, Şükrü Koç gibileri 
bu kürsüde kendime muhatap addetmiyorum. 
Benim muhatabım Hükümet âzası olan Sayın 
Millî Eğitim Bakanıdır. Millî Eğitim 
Bakanının muhatabı da, kendisini bu 
duruma düşüren federasyonun hasbelkader 
idarecisi olmuş zattır. Ben Şükrü Koç'u kendi
me muhatap almıyorum. Söylemiş olduğu iddia
larda eğer en küçük bir hak payı varsa, şimdi 
kendisini millet huzurunda, tarih huzurunda bu 
kürsüde ispata davet ediyorum. Adlî mercilere 
müracaat etsin, masuniyetimin kaldırılmasını 
kendim istiyeceğim, ispat edemezse dünyanın en 
şerefsiz müfterisidir. İspat ederse, politikadan, 
Milletvekilliğinden herşeyden istifa edeceğim. 
îspat edemezse, bu müfteri ile bir daha karşı 
karşıya gelmemek, sizlerin 'aranızda onu rnuha-
tabolarak kabul etmemek benim için en büyük 
bir şereftir. Kendisini tarihe ve inandığı zihni
yetine terk ediyorum. 

BAŞKAN — Halûk Nur Baki. 
ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın Başkanım,. 

şahsıma karşı açık surette hakaret var. 
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BAŞKAN — Arkadaşım, karşılıklı olmuştur. 

Binaenaleyh, her birinize söz verirsem olmaz. 
Siz de kendisine bâzı hakaretamiz sözler söyledi
niz. Müsaade ediniz hu işi burada, 'kesiyorum. 
(Orta sıralardan «zabıttadır» sesleri) 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Açık hakaret var, 
direniyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım, direni
yorsunuz, bu işi reyle halledeceğim. (Gürültü
ler) Bir dakika sayın arkadaşlar, Başkanınız 
karşılıklı ithamlarda bulunulduğu için, karşılık
lı ithamların iburada kesilmesi kanaatindedir. 
Ancak sayın arkadaşım, İçtüzüğün muayyen bir 
maddesine istinadetmek suretiyle, hakaret edil
dim, diyor, söz istiyor ve direniyor. Sataşma ol
duğunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurunuz. 

Sayın Şükrü Koç; çok rica ederim siz de kar
şılıklı söylemeyin, tekrar İhsan Ata-öv'e söz ver
mek durumuna düşmiyelim. Söylediği sözün ce
vabını verirsiniz, efendim. Yalnız kendisine ha
kareti mutazammın kelimeler sarf etmemeye dik
kat edelim. Buyurun efendim. 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efendim; İhsan 
Ataöv, Bakü'de bir gazeteye makale yazmaktan 
bahsetti. Sonra ücret aldığımdan bahsetti. Bu 
hikâyeye kendilerinin mensup oldukları parti
nin Grup Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
Sovyet Rusya'ya Türk Parlâmento Heyeti ile git
tiğimiz zaman yaptığım konuşmaları okursa, bi
zim orada bütün Milletvekili ve Senatör arka
daşlarımızın «Baku'yu nasıl buldunuz, çok iyi 
bulduk» gibi masum bir cümleyi buraya getir
mesi, en azından biraz evvel söylediğim sıfatla
rın en hafifi ile kendisinin tavsif edilmesine, 
tahrif ve yalancılık için kâfi bir sebeptir. İspat 
etsin diyor. İşte kâfi sebep. 

Karşılığında ücret aldığımı söylüyor. Elbet
te, kendisi bütün hayatı boyunca bu nevi konuş
maları ücretle yapmıştır. Ücretli olarak yaptığı 
için de böyle bir şeyin talebedileceğini zannet
mektedir. (Gülüşmeler) Sonra benim ne evvel 
ne ahır, hiçbir zaman hiçbir suretle hiçbir mah
kemede dosyam yoktur. 27 Mayıs öncesinde - İz
mir Basın Savcılığına ıSaym Şeref Bakşık ve Sa
yın Ziya Hanhan'la beraber çıktığımız zamanın 
dışında hiçbir suretle ne sağ ve ne de solculuk
tan bir mahkeme durumum yoktur. Bahsettiği 
dosya Hasan Âli Yücel ve Kenan öner'in dâva-
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larınm dosyasıdır. Ama. kendisinin niçin öğret
menlikten atıldığını ve hangi millî emniyet taki
batı altında bulunduğunu bütün Antalyalılar gi
bi birçok arkadaşlarımız da bilmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki, buyu
runuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya.) — Sataşma var, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
artık söz vermiyorum. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ne diyeceksiniz ? Sizin 
söylediklerinize cevap verdi, sizin cevaplarınıza 
karşılık. Siz de aynı ağırlıkta ve belki daha ağır 
ısözler sarf ettiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oya koyun 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; arkada
şım direniyor, sataşma vardır diyor. Bu husu
su oyunuza sunacağım. Sataşma olduğunu kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Ataöv. 

Sizden de rica ediyorum. Hakikaten Meclisin 
zamanını boşuna harcamıyalım. Aksi takdirde, 
bu şekilde lâf söylendiği takdirde herkesin sö
zünü kesmek lâzım. Çok rica ediyorum; karşı
lıklı sataşmayı mucip 'sözler sarf etmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 'Sayın arka-
daşlarym, Şükrü Koç. arkadaşımız kendisini sa
vunurken başkasının üzerine her hangi bir şekil
de iftira atmayı müdafaa silâhı olarak öteden 
'beri seçmiş bir arkadaşımzdır. Onun için artık 
Türkiye'de, Şükrü Koç arkadaşımızın iddiaları
na değer verecek, onu kıymetlendirecek bir ca
mia olmamak üzeredir. Eğer Sayın Koç'un iddi
aları hakikaten varidolsaydı bugün kendi parti
si içindeki birçok bakanların gerici ve yobaz ol
ması icabederdi. O sağa sola kendi bakanlarına 
yobaz tabirini kullanarak ilerici bakanlar getir
mek mücadelesi içindedir. Bunu yapabilmek için 
de İra iftiraları savunur. Şimdi bunlardan birisi 
de bana savuruyor. 

Eğer Şükrü Koç'un ifade ettiği bana alt her
hangi bir suç mevcut ise beni; Şükrü Koç yapa-
mıyacak anlıyorum; mcnsubolduğu Hükümet 
adalet mercilerinin huzuruna çıkarsın. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Sana Kanuni suç isnat eden olmadı. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türkiye'de 
kanunsuz ve ceza, karşılığı olmıyan suç da. var 
mıdır acaba? Şimdi... (Orta sıralardan müdaha
leler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederini müda
hale etmeyiniz efendim. 

Müzakereleri idare edemeyiz sonra. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş

kamın, yeni öğrenmiyorsunuz ki bunları. Bun
ların hep adetidir, aşağıdan müdahale ederler. 
(Orta sıralardan, «kaşınma» sesleri) Şimdi ar
kadaşla!', ben huzurunuzda ifade ediyorum, if
tira ve yalanla gölgelenecek bir insan değilim. 

Bana karşı yapılacak bütün isnatlara ispat 
hakkı da tanıyarak kendilerine ve Hükümetleri
ne tevdi •ediyorum. Masuniyetimin kaldırılması
nı istesinler kaldırılmasını kendim talebedece-
ğinı. Aksi takdirde bu şekilde yapılan iftiralar, 
böyle yalanlar, insanları muvakkaten bir teşek
külün başında bulundurur; fakat âmme vicda
nında hiçbir zaman orak - çekicin gölgesinden 
kıtı taramaz arkadaşlar («Sataşma var» sesleri). 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun 'efendim, 3 
celsedir devam ediyor, Meclisin bin bir işi var
dır. Takatimiz yettiği kadar çalışacağız efen
dim. 

Buyurun Sayın Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Aziz arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanının hak
kında istenen gensoru önergesi münasebetiyle 
konunun ne kadar yayıldığını müşahede etmiş 
bulunuyorsunuz. Konu öylesine yayıldı ki, Millî 
Eğitim Bakanını, onun mesuliyetini, kanuni, hu
kukî mesuliyetini tesbit etmek imkânsız hale 
geldi. Aynı zamanda bu konuşmalar bir şey da
ha meydana çıkardı; daha kendi aramızda bir
kaç arkadaşın birbirlerini ithamlarının içinden 
çıkamıyoruz. Yani bu ithamların, karşılıklı bir
birlerine karşı yapılan bu söz düellolarının ara
sında biz Meclis üyeleri olarak salim bir ka
naate varamıyoruz ki, tamamen kavli mücer
rette olan birçok konularda Bakanın sorumlulu
ğu üzerinde bir kanaat sahibi olalım1? 

Yapılan ithamları top]arsak üç noktada dü
ğümlemek mümkün. Bir tanesi, millî eğitim po
litikasının millî menfaatlere aykırı bir yönden 
inkişaf ettiği; diğerleri ise plân ve saire gibi 
gensoru önergesinin şümulünün biraz daha dı
şında mütalâa edilmesi, bence lüzumlu olan ci-
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netlerdir. Millî Eğitim Bakanını, millî menfaat
lerin karşısında görürken yapılan bütün taar
ruzların mesnedi federasyon ve Koç hikâyesin
den ibaret kalıyor. Ne diyoruz; bir federasyon 
var, bu federasyonun idarecileri, başında bulu
nanları sol temayüllüdür. Millî Eğitim Bakanı 
bunların tesiri altında kalmış, birtakım tasar
ruflar yapmış, bundan dolayı millî menfaatlere 
aykırı hareket etmiş diyoruz. Bakanı en ağır 
şekilde itham eden arkadaşlar bile sonunda di
yorlar ki, «Biz biliyoruz, bakan hüsnüniyet sa
hibidir, komünist değildir, rengi bellidir. Ama 
işte bilmediğimiz sebeplerle, yahut bakan olmak 
için bu federasyonun iğfaline kapıldı.» Arka
daşlar, evvelâ federasyonun durumuna, Maarif 
Vekilinin federasyonla olan irtibatına bakma
dan evvel, Türk maarifinin 40 senelik politika
sında söylenenleri aşağı - yukarı hepimiz biliriz, 
buna bir atfı nazar etmek lâzımdır. Maarif Ve
kâleti Cumhuriyet Hükümetinin ilk gününden 
bugüne kadar büyük fikrî değişikliklere sahne 
olan Türkiye'de çok dedikodu konusu olmuş
tur. Bundan tabiî bir şey yoktur. Bir impara
torluk yıkılmış, yeni bir devlet doğmuş, birta
kım inkılâplar yapmış, yeni bir sistem getirmiş. 
Bu sistemi yürütmek için dışarda talebe okut
muş, daha doğrusu Batı kültürünü Türk Maari
fine uygulamış, büyük bir değişikliğin tabiî ne
ticeleri olarak namütenahi dedikodular çıkmış
tır. Ve aslında Türkiye'de doğmak istiyen, iler
lemek istiyen, yaşamak istiyen bütün yan fikir
ler de elbette ki, maarif bünyesinin içinde ga
yet tabiî filizlenmek istemiştir. Dikkat edin ar
kadaşlar, maarif bakanlarının çoğuna sağcı, 
yahut solcu demek mûtat haline gelmiş. Neden 
bu? Çünkü, fikrî cereyanlar öylesine burada 
süratli dozda ve hızdaki, Bakanın her tasarru
fu bir fikrî inanç karşılığı kabul edilmiş. Bil
farz bir bakan bir umum müdürü meslekî ni
teliklerinden yahut kendi maarif politikasına 
ayak uyduramadığından dolayı yer değiştirdi 
mi umum müdür derhal birtakım ithamlarla, 
yahut umum müdürün sempatizanları birtakım 
ithamlarla, Maarif Vekâletini belli bir doktri
nin sempatizanı gibi göstermiştir. Bu, İbrahim 
öktem için değil, daha maarifin başlangıcından 
itibaren mevcuttur. Bunun yanında memleket
te Batılılaşma hareketlerinin yanında inkâr edi-
lemiyeeek şekilde, bilhassa maarif camiasının, 

1 6 . 1 1 . 1 9 6 4 0 : 1 
I Türkiye'de kültürü, eğitimi temsil eden maarif 
I camiasının içerisinde büyük ölçüde orta dozda, 

küçük ölçüde sivri dozda olmak üzere doktrin 
cereyanları mutlaka olmuştur. Bunun gibi ka
paklı tarafı yok. Ama bunlar anlatılırken çok 
garip bir his hâsıl oluyor. Bir arkadaş çıkıyor 
buraya, bir öğretmenin aşırı solculuğuna dair 
birtakım misaller veriyor. Bu misallerin sıhhati 
mübalâğa ölçüsü malûmumuz değil. Belki aynen 
varit, belki biraz egsajere olmuştur, ama 

I nisbet ölçüsü içerisinde mütalâa etmiyoruz. 
Bilfarz şimdi İbrahim öktem'i murakabe et
mekte olduğumuza göre Türkiye'de onun Ba-

I kanlığı zamanında kaç öğretmen icrayı faali
yette yüz bin civarında, kaç öğretmenin bu şe-

I kildeki suçları görülmüş, sekiz yahut on tane 
vaka çıkmış. Bu memlekette çok şiddetli sağcı 
diye tanınan Millî Eğitim bakanlarının zaman
larında çlok daha fazla 'vakaların görüldüğü fo'ir 
'hakikattir. Yani Ibir maarif camiasının için -

I de -'bendeniz Ibiraz mübalâğalı kalbul ederim 
I öğretmenlerin hakkında söylenen sözleri, çünkü 
I daima bu sözler talebelerden ve talebe velilerin-
I den intişar ederken, onların hissiyatı vardır. İşin 

içinde- olduğunu kabul etsek dahi elbette ki, 
I arkadaşlar, içinde bu kadar cereyanların, Par-
I lâmentonun kürsüsünden bile karşılıklı ithamla-
I rın yapıldığı bir memlekette; üniversitelerin 
I içinde rahat rahat bütün Batı kültürü ayrmtı-
I larmın konuşulduğu, ders halinde okutulduğu, 
I sosyalizmin, liberalizmin münakaşalarının ho-
I çalar tarafından yapıldığı, seminerlerinin ya-
I pıldığı bir memlekette, elbette Maarif camiasın-
I da bu fikirlerin orta dozda, ileri dozda sempa-
I tizanları bulunur. Bundan daha tabiî bir şey 
I yoktur. Yani fikir cereyanları serbestisi, fikir 
I özgürlüğü dediğimiz zaman yalnız tek taraflı 
I bir şey düşünecek, başka bir şey düşünmiye-
I cek; bunun imkânı yok. Bir millet, bir mem-
I leket Batı uygarlığına kapısını açtıktan sonra, 
I millî bünyesindeki sıhhati nisbetinde komünizme 
I karşı durur. Yoksa birtakım gösterilerle, jest-
I lerle «kahrolsun komünizm» demekle komünizme 
I karşı durulmaz. Bir demokratik düzen geldik-
I ten sonra, bu demokratik düzen bütün müesse-
I seleriyle çalıştıktan sonra komünizme karşı gel-
I menin yine psiko sosyal usulleri vardır. Hemen 
I filânı damgala, hemen falanı damgala. Bu dıı-
I rum lâubalikler meydana getirir. Bunun mo-
I dası geçmiştir. O memlekette sosyal düzen in-
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kişaf ettirilir. Nitekim Türkiye'de de aynı ol
muştur. Türkiye'de 27 Mayıs'tan sonra gelen 
Anayasamızla beraber her türlü iddiaya rağmen 
komünist tahriki, tahribatı azalmıştır. Çünkü, 
onun Anayasası, onun bünyesi içinde sosyal il
keler rahatça konuşulur hale gelmiştir. Sonra, 
sağcılık ile solculuk aslında birbirini kuvvetlen
diren birtakım potansiyellerdir. Bir yerde, bir 
memlekette sağcı çok konuşursa karşısındaki sol
cuya ip ucu verir, solcu çok konuşursa karşısın
daki sağcıya ip ucu verir. Münakaşa tarafı 
memleketimize hiç benzememekle beraber, bu
nun en belli milsali Irak'ta olmuştur. Solcu
lar çıkmış çok konuşmuştur, sağcıların yeşerme
sine imkân vermiştir, o, onu yaşatmış, öteki ona 
zemin olmuştur. Türkiye'de sağ ve sol cereyan
ların münakaşası, benim anlayışıma göre, daima 
tehlikelidir. Şu bakımdan: Sağcı itham ettikçe 
solcu kuvvetlenmekte, solcu itham ettikçe sağ
cı kendisine göre haklılıklar bulmaktadır. Bir 
yazı alırsınız, elinize, bunun ahlâki nitelikleri 
kötüleyici, çürütücü mahiyette olduğunu ileri 
sürerek, memlekette komünizme bir kapı açar 
bu yazı, diye düşünürsünüz. Bunların modası 
çoktan geçmiştir arkadaşlar. Cemiyette bugün 
ahlâk mefhumları o kadar keşmekeş hale gelmiş
tir ki, bugün ne Sovyet Rusya kendi gençliği
ne hâkimdir, ne de diğer demokratik rejimler
de olan bir millet kendi gençliğine hâkimdir. 
Gençlik kendi hayatını yaşayacak. Bugünkü 
psikososyal sebepler üzerinde yeni doğuşların 
içinde yeni mücadelelerin içerisindedir. Bir ta
rafta eksistansiyalistler veya aylaklar çıkıyor
sa bunun yanında çok daha çalışmak zorunluğu-
nu duyan, sosyal hizmetlere koşan gençlik de 
doğmakta; böylece belli bir özgürlük içinde bu 
denge sağlanmaktadır. Kuru, kuruya, bu ki
tabı okutmam, bu sözü söylemem demenin bir 
faydası yoktur. Çünkü gençliğin tabiatında 
mevcudolan his, görüş ve görgüler bugünkü 
hayat şartlarının ışığı altına serpildiği takdir
de onu yeniden ahlâksızlığa sevk etmek için 
bir vasıta kullanmaya lüzum yok. Aksine Ba
tı uygarlığının getirdiği anlamada her şeyi ko
nuşmanın gençliğe sol ve sağ cereyanlara ait ki
şilerin karşısına çıkarmasının hiçbir mahzuru 
olmadığı kanaatindeyim. Çünkü ilkokuldaki bir 
talebede, - arkadaşlar misaller verdiler - haki
katen uygunsuz olan birçok örneklere rastla
mak mümkün. 
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Bir hoca çıkmış fena sormuş ortaokulun ikin

ci sınıfında... Onun da komünizmden haberi 
yok. Kendi üstatlarını da memnun etmiyor as
lında. Yani onların metodu da o değildi. De
mek oluyor ki arkadaşlar, bugün Türkiye'de 
maarif camiasında meydana geldiği iddia edi
len birtakım sol cereyanların mevcudiyeti zan
nedildiği gibi değil, tamamen tersine. Aslın
da tam mânası ile bir denge unsuru olan sağ
cılık ve solculukla ithamı en güç bir şahıs olan 
ibrahim öktem'den her iki taraf da zaafiyet 
duymaktadır. Şuna gayet iyi emin olunuz ki 
İbrahim öktem'in hırpalanmasından; hem aşı
rı sağcılar, hem de aşırı solcular çok memnun 
olur. Saadet Evren ilanımı tenzili ederim, ken
disinin ırkçı olmadığına i n an mı şimdi r, ken
disinin bir muhafazakâr tab'ı vardır. Fakat 
emin olun, İbrahim öktem Maarif bünyesi üze
rinde ne kadar fazla yıpranırsa sağ ve sol ııc 
bundan o kadar çok memnun olur. Çünkü bu
nun çatırtısından başka menfaatler de çıkar, 
her kademede birtakım insanlar vardır, daha 
yükseklere nüfuz etmek ist iyen insanlar... Bun
lar maarifin tepe noktalan yıkıldıkça sevinir
ler. Bugünkü maarif kadrosunun kilit noktala
rında olan şahısların çoğunu, aşağı - yukarı bü
tün arkadaşlar tanıyorlar. Bunlar ciddî öl
çüler içerisinde sağcılıkla solculukla itham edile
bilirler mi? Bundan daha iyi Maarif Bakanlığı 
nasıl olur? Bu memlekette senelerce Maarifin 
kilit noktalarındaki insanlar aşırı sağcı aşırı 
solcu komünist, ırkçı diye itham edilmiş... Bu
günkü manzara nedir? Bunların hiçbiri değil, 
Falan yerdeki öğretmenin neşriyatı, falan yer
deki yazının romanın, falan sayfasındaki pasa
jı, falan satırı... Arkadaşlar, hangi devirdeyiz, 
hangi çığırdayız, gençler neler düşünüyor, ne 
hayatlar yaşıyor.' Evvelâ bu hayatlara inelim 
do, eğer birtakım ahlâki ölçüleri düşünmek isti
yorsak. o vasatta bunları konuşalım. Rahat, 
rahat, sosyal bir Devletin müesseselerini kur
mak isi iyen bir memleketin Anayasası var ve o 
kadar gülünç karşılıklı ithamlar var ki, sosyal 
Devletten fazla bahsetmeye insan korkuyor. Hal
buki sosyal Devlet ilkelerini koruyacağız diye ye
min ettik. Komünizm ithamını yaparken çok 
dikkatli davranmak, çok müteyakkız davranmak 
lâzım. Çünkü, bunu öyle bir sakız haline getir
dik ki, babası oğluna, oğlu babasına dese kim
se inanınıyacak hale geldi 
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Geçenlerde, bakanlar hakkında komünist de

diler. Bütün arkadaşlar müttefikan bilir ki bu
gün Türk Parlâmentosunda, benim inancıma gö
r e - bâzı arkadaşlara daha eksantrik düşünebi
l i r - komünist bir mebus yok, bu aşikâr; bu 
Parlâmentoda sosyal Devlete inanmış, ortanın 
biraz daha solunda veya sağında mebuslar var
dır. Bunların mücadelesini niçin anormal saf
haya sokup da memlekette bir komünizm varlı
ğı varmış gibi, kendi başımıza püsküllü takkeler 
örüyoruz. Bunların hiçbirisine lüzum yok. Bu 
memlekette gericilik dâvası Maarif kanalı ile 
gelemez, buna imkân yoktur. Ama, kabul 
etmek lâzım ki; 40 sene içinde bir İmparatorluk 
tasfiye edilmiş, Şarkvari bir hayattan Batı 
uygarlığına mutlaka gitmek için azimle yol al
mış bir memlekette elbette sosyal reaksiyonlar 
olarak. Bunu ister fazla insafsız davranarak bü
yük kütleleri gerici görerek tesmiye etsin, ister
se sırf sosyal bilimler açısından reaksiyonerler, 
filân diye kabul etsin, ama memlekette hiç ol
mazsa, en azından ilerlemeye karşı cemiyetin 
Adalet Kanununa, Sosyal adalete uygun bir 
tarzda reaksiyonlar olabilir. Düşünün; muhafa
zakâr bir kasabalı. Bunun karşısına çıktınız, bir 
romandan bir pasaj okudunuz, anası şöyle de
miş, kız kardeşi şöyle demiş, filân. Adam «eyvah, 
memleket batıyor, demek bunlar yazılıyor?» der 
Hattâ, Hükümet bunları yazdırıyor sanır. Bu 
memlekette daha çok adanı var ki radyoda yapı
lan ilânları Hükümet yaptırıyor zanneder. 

Arkadaşlar; İbrahim öktem'in murakabesi 
konusunda, gönül birliği ile üzerine eğilmemiz 
icabeden bir nokta var: Bu memleket büyük 
ekonomik güçlükler içinde. Büyük siyasi keş
mekeşler içinde. Birbirimizden saklamakla hal
ledilmez bu işler. Ama, birtakım ananoktalarda 
hepimiz hüsnüniyet sahibiyiz. Hiç olmazsa mil
lî hislerimiz adına, birtakım ananoktalarda. 
«evet, haklısın» diyebiliyoruz birbirimize. Bu 
noktalar üzerine ciddî surette eğilmek lâzım ar
kadaşlar. Eğer biz bu noktalara eğilmezsek bu 
işin içinden çıkamayız. Bakın bu Parlâmento
da birbirinden âzami şekilde uzak gibi duran 
partileri ele alın, bu partilerin doktriner gö
rüşlerinde çok az frak var. Ama buna rağmen 
doktriner vasıflarında az fark olduğu için, 
partiler mücadeleyi şahsileştirmek yönüne gitmek 
zorunda kalıyorlar. Bunun tesiri altında da 
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birtakım yanlış anlamlar oluyor. Ne Halk Par
tisi bu memlekette şimdiye kadar belli bir din
sizliğin veyahutta dine karşı olmanın bir mü
messili olmuştur, Ne de bu memlekette şimdiye 
kadar haliyle bir parti ciddî surette irticai tem
sil edip Atatürk ilkelerine karşı koymuştur, böy
le bir şey olmamıştır. Ama arkadaşlar, iyi tes-
bit etmek lâzım, iktisadi krizin, ağır şartları 
içerisindeyiz. Bir defa, iki defa aldattığımız in
sanı bizim arkamızdan gelen de aldatırsa çok 
yazık olur hepimize. Vatandaşı aldatılmamaya 
alıştırmak lâzım. Vatandaşı biz aldatmaya alı
şırsak, siyasi polemiklerin çarkı içerisinde, «ko
münistler geliyor, sol ihtilâl geliyor, sağcılar 
geliyor» şeklinde bir keşmekeşe sürüklersek, 
biz geçeriz ama, bizden sonra arkamızdan ge
lenler bir aldatırsa, bütün milleti, tarihi bo
yunca ciddî olarak aldatır. Bunun farkında 
olmuyoruz arkadaşlar. Bir bakanın muraka
besi sırasında şu kürsüden konuşulanlara dik
kat edin. Eğer bunlar, imkân olsa da, vatan
daş kütlelerine aynen intikal etse yazık olur. 
Vatandaş ebediyen birbirinin karşısına geçer. 
Ortada (bir din dâvası, dini tafhrik etmek isti-
yen bir 'kütle varmış; bunu organize etmek isti-
yenler varmış gibi bir hava, büyük ölçüde Ata
türk'e karşı geliniliyormuş gibi bir hava... Bun
lar, büyük ölçüde yök. Bunlar ufak tefek bir
takım üç kâğıt oyunları. Ama kaç para ederki, 
bunları büyüte büyüte içinden çıkılmaz hale ge
tiriyoruz arkadaşlar... Bu gibi olaylarla fazla 
oynamaya gelmiş. En iyi politikacı mümkün ol
duğu kadar aşırı sağ ve aşırı solu Parlâmento
dan, politika muhitinden uzaklaştırmasını bilen 
insanlardır. Bunları, Parlâmentoya politika 
muhitlerine sık sık getirirseniz, netice itibariyle 
vatandaşları mecburi olarak sağ ve sol kampla
ra ayırırsınız. Ondan sonra bunun içinden çı
kamazsınız. Bu memlekette ciddî olan bir sağ 
ve sol tehlike yoktur. Ama istikbalde olursa; 
işte böyle davranırsak olur. Böyle davranmaz-
sak, bunları küçümsersek, partilerin görüşleri 
arasındaki çok az farkını mertçe vatandaşa söy
lemeliyiz. Bir Adalet Partili, Halk Partisi
nin siyasi ve iktisadi görüşüyle benim aramda 
şu ufak fark vardır; bir Halk Partili, Adalet 
Partinin iktisadi görüşüyle benim aramda şöyle 
az bir fark vardır, diyebilmeli vatandaşın an
layışına göre. Ama bunu yapmazsak; halkı bü
yük kamplara bölersek İbrahim öktem'in kur-
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tulmasıyla iş bitmez. Maarif eamiasıyla fikir 
adamıyla oynamakta fazla ileri gitmemek lâzım-
gelir. Federasyon şöyleymiş, böyleymiş, atın 
Şükrü Koç'u, bir başka adamı getirin... Sol ce
reyanlar daha da hızlanır. 

Ben Şükrü Koç'un sol cereyanlardaki dozu
nun nisbetini iyice bilmiyorum, komünist olma
dığını biliyorum da dozu nedir iyice bilmiyo
rum. Ama inancım o dur ki; Şükrü Koç'u atın 
federasyondan, öğretmenler arasındaki sol ce
reyanlar daha sivrilir, daha sertleşir. Nitekim 
çok daha sağcı bakanlar zamanında öğretmenler 
arasındaki hissiyatın ne olduğunu biliriz. Bir 
taraftan sosyal Devleti kuracağız, Batı uygar
lığının ilerici hamlesini yapacağız ve buna rağ
men memleketin millî haysiyetini kurtararak ko
münizmin aldatıcı ilericilik vasfından kurtula
rak yürüyeceğiz. «Hayır efendim biz gidemiyo
ruz, bizim millî şuurumuz var, ileriye gide
miyoruz» diyemeyiz. Mecburuz gitmeye, koşu
ya çıkmışız. Bizi kurtaracak yol budur. Ama 
bunlardan temizlenerek giderken de bir öğret
mene hassasiyeti itibariyle, fazla ilerici olur da 
bir adım fazla giderse gel, komünist haindir, 
dediniz mi dâvayı kökünden yakarsınız. Halkla 
öğretmeni karşı karşıya getirirseniz dâvayı kö
künden yakarsınız. Yeni bir nesil meydana ge
lir. Her şeye rağmen öğretmeni köyde dövdü
rürsünüz, fakat öğretmenin meydana getirdiği 
o nesil ana ve babalarına karşı gelir, onları 
tokatlar günün birinde. Cemiyeti birbirinden 
ikiye ayırırsınız, öğretmen deyip geçmeyin. 
Maarif camiası ile de lüzumundan fazla oyna
mayalım. îşte vekil komünist değil, müsteşar 
komünist değil, umum müdürler komünist de
ğil. Ama falan öğretmen falanı demiş. Bun
lar her yerde olur kardeşim... Yalnız bunları 
muayyen . dozunda bırakmak lâzım. Muayyen 
dozunda bırakamazsak tam dejenere ederiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, önergenin aleyhinde 
konuşurken bir noktayı ilâve etmek isterim. 
önergenin lehinde konuşan arkadaşlarımın, ko
münizme karşı fart-ı hassasiyeti olan arkadaşla
rımı mâkul görmek zorundayım. Her insanın 
hissiyatı bir olmaz. Nefret eder, komünist gö
rünce kurdeşen bile döker, huydur bu. Ama 
arkadaşlar kendi hissiyatından çıkmalı insan. 
Çok ideal, anti - komünist bir adam. Kitap yaz
sın, toplantılara iştirak etsin filân.. Fakat bü
yük Türk politikasını kendi hissiyatının arkası-
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na takmaya çalıştı mı işin içinden çıkamayız. 
Çünkü bu memlekette sosyalist var, sosyal Dev
lete inanmış var, ilerici var, envai var. Bu 
kütleler böyle sivri noktalara gittikçe, bu küt
leler karşı karşıya muvazene bozukluğu yapar. O 
arkadaşlarımın da hassasiyetlerini bu şekilde te
lâkki etmelerini rica ederim. Ve bugünkü Ma
arif bence en mesut bir seviyesindedir. 

Bakın, şimdi gülen arkadaşlarıma söyliye-
yim: Kalkıp öyle insanları tenkid ediyoruz ki, 
o tenkid ettiğimiz insanları piyasaya çıkaran 
insanların niye heykeli yapılmadı diye kızıyo
ruz. Garip bir tecelli; aynı insan muayyen bir 
hizbin kampında ise evliya, bir başka hizbin 
kampında ise komünist, Böyle bir şey olmaz, 
böyle bir damga olmaz. Ciddî olarak Maarif 
Bakanlığı camiası bugün bütün dedikodulara 
rağmen komünist olmıyan, sağcı da olmıyan 
bir heyet tarafından idare ediliyor. Talim ve 
Terbiye Heyetinin hatası varmış, olabilir. Hat
tâ sayın arkadaşımızın verdiği yatırım politika
sının aksaklıkları üzerinde de durmıyacağım, 
çünkü tetkik etmiş değilim. Bunlar da olabilir. 
Ama bütün bunlar ayrı ayrı konulardır. Bu-
koııuyu bir gensoru haline koyabilmek, yani bir 
bakanı siyasi sebeple düşürmenin yolu, ancak 
Saadet Hanımın takririnde olduğu gibi millî 
menfaatlere aykırılık cihetinden olur. Bakana 
kanuni sorumluluk izafe edildi. Kanuni sorum
luluğun filân yeri gensoru değildir. Gensoru 
yalnız bakanı siyasi hatasnıdan düşürmenin 
münakaşasını yapar. Saadet Hanım buna öyle 
inanmış «sen solculara fazla yüz verdin, sonra 
ayrıldın ama verdiğin bu yüzün birtakım zi
yanları oldu, binaenaleyh çekil» diyor. Bu bir 
görüş olabilir. Ama bunun dışında birtakım ta
sarruflarla, falan adam gitmiş de, Almanya'ya 
Ahmet gidecekmiş, Mehmet gitmiş falan... Bun
lar gensorunun konusu olmaz. Açıktır genso
runun mânası. Bakan da siyasi suç olacak. 
Türk Maarifinin, Türk toplumu Batıya do<h'u 
her attığı adımda bu sıkıntıdan kurtulacağı 
inancındayım. Türk toplumu Batıya ne kadar 
yaklaşırsa Maarif bu türlü töhmetlerden o kadar 
uzaklaşır. Allah göstermesin, bir an, geçici bir 
devre Türk toplumu Batıya gitmekten alıkalsa, 
misal olarak iki sene müddetle Batı cerevanla-
rı, batılılaşma Türkiye'de dursa, bütün Maarif 
silme komünist olur. 
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Bumla»:' karşılıklı potansiyel meselesidir. 

'Türk toplumu Batıya doğru süratle ıgittikçe 
maarif idamlardan kurtulur - bence düne na-
ızaran daha; az itinanı altodadır. - Hep beraber 
dayamışıma ile bu işin içinden çıkarız. Ahlâk 
ıbazuluyor. Hangimiz çocuğumuzun ahlâki nite
liklerini takibedebiliyoruız? Bugünkü aile me
şakkatleri, bugünkü ailenin sosyal dertleri1 

öyle ileri emiştir .ki, ibinçıok aile çocuğunun evi
ne girip çıktığını kontrol edebilecek vakit: 
ıbnlamoıyor. Bunlar ibıüyülk problemler. Ytoksa 
falan romana okunmuş, falan gazetedeki açık 
resımi görmüş, bu meselelerin modası ıgeıçmiş'-
Itir. Bunlarla uğraşacak vakti yok Türkiye'nin. 

Hepinizi sevgiyle selâmlarım, maarif camia
sına muvaffakiyetler dilerim. Türkiye 'ninı 
maarifinde bu kalbîl dedikoduların sonu olma
sını dilerim. Takriri veren arkadaşıma ve bil
hassa komünizm allerjisi olan arkadaşlarımla, 
hüsnüniyetlerine inandığım için, bu işi kendi 
'hassasiyetleri ölçüsü içimde değil, cemiyeti 
idare edebileceği dozda ele almalarını rica 
ederim. Tekrar tekrar hürmet ve saygılarımı 
sunarım. (Orta sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki tak
rir gelmiştir. 1 ncisi Hasan Aksay, Nilhat 

• Akay, Cihat Billgehan, Turhan Bilgin, Nazmi 
özoğul arkadaşlarımız tarafından verilmiştir. 
Takrir şudur : 

«Karar safhasında Millelt) Meclisinde ekse
riyet bulunmadığını arz ve yoklama yapılma
sını teklif ederiz.» 

İMuhterem arkadaşlar, gensoru görüşmele
rinde, görüşnıeler bittikten sonra güvensizlik 
takriri geldiği takdirde o takrir Anayasa hük-
ımıüne göre bir tam gün <geçtilkten sonra oyla
nacaktır. Ona »göre oylama esnasında da bir 
karar almış 'olabilmek için, şüphesiz ki, ekse
riyetin bulunması lâzırmgeleeektir. Bu bakım--
dan bu takririn zamansız verilmiş olduğu ka
naatindeyim. Bir (güvensizlik önergesi gelmedi-" 
ği takdirde müzakereler bitmiş olacaktır. 

Onun için bunu oyunuza sunmuyorum. 
İkinci takr i r ; Sayın Bayii öztürk tarafın

dan verilmiişıtir. «Vakit gecikmiştir, Meediısi-
mizde ekseriyet kalmamıştır, konuşacak pek 
çok hatip vardır. Bu itibarla ımözalkeTelerin ge
lecek oturumda devam etmek üzere 'oturumun 
kapatılmasını arz ve teklif ederim» diyor. 
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(Muhterem' arkadaşlar, zaten vakit geç-

iniştir. Riyaset mevcut söz istemiş arkadaşla-
Tin mümikünl olduğu kadar ç/oğunun konuşa-
Jbümesini teminen takatimizin müsaadesi nisıbe-
tdnde müzakereye devam arzusunu ifade etmiş
t i . Ancak, saat 19,30 olmuştur ve daha öner-
ıgenin lehinde söz almaş -olup da konuşmamış 
10 arkadaşımız vardır, önergenin aleyhinde 
de söz almış ve konuşmıaımış: henüz üç arka
daşımız ilaha vardır. Bu arada, şüphesiz ki, 
Balkanın da tekrar konuşma ihtimali vardır. 
Şüphesiz ki, ıbu görüşmıeler bu akşama bite-' 
cek değildir. Onun için, şimdi burada, mü-» 
zakereleri kapatacağım. Ancak kapatmadan ev
vel verilmiş olan iki takrir vardır. Onları oku
tuyorum : 

iSayın Başkanlığa 
ıGrensoru müzakerelerinin bitimine kadar 

Yüksek Meclisin her gün saat 15 te toplanma
sına arız ve teklif ederim. 

Burdur 
ıFethi Çelikbaş 

ıS ayını Başkanlığa 
Meclis gündemi çok mühim ve müstacel me-

vaddan bulunan kanun tasarıları ve sözlü soru
larla fazlasiyle mahmul vaziyettedir. 

Uzun zamandan heri sıra bekliyen tasarı-. 
ılarm ve sözlü soruların biran önce müzake
relerine fırsat verilebilmesi için; 

Mezkûr gensorunun biran önce sonucumun 
alınabilmesini temin zımnında Yüce Mecli
sin her gün saat 15 ten 20 ye kadar aralıksız 
olarak münhasıran bu konu üzerinde müzafce-
releıre devam edilmesine karar verilmesini arz1 

ve teklif ediyorum. 
(Erzurum 

kiyasettin Karaca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 

karar verme tâbiri vardır. Biz de, verdiğimiz tak
rirde karar nisabını arz etmiştik... 

BAŞKAN — Efendim, evvelce okuduğum ve 
sizin de imzalamış bulunduğunuz takrirdeki «Ka
rar safhasındayız» ı Riyaset şöyle anlamıştır : 
Konuşma mevzuumuz gensoru önergesi üzerinde
ki konuşma olduğu için, bunu başka türlü anla
maya imkân yoktur. Binaenaleyh o noktadan oy
lamadım. Meclisimizin teamülünü biliyorsunuz. 
Anayasa hükümlerini biliyorsunuz. Karar almak 

— 355 — 
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lâzım geldiği zaman nisabın bulunması lâzımdır. 
Ancak, müzakereler devam ederken bir nisap ara
mak mecburiyeti yoktur. Gensoru önergesi görüş
melerinde karar, şayet geldiği takdirde güvensiz
lik takriri, bu takririn oylanması safhasıdır. Bi
naenaleyh, bu izahatım zannediyorum zatı âlinizi 
tatmin etmiş olacak. Yoksa Meclis yarma mı ta
lik edilsin, öbür güne talik edilsin için, biz Mec
liste 226 nisabını ararsak, bu Meclisi elbirliği ile 
çalışmamaya mahkûm etmiş oluruz. Teamülümüz 
de o merkezdedir. Meclislerin taliki hususunda 
aldığımız kararlarda, Riyaset Makamı Meclis İç
tüzüğüne sadık kalmak bakımından, Heyeti Umu-
miyenin görüşünü almaktadır. 

Seyfi öztürk arkadaşımızın takririni «Bugün 
görüşmeyi kapama» dediği için oya koymuyo
rum. 

16 .11.1964 0 : 1 
Fethi Çelikbaş ile Gıyasettin Karaca arkadaş

larımızın teklifi bir noktada birleşmektedir. «Bu 
gensoru önergesi görüşmeleri bitinceye kadar 
Meclis hergün saat 15 te toplansın» denilmekte
dir. Karaca arkadaşımızın önergesi, buna ilâve
ten, bu çalışmaların 15 ten 20 ye kadar devam etme
si merkezindedir. Evvelâ gensoru münasebetiyle 
hergün çalışmamız hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Hergün 
çalışılması kabul edilmiştir. 

Hergün saat 15 ten 20 ye kadar çalışılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17 Kasım 1964 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,35 

> o < ..«.•• 



Millet Meclîsi 
GÜNDEMI 
7. BİRLEŞİM 

16 . 11 . 1964 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCl DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 

Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre
since, takibettiği eğitim politikası üe Bolu Mil
letvekili Kâmil İnal'm, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedefine ve prensiplerine uymıyan durum
lar hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/3, 11/4) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/710) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Enerji Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu

ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

7. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

8. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Ealık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma 
binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair 
işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/783) 

9. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

10. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

11. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

12. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıç-
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/795) 

13. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştırı
lan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin katı 



olarak tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/796) 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna ve 
bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/797) 

15. — Giresun Milletvekili îbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

16. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin 
hudutlarında değişiklik yapıldığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/799) 

17. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'in, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

18. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

19. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanlıoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/802) 

20. — Rize Milletvekili Arif ,Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/803) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve 
tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi 
sağlanıp sağlanmadığına dair Ticaret ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/804) 

22. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa,, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâfı 

olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/805) 

23. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilon kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

24. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

25. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

26. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

28. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

29. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-* 
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi^ 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ye İs-. 
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 



31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

32. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

34. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

35. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

36. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

37. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

39. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 

sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

40. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

41. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

42. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

43. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

44. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

45. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

46. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

47. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki id-



diaların doğru olup olmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/833) 

48. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat'ın, Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

49. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman, ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın Mme aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/835) 

50. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

51. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

52. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
m, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/838) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/841) 

56. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 

ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

57. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

58. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

59. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

60. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

.61. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/847) 

62. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lunmıyan bölgelerinde av silahlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

63. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

64. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka-

53. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/839) 

54. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 



rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

65. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, il
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair imar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

66. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

67. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

68. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

69. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

70. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

71. — Adana Miletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

72. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

73. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 
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1 74. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
I Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
I için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 

hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

75. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
I Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan/ Romalüar-
I dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu-
I ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se-
I bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba-
I kanlarından sözlü ısorusu (6/861) 

76. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
I Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
I bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se

bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtıma 
I Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

77. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırh ve Karaman 

I köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme-
I sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak-
I kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın

dan sözlü sorusu (6/863) 

I 78. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 

I dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

I 79. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
I hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla-
I rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı-
I ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
I dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 
I 80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
I lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tiitün-
I lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair CKirn-
I rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

I 81. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
I lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
I tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil

memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

82. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka-

| nından sözlü sorusu (6/868) 



83. — Edirne Milletvekili Fahir (Hritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

85. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
m, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmınım en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

86. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

87. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

88. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

89. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

90. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 
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91. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/877) 

92. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

93. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ım, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktınldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

94. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Raybankta vukubulan suiistimaller
den ne zaman haberdar olunduğuna ve zama
nında gerekli müdahalede bulunup bulunulma
dığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/880) 

95. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

96. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

97. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yanm kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

98. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

99. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 



100. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair İmar ve îskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

101. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

102. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

103. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, 
sokulan otomobillerden, yalnız Gümrük Ver
gisi alınması yolunda bir mevzuat değişikliği 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/889) 

104. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

105. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

106. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

107. — Edirne Milletvekili Fahir Giritoğlu-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

108. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

109. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlanndan sözlü sorusu (6/895) 

110. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, İzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

111. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

112. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'in, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

114. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

115. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkaıı-
co köyüiıO yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yırdım Bakanından sözlü sorusu 
(6/flOl) 

116. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan îzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

117. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş-
kanmdan sözlü soruşu (6/903) 
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118. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'm, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

119. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış Trir gerici
lik alcımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

120. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus baraj gölü içersinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

121. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Balkanından SÖ2İÜ sorusu (6/907) 

122. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'in, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

123. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

124. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

125. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair îmar ve tskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

127. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/913) 

128. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

129. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

130. — Sivas Milletvekili Güner Sansözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

131. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin îkizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

132. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/918) 

133. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - îlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul karannın 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

134. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

135. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

136. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 



137. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

138. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba-
kanllarından sözlü sorusu (6/924) 

139. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözdü sorusu (6/925) 

140. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

141. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

142. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

143. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yollun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakamların
dan sözlü sorusu (6/929) 

144. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

145. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 
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146. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-

nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

147. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça 'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

148. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

149. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

150. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ballın
ın, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, ' «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

151. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

152. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

153. — Samsun Milletvekili llyas Kıllıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

154. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

155. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-



nm Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

156. — Samsun Milletvekilli Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

157. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

158. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol-

> duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

159. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair; Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

160. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılamadığına 
dair, Dışişleri Bakanından eözlü sorusu (6/946) 

161. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

162. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, imar ve iskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

163. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

164. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, istanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

165. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Özel öğretim kurumları 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 Sarıibrahimoğlu 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) [Dağıtma tarüri : 
15 . 1 . 1964] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, içişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

3. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

X 4. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settdn Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'in, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve içişleri, Adale* ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
16.. 6 . 1963] 

5. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
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Meclisi S. Sayısı: 458 ve 458e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

X 6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı: 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı: 368) [Dağıtma tarihi: 17 . 8 .1963] 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18 .10 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 .1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, bölge tiyatrolan kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) 
(S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 15 . 7 .1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1363] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komstycn raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26. 9 .1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10.1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) (S. 
Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi : 24 .10.1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Dağıt
ma tarihi : 24.12 .1963] 

9. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sayısı : 
706) [Dağıtma tarihi : 7. 5 .1964] 

10. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14.7.1964] 

(Millet MecM 7. Birleşim) 




