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İçindekiler 
1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

3. — Gensorular 

1. — istanbul Milletvieiküi Saadet Ev-
ren'in, Millî Eğitim Balkanının, ifa et
tiği hizmet »üresinee, ıtafeiibettiği eğitim 
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politikam ilıe Bolu Miüetvıelkil'i 'Kâmil InaT-
ın, 5 Yıllık Katanıma Plânınıın hedefime 
ve prensiplerine uymayan durumlar ıhak-
Ikınıda Anayasanın 89 ncu mıaddesd gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/3, 11/4) 359:403 

4. — Düzeltişler 403 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Mil
lî Eğitim 'Balkanımın ifa cttiğ'i lıizımet süresince, 
takiibettiği eğitim politikası i k IBolıı MilteJtA'e-
ıkili KAımil. İııai'ın, 5 "S'rîIı*R K-alkııuna Plânının 
hedefine ve prensiplerine uymıyan durumlar 
iluıkfcında, Anaiyaısanm 89 ucu nraddesl gereğin
ce, gensoru açılması/na dair verdikleri önerge
lerin kabulü üzenine ıbaslıyan gensoru görüş
melerine devanı olundu. 

Açılan gensorunun bitimine kadar her gün 

SOIİL 

Sözlü sorular 

1. — Sivas 'AJiMeıt vekili Tahsin Tüıkay'm, 
asayişi teminle görevli zabıtamın 'kanun dışı tu
tun) ve (kıvranışlarını önlemek kin alınmadı dü
şünülen tedbirlerin uiekır olduğuna dair istizlü 
'soru önergesi, İçişleri Bakanlığına .y.-öıvfU'i'i'îıınıiş-
{ir. ((i/980) 

2. — Ordu Milletvekili tytdi Pehiivanoğlu'-
nun, Turizıın ve Tanıtına eski Bakanı Nnııottin 
Arıiıçoğlu'nun, 80 . !) . 1964 tarihindeki Avru
pa tetkik seyahati esnasında Yugoslavya'ya 
uğrayıp lKıvli'1 Başkanı Tito ile özel görüşme 
•ya).).11') yapmadığına dair «özCü ısoru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/98l) 

8. — istanbul Milletvekili Zeki Zereıi'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğü ne dair «özlü soru önergesi, I.^şişleri ve 
Turizm re Tanııtma [bakanlıklarına gönderi İni iş
tir. (6/982) 

ısaat 15 iten 2Ü ye ıkadar çatiKilmaisa İkaıbııl edildi. 
17 Kasım 1964 Sah günü saat 15 te toplanıl

mak üzere (saat 19,85 te) Birleşime son verildi. 

(Başkan Kâtip 
Fıtad Hinııcn Yozgat 

İsmet Kapısız 

Katip 
Amasya 

Nevzat Şener 

ILAH 

4. — Aydın .Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
•K ıbrıs Adaşımın taiksfiıni konuisunda ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesii, ıBaş;l>akanlı
ğa ve Dışişleri Bakanlığıma günde rilmlştir. 
(6/988) 

5. — Aydın Mililetvekili Hikni Aydınçer'in, 
Kıiısya ile Hükümetimiz arasında yapılan Kül
tür Anlaşmasının mıahiyet ve şümulünün ne ol
duğunu dair sözlü soru önergesi, Başbakanlı
ğa ve Dışişleri Bakanlıklarına gönderilnıiştir. 
((i/984) 

Yazılı soru 

I. — Kelime Milletvekili Fahir Cliritiioğlıı'-
nıın, Batı Almanya Hükümetinin, F. A. O. ter
tibinden ve tanıamı kağış olmak üzere, l)ir -mil
yon Maıkiıık suni gübre göndertmek istediğine: 
ıbakanlıkça cevap verilmediği şayiasının doğru 
olup olmadığına dair yapılı soru önergesi, Dış
işleri ve Tartan Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/580) 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Puad Sirmen 
KÂTİPLER İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt) 

2. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, birlieşimi 
açıyorum. 
• Yoklama yapılacaktır. Lütfen anahtarı 

sağa çevirip, baya/ düğmeye İbasınnz. 

(Yoklama yapııldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere ıbaşl i'yoruz. 

3. — GENSORULAR 

/. — istanbul Milletvekili Saadet Kvren'in, 
Millî 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 du
rumlar hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
(jereğince f/ensoru açılmasına, dair önergesi 
(t l/P,, 11/i) 

BAŞKAN — Söz ısırası Sayın I Tasan Aksay'-
ındır, il)uyurun. 

İTADAN AKS AV (Adana) — Muhilvivm 
Milletvekilleri; •Millî Uğitim Bakam Sayın İb-
rabiım Ökt'cım ve onun .Millî Eğitim politikası 
Büyük Mvclisin «hükmüne iktiran vdıecek ibir 
tarz içinde y!ülk.sıelk huzurlarınıza getirdim iştir. 

TıiiLik:ly:o 'inin yaıi'inııuı sekil ve yön vereee'k 
olan niıidî eğitimi p(yiitiika«ı '»'iıbi, hayati bir 
mevzuu n'Jo almadan önce ıbâzı asas ve pııeıısılp-
lerin tayin ve tesibiıt'iınde fayda, hattâ zaruret 
olduğu kanaat imleyiz. 

'Mıcclis zatbıtları tetkik edildiğinde, -AFİ l!lî 
'lOğiti'inin 7)aıM"ilor üstü 'bir'konu olaraık «de alnı
nı ası gerektiği ihususıınaın ıbütün partilerce ıs
rarla tecribit edildiği »öımlmejkıtediir. Bu sürü
şün sözde kalmadığını «j'üısteren ınlsaillerin 
çokluğu ve açıklığı ise nıeımnuniıyet vericidir. 
Nit'eikinı 196*3 Bülçe müzakerelerinde A. I*. 
ı>Tiıp sözcüsü, millî ıbir vazifenin şuuru ile 
zaınanın O. H. I*, li Bakanı Sayın Şevket Kaşif 
llatiboğlu'nım aşırı ceıvıyaular karşısı ndaki 
tutumunun yanında ve yardımında olacağım! 
ifade nlmis ve Savın Hatilboğlu'nu ailk ısilaım ıs

tık. Bugünkü teukidlerimizi de aynı »'örüş acı
sından yapacağız. 

Konunun bir özelliği 'vardır. Bu -özellik, 
tas alıp pencere camı kıran adaman «uçlukığu-
ıııı ortaya kovuştaki [basitlik 've güçlük farkı-
dır. İçtimai ilimler 'iâboratuvara .»•hine yolun
da isekr de, rakamlarla ifade İHIIIÜII ilimle
rin nıünaikaşasızlığına heraiz varamaımıslır. 

Bu sebeple, ıbir politikadı ve nonıın yönünü 
teshil <>'İ!İ)i içtimai hâdiiselerde aııübim olan 
'inlüııi'ei'il sebepler değildir. Yalnız sebeplerin 
tümünün ı>'öıüııüşii, durumun ve yönün tâyini
ni müınikün kılacaktır. Ancak, tüm sebepler 
Nariilı 'bir ikana at'e »ütüreıbilir. icraatlarla mün
ferit isabetli '.hareketler veya hatalar lıeıikes 
için 'mümkündür, fakat hataların da, sevaplar
ın da ıbir düzen içinde cereyanı, niyetler he
saba katılmaksızın izah edilemez. 

Konunun bu bususiyeti ve Sayın Bakanın 
•»•eçımiş tutuımunun ikazı, sarih neticelere va-
ra'bilmemiz için, iki noktaıyı daha tesıbit etmemizi 
faydab kılnıalktadıir. 

a) Sofizme kaçılıp münakaşa götürmez de
ğerlere <>'öz yumulmamalılır. 'Bunu bir örnek
le ifade etııııck icaıbedcrse: 

Sayın ibrahim Öktem 28 . 1 . 1964 tardı in-
ıde Senato'da bir «özlü isoruya verdiği cevapta: 
-cilt 17, sayfa 536- «Bu 'biraz da cemiıyetin ge
lişen, cemiyetimizin lıenüz tam mânası ile bir 
ahlâki zemin üzerine oturmadığını ifâde eder» 
demektedir. Tarihin en büvâiık ve en şerefli mil-
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tat inin 'bir ahlâki zetmim üzerin© oturmadığı eüibet-
te isnadedileımez. Hele ıbunu Millî Eğitlion 
Bakamı hiç söylıiıycomez. ıBir fikri ımüdafaa içtin 
ide ollsa anânevi değerlere ıbu derece göz yu
mulmamalıdır. Aksi takdirde /münakaşalar 
çıkmaza girer. 

ıb) Konuşmalar kasdeditoneyen sekilide tah
rif ve tefsir edilerek lıilssî ve alerjik atmosfere 
sokıılmalmalıdır. Meclis zâibıtları tetkik edildi
ği zaımam bu konuda Bayın öktıem'ıin diğer bü
tün vekillierden çok farklı ıbir üslûbun sahilbi 
olduğu göııüllmıeJktedıir. Bu üsflaıp müzakerlerin 
selâmetle cereyanı içim son derece gayıniıinuva-
fıktır. 

Bir misalle arz edelim : 
23 . 2 . 1964 tarimli tutanak dergisi. Milllî 

Eğitim Bakanlığı Mitçe nıüzafcereılıerinde; (cilt 
27 sayfa 636) Sayın ötotemı (biraz sonra, itiraz 
üzerine olmadığına söylediği mevzuu lıissî cep
heye aktarıcı şu hayalî tatbloyu çriziyor : («Türk 
Cemiyetlini Tanzimattan evvelki şeriatçı) rejih 
mo götürmek, bugün 'benzeri birtakımı ımüslü-
oıan ülkelerdeki kurallara dönmek arzu edili
yorsa buna kimsenin gücü yet/miyecektir, dün 
olduğu gibi... (Alkışlar, sağdan soldan gürül
tü ler) (/Himraılş ıbunu arznı 'öden sesleri)... 

'Efendim kimseye söylıamiyorıımı, sözlerimi 
size alit değü... (Gürültüler) (Beyefendi llûtfed&ıı 
bu memlekette mevcudu!an bir zihniyete işaret 
ötmek istiyorum. 

REMZİ: ŞENEL (Denizli) — Bu .meımle-
kette yok ıböyle 'bir şey. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM 
ÖK'TEM ((Devamla) — Olmadığını ıbem de söy
lüyorum beyefendi.) 

Sayın Bakan, koıi'uşınaısunda görüldüğü gi-
Ibi Ibir iddiada bulunlmıaiktadır. «KJimımiış bunu 
arzu eden» seslerine oevalben, «efendim, k'iım-
ısoyo isöylemDyornm» domieiktıe; «Bu mıemliefcettie 
ydk böyle ıbir şey» sözüne de «Olmadığını ben 
de soluyorum ıbcjyiefendi» cevaibıinı 'vermıefctediır. 

İtirazlar olmasaydı, (bu ithamların kimseye 
yapılın aldığım i hangi zekâ anlıyaibilir! bu söz
lerin söylemişinden, /memlekette (böyle bir 
şey olmadığımı Sayın ibrahim öktemı'in söy-
•lieımıek istediği kastını hangi mantık bulabi
lirdi? 

iddialar sarili ve isnadedilen kimseler Mi
li olmalıdır. Hayalî iddialar ve İni şekilde 
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hissî cepheye çekişler, durumun selâmetle mü
zakere ve aydınflıığa kavuşturulmasına /manîdir. 
Bu müzakerelerde de konunun sikleıt /merke
z/inin duşa çekilmek istemişini 'birçok .misâllerde 
görüyoruz. 

Simdi Millî Eğitimi Bakanı Sayın İbrahim 
öfetemıin durumrunm ihâdisieleınle teslbitc 'geçe
lim. 

Mevzuun can damarı Sayın Saadet Evren 
iilanıımefenjdinin açık ifadesinde, tüyler ür
pertici iradesindedir. «Bir sol gayret (bir düş-
ıman istilâsı gibi mekteplerimizin içine gir
im î t ir.» Sözü 've bu sözü söyleten sebeplerdir. 
Bu sözü söyleten sebepler ortaya konduktan 
sonra üııer şeiy teferruaıtıtır. Bir /bakanı ithama, 
•tek başına /yetecek 'hâdiseler Ibile ıbu felâket 
deri yanında çok 'bodur, çolk nriilkroskoıbik görü-
nedektir. Esas ıbudur. Mevzuun (mihrak nok
tası soldur. Ama, Iben tamamen işlenmemiş 
'biı* yönden ele alacak, Sayım ibrahim ok
tanı'in kendi sözleriyle, vakıalarla tüm görü
nüşünü temin liçin 4 ibölümde arza çalışaca
ğım. 

1. Mesuliyet ideali, 
2. İcraat, 
3. Millî Eğitim teşkilâtının durumu, 
4. Tâyinler ve öğretmenler Federasyonu. 
1. Mesuliyet ideali, 

Millî Eğitim, Türk istikbalini yapma ve kur
ma mesuliyetini taşımaktadır. O fertleri ve top
lumu aydınlığa çeken müesseselerin başında en 
şerefli mevkii işgal eder. Bilhassa böyle bir Ba
kanlıkta her Bakanın, vazifesinin ehemmiyeti ile 
mütenasip bir mesuliyet ideali taşıması lâzımdır. 
Bu mesuliyet duygusu ölçüsünün, keyfî ve indî 
olmaması, Bakana göre değişen tutumlarla is
tikbalimizin bozulmaması gerektir. Burada mesu
liyet ideali başta millî iradenin arzusu dışına çık
mak korkusu olmalıdır. Bunun aksi davranış Ba
kanı, Bakan yapan yani bir teşkilâtın başı ve en 
yetkilisi kılan millî irade adına hükmediş, biz
zat kendi kendini nakzeder. 

Sayın İbrahim Öktenı'in millî irade karşısın
daki durumuna bakalım: 

Büyük Meclis bir konudaki tutum ve temayü
lünü Meclis çalışmaları ile izhar eder. Millî Eği
tim konusunda Sayın İbrahim öktenı'in Bakan
lığa geldiği günden bugüne kadar genel görüşme 
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ve gensoru açılmadığına göre, Büyük Meclis 
iradesini bütçe müzakereleri, sözlü sorular ve 
gündem dışı konuşmalarla izhar etmiştir. 

Sözlü sorular, 
4 . 1 . 1964 tarihinden bugüne kadar Sayın 

Bakan Millet Meclisinde 22 sözlü sorudan ancak 
ikisini cevaplandırmıştır. Sözlü sorular karşısın
daki tutum ve davranış, murakabeye verilen 
ehemmiyet budur. 

Gündem dışı konuşmalar, 
Gündem dışı konuşmalarla yapılan ikazlar, 

meselâ Gökhan Evliyaoğlu'nun konuşmaları asa
biyetle karşılanmıştır. Eskişehir Kongresine Müs
teşar ve bütün umum müdürleriyle hesap ver
meye giden ve şahsında Bakanlığı rencide edici 
muameleye mâruz kalan Sayın İbrahim öktcm'-
in, Meclise hesap verme konusundaki bu davranı
şı cidden ibret vericidir. 

Burada bir noktayı sarahat ve ehemmiyetle 
tesbit etmek isteriz. Türk istikbalinin mimarları 
olan, Atasözlerimizde öğrettiği tek kelimenin 
değeri en büyük ölçülerle ifade edilen, bizimse 
binlerce kelime ile minnet borcu olduğumuz şeref
li Türk öğretmenine saygımızı, malûmu ilâm ka
bilinden de olsa, teyidetmek isteriz. Federasyon 
derken burada konuşan bütün hatipler gibi çok 
mahdut ve muayyen bir grupu kasdettiğimiz, bu
güne kadar cereyan eden birçok hâdiselerle sara
hat kesbetmiş olmasına rağmen, gerçeğin tekra
rında fayda vardır. Şimdi olduğu gibi bazan bu
na istismarı önlemek faydası da eklenir. 

Bütçe müzakereleri : 

Kifayeti müzakere takrirleri sebebiyle grup 
sözcülerinden başka kimsenin konuşamadığı, Sa
yın İbrahim öktem'in, Bakanlığı zamanında Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçe müzakeresinde Sayın Ba
kanın grup sözcülerinin sözlerini hafife aldığını 
açıktan göstermektedir. Sözlerine şöyle başlamak
tadır : Tutanak dergisinden okuyorum: 

(Birleşim 60, 23 . 2 .1964) 

(«MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım. 

Millî Eğitim Bakanlığının tasvibinize sunul
muş bütçesi dolayısiyle bilhassa grup sözcüsü ar
kadaşlarımızın eğitim politikamız üzerindeki gö
rüşlerini dikkatle takibettik. Bu konuşmaların 
büyük kısmı itibariyle, eğitim politikamızın çe
şitli yönleri üzerinde grupların her hangi bir 
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eleştirmesi değil, aşağı - yukarı, özür dilerim, 
daha ziyade sözcülerin şahsi intibalarıni aksetti
ren ve partilerinin takibettikleri politik anlayışa 
tercüman olan konuşmalar idi.») 

Parlâmentonun bütün gruplarının bu zihni
yet ve ciddiyetle karşılanmasını ibret verici bir 
tavır olrak mütalâa etmemek mümkün değildir. 
Bu bir Bakanın bütün parti gruplarını görüş açı -
sidir. Nitekim aynı görüş zaviyesinden kurtula
madığını dün Sayın Mehmet Altmsoy'un şahsın
da C. K. M. P. sini ithamiylc bir daha göster
miştir. Hem de bu davranış yukarıda görüldüğü 
gibi tenakuzlar içinde yapılmaktadır. 

Sayın Bakan, sözcülerin, hem gruplarının de
ğil şahsi fikirlerini söylediklerini söylüyor, hem 
de sözcülerin bu sözlerinin partilerinin takibettik
leri politik anlayışa tercüman olan konuşmalar 
olduğunu iddia ediyor. 

Parlâmentonun bütün gruplarını bu ciddiyet
le karşlıyan kimse belki bulunabilir. Fakat bu 
kimse Parlâmentoya karşı sorumluluk taşıyan bir 
Bakan olamaz. 

Dahası, sözlerine böyle başlıyan Sayın Bakan 
grup sözcülerinin sözlerinde arka düşünceler arı-
yarak devam etmiştir. Sözlü soru 2 gündem dışı 
konuşmalar ve bütçe müzakerelerindeki bu tavır
lar Sayın Bakanın millî irade karşısındaki hissi
yatını açıkça ortaya koymaktadır. Filhakika Sa
yın Bakanın gazetelere intikal eden beyanlarında 
basın toplantılarında da sık sık çok partili haya
tın oy avcılığı için bâzı konuları istismar ettiği 
iddiasiyle Anayasamızda demokratik rejimin te
meli olduğu ifade edilen, bütün hür dünyada da 
aksi düşünülemiyecek ehemmiyet taşıyan partile
ri, dolayısiyle demokrasiyi oy avcılığı ile tezyif 
etmekte, diğer taraftan insanı bir kanaate götür
mekte büyük açıklık taşıyan konuşmasının bir ye
rinde Saym Saadet Evren Hanımefendi okuduğu 
ve gayet güzel değerlendirdiği gibi, Anayasanın 
getirdiği geniş hürriyet rejimini de itham etmek
tedir. Bütün bunlar Sayın Bakanın Büyük Mec
liste yapılan tenkid ve temennilerden faydalana
bilecek bir zihniyet ve politika içinde olamıyaca-
ğmı bu durumda ise millî irade adına icra vazi
fesi göremiyeceğini göstermektedir. 

Nitekim bu davranışlarının tabiî neticesi ola
rak, tasvip görmediğini Sayın İbrahim öktem de 
bizzat söylemekte ve bu durumu Meclis kürsüsün
den şöyle ifade etmektedir: (Millî Eğitim Bakan
lığı bütçe müzakeresinde) 



M. Meclisi B : 8 17 . İl . 1964 Ö : 1 
«Kilerimi uzatıyorum .size ama ellerim mual

lâkta kalıyor.» 
Başka bir cümle : 
«İkide bir karsımıza çıkıyorsunuz arkadaşlar 

lütfedin.» 
Bu kendi ifadesi de gösteriyor ki, Sayın ibra

him öktem'in tutumu Büyük Mecliste tasvip gör
memekte tâbiri hususiyle «elleri havada kalmak
tadır.» 

Sayın İbrahim, öktem tenkidler karşısındaki 
bu tutumunu ve Meclis karşısındaki şu durumu
nu kendisi bu şekilde ifade ettikten sonra; top
latılan kitaplar konusunda Mecliste tebellür eden 
fikre, yaptığı tâyinler karşısındaki reaksiyona 
v. s. ye riayetkar bir davranış içine girmediği
ni ve politikasını şahsi olmaktan kurtaramadığı
nı, zabıtlardan okuyarak vaktinizi almaya lüzum 
olmadığı kanaatindeyiz. Zira bu zihniyet, böyle 
demokratik bir davranışa manidir. 

Toplatılan kitaplar mevzuu Sayın İbrahim 
Öktem'in yönünü en güzel şekilde göstermektedir. 
Mecliste bunun üzerinde gerektiği kadar durmuş
tur. Sayın Bakan bütün bunlara rağmen bu ic
raatı geçen birleşimde dahi savunmaya çalışmış
tır. Bu direniş cidden enteresandır. Kıır'anı Ke
rim için seviye ve saire derken «Türkiye'de komü
nist hareketleri», «Gençlerle Başbaşa», «Din ve 
Lâiklik», «Demokrasi Yolunda» gibi kitapların 
kaldırılış sebebini tabiî unutmak zarureti vardır. 

Seviye meselesi bahanesini sıkı tutmuş olan 
Sayın. Bakana sormak isteriz. 1 . 7 . 1964 tarih 
6752 sayılı tamimi ile okullara sokulması yasak
lanan «Toprak Mecmuası» ve «Dünya Anayasa
larında Din», «Türkçülük Nedir» de mi seviye 
meselesidir? .10 . 7 . 1964 t e 6753 sayı ile de «Bi
yoloji Acısından İnsan» okullara tavsiye edilmek
tedir. Mâna yönü kültür gümrüklerinde mahpus 
bıraktırılırken, madde yönü tek başına teşvik 
edilmektedir, hem de bütün bunlar; bu mevzu 
defalarca Mecliste görüşüldükten sonra yapılmak
tadır. 

2. İcraat : 
Sayın İbrahim Öktem'in. icraatını tâyinler ve 

beyanatlar olarak iki grupta toplayabiliriz. Tâ
yinleri 4 ncü kısımda öğretmenler Federasyonu 
ile mütalâa edeceğimizden bu kısımda beyanatlar 
üzerinde duracağız : 

Sayın İbrahim öktem'in beyanatları üç grup
ta hulâsa, edilebilir : 

a) İstismar, .-.- -
b) Bölücü beyanlar : 
.1. öğretmenleri, 
2. öğrenciyi, 
3. Halkı. 
c) Tenakuzlar. 
a) İstismar. 
Sayın İbrahim Öktem, karşısına çıkanı dini 

istismar etmekle suçlar. Bu isnatları delilsizdir, 
kimse inanmaz ama o inanır gibi söyler. Fakat 
kimse kendisi kadar din istismarcılığı yapamaz. 
Din adamlarından mütetşekkil bir topluluk bul
du mu neredeyse evliyazade olduğunu dahi söy-
I ivebil ir. 

Meselâ; Türkiye İmam - Hatip Ouklları Me
zunları Federasyonu kongresinde Sayın İbrahim 
Öktem şöyle konuşmaktadır : 

(İslâm Mecmuası sayı 76, sayfa 117) 
«Ömrünü din hizmetine hasretmiş, onun di

zinde büyümüş, onun din terbiyesini almış bir de
denin, bir ulu din adamı olan dedenin torunu
yum. Babam. Hafızı Kur'an, imamet yapmış bir 
din adamıdır.» Dedesi ulu bir din adamı olmak 
babasının imamet yapmış olması kimse için Ba
kan da dâhil, ne bir suç, ne de metih sebebidir. 
Vicdan hürriyeti ve lâyık olan bir memlekette; 
din terbiyesi alınış olmanın da şahsi hürriyeti için
de mütalâasından başka bir cephesi olamaz. Böyle 
bir konuşma komünizmden yabancı İslâm dev
letlerine kadar milletimizin din duygusunun istis
mar edildiği kanaatinde olmıyan kimseler için de 
tabiîdir, mümkündür. 

İİASKAN — Sayın Aksay, müddetiniz dol
muştur. Yazılı konuşmalar yirmi dakikadan faz
la olamaz. Konuşmanızı lütfen toparlayınız. 

MASAN AKSAY (Devamla) — Hemen lo
pa rhyaeağım efendini. 

IîAŞKAN — Konuşmanız daha ne kadar de
vanı. edebilir? 

BASAN AKSAY (Devamla) — Biraz daha 
var efendini, on dakika daha sürer. (Daha ko
nuşacaklar var, sesleri), (Devam elsin, sesleri) 

BAŞKAN — Muhterenı arkad-aşlar, bu hu
susu oyunuzla, halledeceğini. Bâzı arkadaşları
mız devam etsin diyorlar, bâzı arkadaşlarımız 
da daha .'konuşacaklar var diyorlar. 

Hasan Aksay arkadaşımızın ifadesine göre 
okuması daha on dakika devanı edebilccekmis. 
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Arkadaşımızın on dakika daha konuşmasını 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun efendim. 

HASAN AKS AY (Devamla) — Teşekkür 
enlerim. 

Sayın Bakanın din istismarı konuşandaki 
kanaatleri ve bu konuşmanın yapıldığı kongre
nin <din adamları kongresi olduğu nazarı itibara 
alınırsa, Sayın İbrahim öktem'in konuşmala
rında, şartları değerlendirişini başkaları mev-
zuubahsolsa asgari vatan hainliği telâkki edece
ği, sözleri söyleyişteki rahatlığı, Sayın Bakanın 
üzerine görüşünü kolaylaştıran kuvvatli bir ışık 
düşürmektedir. 

Bölücü ve ayırıcı beyanları: 
Bölücü ve ayırıcı faaliyetlerin nasıl tehlikeli 

bir ortam yaratmak gayesini güttüğünü Sayın 
Bakan 23 Nisan Çocuk Bayramı münasebetiyle 
yaptığı konuşmada isabetle ortaya koymuş, bö
lücü ve ayırıeılığın •millî varlığımıza kn«deden 
bir cereyan olduğunu ifade etmiştir. 

Bu teşhisin üçüncü güllünde.- 26 Nisanda 
Konya Öğretmenler Derneğinde aynı İbrahim 
Öktem, bir okul isminden bir mezhep çıkarmak 
gayretiyle öğretmenleri tefrike girmiş; «Tür
kiye'de demokratizasyonu ilk getiren köy ens
titüleri olmuştur'» demiş, öğretmen camiasını 
menşeleriue göre bir münakaşaya sürüklemek 
istemiş, geçmişte yapılan bir münakaşayı yeni
den alevlendirmek için kibrit çalmaya devanı 
etmiştir. 

Sanki münakaşalar köy enstitülerindeki tu
tum ve idare tarzı üzerinde yapılmış, vesikalar 
bu konuda verilmemiş, âmme vicdanında, ka
rara bağlanan bu husus değilmiş te, Türk köy
lüsünün temiz çocukları, .köy enstitülerinin şe
refli mezunlarına söz söyliycn varmış, onları 
diğer öğretmenlerden ayıran varmış gibi, Sa
yın Bakan, icabetsin etmesin bu mevzuu açmak
ta ve ayırıcı beyanlara devanı etmektedir. Me
selâ: (Birleşim 60 23 . 2 . 1964 tarihli tutanak 
dergisi) Köy enstitülerinden bahsederek. 

«Köyde yetişen bu çocukların elbette şehir
de imkânlar içinde büyüyen vatan çocukların
dan farklı görüşleri, düşünceleri, farklı davra
nışları olacaktır. Ama yine aynı makamlaı*ın 
verdikleri listeler içinde de takibedileıı öğret
menlerin adedi eğer elli ise bunun ancak 10 -15 
tanesinin enstitülü olduğunu, diğerlerinin diğer 
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menşeli insanlar olduklarını gördüm. Bunları 
ben neden bu kürsüden ifade ediyorum? Çünkü 
yıllar yılı haksız ithama mâruz kalmış bu in
sanlara, hakkın ve adaletin kendileriyle beraber 
olduğunu, 'bu yapılan isnat ve iftiraların yer
siz olduğunu efkârı umumiyeye anlatmak için» 

Sayın Saadet Evren Hanımefendi, Sayın 
Bakanın imam - hatip okullarını tehlikeli gös
teren sözlerinizden Örnekler okudular; 

13 . f) . 1964 tarihli basın toplantısında, ise 
Sayın Bakan, (14 . f> . 1964 tarihli Tlııs Gaze
tesi.) 

«Sol cereyanların durumu ve nereden geldi
ği malûm, aşırı sağ cereyanlar ise son zamanlar
da su üstüne çıkmış ve tehlikeli olmıya başla
mıştır. Sağ cereyan dinî duygulan istismar eder» 
dedikten sonra yabancı İslâm devletlerinin mil
letimizin din duygusunu istismar ettiğini, söy
lemektesiniz. 

Sayın llbrahim Öktem bu beyanlarında «So! 
cereyanın durumu ve nereden geldiği malûm» 
demek ve dikkatleri İslâm dinine çekmek ister 
kon ümidetmek istediğimiz için, elbette diyecek 
söylivelim: Komünizm tehlikesini hafifsemek ve
ya bu tehlikeyi hafif, basit kıymetsiz göstererek 
tehlikeyi bin kat daha şiddetlendirmek düşünce
sinde değil, isnattan başka bir şey olmıyan diğer 
lıususun şiddetine işaret etmek için lx>yle konuş
maktadır. Müslüman milletimizin yabancı devlet
lerin istismarına kapıldığı açık bir iftiradır. Bu 
iftiralar size isnadedildiği halde niçin reddedip 
efkârı umumiyeye açıklamıyorsunuz da, «Bun
ları ben neden bu kürsüden ifade ediyorum?» di
ye mevzu ile alâkasızlığını sizin de pek iyi tak
dir ettiğiniz hususları; hiç, mevzuubalhsedilme-
miş bir içtimada, sorulan soruları ve bahsedilen 
konuları açıklamak üzere yalnız bu sebeplerle 
yaptığınız konuşmada ortaya döküyorsunuz. 

«Bunları ben neden bu kürsüden ifade edi
yorum?» Diye sizin de kendi kendinize hayretini
zi mucibolan sözlerinizde, demin de okuduğum 
gübi. «Köyde yetişen bu çocukların elbette şehir
de imkânlar içinde büyüyen vatan çocuklarından 
farklı görüşleri, düşünceleri, farklı davranışları 
olacaktır», diyorsunuz. 

Sayın Bakan; ben de köy çocuğuyum ve or
taokula gitmek için köyümden ayrılırken elde 
dikilmiş elbiseyle çıktım. Fakat şeJhir çoeukların-
'dan da benden daıha kötü şartlar içinde olan 

— 363 — 



M. Meclisi B : 8 17 . 1 1 , 1964 O : 1 
çoktur. «Şehirde imkânlar içinde büyüyen çocuk
lardan farklı görüşleri, düşünüşleri, farklı dav
ranışları olacaktır» diyorsunuz. Ne demek bu? 
Neden farklı duyuyor, farklı görüyor, farklı dü-
şünüyormuşuz? Bu bir hatadır, bu bir iftiradır. 
Biz aynı milletin, aynı kültürün, aynı harsın ve 
aynı toprağın çocuklarıyız. Bu farklı görüŞ; 
farklı davranış, farklı düşünüş ne? Elbette her 
fert arasında tabiî olan teferruattaki görüş ve 
•düşünüş olamaz. 

«Bunları ben neden bu kürsüden ifade ediyo
rum?» derken söylemediğiniz sebepler içinde, şu, 
var zannettiğiniz farklar, sebebi de varsa, çıka
rın bu sebelbi ortadan böyle bir fark olamaz. 

Köy enstitüsü mezunlarını diğerlerinden 
farklı görüş, düşünüş ve davranış sahibi haya
liyle bu mevzuu her gün ortaya sürüp öğretmen
lerimizi rencide edenler yanılıyorlar. 

Sayın İbrahim öktem'in bakanlık merkez teş
kilâtında ve taşrada yaptığı tâyinler, k'i ileride 
tekrar temas edeceğiz, yine bir tefrikin neticesi
dir. 

öğretmenler böyle bölünüyordu. Fakat Sayın 
Bakanın bu konudaki gayretleri burada bitmi
yor, bakanlığının okulları arasında da, tefrik 
yapıyor, bunları iki kamp halinde takdim edi
yor, bu da yetmiyor milleti ayrı vasıflarla tav
sif ediyor. 

b) öğrencileri; bölücü beyanlar. 
Sayın İbrahim öktem imam - hatip okulları 

ve Kuran kursları hakkında sık sık beyanatlar 
vermektedir. Beyanat veremediği, basın toplan
tıları yapmadığı zamanlarda huzursuzluğun din
memesi için gazetelere bültenler, raporlar gön
dermektedir. Misal : 

4 Mart 1964 tarihli Dünya Gazetesi. Başyazı: 
Falih Eıfkı Atay. 

Duvarlara kafamızı Çarpmak 
«Millî Eğitim Bakanlığının bir yazısı bize de 

geldi» denen makalede raporun 23 ncü sayfasın
dan bahsedildikten sonra, «imamı - hatip okul
ları da çığırından çıkmıştır; öğretmen kadroları 
bakımından birkaç okul açabilecek iken, düzine
lerle cehalet ve taassup yuvası açılmıştır.» den
mektedir. 

Sayın İbrahim öktem'de, imam - hatip okul
larının öğretim kadrosu ile bina sıkıntısından 
bahseder (Misal: M. Meclisi tutanağı Birleşim 
126) Halbuki başka bir okul daha yerleşttirilme-

mişse çift tedrlilsat yapan imam - hatip.okulu ol
madığı gibi, öğretmen bakımından bunlar kadar 
dolu olan okul da yoktur. 

Millî Eğitim Bakanlığı yukarıdaki tarzda be
yanların mahreci değil, kendisine bağlı müessese
lerde okuyan bu gençlerin haklarının koruyucu
su, asılsız isnatların tekzilbedeni olmalıydı. Fa
kat bu konuda daha acısı vardır. 

Sayın İbrahim öktem, başında bulunduğu 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencileri
nin birbirine düşman iki kampa ayrıldığı zeha
bını veren bu konuşması karşısında insanın nut
ku durmaktadır. (Birleşim 60, Sayfa 632 M. M. 
tutanağı) 

BAŞKAN — Sayın Aksay, müddetiniz ta
mam sözlerinizi toparlayınız. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Peki, dört 
sahife daha var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 10 dakikalık uzatma kararı al
dık, bitiremidiniz efendim. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Şimdiye ka
dar kimse için bir uzatma kararı alınmadı. Ama, 
o zaman siz Başkan değildiniz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, Başkanlığa 
karşı bir ithamda bulunamazsınız. İçtüzüğü tat
bik ediyoruz, yazılı olmıyan nutuklar müddete 
tabi değildir. Siz yazılı nutuklarınızı okuyorsu
nuz. 

Sayın Gfiritlioğlu?.. Yok mu efendim ? («Yok» 
sesleri) 

Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sıramı Saadet Evren Hanımefendiye 
veriyorum. 

BAŞKAN — Saadet Hanıma mı veriyorsu
nuz ? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Saadet Evren. 
SAADET EVREN (İstanbul) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Sayın İbrahim öktem söz
lerini kendilerine duyduğum kin ve intikam 
cephesi içinde göstermekle bitirdiler. Geçen cel
sede Şükrü Koç arkadaşıma da söylediğim gibi, 
benim kin ve intikam duyduğum hiçbir cephe 
yoktur; istisnasız. Benim ancak mücadele yap
tığım fikir cepheleri vardır ve onlar da bilirler 
ki, muhtacoldukları gün gayet emniyetle kapımı 
çalıp gelebilirler. Bu sabittir. Binaenaleyh, ev
velâ bu ithamı yersiz, sonra da kendilerine bu 
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sebeple garez ve intikam duyduğum hakkında
ki ithamları fuzuli bir tefehhüm oluyor. Ben 
şunu ifade edeyim ki ; dostlarımızı, düşmanları
mızı, başında bir beyni olan ve onu da omuzla
rının üzerinde cesaretle taşıyan insanlardan seç
miştik. 

Saym öktem'in yine bana sataşırken kullan
dığı üslûp ve isnatlarına gelince; Ben bu sevi
yede karşılaşmayı demokrasi tatbikatının ta
hammülü zaruri bir neticesi ve musibeti sayıyor 
ve bu kadarla iktifa ediyorum. Ben meseleleri 
vaz'ederken ithamlarımı, en ağırında dahi mu
ayyen bir üslûp çerçevesi içerisinde hapsetmeye 
çalıştım. Davet edildiğim açıklamalardan dahi, 
üzüntü duyduğumu buradan müşahede etmişsi
nizdir. Buna rağmen kendileri ezelî ve ebedî ip-
tilâları olarak daimî bir tahrik politikasının 
çemberi içinde kalmışlardır. İnsanların ifade 
ve beyan kudretleri, karakterleri, mizaçları ve 
yetişme tarzlariyle ilgili olduğuna şüphe yok
tur. Bu sebeple mazur görebilirim ama, mazur 
görmediğim bütün konuşmalarının muhtevası 
içerisinde tek bir cihet var. Bu, bana, siyasi ah
lâk dersi hocalığı yapmalarıdır. Benim en mu
arız olduğum Saym Başbakana dahi 17 senedir 
itham tarzım, hitap tarzım, mücadele tarzım bel
lidir. Bu mücadele tarzı içerisinde siyasi haya
tımda bir zamanlar, bir vakitler yıllarca «mem
leketi bir bunak sağır idare ediyor» diye ka
saba kasaba dolaşıp sonra gelip onun elini öpüp 
dehalet etmek gibi bir seviyem yoktur arkadaş
lar. (Sağ sıralardan alkışlar) Ben İbrahim ök-
tem'e «kızılsın» elemedim, zamanı icraatında bir 
soiı mihrakın Maarif Vekâletinde merkez ve di
ğer teşkilâtı ile yuvalandığını ve Saym ök
tem'in de sırf sandalye uğruna buna alet oldu
ğunu açıkça, iltibasa mahal vermiyecek şekilde 
ifade ettim. Ben öktem'e esasen kızıl diyemem 
arkadaşlar. Zira öktem'den ne kızıl olur, ne 
yeşil olur, ne de beyaz olur. (Soldan ve sağdan, 
alkışlar) öktem bunların, bana göre, hiçbirini 
cesaretle temsil etmek kudretine sahip değildir. 
Binaenaleyh, sataşmalara verdiğim cevabı bu
rada kesiyorum. Nihai olarak ne söylerse söy
lesin, bundan sonra cevap vermem. 

Şimdi Bakanın bana verdikleri sair cevap
ların tahliline geçiyorum. Bakan bana verdik
leri cevapta, mahrumiyet bölgelerine tâyin et-
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tikleri öğretmen adedini ne kadar artırdıklarını 
söylediler. Yanlış anlamak istemişler, kasdî bir 
tecahül. Ben mahrumiyet bölgesine öğretmen 
tâyin etmiyorsunuz, demedim. Her vesileyle öğ
retmen sıkıntısı çektiğini mücbir sebebolarak 
ortaya döken bir bakanın, öğretmen meselele
rini, hem normal olanlarını halletmiş olması, 
hem de ayrıca öğretmenliği cazip hale getirmek 
için bâzı tedbirler alması icabettiğini söyledim. 
Bunlara misal verirken de mahrumiyet bölge
sinde çalışan öğretmenlerin bâzı avantajlar sağ
lanmak suretiyle terfihi cihetine gidileceğini, 
bunun da mesleki cazip göstermekle faydalı 
olacağını söyledim. Binaenaleyh, tecahül, veri
lecek cevabolmadığı için kastidir. 

İkincisi; benim Artvin'de cereyan eden üzü
cü bir hâdiseyi misal göstererek öğretmenin si
yasete bulaşmaktan koruması icabetti, çocuğu 
siyasete atmak suretiyle gayesinin hilâfına ha
reket etmiş olduğunu dermeyan etmiştim. Ver
dikleri cevapta, «evet, bu üzücü hâdise cereyan 
etmiştir ama bunun müsebbipleri sorumluluk
ları nisbetinde tecziye edilmişlerdir.» dediler. 
Ama bu müsebbiplerin ismini, sorumluluk dere
celerini ve tecziye şekillerini söylemediler. Ben 
bunun sadece bir takbihle iktifa edilmiş oldu
ğunu duydum. Sıhhat derecesi, kendi ağızla-
rıncTan çıkmadıkça meçhulüm.. Ben bu vesile 
ile şunu arz etmek isterim : Saym öktem'in ic
raat devresinde Bakanlığa intikal eden yolsuz
luk, ihbarlar ve şikâyetler ancak dört sebep tah
tında takibedilmiştir. 

Birincisi; ya milletvekilleri bunları şahsan 
takibetmiş ve Bakanlığı zorlamışlardır veya işe 
emniyet el koymuştur, aleniyete intikal etmiş
tir, veyahut matbuat geniş şekilde aleniyete 
dökmüştür. Veyahut da zavallının Bakanlıkta 
himaye edecek kimsesi yoktur. Bu dört şıkkın 
dışında Bakanlığın normal teftiş usulleriyle 
âdilâne harekete geçerek haklıyı haklı, haksızı 
haksız çıkardığı vâki değildir. 

İkincisi; ben, Avrupa Konseyi kararlarına 
uyularak sınıf mevcutlarımız otuza indirilsin, 
demişim. Bu da benim idraksizliğimin bir delili 
imiş. Bu da kasdî bir tecahül. Ben böyle bir şey 
söylemedim. Manzuru âliniz olmuştur; ben de
dim ki ; Avrupa'da bu pek iştiyakını duyduğu
nuz Batı uygarlığına dâhil memleketlerin sis-
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teinlerinde tedrisat usulü otuz talebelik sınıf 
usulüne istinadederek şahsile.ştirilmiştir, bizde 
ise kırk talebe esasına göre kurulmuş sınıflarda, 
çok defa bunun iki misli 70 - 80 talebe yırtık 
pantolonla, elinde simit yan yana., dirsek dirse
ğe, diz dize oturur; öğretmen, sene sonu geldiği 
hakle talebesini tanıyamaz, talebe dersle alâ
kadar olamaz, binaenaleyh, böylesine bir tedri
sat sistemi içerisinde siz vatan çocuklarını so
kağa dökerken, bunlar sizin için, müdebbir bir 
bakan olarak, müsamaha sebebi olmamalıydı, 
dedim. Bunun idraksizlik neresinde? 

Bakan yine şahsıma isnaden, ehliyetlere yov 
verilmediği, kayırma siyasetinin hâkim olduğu 
hakkındaki iddialar yersizdir, diyorlar. Diğer 
arkadaşlar da. emsal verdiler, tekrar etmiyorum, 
yüzlerce müşahhas vakalar vardır. Şimdi son 
bir mektup aldım. Bana bunu «mutlaka Meclis 
kürsüsünde oku» diye tavsiye bulundular. Ama 
benim elimde bunun gibi 50 ye yakın evrak var
dır. (Onları da. oku, sesleri) Hangi birini oku
yayım'? 'Ne yazık ki, okusam da bu mevzu Ba
kanla aramızda «dedim ki, dedi ki» şekline in
tikal ediyor. «Biyografileri okuyalım, bu. mey
dana. çıkar» diyorlar. Bunun usulü noktasında 
birleşiyorıız. Bir tahkik komisyonu Hakanlıkta 
kimlerin korunduğunu ve bu korunmada ehli
yetlere ne nisbette yeı- verildiğini âdil ölçüler 
içinde meydana, çıkarmaya muktedirdir. 

Üçüncüsü; Teftiş ve Disiplin Kurulunun, 
Bakanlık üst kademelerinin tesiri altında müs
pet çalışmadığını ifade etmiştim. Emsalle ispa
ta, davet edeıim, dediler. Resmiyete intikal et
tiği için Diyarbakır misalini verdim. Mehmet 
Altınsoy ve İhsan Ataöv arkadaşlarım da başka 
misaller verdiler. Ve yine bunların verdikleri 
misaller de benim malûmatım dâhilinde olan 
misallerdir. Başkaca teşhire meydan vermemek 
üzere yine ben Bakana, cevap verdiği Diyar
bakır misali üzerindeki fikirlerimi dermeyan 
'edeceğim. Bana dediler ilci, «ıbu müdür hakkında 
ıbir sol takibat yoktur.» Ben bu müdür lıaiklkın-
Kİa sol takibat .vardır, demedim. Sol tahrikat 
m edeplerinizde şöyle işliyor, dedim. Ki üğret-
'înen iıniızalı dilekçe mevcuttur, ve bu öğret
menler size, şöyle, şöyle ders gösternı'iyoruz, 
çocuklar bize «ilâhla tecavüz ediyorlar, , teh
ditle not almaya çabalıyorlar, kademe '.gire
rek evrakı imtihan iyeyi 'imha 'ediyorlar, ders-
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t e .sigara içiyorlar, silâhta ımektebe geliyor
lar, şu, şu, şu diye 16 öğretmen size müracaat 
'ediyor, mahallî gazeteler neşriyat yapıyor, 
Amma siz buna rağmen, ibu müdürü yellinde 
tutuyorsunuz, işte sol talhrikâit mekteplerde 
böyle işliyor, dedim. 'Bana verdikleri cevapta, 
evet 16 imzalı ıbir şikâyet dilekçemi ımjevcııttıır, 
dediler. Bu ıiııüdür iki defa li.darielsizlikt'en tah
kikat geçirini'•ftir amma, ımıüfettiş raporuna 
nazaran kâfi deli1! mevcut olmadığı defin, bir 
müddet daha yerinde denenmeğe karar veril
miştir, dediler. 

isimdi, görüyorsunuz ki; ben 'isnat ve liftira 
politika:sıi>uın 'içinde değilim arkadaşlar. Yal
nız Bakanla aralımızda ıbir anlayış farkımız var-
du'. Ben diyorum ki, eğer bir yerde ıbir Maarif 
Müdürü, yahut ıbir ımoktep 'müdürü hakkında 
böyle miitevali şikâyet'ler olur, (mahallî gaze
teler uzun ve açık neşriyatla onu teşhir eder
ler, bulunduğu yerin, »mahallin halkınıın hnsu-
metüne maruz 'kalır ve idarede hir anarşi ya-
yaratırsa artık 'bunu Bakan idarede çalıştıra
maz, (irada tutamaz. İdarî teyakkuzla .mükel
leftir. Yoksa Bakanın dediği gibi ıbir daha de
nemeğe karar verdim, şeklinde hür tecelli ıbir 
müdebbir Bakan idaresine ihas bir meziyeti değil
dir. İs/terseniz mahalli gazeteyi okuyayım, 
lüzum varsa. Vak'aların ne kadar doğru oldu
ğunu anlatmak için. (Oku, dkıı isesleri) 

«Ali Kmiri Ortaokulunun gerçek delili :» 
20 Haziran tarihli Müstakil Diyarbakır'ın Sesi 
gaze.1-eftiınldc yayımlanan, hakikatin da ta Iken-
disi olan bir haber, 25 Haziranda bu gazeteye 
gönderilen ıbir tezkip'le yalanlanmıştır. Daha 
evvelden de gazetfiınizde, Ali Eııııln Ortaoku
lunda olup biten hadiseler mlezkûr gazetedeki 
hâdiselerin aynı olduğundan, tekzip yazısına 
cevap yermek lüzumunu duyarak deti'llltfruyle 
Ali Emii'î Ortaokulu'mm Müdürünün iyi ıbir 
idareci ol'iuadığı ıhakkıınıdalki diilkkatlleıtine az 
da olsa belirtmeyi meslekî bir vazife telâkki edi
yorum. Bakalım bu kadar açık deliller karşısında 
'•Sayın Müdürbey ne buyuracaklardır. Sayın Nec
det Kroğlu teknik yazüsmda, okulda vazifeye 
başladığı günden bu yana disiplinsiz hiçbir 
hâdise 'olmadığını, kendisinin hiçbir hakarete 
ve tecavüze mâruz kalmadığını bildirmektedir. 
Halbuki aşağııdalki olaylar kendilerinin zama
nında ceretvau etmiş ve okul müdürü bu haıdii-
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«eler sırasında heraedeıtöc pasif davranııuaıyı 
(tercih etmiştir. Şimdi sı rai ayacağımı iz hadisc-
•loriıı üzücü olup ölmadığınu ve Müdürü ilgilen
dirip ilgltenıdiamiicHiiğıini gerelk Amir makam
ların vo gerekse Havın ramımî efkârın takdirine 
sunuyorum: 

1 — Okulun 3 I) .sınıfından A.O. isimli öğren
ci, İçinde mıenmi buluıian askerî tabanca ıbulun-
duğu halde Oeza Muhakemeleri (Tsülii .Kanununa 
göre, ınmttali bulunan âmime suçlarının adlî ma
kamlara İhbar mü'krillcfLyıfltâıVo riayet edilmemiş, 
hadise öııtıbas edilerek tabanea sahibime iade edil
miştir. 

2 — Aynı öğrenci, öğretmenin içeride 'bir 
dem saatmda içerek .serkeşlik yaptığı halde, ok mi 
idaresi tarafından öğrenciye herhangi bir disip
lin cezası dahi vcMİlnwm iştir. Sınıf öğretim eni
nin idareye 'bildirdiği bu 'hâdise duyulmamaz-
1 ılkta.n gel inerek ka [tat ılmışt ir. 

3 — Bundan evvelki iki maddede zikredilen 
hâdiselerden cesaret alan aynı öğrenci bu defa 
öğretinoıırler odasında galiz küfürler sa\'uraraık, 
koridora çıkmuş, not veı-miyen öğretmelere ölü in, 
diye bağırmış, bi'lâlıara öğretmenlerden birinim 
yolunu keserek, -0 seneyi göze aidimi diyereik 
dövmüştür. 

4. — 3 I) sınıfından S. 'S,. adındaki öğrenci, 
henüz ilân edilmiş d CM ıs notunu öğreıııerek, öğreit-
nueninıin evine gitmiş, öğretmeni notu düzeltmesi 
için tehdidetmiştir. Bayan öğretmenlerin birine 
fıstık dıiyen ini öğrencinin hareketi de Müdüre 
intikal ettir ildiği 'halde, harekete geçilmemiştir. 

f> — 2 A .sınıfından B.Y. isimli öğrenci, AH 
Kmirî Ortaokul Müdür Muavinini dövdüğü hal
de, muavinin şikâyetçi olmasına mâni olunmuş, 
hâdise kapatılmıştır. 

6 —iSon sıni:f Müzik imtihanlarının yapıldı
ğı gün, o A sınıfından A.l). isimli öğrenci, Mü
dür tarafından tekine tokat döğüldüğiine müte
essir olimuş, mukabele ederek, 'diğer öğrencilerin 
karşısında 'bizzat Necdet TCroğhı'nu yumruklamıs 
ve küfürtle hakarette bulunmuştur. 

Diğer öğretmenlere yapılanlara bigâne kalan 
Ortaokul Müdürü en son kendisine -yapılan hu 
tecavüzü iltifat anı telâıkkü etmiştir İki, gazeteye 
intikalini önliyerek, Savcıİığa müracaat etmemiş 
ve. okulda disiplin cezası verdimi .emiştin-? Necdet 
tlroğlu'nun daha birçok bildiğimiz, bunlara 
mümasil hâdiseleri olduğu halde kendisi öğret-
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I un emlerle birlikte birilik ve beraberliği temin 

otmiyereik, aksi yönden hareket etmiş, oıkmMa 
normal eğitim ve öğretim tamamen aiksaımısıtır. 
^alan... 

•Şimdi Sayın Bakan buma ne der? Bu yal
nız 'ga.zete halvadilsi değil. Arz ettiğim gibi ayni' 
dkulda.n ili öğretmen, «Bi-z hu şartlar altında 
burada: • vazife görmekte aıe»z içinde k>aıkhik» 
diye şikâyet ediyorlar. Bakanın bana verdiği 
ceva.p şudur; «Oönderdiğiım müfettiş kâfi de
lil: elde edennıeımilştir.» Haıllbııki bendefki dossya-
sında, oradaki öğretimenler taraıfıudan inti
kal ettirilmiş baışka müracaatlar var-, diyorlar 
'ki; göndeıdiğûniz müfıcttiş ibizzat bizi şikâyet 
••ettiğimiz ınlidürü .karşısına aldı, bk i omun 
yanında, çağırdı tehditte ifademizi aldı.. Burada 
koılkan da olur korikmııyan da olur. 

Şi'niıdi, hu vesile ile Bakanhıkıtaiki teftiş kad
rosunun nasıl, işi eki iğin e bir göz atalım. Me
selâ sizin teftiş kadronuz Sayın Bakan, şöyle 
bir buhran geçiriyor; Ankara'da Müdürler 
Kurutu kararı ile idari v az ifes in d en alınmıası 
takarrür etim iş ve haikkımda disiplin laıkibatı-
na girişitmesi lüzumu serd (alilimiş ıbir vaızite-
liyi, idari vaizlfesinden alim işsin uz, haiklkındalki 
disiplin takibatını dundurmuışjsıunnz ve bnnuı 
'nereye getirmişsiniz? Bizzat, yolsuzlukları t ah -
'kik ile vazifeli bir makamı a, baış müfettişliğe ge
linmişisiniz. Balibuiki aklaımıni kendisinin nıü-
tovali tahkikatları vardır. .Sizin teftiş kad
ronuz hu şekildedir. Eğer Bakanlığın uzda bir 
taihkilkat yoluna' gidilirse iş'e evvelâ sizin Tef
tiş Kurulunuzdan ba,ştamıa;k icabediyor. 

MİLLÎ 110 İTİ Ar BAKANI İBRAHİM OK
TUM (Bursa) — İsimi a.çıkılıyalbilir misiniz? 

SAADUT IlVRllN (Devamla) — , Ahmet 
Atılgan. Sayın Balkan, Balkanlığmızdaıki sol-
'faaliyetlerin hiıuayesi ve Teftiş Kuru'tumm iş
leyiş tarzına başka .bir misal vereceğim. Bu 
misal de çok maılûmdiur., Onun. için vermek
te de mahzur yoktur. Zülbük Deıigisinin 4:5 
sayılı bir nıiMıası ıvar. Bu sayıda bir muharrir 
•tarafından yaızılmış «İtin Ağafeı» ıbavşlıklı ve 
«Cemal Ağanın iti» muhtevaılı ıbir yazı var. Bu 
ya<zı sahibi 'komünisltılikteıı bir .senıeye mıah-
Ikfım olımıış ve Xe(vşehir Hapisaaıeisinde de hüik-. 

/ 'nıü infaız olunmuştur. iKinısenin klinıyesini fazla 
• 'karıştınm.aıma'k için, bu aıd'a.m.1 .mıalhallî malhfec-
me miaıhkıım. ederken istinadettiği - deliller ben-
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do mevcuıdollm'aisına rağmen açıklamayı -lü-
zuimisuz .telâıklki ediıyoruım. Yalnaız, bu Züıbüık 
Dergisinde çıkan birkaç yazıya, müsaade eder-
setniz şurada kısaca bir ıgöz aıtallıım, ejocnıkla-rı-
muza neler tedris ediliyor, onu da öğrenmiş 
•oluruz beraber. Yazı bir öğreitlmıeııin ağzından 
yaızılmıııştıır. (Stoklan ikimin ağzından? sesleri,) 
Öğrenmenin ağzından, yazarnı öğretımen değil. 
Bu zait, yıaızı sahibi, güya bir klöye öğretmen-
lölaralk tâyin edilm%, köye gitmiş; anıeaik şayanı 
dikkat t aralılarım okuyorum, hepsi bir mıeik-
tepte okunması icaıbetmiyen bir üslûpita yazıl-
ımıştur. Bâza pasajlar okuyayım. : «... Bir sa-
ibaıh eıvdenı çııktıım ki, çıoculklar olkuıltın kaplı
sında ibirikmişler, Ikaıpıda bin özel sektör gibi 
yan gelmiş bir it ya^ıyior. Daha benim to
rnama fırsat vermediler, «öğretımenim it var 
fca/pııda, giremiyoruz» dediler. «ISiızin canınız 
dayak istiylor, dedim, «Köly ejocuğu İtten klor-
kar mı be?.. Hoşt deyince def olup gider. Ama 
'öğretmenim bu it Jbaşfeaı itlere benzemez. Bu 
it Cemal Ağa'nın itidir. Cemal Ağa dedikleri 
ıköyün .ağasndıır. Ata, ite, içkiye, kulmıaıra si-
lâiha, 'bıoğaızına düşkün bir adamıdır. Üç, karısı 
vardır. Haftanın bir/kaç ıgününö de kasaba
da geçirir. Kendisiyle pek karşılaşmadım, öğ
retmenleri sevmıediğini duyumıışıtuim. Varıp iti 
kaldırtmak; istedim, «Hioışlt kalık bakalım paşa 
çsoıcuğu», Şimdi 40 .taleibe okumaı&jtur bu raııo-
nolüğu. 40 talelbe huraıda köpek gilbi hırlar. 
«Kalk ulan it ağası», «Yine 40 'talebe hır
lar. «öğretmenim parçalar seni varma üstüne.» 
«Adı ne bu meretin?» «Karalbaış, Karabaş» Ya
ni mıürtoclyi fcasdedijyor, gericiyi. «Ama seni 
»onul kaldııramazlsıaij ki, canı istemezse tövbe 
kalkmaz, Ceımıal Ağa'nın iti ıO.» Ben biraz daha 
ısokuılduım;, «Karalbaış kalIk, kal'k uilan Karabaş» 
Yine kuz talebe 'köpek gilbi hırlar.» E ... Ço-
ıculklarıni >o!kuımaisını istemiyor musun Karabaş, 
hadi kalk bakalım, kalk yoksa t?şı yersin 
kafana şimdi. İyice kızmıştım, ders vakti geli
yor. «Çocuklar -gidip 'saihibine 'Söyleyin de gelsin 
iti kaldırsın» dedim. 

Çoıçulklar bekçiye gidiyorlar. Bekfçi diyor 
ki, «Sen ne diyon hoca, Cemal Ağa'yı kaldır de-
melk 'gibi bir şey buı sendnlkisi. öteki itlerim 
dilinden ağnarıım emme, Cemal Ağa'nınkinden 
tövbe ağnamamı. îtimle haikarefc ettin dıijyeırelk-
fben beni 'bekçilikten çıkarır Cemal Ağa. B'en I 
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bu işi yapamam hoca. Emımıe ille de galdır dir-
•sem gider Deli Haydar'ı seislemayim1. Çattık ibe-
lâya insani değil İki, kalık kardeşim, 'kalk şe-
(kerim, kalk yurttaşımı, kalk deliyken alkilini 
(başına topla. Ders saaiti geçiyor, aıziız yurtta
şım. Haısita isen seni evine götürelim diyesin. 
'Karşındaki ,bir it, 'karşımadaki bir it, vursan. 
paralar, hıoşlt desen 'hırlar. Aiklmva bir şey gel
di a,mıa çoculklarıa söylilyenıeizdimı ki, suma bir 
ıkanıcılk gösterin diyecckltiım. Söyliycımediın ta-
ıbiî..» Bumu kıy/tailelbe okuyor ankadaşllar. (ıSol-
datn «'Mektepte mi»? sesleri.) Mülsamerede «oikuM 
nuyor, mektep müsameresinde, Çankırı'da. Böy
le devam ediyor arkadaşlar, ne mânası, ne muh
tevası ipe sapa gelmez. Sadece ihtilâlci sosyaliz
min mahut yavelerinden biri. 

Bu böyle okunduktan sonra oradaki komu
tanlardan Doğu Menzil Komutanı general asa
biyetle ayağa kalkıyor, mikrofona çıkıyor. Bu 
monologun, okunmasından dolayı (teessürlerini 
bidiriyor. Tabiatiyle hava karışıyor, iş savcılı
ğa intikal ediyor, savcılık da, «Bu vazifeden 
mütevellittir» diye Çankırı Valiliğine gönderi
yor. Ne oluyor? Ankara'dan bir müfettiş gidi
yor Çankırı'ya. Çankırı Valiliğindeki dosyayı 
alıyor, Vekâlete getiriyor. 10 ay bu dosyadan 
sureti katiyede ses çıkmıyor. Bakanlık Ibir du
var. En nihayet Sayın Senatör Mehmet özgüneş 
gerek Maarif Bakanlığında gerek Adliye Ve
kâletinde teşebbüslerde bulunuyor. Bunun peşi
ni kovalıyor. Senatoda bir sözlü soru mevzuu 
yapıyor. Balkan sözlü soruya cevap verirken 
şöyle demekle iktifa ediyor; «Vazifeden müte
vellit olduğu için dosya Çankırı Valiliğine gön
derilmiştir.» Sayın Mehmet özgüneş tesbit et
miş, Bakan bu ifadeyi yaparken dosya, Baka
nın odasında kendi dolabında imiş. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI IBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Yalan. 

SAADET EVREN (Devamla) — Şimdi, bun
ları misal vermem, heyeti teftişiyenin işleyiş 
tarzı... Ben geçen (konuşmamda, ısrar üzerine 
dört isimden bahsettim, haklarında takibata ge
çilmiştir diye... Bu talihsiz dört ismi vermem, 
şuradaki önümdeki notlardan ilk önce bu dört 
ismin gözüme çarpmış olmasındandır ve tesadü
fidir. Yoksa kati mahkûmiyet geçirenler de var
dır. Bu dört kişiden iki kişinin, Sayın Bakan 
hakikaten bir takibat geçirmiş olduklarını mah-
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keme ilâmlariyle burada söylediler. Demek ki, 
yine hilafı hakikat bir şey söylemedim. Belki 
tavzihe muhtaç tarafları vardır. Burada bir 
milletvekilinin bütün bakanlık kademesinde her 
türlü imkândan mahrum olarak çalışmaktan 
doğan pürüzler olabilir, ama bir noktaya dik
katinizi çekeceğim, mühim olan şudur : Memle
ketimizde komünizm suçunun teshirinin ne ka
dar müşkül olduğu mahkemelerce, - ben söyle
miyorum, gelmiş geçmiş bütün Adliye vekilleri 
bunu bu kürsüden ifade etmişlerdir - onun için 
bu mevzuda tahkikatın, delil kifayetsizliğinden 
beraatle neticelenmiş olması diğer suçlar gibi 
tam bir beraati zimmet aslıdır kaziyesini do
ğurmaz. Ama ne diyeceksiniz, böyle insanları 
istihdam etmiyelim mi diyeceksiniz? Hâşa, böy
le 'bir şey demiyorum. Böyle insanlarm icraat 
safhalarını müdebbir bir bakan değerlendirir. 
Nasıl bir icraat seyri takibediyoıiar ona göre 
bunları en az zararlı olacakları yerlerde istih
dam eder. Benim bildiğim müdebbir Bakan 
böyle çalışır. Asıl daha şayanı dikkat olan 
husus, size arz etmeye mecbur okluğum nokl;ı 
şudur: Bu, haklarında ilânı vardır, denilen iki 
isimden "birisinin Mehmet Emiralioğlu'nun Ba
kanlıktaki dosyasında takibat ilâmı yokmuş. 
İsminin zikredilmesi üzerine kendisi cesur dav
ranarak evvelce yedinde mevcut mahkeme ilâ
mının bir -suretini götürmüş üst kademeye ver
miş. Şayanı ibret olan, üst kademenin cevabı
dır. «Mademki dosyanızda yok, isterseniz hiç 
bahsetmiyelim» ve böylece bu Mehmet Emir
alioğlu'nun haysiyetli davranması sebebiyledir 
ki, ancak ben 'burada yalancı çıkmış oluyorum. 
Binaenaleyh, Sayın Bakan, ben böyle işllyen 
bir bakanlığın size verdiğim malûmata dayana
rak buradan bana ısöyliyeeeğiniz hiçbir şeye 
inanmak mecburiyetini deruhde etmiyorum ar
tık. (Sağdan; bravo sesleri.) Yine buna daya
narak bundan sonra istediğiniz kadar bana isim 
açıklayınız, deyin o bendeki isimleri 'bir tah
kik komisyonundan maada size açıklamak me
suliyetini ve mükellefiyetini de vicdanımda duy
muyorum. 

Bakan yine bana, «Sayın Evren, Bakanlığını 
zamanında hiçbir müsbet iş yapılmadığından 
ibahsettiler, beni itham ettiler» dediler ve bana 
bir broşür dolusu beyanda bulundular. Arka
daşlar Maarif Vekâletine gelmiş geçmiş her 
bakanın içinde bulunduğu şartlara göre yaptı-
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ğı hizmetler vardır. Bakanlık sandalyesinde 
toom boş oturan olmamıştır. Bu işler öyle işler
dir ki, bakan olmadan dahi yine tedvini müm
kündür. Hele böyle plânlı tatbikat devresinde 
kendiliğinden istikamet alan işlerdir. Bakan 
bakanlığın politikasını tâyin edecek ımevkidedir. 
Bugün her hangi diğer bir bakan arkadaşı da 
gensoru münasebetiyle huzurunuza getirsek, 
kendisi Millî Eğitim Bakanından çok daha ka
lın rakamlarla huzurunuza gelebilirler. Bunda 
hiç şüphemiz yoktur. Benim bakanlık nokta
sından vâki tetkiklerim bana Ibu kanaati vermiş
tir. Benim demek istediğim şu idi : Bakanlık 
zahirde büyük karalar alıyor, hunlar şimdi 
Meclisimizde olduğu gibi, efkârı âmmeye büyük 
puntolarla aksettiriliyor. Ama bakanlığın nor
mal işleyişinde sanki görünmiyen eller tarafın
dan öylesine küçük, küçük çelmeler var ki, bu 
büyük kararlar (birden, esasından, kökünden 
tahribedihniş ,bir tatbikat 'manzarasına bürünü
yor. Neden? işte o sol mihrakın faaliyetinden. 

Şimdi size bundan misal vereceğim. Sayın 
Bakan bütün verdikleri cevabı Meslekî Teknik 
öğretime yönelttiği için ben de ilk önce Mesleki 
Teknik öğretimden bir misal vereyim kendileri
ne... Mesleki Teknik öğretimde faydalı olan bir 
Test Araştırma, Plân, Proje Dairesinin olduğu
nu benden evvelki arkadaşlar ve bilhassa Meh
met Altmsoy da çikâyet mevzuu yaptı. Bu, Test 
Araştırma, Plân Proje mevzuunda.. Bunları söy
lememden maksat diyemezsiniz ki, her bakanın 
herşeyi kontrol etmesine imkân yoktur. Pek ta
biî yolsuzluklar olabilir ama Bakan bundan şah
san mesul olmaz - Bunu ben de tekabbül ediyo
rum. Arz ettiğim misal Bakanın şahsan alâka
lanması için intikal ettirilmiştir. Yani ihmali 
kendi mesuliyetini muciptir. Bu büroda, ekseriye-
tini'Amerika'da kalarak bir ihtisas çerçevesin
de okumuş, Master derecesinde diploma, almış 
insanlar vardır. Bakanlık bu ihtisas sahibi in
sanlar, böyle memlekette az bulunur cinsten ol
duğu için, teknik eğitimin bâzı şubelerinde açıl
mış bâzı dersler dolayısiyle bunlara ihtiyaç hâ
sıl olmuştur, bunlar mesai saatleri dışında arala
rında ders almışlardır. Zaten bu büronun diğer 
elemanları ve çoğu Orta - Doğu'da, Corc - Town'-
da şurada, burada hepsi ek görevler almışlar
dır. Ancak Bakanlığın, arkadaşların da bahset
tiği 707 sayılı tamim bu ;> ncü ek görevi sureti 
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katiyetle menetmiştir. Bu sarih mene göre bü
ronun diğer personeli bu görevlerini terk etmiş
ler. Uzeümle mesela, Kız Teknik te hocalık ya
pan la r hocalığı bırakmış, Kız Teknikte 202 ta
lebe sınıfta kalmıştır . Tek bir insan bı rakmıyor 
ek görevini kemalî cesaretle büronun karşısına 
çıkıyor ve oraya, gidiyor. Bu kini"' Büronun Mü
dürü Doktor Şefik Uysal. Müsteşarın himaye et
tiği b i r zat. Ne oluyor? Bu adaletsizlik içinde 
büroda bir huzursuzluk doğuyor. Şikâyet şika
yet üstüne. Öyle oluyor 'ki, a r t ık bürodaki per
sonel birbirinin açık ta ruf mı kolluyor, normal 
mesai de yapmıyor, gayrikanunî du rumunu tes
hil el inek için uğraşıyorlar. Bu durum Bakana 
k a d a r şikâyet ediliyor. 

Müsteşar geliyor büroya, diyor "ki, «Bakan, 
büro müdürü ile ancak Orta - Doğardaki ek 
üçüncü görevine devanı etmesi şiirliyle müdüre 
bu vazifeyi kabul et t i rmişt i r . Binaenaleyh mu
dili- bu vazifesine devanı edecektir... «Bu, tamim 
hilâli bir hareket t i r . Bğer böyle bir pazarlık ya
pıldı ise mevzuatın üstüne çıkarak, bu şahıstan 
umduğunuz bir istil 'ade de olmadığı, oradaki ça
lışma ile sabit t ir . Bu bürodaki huzursuzluklar , 
yolsuzluklar, 

1. -— Demin de arz ettiğim gibi, fiskos, dedi
kodu, birbirinin kanun, nizam hilâli davranışla
rını tesb.it normal mesai. 

2. — Mağdur olanların makbul olanlarla ara
sı açılmış, bu randımana tesir etmiş. Bâzı verim
li personel durumdan bizar olarak' ayrılmıştır . 

•'). — Yapılan ücret ayarlaması ile muayyen 
zevat esrarengiz ölçüler içinde terfi etmiş, bu 
durum AID ile yapılan anlaşmaya da mugayi r 
bulunmuştur . 

Bu gayıiâdil davranışlar neticesi huzursuz 
hale gelen büro, randımandan tamamen kesilin
ce Büro Müdürü Şefik Uysal personeli topluyor, 
otori te temin edecek güya, kendisinin kullandı
ğı tabiri kul lanıyorum, müdürün kullandığı ta
b i r i ; d iyor ki, «personel İtana karşı s ı r ı tmakta
dır.» Tabire balkınız. Personel hana karşı sırıt
maktadı r . Büroda da bugüne kada r nizamsızlık 
i t inde hiçbir iş görülmemiştir . İşte Bakanın bü
yük lâfları. Teknik eğitim, meslekî eğitim şöyle 
şube açılaeakiır , böyle şube açılacaktır , şu şöyle, 
şubenin işleyişi böyle. Bizzat müdürün tavsifi 
bu. 
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Me'hmet Alt ınsoy arkadaşımız temas etti, ben 

de temas edeceğim. Bu büronun verdiği randı
man üzerinde durmak lâzımdır. Orada birbuçuk 
milyon lira değeri olan bir e lektronik beyin var
dır. Bu elektronik beyine teknik 'bilgisizlik yü
zünden üç defa yer değiştir i lmiştir . Tesis masra
fı 50 00ü l iradır . İyi işlemediği için projeler, he
saplar zamanında yetişmiyor. Bunun üzerine 
günde 7 - S saat mesai ile hariçten, 'hattâ d iğer 
Bakanl ık la rdan mesai ücreti verilmek suret iyle 
iki ay müddet le adanı çalıştırılmıştır . Hadi ça
lıştırıldı, alınan neticeler nedi r? Alınan netice
ler fecidir. Bakan, Mehmet Altınsoy arkadaşıma 
da. bunların talebe dedikodusu olduğunu akset
t irdiler . Yok, sayın Bakan benim elimde de ke
sin dediler varılır, ( iünde 10 müracaatın pek ço
ğu haklı çıkmışlardır . Bakanlığınızdan bir zat 
bana telefon etti, şerefi namusu üzerine, bana 
vaziyeti izah etti, dedi ki «bu yapılan hata be
nim başımda patlamışt ır . Ben şahidiyim (.'ocu
ğumla birlikte bir sene Amerika 'da kaldım. ÇV>-
cuğııın buna rağmen bu yapılan denemeler so
nunda İngilizceden kaldı.» -le ne sais pas» dan 
başka birşey bilmediği halde IVansızcadan geç
ti. ( ( l i i lüşımicr) .» 

Bunun delili hem bizde vardır , hem de arka
daşımın dediği gibi büroda vardır. Tek ra r edi
yorum ki sizin büyük projeleriniz, büyük lâfla
rınız kontrolsüzlük yüzünden, içine girdiğimiz 
zaman böyle işliyor... 

Yine meselâ size söyliyeceğiııı, orada Devlet 
Plânlama Dairesi sizden meslekî teknik öğreti
me faydalı olmak üzeri1 bir araştırma, istemiş... 
It)(55 Plânında tedrisat yılında ta tb ik edilmek 
üzere, İt)(5.5 tedrisat yılı. başladı. Büronuz hâlâ, 
bunları yet işt irmemiş. Köy eğilimine veçhe ve
recektir. Amerika 'dan iki tane mütehassıs geti
rilmiştir. AID faslından getirilen bu iki Ame
rikalı mütehassıs bütün Türkiye 'de bir sene müd
detle köy köy dolaşmışlar. Muhtarı , muhtar ın 
karısıyla, imamı, imamın karısıyla. Ağayı , ağa
nın karısiyle ve nihayet köy halkı ve onun karı-
siyle anket yapmışlar araştırına, yapmışlar. Netice, 
bir sene dolaşt ıktan sonra, - 500 milyon liraya 
çıkmış bu araşt ı rma - demiş ki, biz bu ehle etti
ğimiz teknik -bilgileri ancak Amerika 'daki ıııakî-
nalaı ia işliyebiliriz. 

Bilgileri, elde etlikleri neticeleri derlemişler 
toplamışlar Amerika'ya gitmişler. Ve bir daha, 
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da ses seda çıkmamış. Bu büro da bunun peşine 
düşmemiştir'. (Yarım milyon lira değil mi? Ses
leri) Süreli lisan ettim, farkında değilim, 500 000 
liradır, beş yüz milyon değil özür dilerim. Ora
da, sıramda kaldı arkadaşlar. Ben acaba Ameri
kalılar nasıl tetkik yapmışlar diye merak ettim. 
raporu tetkik ettim. Bu anketlerden elime ge
çirip tetkik, ettim bir nüshasını ve vicdanım sız
layarak gördüm ki, eğer o anketlerden biraz; 
okusaydım çok garibinize gidecekti. Âdeta bizim. 
Türkiye'nin patolojisini, fizyolojisini çıkarmışlar, 
yemin ederim Türkiye'nin patolojisini, fizyolo-
jıiisllmıi çıkarmışlar ve bu dukûuııanlar bize aidol-
duğu halde bizde yok, Amerikada dolaşıyor. Bü
rolarınız böyle çalışıyor Sayın Bakan. 

Yine size bir şeyden bahsedeceğim, resmiyete 
intikal etti, size do intikal ettiği için bahsediyo
rum. Bakanlığın bir de, Basılı Eğitim Malzemesi 
Hazırlama Merkezi var. Bu da gazetelere intikal 
etti; bir memur bu merkezdeki yolsuzlukları tes-
bit ediyor, tahrirî olarak üstüne, âmirine bildiri
yor. Bekliyor, ses seda çıkmıyor. Ne yapıyor bu 
sefer? Bakanlığa tahrirî olarak bildiriyor. Yine 
ses çıkmıyor. Bu seter Bakanın şahsına tahriren 
bildiriyor, yine ses seda çıkmıyor. Bakan ne za
man harekete geçmiştir: İhıma günü.. Nihayet 
(-uma günü. bu 7 aydır kendisine yapılan şikâ
yeti eri mahalline giderek tesıbit etmek lüzumunu 
hissetmiştir, (iensorudan sonra. Buranın işi em e-
sindeki düzensizlikler de şöyle. Buranın, bir ken
di asli personeli vardır. Bunlar Amerika'da ye
tişmiş ihiısas elemanlarıdır. Bunların miktarı az
dır. Dairede1 de bir tek baskı makinası vardır. Bu 
baskı makinası ve asli personeli çok defa iş yap
maz bir hafta boş kalır. Bu pek gariptir, (iari-
holan. şey nedir? Bakanlığın ne kadar kayırmak 
istediği zevatı kiramı varsa hepsi nedense bu
raya doldurulmuştur. Ek görev, mesai ücreti YG 
saire ile. Halbuki kendi elemanları boş oturur. 
Bu kayrılan elemanlar nasıl gelirler? Saati on 
ilâ, yirmibes lira, gibi bir mesai ücreti ile. Bun
lar bununla iktifa etmezler. Saat 5 ten sonra da 
otururlar. Ve mesai saatini 10 ilâ 12 saate çıka
rırlar. Nerede kaldı senatör, mebus maaşı, bu va
ziyette». 

Bir arkadaşım bir şey yazmış; «Meslekî ve 
Teknik Öğretim .Müsteşarlığı test ve araştırma 
bürosu diye bir şey yoktur, adı ^ecvn büro Ta-
1 iııı ve Terbiye' Heyetine bağlı bürodur, kürsü-
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I den tavzihini rica ederim.» diyor. İyi dinleme

mişsiniz, meslekî teknik faydalı bir büro vardır, 
dedim. 

Burada başkaca yolsuzluklar şunlardır; son
radan kayrılan personel esas personelin dörtte 
üçü kadardır ve bu personel, saat beşten sonra 
da oturdukları halde kendi kendilerini şöyle tes
miye ederler, derler ki, «Biz dükkânda saati 20 
liradan uyku uyuyoruz.» "Devlet dairesinin lâu
baliliği -bu; saati 20 liradan uyku uyumak. Tafbiî 
ıbu A-aziyetten esas görevliler alınır. Esas görev
lileri de tatmin etmek lâzım. Onlara da şöyle ya
pılır: Mesai saatleri dâhilinde onlar harice öğ
retmenliğe gönderilir, dışarıdan 3/4 nisbetinde 
eleman eelbedilir. 

Bu merkezin vazifesi nedir? Hcuz kitap bası
mı, değil mi arkadaşlar? Gazeteye ilân verdiler, 
basın toplantısı yaptılar, 20 sayfalık broşür de
diler, bu da baskı ve matbaa tabı masrafı hariç, 
25 bin liraya çıkıyor, tyi kalitede değil mi bası
lacak kitap? gayelerinden biri bu. Bir kitabın 
her sayfası 15 lira tashih ücretine tabidir. Sekiz 

| defa tashih edilmiş olan bir kitaİJta ise 8 - 10 
yanlış tekrar edilmiştir. Siz bir kitabın ne ka
dar pahalıya mal ol muş olduğunu ve memlekete 
'bııııun ne kadar pahalıya maledilmeye çalışıldı
ğını görün. 

işte Sayın Bakan bu noktalar size intikal 
edip de meşgul olmadığınız işleyiş tarzı. Başba
kanlığın sarih tamimlerine rağmen - israfın Dev
let. dairelerinde önlenmesi hakkındaki tamime 
rağmen - ve her müdebbir bakanın kendiliğinden 
bu tedbiri alması zarureti mevcut iken siz, on
dan sonra bir de sokağa döktüğünüz binlerce ço
cuk velisinin karşısına geçen ay geçtiniz ve de
diniz ki mucip sebebolarak, bu milletin artık en 
küçük bir israfa dahi tahammülü yoktur. Sayın 
Bakan bana, yapılan okulları broşürde saymış. 
Halbuki federasyon bir broşür neşretti; orada 
d.edi ki, illkolkul yaıpımınia talhsıiis edilen 300 mil
yon lira carcur edilmiştir. 150 kişilik bir bölge 
okulu 12 milyon liraya çıkmıştır. 

Şimdi bir Bakan ki, bir kuruşun israfına bu 
memleketin tahammülü yoktur ihr, bundan son
ra da karşısına böyle bir isnat çıkar. (İönlüm 
arzu ederdi ki, Şükrü Koç arkadaşım da tıpkı 
bültenlerde olduğu gibi, burada cifesin'benim, gi
bi delillerle bakanı itham etsin. Yapmadılar. Şim
di zımni bir anlaşma havlısı içine girmişler. Ken-
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dileri bilirler. Ama benim arzu ettiğim bu tarz 
beyandan sonra, böyle bir itham karşısında ka
lan Bakanın, kendisinin bir soruşturma talebin
de bulunarak, bu işin hakikate kavuşmasını iste
mesi yoludur. 

Yine verdikleri cevapta diyorlar ki, Bakanlık 
millî orijinaliteyi de düşünmüş, Türkiye^de ilk 
defa olarak müzik ve sahne sanatkârları yüksek 
şûrasını toplamıştır. Ben millî orijinal kültür 
dedim. O bana millî orijinaliteyi böyle düşün
düm diyor. Ancak bunu müzik ve sahne sanatkâr
ları çerçevesinden idrak etmiş olmaları, bu id
rakin hacmi hakkında bana yeniden bir kıymet 
hükmü izafe etmiyor bu. 

Sayın Bakan bana diyorlar ki, siz, müfre
dat programlarından tutun da sınıf geçme tak
diri, imtihan usulleri sınavına kadar, tamamen 
ihtisasınız dışında bir işle meşgul olmuşsunuz, 
onun için cevap vermek lüzumunu hissetmiyo
rum. Bu, Sayın Bakanın her önüne gelen şeyi 
tetkikten geçirmeden okumasının bir hatasıdır. 
Fakat kendileri ihtisas dışı koca bir Bakanlı
ğın başına geçerler. Bunda hiçbir sakınca gör
mezler. Müsaade ederlerse ben de bir milletve
kili olarak kendilerini tenkid hürriyetime, siz
ler de takdir hürriyetine sahibolalım. Değil mi 
efendim ? 

Sayın Bakan bana diyorlar ki, «Benim eği
limim Anayasanın dayandığı Atatürk ilkelerinin 
eğiliminden başka bir şey değildir. Anayasanın 
temel ilkelerine dayanılarak Millî Eğitim Şû-
rasmca tesbit edilen millî eğitimimizin temel il
kelerini bilmek benim eğilimlerimi bilmek için 
yeter. Ama sizin eğiliminiz ve renginiz nedir?» 

Ben, Şûranın tesbit ettiği temel ilkeleri çok 
evvel tahlil ve tetkik ettim, ama bunların hiçbi
rine Bakanın şahsan riayet etmediğini gördük
ten sonra gensoru önergesini verdim. 

Şûranın temel ilkeler olarak tesbit ettiği il
keleri beraberce gözden geçirelim. Aşağı - yu
karı 50 - 60 tane var. Hepsinin müfredatını 
okursanız çocukların neden bir şey öğrenme
den mektepten çıktığım bir dakikada anlarsı
nız. 

Şûranın tesbit ettiği ilkelere göre liselerimi
zi bitiren gençlerimiz, aşağıda sayacağımız ka
biliyetlere sahibolarak çıkarlar. Nedir bu ka
biliyetler?.. 

A) Şerefli bir tarihe sahip büyük bir mille
tin evlâdı olmanın gururunu duyarlar.. Halbuki 
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Bakanın bana kaçgündür isnadettiği sözlere 
göre, bunun tarzı ifadesi; Osmanlı kalıntısı ol
mak gibi bir şeydir. 

B) Yine çocuk, Türk millî tarihinden ken
disine intikal eden insanî, millî, ahlâki değer
leri kavrar, bunları davranışlariyle değerlendi-
rirmiş. 

Sayın Bakanın himaye ettiği zihniyet, bu 
tavsife, geri Osmanlı zhiniyeti der, ellerinden 
geldiği kadar da kötülerler. 

C) Yine çocuk, Türk toplumunun tesiri al
tında tutan âmilleri tarihî yönden inceliyebilir-
miş. Bırakınız çocukları, ben bunu Bakanlık er
kânının yapabileceğinden dahi şüpheliyim. (Gü
lüşmeler) 

D) Toplumuna hizmet etmiş Türk büyükle
rini tanır ve Türk toplumunun dünya medeni
yetine hizmetlerini bilirmiş. Halbuki Bakanın 
himaye etmiş olduğu zihniyet Viyana kapılarına 
kadar dayanan ecdadımızdan bahsetmeyi dahi 
hamaset nutukları çekmek, diye tavsif eder ve 
küçük görür benim bildiğim. 

Sonra Türk toplumunun medeniyetini ve 
dünya medeniyetine hizmetlerini bilmek demek, 
evvelâ kendi medeniyeti hakkında bir fikre sa-
hibolmak dmektir.. Bu şuura ve mutlaka Batı 
uygarlığına kavuşacağım, diyen bir bakan sa-
hibolamaz. Muhakkak ki, bir ileri medeniyetin 
her medeniyet ile alışverişi olur. Millî izzetine
fis, Şûranın tesbit ettiği temel ilkelere inanan 
biı* bakan bunu, ben Batı uygarlığına mutlaka 
ulaşacağım, diye değil, kendi medeniyetimi ge
liştireceğim, diye ifade etmek nezaketine sa-
hibolur. Ya., arkadaşlar, aramızdaki fark bu
dur, zihniyet farkı. 

Yine Şûranın tesbit ettiği ilkelere göre, 
Türk toplumunun devamlı surette değiştiğini 
bilir ve bu değişmeyi gelişme sorumluluğunu 
çocuk kavrarmış. Yani, Şûra tekâmül zihniye
tini kabul ediyor, ihtilâlci zihniyeti değil. Hal
buki bakanın himaye ettiği zihniyet aksini mü
dafaa eder, bilirsiniz arkadaşlar. 

Çocuk bünyenin sosyal yapısını inceler, içti
mai mefhumların gaye ve fonksiyonları hakkın
da bilgi edinirmiş. Bünyenin sosyal yapısını biz
zat gericiler, nurcular, devrimciler, diye gören 
ve gösteren bir bakanın icraat devresinde bu
nun mümkün olacağını tabiatiyle sanmak hayal
dir. 
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Gene çocuk, toplumun bugünkü problemle

rini bilir, bunların olumlu yoldan nasıl halledil
mesi gerektiğini düşünür, bunun üzerinde fikir 
geliştirirmiş ve bir de demokrasi anlayışını okul 
içinde ve okul dışında yaşıyarak öğrenirmiş. 
Bu iki fıkraya birden cevap verirken, Maarif 
Vekâletini idare eden Bakanımızın bugünkü 
problemleri nasıl tanıdığını ve hal çaresini na
sıl gördüğünü birlikte tesbit etmeye mecburuz. 
Bu, ayrıca aramızda tartışma konusu olan Kon
ya'da yaptığı konuşmayı da ele alıp gözden ge
çirmek neticesini de intacedecektir. Ben kendi
lerine demiştim ki, siz bir bakan olarak eğer 
toplum meselelerini Konya'daki görüş çerçevesi 
içinde mütalâa etmemiş olsanız dahi bir bakan 
olarak böyle konuşmazsınız. Bunun hal tarzı 
böyle değildir. Kendileri verdikleri cevapta 
şöyle dediler : 

«Ben o konuşmamda Türkiye'deki aşırı ce
reyanların karşısında Türk öğretmen toplulu
ğunun uyanık ve dinamik bulunmasını istiyen 
konuşmamın basına yanlış aksetmesi üzerine, 
nurcu olduklarını açıkça ifade eden bâzı vatan
daşlardan reaksiyoner mahiyette birtakım tel
graflar almış bulunuyorum. Bahis konusu ko
nuşmamda ben, alelıtlak nurcuların komünist 
oldukları iddiasında bulunmadım. Ancak, bilin
diği gibi, öteden beri millî bütünlüğümüzü yı
kıcılığı hedef tutan tek bir düşman olarak ko
münizmi tanımakta idik. Halbuki bugün bir de 
nurculuk adı altında bir evvelki cereyan gibi, 
millî bütünlüğümüze kasdeden şeriatçı bir ce
reyanla karşıkarşıya bulunmaktayız, işte ben 
bu konuşmamda buna işaret ederek her iki ce
reyanın da dışardan beslenmekte olduğuna işa
ret etmiştim. Resmî organlarımızın tesbit etti
ğine göre, bu iki aşırı kutup birbirinden ha
berli veya habersiz, bir çalışma birliğinin için
de bulunmaktadırlar. Bahis konusu beyanım 
işte bu türlü halisane bir mâna taşımaktadır.» 

Her hangi yanlış bir ihtimal olmasın, diye 
Anadolu Ajansının o günkü bültenini getirdim. 
«27 AA - Konya» diye başlıyor. O bülteni bu
rada huzurunuzda okuyacağım. 

«Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem dün 
gece Ankara'ya hareketinden önce öğretmenler 
Derneğinde bir sohbet toplantısı yapmıştır. Üç 
yüzden fazla öğretmen ve millî eğitim mensubu
nun katıldığı bu toplantıda bir konuşma yapan 
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İbrahim öktem, özetle şunları söylemiştir : Bu
günkü eğitim durumumuz yetersizdir. Her yer
de eğitim her şeyden önce öğretmen meselesidir. 
1946 ya kadar eğitim Atatürk ilkeleriyle beslen
diği için çok güçlü idi. Bu tek parti sisteminin 
sağladığı bir avantajdı. Çok partili sistemde bu 
mümkün olmaz.» 

Şimdi, üzerinde durulacak bir nokta, böyle 
konuşmamanız icabederdi demiştim. 

Sayın milletvekilleri, Şûranın tesbit ettiği 
ilkeler arasında demokratik anlayış var. Ana
yasanın temel ilkeleri.. Çok partili rejime isti-
nadeden bir hayat. Bakan ne yapıyor, bilvesile 
bunu kötülüyor, zemmediyor. Bu müdebbir bir 
bakanın yapacağı iş değil. 

Devam ediyor bülten 
«Partiler öğretmenleri kendi saflarına çek

meye çalıştılar, öğretmen topluluğunun za'fı 
politikaya karışmasiyle başladı.» 

Şu ifadesiyle Bakanın zannedilir ki, tama
men partilerüstü millî mânada bir maarif ida
resi vardır. 

Şimdi bunun da hilâfına olan bir vesikayı 
kısaca okuyacağım. Bu da bir fotokopidir. Bu 
vesika federasyon tarafından hazırlanmış, Sa
yın Başbakana verilmiştir, Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nu düşürmek için. 

Bu muhtırada federasyon şöyle der : «Mes
lekî teşekküller demokratik rejimin asli unsur
larıdır. Bugün 90 bin öğretmen 320 dernekle 
federasyon etrafında teşkilâtlanmıştır. Bu kütle 
Atatürk Partisine sempati duyar. Geçen seneki 
başkanı Turhan Feyzioğlu, bu seneki başkanı 
da Şükrü Koç'tur. Yönetim kururuna girenlerin 
hepsi de C. H. P. sempatizanıdır. İçerisinde iki 
tane C. H. P. milletvekili adayı vardır. Millî 
Eğitim Bakanı da C. H. P. li olduğuna göre, 
anlaşmamak için hiçbir sebep yoktur. 

Sayın Bakan, - yani Şevket Raşit Hatiboğ-
lu'na söylüyor - bize siyaset yapıyorsunuz, dedi. 
Bu beyanı ile Federasyon etrafında yekvucud-
olarak toplanmış kitleyi C.H.P. ye karşı kırıyor. 
Biz yıllarca bunun için mi mücadele ettik? Fe
derasyon siyaset yapıyorsa, bu olsa olsa C.H.P. 
lehine bir siyasettir. Sayın Bakan Federasyon 
reisini kendilerine rakip görüyor gibidir. Sayın 
Bakan, bakanlıkta Tevfik İleri dostlarını koru
makla kime hizmet etmektedir. ? Bakanlığın İlk
öğretim Genel Müdürlüğü Yardımcıları, Şube 
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Müdüıveri, ilköğretimci olmadıklarından, 1962 
yılında ilköğretim plânı tatbik edilmemiştir.» 
filân diye bir de beğenmediklerini sayıyor. 

Şimdi bu da gösteriyor ki, federasyon baş
kanı federasyonu Cumhuriyet Halk Partisi le
hinde bir faaliyete sevk etmeyi göze almıştır, 
bunu açıkça bildiriyor. Bu faaliyetler Sayın 
Öktem'in malûmatı dışında değildir. Bidayet
ten beri bunun üzerinde duruyorum. Eğer Sa
yın Şükrü Koç'un cesareti varsa, buraya çı-
kaL", aralarındaki anlaşmayı söyler. Bu suret
le hakikat da meydana çıkar. Ama söylemese 
dahi, Sayın Koç'un dostları olan Yön Dergisi 
bile kemafissabık, açıkça yazıyor. (Sağ ve sol 
sıralardan alkışlar) ilerici Bakan oraya baksın. 

Demek oluyor ki, öğretmenin za'fı politika
ya girmekle başlamıştır, diyen Sayın Öktcm, 
ibu mevzuda sarfettiği lâflarla icraatı bakımın
dan taban tabana zıddiyet içindedir. Binaen
aleyh, böyle bir temel ilke tesbitine manen ye
terli değildir. 

Yine bültenden okumaya devam ediyorum 
arkadaşlarım: 

«Çok partili hayata girişimizden sonra, sin
miş gerici cereyanlar da görülmeye başladı. 
Çok partili hayatın zarureti icabı tavizler ve
rildi. Bâzı geri davranışlara göz yumuldu. Bu
nun neticesi, imam, öğretmenler etkili oldu». 
Şimdi, mesul mevkide bir bakan, böyle konuş
maz demiştim. Takdir Yüksek Heyetindir. İmam 
ve öğretmeni karşı karşıya bırakmaz. 

Sonra siz hangi tavizlerden bahsediyorsu
nuz; anlamadım. Mekteplere din derslerini ko
yan, türbeleri açan, şeyhleri ilk defa listesine 
alan yeni ınırtinizden mi, yoksa onun verdiği 
tavizleri mi veyahut bunu daha 'ehliyetle devam 
ettiren eski partinizden mi? Bu da bir şey de
ğil, siz her iki partinin içinde de, ön kadrolar
da rol almasını bilmiş insanlardansınız. De
mek hem bu politikanın başını çektiniz, hem do 
sonra nasihat yolu tahriklere kalkışıyorsunuz. 
Ayni bültenden devam ediyorum. 

«öğretmen toplu olmalı, gücünü yerinde kul
lanmalıdır. Köy enstitüleri amacına ulaşmış 
başarılı kurumlardır. Millî eğitime demokratizas-
yonu ilk getiren köy enstitüleri olmuştur. Ve 
enstitüde yetişenlere çok partili bir döneme girişi
mizin neticesi olarak haksızca saldırılmışlar.» 
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I Simdi, Bakanın daha doğrusu taassup dere-
I cesinde bir Atatürkçülüğü vardır. Atatürkçü

lüğün de belirli bir prensibi var, halkçılık. De
mek 1946 ya kadar olan devrede Atatürk dev
resi de dâhil demokratizasyon girmemiş, öğretime, 
ilk getiren diyorlar çünkü. 

Sonra 'bana dün dediler ki, «Mahkeme kararla
rına mümtaz hukukçu arkalaşım hürmet göster
sinler.» demin arz ettim, beraatı zimmet asıldır. 
Ama sübut o kadar zordur ki, bu mevzuda, eğer 
sübuta karar vermişçe bir mahkeme asıl ona 
hürmet etmek lâzımdır. Kaldı ki, beni buna 
hürmete davet etmeseydi Sayın Bakan, ben de 
bunu söylemiyeeektim. 

Şu çok partili düzene girdiğimiz zamandan 
sonra, haksızca Kaldırılmıştır dediğiniz şey si
yaset tarihimizde örnek bir mücadele olan Ha
san Âli - Kenan öner davasıdır ve bu dâvada 
Kenan Öner beraet etmiştir, iddiası sübut Ibul-
duğu için. Hadi bunları da bırakınız. Ama sa
dece sözün köy enstitüleri muvaffak olmuş mu
dur, olmamış mıdır, şu kürsüden verdiğiniz köy 
enstitüleri mevzuu hakkındaki fikrinizi belirten 
müevvel beyanlarınız dahi size bugüne kadar 
inanmış olanların gafletlerini, bundan sonra da 
inanacak olanların da basiretsizliğini ortaya 
koya;'. 

Arkadaşlar, bu arada meselâ arada bâzı teha-
l'üf eden durumlar var. Bakan madunları tara
fından prestij sarsıcı bir muameleye mâruz bu
lundurulmuş mudur, bulundurulmamış mıdır? Bu 
da nedense linkâr mevzuu oluyor. Bakan, böyle 
ağzının içinde acaip surette yuvarlayıp duru
yor. Sayın Şüükrü Koç arkadaşım inkâr ediyor. 
Halbuki bu kürsüden size akseden şeylerin ne 

ı dereceye kadar hakikate mutabık olduğunu öğ-
I renmeniz için bir bildiri okuyorum: «Eskişehir 

Federasyon Kongresinden sonra bâzı öğretmen 
dernekleri ayrılarak toplantıda bir müstakil 
'bildiri hazırlamışlar ve bunu da neşrettirmişler 
efkârı umumiyeye, ımatbuat yoliyle... Federas
yonun tutumu bir kaç noktadan tenkid edildik
ten sonra bildirinin üçüncü paragrafında; «bir 
insan olarak bizim memleketçe normal düşü
nürler arasında saygı duyuran Sayın Millî Eği-

I tim Bakanına konuşurken «yuh» diye bağıran 
bedbahtları lanetlerken, «yuh» çekenleri fede
rasyonun yöneticileri safları içinde görmek ibi-

I zi çok müteessir etmiştir.» denilmiştir. Doğru-
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dan şahsıma verdikleri cevapta bakan, Atatürk 
devrimlerinin çağdaş uygarlık seviyesine çık
mamız ülküsüne dayandığını; binaenaleyh, çağ
daş uygarlığın da, Batı medeniyetine, bizi ma
ziye bağhyan bütün zincirleri kırarak kavuş
mak suretiyle olduğunu yine Atatürk dili ile 
ifade ettiler ve benim böylece bakanın nâçiz 
şahsiyetini aşarak Cumhuriyetin temel ilkeleri
ne saldırdığımı söylediler. Tabiî isnatları bü
yüktür. Ama ben başladığım yerdeyim siyaset 
hayatımda ve yine Türkiye bilmektedir k i ; bu
gün Atatürkçülük kalkanına sığınıp sığınma
mak kimseye bir fikir ismeti sağlamamak
tadır. Zira Atatürkçülük ülküsünün komünist
lerden en mutaassıp sağcılara kadar herkesin 
müşterek bir nikâhı haline geldiğini herkes 
bilir. Hakiki Atatürkçüler de !bu vaziyetten mü
teessirdirler. Oörüyorsunuz ki, Atatürkçüyüm 
diye söylenmek artık bugün vazıh bir mâna ifa
de etmiyor. Hiç olmazsa, bana atfettikleri ka
ranlık kadar bir karanlık vardır ortada. 

Bakanın zikzakları şuradadır. Bakanı fede
rasyona bağhyan işte 'bu zikzaklardır. Bakan 
diyor ki, Atatürk'ün bütün sözlerini bir tarafa 
bırakıyor. Atatürk'ün sadece eski nizamı yıka
rak yerine yeni nizamın getirilmesi ve Devletin 
kurulmasında millî mücadelenin şartları ve in
tikal devresi içinde sarf ettiği bir sözü kendisi
ne mesnet yapıyor. Diyor ki, Batı uygarlığına 
kavuşmak mazi ile olan 'bütün zincirleri kopar
mak suretiyle olur. Tabiî bir konuşma Atatürk'e 
istiuadettirilince akan sular duruyor. Şimdi, 
Atatürk nasıl çekiliyor. îşte böyle fırsattan 
istifade edilerek çekiliyor. Nitekim komünist
ler de Atatürk'ün bu sözünü mal bulmuş 
mngribi gibi yakalıyorlar ve ihtilâlci sosyalizmi 
buna bağlıyorlar, getiriyorlar da. Gerçi onlar 
bununla da iktifa etmezler. Komünizme göre 
Atatürk bir mültecidir. Neden tamamen Benin 
gibi hareket etmez? Kalpağına yeşil kordele 
takan, kırmızı kordele takan İsmail Suphi ve 
arkadaşları Karadeniz'de boğulmuştur, filân. 
Birtakım yürek acıları vardır. Onun için onlar 
Atatürk 'ü bile mürteci «ayarlar, bunlara göre 
Atatürk bir doktrin adamı değildir. Ancak, 
aksiyon adamıdır. Şûra ne diyor? Batı uygar
lığına kavuşmak ancak tekâmüleü ve ıslahatçı 
bir yolla yapılacaktır, çocuk bunu idrak eder 
diyor. Bakan, illâ ben federasyonla ilintimi ku-
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racağım. diye ne diyor? komünistlerin de ihti
lâlci sosyalizme bağlandıkları bir görüşe yana
şıyor. Hangimiz vazıh acaba? İşte bakan ile 
anlaşamadığımız en samimî nokta bu, arkadaş
lar. İsterseniz o ilerici olsun, ben gerici olayım. 
Yahut ben bilmediğim ne varsa o olayım. Ama 
ben diyorum ki; ben Batı uygarlığına mutlaka 
kavuşmak değil, kendi medeniyetimizi geliştir
mek için mazimizi inkâr etmeden bütün bağla-
rıraızıı koparıp, .zincirleri kırnuadan, ıslahatçı 
ve tekâmülcü bir yoldan bunu temin mecburiye
tindeyiz. (Soldan, sağdan bravo sesleri, alkış
lar) Bunun size misâlini vereyim. Bakın, kana
atime göre, benim bu tesbit ettiğim amaç maari
fin gayesine de uygundur. Millî hizmete de 
uygundur. Bakan hem diyor ki, bana - bakın 
ne kadar zikzaklar çiziyor - maziyle bütün zin
cirleri kırarak Batı uygarlığına kavuşabilece
ğiz. Sonra da broşürünün diğer sayfasında di
yor ki, tabiatiyle kendi özellikleri de ihmâl edil
mez ya. Kendi özelliklerini muhafaza etmek 
suretiyle Batı uygarlığına kavuşacağız. İşte 
misâli Japonya. Tut kelin perçeminden arika-
daşlar. Kimdir karanlık olan, vuzuha kavuşması 
icabeden? Çocuklara istikamet verecek olan 
bakandır. Ben değilim arkadaşlar. 

Ben yine kendisine ne dedim? «Böyle bir ifa
de millî izız;etine&imiz;e uygum değildir» dedim. 
Bakınız ne diyor Bakam, bmşürümde ıbama ver
diği cevapta? «Batı uyıgarlıği'nıın iki ana fikri 
vardır. Bunlardam 'birisi alkilin üstünlüğüı; di
ğeri de insan hak ve1 hürriyetime ve haysiyet
lerine Iraırımiet fikri.» Aramuzdıaıki farfe bura1-
dam doğuyor. Ben böyle bir görüşü, ifadeyi 
yine millî iazıetinefisimıe yıediremıam. Böyle bir 
görüş benim ancak kendimi biM'emıemin neti
cesi 'olabilir. Beni demedim M, aklım •üsttümlüğ'ü 
premlsibini Baltı getirmiştir. Bunu diyemem ar
kadaşlar. Batıda enıgizisyıon ma,hlkemıeleri, çark
ları ikurulimuış dönerken, Batıda Roma mey
danlarında tyirbuçulk asır içerisinde evvelâ 
Putperestler Hıristiyanlar] sonra da, Hıristiyan
lar Putperestleri ateşte kızartırken İslâmiyet, 
dinde z?or yıofatur diyo en aiklî felsefeyi getiri
yordu. (Sağdan soldan bravo, sesleri alkışlar.) 

SADRETTİN ÇANGA (iBuHs-a) — Roma za-
mıanımlda yiaktu. 

ıSAADBT EVREN (Davamda) — Bu, isti
haleler hâlâ Haçlı Seferleri ile karşımızda -
lar ıbeyef emdi. 
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BAŞKAN — Müsaade buyuran, karşılıklı 

kornışuımayın efendini.. Kendi ıgör üslerini söylü
yor. 

SAADET EVREN (Davamla) — Kil kadar 
imlhiraf etmemişlerdir. Kıbrıs'ta cereyan eden 
insan mukateİGiSİnin karşısında zerrece yürek
leri kıpırd atmıyor, gemilerimizi döndürüyor
lar. Hamıgi Batıı medeniyetini müdafaa ediyor-
sumuz? (SoMam, sacdan- bravo sesleri alkışlar.) 

SADRETTlN ÇANG-A (Bursa) — Tarih 
'hatası dedim. 

BAŞKAN —• Rica ederim beyefendi, karışı-
lnklı konuşmayınız. 

iSAADET EVREN (Devamla) — iki saat 
konuşmakta bu kadar hata olur. 

.SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Tarih ba
lkımamdan diyoruz. 

SAADET EVREN (Devamla) — Olur, peki. 
Arkadaşlar, düşüncelerimi «son olarak özet-
l'jyoruım. Karanlıktan kurtuılımalk içim. (Biti
yor mu, sesleri.) ,Bunda'n sonra bitiyor. Betn 
diyoruım ki, Batı uıygarlığı denen müşterek 
medeniyet ülkefsine bizden başka her millet, 
kendi millî kültürünü nıulhafaıza .etmek su
retiyle ulaışımııştır. Biziım de bu tarzı tatbik et-
manriz lâzumldır. Millî kültür nedir? Bir mil
letin içtimai hayaıtının, toplum tarihidir, «razi-
ısidir, örgütlüdür, anaıneleridir, tekniğidir, ıber 
şeyidir. İçtimai sahada daima değişiklikler1 

<okır, siyasi, iktisadi sahada değişiklikler olur. 
içtimai bünyedeki bu değişikliklere uygun de
ğişiklikler getirme imkânı var nizannda, Deği
şikliklerin .getirilmeısine lüzum vardır. Ama, 
•tekâmül merhalesinde 'eğer bu vukuaıgelen ta-
Ihavvülleri, içtimai bünyede eskideni meıvıcu-
doluına iyice ilmiklemez, kenetliyemıeızısek o za
man aradaiki ımutvaızeme 'bozulur. Size "bir mi
sal vereyim : Teokratik 'bir Devlet telâkkisini 
yıktmaşuz ve bu,nuın yerine Cumhuriyet .esaslarımı 
ıgetirmişiz. Bu çiok büyük bir siyasi inkılâp
tır, Ama naisi'l yapmışız? intikal devrinin 
icaplarını kırk seme uzatmnşuz. Hilâfeti yık
tık d'iye 'bu -sefer İslâm dinini de beraber yık-
mıpzdcır. Halbuki, (C. H. P. sıralarından gü
rültüler «Yok böyle şey, aynp ayıp», sesleri.) 

ALI RIZA AKBIYIKOĞLU (Uışak) — 
Ayıp ayıp. 

ZİYA HANHAN (İzmir) — Bu nasıl ko-
miLşıniıa? 
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YAHYA DERMANCI (İçel) — Sizi kilise

ye 'gönderdiler mi? 
iSAADET EVREN (Devamla) — Pekâlâ 

'beyefendi, sizinki bu, benimi de fikrim bu. (Gü
rültüler.) Benim dıe fikrim buı. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyuru-
nuaız. 

İSAADET EVREN (Devamla) — Buıgüm ç'o-
cuıklarmııziın kaçta kaçı acaba Islâmiyetim şart-
larıınıı dile getirebilir, lütfen söyleyebilir mi
siniz? ( Orta sıralardan, gürültüler, hepimiz de 
İslâm çıocuğuyuız, çocuklar 'bilmiyorsa ıgönder 
öğretelim, sıenin kadar biz de Islanınız, sesleri.)1 

(Gürültüler.) Arkadaşlar, lütfen »usunuz; ka
naatlerimle, fikirlerime oylartınızla cevap ve
riniz. Çok istirham ederim. Ben tahammül ede-
,medıiğim fikirlere orada tek baışuma, kadın 
olmaıma rağmen, hiçbir aksülâmıel gösterme
den '»tuıunuişuımldur, üıç semedem beri. (Gürül
tüler.) 

[BAŞKAN — Mıülsaade buyurun Sayın Ev
ren; Millî Eğitim Bakamlığınm icraatı hakkım
da verdiğiniz gensoru önerıge'si .hudutları için
de konmışumuz. Tahrik edici şıelkilde konuışma-
yı/mız. 

.Arkadaşlar siz de müdahale etmeyiniz. 
,SAADET EVREN (Devamla) — Sayın 

Balkan, benini dine temasım millî kültürün umı-
sujrlarımd'am birisi oıllması itibariyledir. Başka 
Ibir sebeple temas etımıiyorulm. 

BAŞKAN — Bakanım icraatı hakkımda ko
nuşum efendim. 

SAADET EVREN (Devamla) — Bakan 
millî kültürü yanlış tesbit etmiştir. Kendi millî 
kültürümüzü ihmal ederek teslbit etmiştir. Ara
mızdaki zıddiyet aşikâr surette buradadır. 
Onun içim millî k'ülıtıüren unisuırlarına birer bi
rer temas 'etme zarureti varıdır. Daha açık 
Ibir misal vereyim. Dili meselesini 'ele -alalım. 
Dil, millî kültürün en belirli ifadesidir. Bun
ları Şûramın raporumdan okuyacağı/m : Şûra
nın raporu diyor ki, «Bugün, yazmua, ve ko
nuşma dili bakımından orta tedrisatın içerisin
de bulunduğu durum fecidir», diyor. Şûra ra
poru diyor bunu. Lise seviyesini de aşmış bu, di
yor. Üniversitelerimizin miting afişlerinde imlâ 
hataları görüyoruz. Bunu da bırakınız bir ke
nara, Başbakanlık bir tamim yapıyor, tamimin
de diyor ki, konuşma ve yazma dilinde bize ge-
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len tahriratlarda bile bâzı sürçmelere rastlan
maktadır, lisan bakımından... Bundan böyle te
vakki edilmesi... Siz bana öyle bir memleket gös
teriniz ki, Başbakanlık böyle bir tamim yapma
ya lüzum görsün. Ben bu tamimi okumadım. Bu 
tamimi okuyanlar diyorlar ki, bu tamim de dâ-
ıhi dil yanlışları vardır. (Gülüşmeler) Ben demek 
istiyorum ki; bu millî kültür unsurlarımız ih
mal edilmiştir, kayıplara uğramıştır. Halbuki 
millî kültür unsurları millî karakteri yoğurur. 
O karakter, o millete cesaret, şecaat aşılar. Yay 
giıbidir, cemiyet için. O yay sayesinde çıkar cemi
yet. Millî kültür unsurlarından biri de milliyet
çiliktir. Bütün Afrika ve Orta - Asya devletle
ri bunun verdiği mücadele kudreti sayesinde is
tiklâllerini temin ettiler. Eee, ne yapacağız? 
Bunları, öldürmemek lâzım, yaşatmak lâzım. Ne 
yapıyor Sayın Bakan? Milliyetçi eserleri kütüp
hanelerden kaldırıyor, dedim. Emsal ver dedi
niz; okuyacağım şimdi, hangi eserler kalkmış. Yal
nız çocuk kütüphanelerinden değil arkadaşlar. 
Sayın Bakan bana cevap verirken çocuk kütüp
hanelerinden kaldırdık, dediler. Bu ifadeleri do 
resmî zabıtta vardır. Ramazan Dcmirsoy arkada
şımız sormuştur. Bakanlık yazılı olarak cevap 
vermiştir. Zabıt ceridesinde vardır. Yalnız ço
cuk kütüphanelerinden değil halk kütüphanele
rinden de kaldırılan eserleri arz ediyorum: 

Neden köy enstitüleri değil? (Yücel - Hacal-
oğlu), Mahutlar (Peyami Safa), Türk işte düş
manın (Cevat Rıfat Atılhan). Faşist Yok, Ko
münist Var (Fethi Tevetoğlu), Türk Milliyetçi
lerinin Kalemi île Atatürk (İlhan Darendelioğ-
lu), Türk Ülküsü (Hikmet Tümtürk), Su Uyur 
Komünizm Uyumaz (Gökhan Evliyaoğlu), Tür
kiye'de Komünist Hareketleri (İlhan Darendeli-
oğlu), Demokrasi Yolunda (Ali Fuat Başgil), 
Türklük Sevgisi (Necdet Sancar), Şehitler ve 
Gaziler Hakkında Kırk Hadis Türkiye'de Komü
nizm ve Köy Enstitüleri (Necip Fazıl Kısakü-
rek), Din ve Lâiklik (Ali Fuat Başgil), İleri 
Türkçülük ve Particilik, İslâmiyet ve Komünizm 
(İmanullah Han), Yarınki Türkiye (Nurettin 
Topçu), İstiklâl Harbinin Esasları (Kâzım Ka-
rabekir), Temel Fikirler (Cahit Okurer), Düşün
mek Sanatı, Konuşma Sanatı, Osmanlı Sarayı kı
yafetleri, Millî Mücadele Hatıralarım, Vatan 
Borcu, Milletlerin Karakterleri, Fikir ve Söz • 
Hürriyeti. 
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| Ben ümidediyorum veya tahmin ediyorum ki, 

Bakan, bunlar zararlıdır diye kaldırdım der
ken, bunların hiç birisini okumamışlardır. Ama 
ben okudum bunları arkadaşlar, bunlar hâlis 
muhlis Türkçü, milliyetçi eserlerdir. Ve görüyor
sunuz ki, sahiplerinin çoğunu da yakından tanı
yorsunuz. (C. H. P. sıralarından, iyi tanıyoruz, 
sesleri) 

Bana lisanen itiraz eden galiba meslektaşım 
var orada, buradan gözlüğüm olmadığı için pek 
iyi göremiyorum. (Sağdan, Rıza Bey, sesleri) 

«Aziz arkadaşım, benim fikirlerime belki bun
lar demode olmuş fikirler» diyebilirsiniz. Ama 
millî kültürün, bizim için en modern Batı uygar
lığına iltisak noktası teşkil eden şekli, alet ve va
sıtalardan ibaret teknik kültürdür. Bunu herhal
de artık itirazla karşılamazsınız. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye hitabediniz, 
karşılıklı konuşmayınız. Bir arkadaşınızın sö
züne cevap vermeye mecbur değilsiniz. 

SAADET EVREN (Devamla) - Hata etmişim 
size hitabetmekle. 

Bu meslekî teknik alet ve vasıtalardan ibaret 
teknik kültür acaba Bakanlık, ki - diğerlerini 
ihmal etmiştir buna ne kadar yer vermiştir? Hâ
len yurdumuzda orta, lise, kolej, akşam liseleri 
olarak 745 adet okul vardır. Bu 745 okulun, 308 
inde fizik, bu 745 okulun 731 inde kimya, bu 745 
okulun bu 745 inde de biyoloji alet ve vasıtaları 
yoktur arkadaşlar. Bunu ben iftira etmiyorum. 
Eğer, bu iftira ise Şükrü Koç'la beraber yapıyo
ruz bu iftirayı, kendisi de söylüyor çünkü. 

Binaenaleyh arkadaşlar, böylesine bir kültür 
perişanlığı içinde körükörüne ezberlemek ve ez
berletmekten ibaret bir medrese tatbikatiyle ço
cuk yetiştirmeyi ve sonra bu çocukların ne 
güçlükler içinde yetiştiklerini düşünmeden soka
ğa atmayı ben Bakanlığın millî menfaatlere hiz
met eden bir politikası olarak saymıyorum. 

Bakan burada kendilerine bir muvaffakiyet 
unsuru olarak bir noktaya daha temas ettiler, 
dediler ki; ben son günlerde UNESCO müzakere
lerine katıldım, şöyle oldu, böyle müdafaa et
tim. Bunu bir nevi muvaffakiyet olarak burada 
ibzal buyurdular, ben de memnun oldum. Fakat 
Paris'ten aldığım haber kendilerini teyidetmiyor. 
Size vereyim o haberi; Paris'te Yunanistan 
UNESCO ya bir şikâyet yapmış, adalardaki 
okulların durumunu getirerek Türkiye'nin dik-
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kafeinin çekilmesini istemiştir. Bunda esas gaye 
netice sağlamak değil de Kıbrıs'tan sonra Türki
ye'nin (adalar meselesi) ne sıra gelecektir, onun 
için, bütün bizim işlerimizi beynelmilel politika 
sahasına atmak, sonra o sahada kaynaştırmak. 
Yunanistan'ın gayesi budur. 

Sayın Bakanımız da bu müracaata cevap ha
zırlamak için 19 gün Paris'te kalmışlardır. Yap
tıkları mukabil bir müdafaa sonunda eğer Ba
kan şöyle bir karar sureti getirse idi, bu, Türki
ye'nin dahilî işlerindendir, karışılamaz diye veya 
hiçbir karar almadan o meseleyi orada sâkit bı-
raksaydı bunu muvaffakiyet sayardım. Ama ora
daki devletlerin hazırladıkları müşterek bir muh
tıra ile, azınlıkların kendi tedrisatlarını kendi 
lisanları ile yapmaları kararı alınmıştır. Bu ka
rardan sonra hemen Yunan delegesi ayağa fırla
mış alkışlar arasında hazırıma, kendi sağladığı 
muvaffakiyetten dolayı teşekkür etmiştir. Şimdi, 
demek ki, bu muvaffakiyet de ortada kalıyor. 
Paylaşılmıyan bir muvaffakiyet. 

Arkadaşlar bu yaptığımız bir gensorudur. Bu
nun neticesi, hukukî neticesi sadece Bakanı dü
şürmeye matuf olur veya olmaz. Bu gensoru her 
hangi bir Meclis tahkikatı talebi değil ki, delille
ri karşılıklı olarak bundan fazla mütalâa ve mü
nakaşa edebilelim. Bunun prosedürü ayrı. Ben 
itham ederim, Bakan kendisini müdafaa eder, bu
nun neticesinde, karşılıklı olarak yapılan bu tar
tışma neticesinde ya Bakan yerinde kalır oyları
nızla veya kalmaz. Binaenaleyh, benden daha, 
ille deliller istemeye lüzum yok. Burası ne Meclis 
tahkikat komisyonu, benim bunu şahsan yürüt
meye ne imkânım var, ne bu işin prosedürü bu
na kabilitatbiktir. ister A. P. li, ister C. H. P. li 
olun, ister devletçi sosyalist, ister gerici, ne olur
sanız olun arkadaşlar başımın üzerinde yeriniz 
var hepinizin, ama bu milletin benim kanaatime 
göre güvenliğini tehlikeye sokacak, iyi, sağlam 
bir nesil yetişmesini önleyici bir maarif politika
sını tasvibetmiyorum. Benim sizden talebim bu 
kadardır. Bu halimle kendim vazifemi vatandaş 
karşısında yapmış olarak müsterih huzurunuzdan 
ayrılıyorum. Tabiî takdir sizlerindir. (C. K. M. 
P, Y. T. P., A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar, devam eden gensoru müza
kereleri, mevzuun müzakeresinin arz ettiği safa-
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hatı itibariyle mihrakından çıktığını ve başka bir 
mihver etrafında dönme temayülleri göstermekte 
bulunduğunu size söylemek isterim. Sayın Ev-
ren'in takririnin esası, biraz evvel kendilerinin 
sarahatle ifade buyurdukları gibi, Dr. ibrahim 
öktem'in ifa ettiği hizmet süresince takibettiği 
eğitim politikasının millî menfaatlere zarar veri
ci mahiyette olduğu noktasında toplanmaktadır. 

Sayın Evren'in takririnin esası, temeli yürü
tülmekte olan millî eğitim politikasının prensip
lerine ve tarzı icrasına taallûk etmektedir. Sayın 
Evren'in bu gensoru dolay isiyle Cemiyetler Ka
nununa tabi ve Yüce Meclisinizle irtibatı yalnız 
başkanlarının Yüce Meclisin üyeleri olmalarından 
ibaret bulunan öğretmenler Federasyonu hakkın
da bir gensoru vermediği, ancak Millî Eğitim 
Bakanının yürüttüğü ve yürütmesi lâzımgeldiği 
temel millî eğitim politikasının hatalı yolda ol
duğu istikametinde bir delil olarak federasyon 
idarecilerinden bahsettiğini tesbit etmekte fayda 
vardır. Normlara riayetkar ve hukukun sıhhatli 
bir müzakere nizamı içinde ancak netice istihsal 
edilebileceğine agâh bir hukukçu olarak Sayın 
Evren'in, müzakerelerin tarzı cereyanından mü
teessir olduğuna inanmak isterim. Federasyon 
idarecileri ile Bakan arasında bir tarihte hüsnü
hal ile mevcut ve sonra mücadeleye ihkılâbetmiş 
bir münasebetin mevcudiyeti, inanmak isterim ki, 
Saym Evren tarafından, ancak yürütülmesini ar
zu ettiği millî eğitim politikasını yürütmekle 
görevli Saym öktem'in bu politikayı yürütme 
gücünden mahrum olduğuna bir delil olarak irae 
edilmiştir. Aksi halde Saym Evren yalnızca baş
kanının kendisini savunma hakkına sahibolan ve 
âza adedi velevki 60 000, velevki 3 000 kişiden 
ibaret bulunsun bir Federasyonun, idarecilerinin 
şahsında ona âza olan bütün kişileri suçlamak ve 
çocuklarımızı okutanların karşısında müşkül du
rumda bırakmak gibi bir usule asla giremez. (Sağ
dan ve soldan gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Evren'in dü
şünce tarzının bu istikamette olmadığını söyle
mek istiyorum. Bunu sarahaten tesbitte fayda 
vardır. Yarın Sayın öktem'in ve Saym Evren'
in bu beyanlarının suitefsirini önlemek için de 
bunda fayda vardır. Lütfen müsamaha ile dinle
yiniz. 

Mevzu, öyle anlaşılıyor ki, zaman zaman bir 
Dahiliye Bakanının ve zaman zaman Adliye Ba-

- 3 7 8 -



M. Meclisi B : 8 
kanının sarahaten ilgilenmesi lâzım gelen suçla
malar içinde de cereyan etmek temayülünü gös
termektedir. öyle anlaşılmaktadır ki, Sayın 
Evren'in betahsis arzuladığı Türk Millî Eğitim 
ilkeleri neler olmalıdır veya bu ilkeler nasıl yan
lış tatbik edilmektedir, münakaşası Sayın Ev
ren'in şahsında, Türkiye'de, biraz sonra tah
lilini yapmak istediğim birtakım buhranların 
yegâne mesulü olarak Millî Eğitim Bakanı Ib-
rallim öktem'in şahsında düğümlenmektedir. 
Bâzı arkadaşlarımı dinlerken kendi kendime sor
duğum bir suali şimdi huzurunuzda sizlerle, be
raberce tahlil etmek isterim. Sayın Evren, Türk 
siyasi tarihinde mücadelesi ile ün salınış bir ha
nımefendidir. Kötü günleri olmuştur, ifade bu
yurdukları gibi; bu kötü günlerde mahkemele
re sevk edilmiştir. Ve bu kötü günlerde mah
kûm olmuştur. 

Şimdi şunu kendi kendime sordum, sizlerle 
beraber açık olarak düşünelim; Sayın Evren'i 
mahkemelere sevk eden müddeiumumiler aynı 
mekteplerden feyzalmış insanlardır, Sayın 
Evren'i mahkûm eden hâkimler de aynı mektep
lerden ve aynı hocalardan feyzalmış insanlar
dır. (Orta sıralardan bravo sesleri) Burada 
Sayın Evren'in temas etmek istediği, ne mahkû
miyeti dolayısiyle bir haysiyet poliçesini Yüee 
Heyetinize ve efkârı umıımiyeye çekmek; ne de 
beraatinden dolayı kendisine beraat kararı ver
miş insanlara methiye okumaktır. Temas edil
mek istenen nokta bir neslin, mücadele içinde bu
lunan bir neslin ve hep beraber yaşadığımız bir 
neslin Türkiye'de üzerinde durduğu ve ıstırabı
nı yaşadığı hususlardır. Şimdi bu açıdan mese
lelere bakmak ve Sayın Evren ne diyor, Saym 
îbralıim öktem ne diyor ve ne olması lâzım; bu
nu düşünmek mecburiyetindeyiz. İtiraf etmek 
mecburiyetindeyim ki, Saym öktem'in bu isti
kamette vaz'ettiği meselede belki de mevzuun 
ağırlığı karşısında, zaman zaman mevzuun mih
rakından çıkmasında kendileri de âmil olmuş
lardır. Eğer mesele bu derece objektif kıstas
lar ve hudutlar içinde vaz'edilmiş ve meselenin 
tesbiti bundan başkasına müsaade etmediği hal
de müzakerenin safahatı bu istikamette t utul-
mamışsa bunda, beni mazur görsünler, kendilo-
rini de suçlu görüyorum. 

Sayın Evren takrirlerinde betahsis durduk
ları Türk Millî eğitiminin temel ilkeleri de olmn- | 
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lıdır konusunda, müsaade buyurursanız kendi
lerini zabıtlara intikal eden cümleleri ile ifade 
etmek isterim, kendilerinin üslûplarına da hür
met bakımından, aynen şöyle ifade ediyorlar: 

Bu Batı uygarlığı nedir? Bir türlü bunun 
içinden çıkamıyoruz. Batı uygarlığına rağmen 
bugün Beynelmilel insan Hakları Evrensel Be
yannamesi bir muhteva koymuş, diyor iki; (Şah
siyeti geliştirmek, ırk ve dinler arasında müsa
vatı geliştirmek, dostluğu geliştirmek, insan 
hak ve hürriyetinde saygıyı temin etmek) evet 
koymuş Batı medeniyeti bunları. Koymuş ama, 
Batı uygarlığı, Amerika değil midir siyahla be
yazı aynı mektep sırasında oturtmaktan, içtimai 
ve siyasi acıyı daima çeken. Rusya değil midir, 
insan hak ve hürriyetlerine aykırı takibat yaptı
ran. Doğu'da olsun, - insan Hakları Evrensel Be
yannamesini o da kabul ediyor zahiren - ve in
giltere'ye atıf yaptıktan sonra ifade ediyorlar 
ki ; hürriyet nazariyesini ifade eden ingiltere. 
Ama hürriyet nazariyesi, bilhassa nazariyeci 
şöyle diyor; «Ben Çin'e afyon ihracetmeyi ka
tiyen önlemem. Anlamam, çünkü zehirlerin tica
retine mâni olmak dahi şahsi hürriyeti tahdit
tir.» Aynı kitabın başka bir yerinde deniyor ki ; 
(Emrazı sariye) yani hayvanlarda bulaşıcı has
talıklar zuhur ederse oradan ingiltere'ye hay
van ithalini menetmek doğrudur. O halde ne ola
cak? Cin Hükümdarı teb'asma ingiltere Kiralı
nın kendi hayvanlarına tatbik ettiği himayeyi 
tatbik edemiyecektir. işte Batı uygarlığı. Biraz 
evvel Saym Evren konuşmasını telhis ederken 
de aynı noktaya tekrar avdet ediyor. Ve Türk 
millî Eğitiminin temel ilkesinin, birinci konuş
masında «orijinalitesinin muhafaza edilmesi kay-
diylc bir millî terbiye» şeklinde ifade etmişken 
bu defa, Türk Milletinin millî hasletinin inkişa
fını temin edecek ve Batı'dan evvel kendi millî 
hasletlerine dayanan bir politika olması lüzumu
nu savunuyor. Üslûptaki ifade veya ifadedeki 
üslûp, hangi tarzda olursa olsun. Sajnn Evren 
ve Sayın öktem bir noktada buluşuyorlar. O da 
bir milletin millî eğitim politikası, daha iyi gün
lere daha mutlu günlere hep beraber ve topye-
kûn ulaşmanın vasıtasıdır. Yalnız her ikisinin 
karşılıklı ifadelerinde tesbit ettikleri temel mil
lî eğitim politikası anlayışlarıda, bâzı ihtilâflar 
oluyor. Buna mukabil Saym öktem yaptığı ko
nuşmada, Türk millî eğitiminin temel ilkeleri
nin neler olması lâzımgeldiğini izah eden ilk 
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konuşmasında şöylece esaslara bağlıyor. Nedir 
bu ilkeler? Bu ilkelerin başında Türkiye Devle
tinin bir Cumhuriyet olması gelir, birinci ilke. 
İkinci ilke, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı 
temel ilkelerden biri de bu Devletin millî bir 
devlet olması ve bütün fertlerini kaderde, kıvanç
ta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde 
millî şuur ve ilkeler etrafında toplamak ve mil
letimizi diğer dünya devletler ailesinin eşit hak
lara sahip şerefli bir üyesi olarak, millî birlik 
ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk 
milliyetçiliği ve ona bağlı millet egemenliği. 
Üçüncü ilke, doğrudan doğruya Anayasamızın 
lâiklik ilkesine dayanmakta, olan ilkemiz diyor. 
Dördüncü ilke, hâkimiyetini halkın, halk için, 
halk tarafından idaresini gerçekleştirmek olan 
halk idaresi diyor. Ve beşinci ilke, Türkiye Cum
huriyetinin dayandığı temel ilkelerden biri de 
sosyal devlet ilkesi olarak 5 ana noktada fi
kirlerini topluyor. Mevzuun prensibinden vaz
geçtikten ve bu prensibin icraatına taallûk eden 
ithamlar karşılıklı yer aldığı zaman 'Sayın Ev-
ren'in, Sayın öktem'in beyan ettiği şu temel 
esaslardan hangi noktalarda inhiraf ettiğini an
latmak gerçekten güçleşiyor. Ancak bir husus 
tebellür ediyor. Eğer Yüce Meclisiniz Türkiye'
de millî eğitimin temel ilkelerini teshille mükel
lef ve muvazzaf bir Yüce Ileyetse bu noktadan 
itibaren bütün bu beyanları bugüne kadar yet
kili Türk çocuklarının, eğitimci Türk çocukları
nın, ki aramızda bunlardan kişiler var, tesbit 
ettikleri temel esasların neler olduğunu bir ta
rafa bırakarak temel eğitim politikamızın na
sıl tesbit edilebileceğini tesbitte zaruret görü
yorum. Millî eğitimimiz, milletçe ulaşılmak is
tenen merhalenin tek ve zaruri yolu olduğuna 
göre Sayın Evren ve Sayın öktem'in düşünce
lerini bir tarafa bırakmak suretiyle bunun esas
larını tesbit etmek ve bu esasları tesbit eder
ken hangi mutalardan hareket ettimizi sarahat
le ortaya koymak zorundayız. Yani hangi du
rumda okluğumuzu tesbit etmek zorundayız. Bu 
zarureti bendeniz müzakerelerin seyri esnasın
da karşılaştığımız bir devlet nizamının var olup 
olmadığı düşüncesine sevk edecek kadar korkunç 
bâzı vakıaların da sevk etmiş olduğunu hemen 
ifade etmek isterim. Parlâmentonun dört celse
lik 'müzakerelerini işgal eden ve maksadı Türk 
millî eğitiminin temel ilkeleri ne olmalıdır seklin-
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de vaz'edilip, buna aykırılık ile itham edilen 
bakanın muhasebesi yapılırken Türkiye'de hal
kı idare etmekle mükellef ve idarecilik sıfatı 
ile halkın karşısında değişmez bir tarafsızlığın 
mümessili olmasv lâzımgelen kişilerin değişik 
kamplarda, değişik fikir istikametinde fikrî ha
zırlıkların yapılmasında iştirakçi bulunduğunu 
ve böylece bir Devlet nizamının, bir Bakanın 
muhasebesi yapılırken ne derece tahribedildiği-
ni görmek gerçekten acı oluyor. Şu veya bu fi
kir, hangisi muvaffak olursa olsun, Sayın ok
tanı fâni, bu Yüce Heyeti teşkil eden hepiniz 
teker teker fânidir. Yarın yerimize gelecek ar
kadaşlar, olacak, yarın yerimize gelecek parti
lerin kuracağı Hükümetler olcak. Ama bu Hü
kümet kendi teşkilâtı içinde, kendi çocuklarını 
yiyen bir teşkilât haline gelmişse bunun ne de
mek olduğunu hepinizin acı acı düşünmesi lâ
zımdır. Bir vekilin şahsında topyekûn bir icra
nın muhasebesini yapar gibi karşılıklı kanaat
leri beslemek, veya karşılıklı fikirleri beslemek 
için gayretler sarfı içinde bulunmak fikirlere 
olduğu kadar müesseselere de zarar verecektir 
Türkiycde... 

Şimdi hangi sebeplerle, biraz sonra arz ede
ceğim noktaları düşünmeye mecbur olduğumu 
arz edeceğim. Memleketimiz hangi durumda, 
hangi durumda ki, hangi ekonomik ve millî eği
tim metotları ile bu durumu aşmak istiyoruz ve 
bunu yaparken hangi vatandaş şuurunu tam ve 
kâmil mân asiyle yerleştirmek istiyoruz? Birbiri
mizi suçlamak kolay. Bugün benim başka bir ar
kadaşımı suçlamam ve başka bir arkadaşımın 
beni suçlaması topyekûn bu millete hangi ileri 
adımı temin edebiliyor, bu mümkün değildir. 
Evvelâ içinde bulunduğumuz noktayı, evvelâ 
anakanıplar haline gelmeden bizi kamplar hali
ne getiren sebepleri yegân yegân tesbit etmeye 
mecburuz ki, bizden sonraki nesiller ve bizden 
sonraki çocuklarımız yine aynı kamplar içinde 
yaşamasın, aynı olumsuz müdafaaların ve olum
suz davranışların içine girmesinler. Eğitimden 
istediğimiz bu, Bakandan istediğimiz bu, topye
kûn milletin sizlerden istediği bu. Yoksa karşı
lıklı itham değil. Bugün şu neşriyatın yayıldığı 
radyo başında kendi çocuğunu okutan öğretme
nin komünist olup olmadığını 'anlamak ıstırarın
da bulunan vatandaşların ıstırabını düşünmeye 
mecbursunuz ve her sözümüzün ve her halimizin 
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muhasebesini, bu ıstıraplara göre yapmaya mec
buruz. Bir anlık kütleleri memnun etmenin ve 
bir anlık hislerimizi tatmin etmenin hiçbir şey 
ifade etmdeiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Çün
kü biz israflara tahammülü olmıyacak derecede 
ve israfın kendisine haram olduğu nisbette müş
kül şartlarda olan bir milletin çocuklarıyız. Şu 
sözlerim ve topyekûn içinde bulunduğumuz şart
ların bize anlattığı başka bir şey değildir, bu
dur. 

Ekonomik durumumuzu tesbitle işe başla
mak isterim. Artan nüfusun yanında sabit kalan 
bir millî gelir. Birinci temel kaide; gittikçe ve
rimini kaybeden bir toprak örtüsü. Gittikçe 
çoğalan dış, ticaret açığımız ve bu zaruretlerin 
şevkiyle Moskof istilâsiyle dahi terk etmediği 
toprağını terk eden Türk köylüleri ve bunla
rın yarattığı büyük şehirlerin içtimai mesele
leri. Türkiye'de sola eğilimleri, servet düşmanlı
ğı doğuyorsa bunların doğuşu için başka sebep
ler aramaya lüzum yok, Sayın öktem'in şahsın
da bunların sebeplerini düğümlemeye lüzum yok. 
Türkiye'de, İstanbul'da Basın Sitesinin arkasın
da yarım saat gerisinde, ışıksız, gaz yağı dahi 
kullanmaktan âciz ve bütün gece Basın Sitesinin 
yanan ışıiklarını gören Türk vatandaşları yaşa
makta ve orada her türlü mel'un fikrin, ayrıca 
neşvüneması için ayrıca bir gayret sarf etme
nize ihtiyacolmadan yeşermesi gayet mümkün-
bunlunmaktadır. Büyük şehirlerde kendi mese
lelerini belediyelerin halletme gücü olmadığı nis-
betçe ve sizler seçmenlerinizi düşünerek bir be
lediye gelirleri kanununu, bir belediyeler ceza 
kanunu şu mecliste görüşme gücünü sarfetme-
dikçe belediyelere ne bir su, ne bir ışık, ne bir 
kanalizasyon gotüremiyecek ve orada servet düş
manları, Sayın öktemi istifaya mecbur etseniz 
dahi, komünistliğini söylediğiniz 10 tane öğret
meni darağaema çıkarsanız dahi gelişmekte de
vam edecektir. Vakıa bu. öyle bir etnik yapıya 
sahipsiniz ki, Türkiye son seneler içinde bir sos
yolog yetiştirmemiştir. Ancak profesyonel poli
tikacılar, kendi çevrelerinin ilhamlariyle Türk 
Milletinin köklü dâvalarına, üçlü dâvalarına ken
di miktarınca ve karınca kaderince birtakım sure
ti haller sevk etmiş. Ve meselelerin azameti karşı
sında ilk defa Beş Yıllık Plânın müzakeresi esna
sında yokluğunu yegân yegân saymışız, varlığını 
karşısına koymuşuz, imkânsızlığımızı anlamışız ve 
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o bakımdan bu Beş Yıllık Plânın kabulü esasm-
daki müzakerelerde nâçiz arkadaşınızın ifade, 
ettiği gilbi plânı Türk okur - yazarının bugüne 
kadar toplum meselelerine ancak nazari mese
leler olarak bakmış olmasının suitaksirinin ve 
Türk diplomasının senelerce meseleleri şahsi 
ölçüsünden çıkarmamış olmasını bir azap ve
sikası olarak kabul ediyorum. Ve bir noktaya 
geldik ki, o nokta da Türkiye'de şu kalar Ibir 
köyümüz susuz, topraksız, yolsuz, mektepsiz ve 
şu kadar verem hastamız var yataksız, 
şu imkânsızlıklarımız var ve hepsinin yanıba-
şmda imkânlarımız da şu. Bu noktaya gelmi
şiz Bunun yanında Türkiye güçlü bir rejim 
tahavvülüne girmiş, karşılıklı birbirimizi suç
lamış, tek partili rejimden çift partili hayata 
girmişiz. Bu hayatın birtakım zaruretlerine in
tibak etmeye gayret etmişiz, bunu kabul edi
niz. Bu bünyede, bu yoksul bünyede siyasi par
tilerin doğuş şartlarına bakınız.. Bir partiye 
intisapla o partinin bütün tahlillerini güçlü ola
rak yapmak kudretine maalesef sahip değiliz. 
Türkiye'de sınıflar teşekkül etmemiş, Türki
ye'de meslek grupları teşekkül etmiş ve Türki
ye'de bir siyasi heyete (bakıyorsunuz ki, o siya
si heyetin doktrininin tamamen dışında olan 
insanlar o siyasi heyetin içinde yer almış. Tür
kiye'de 10 senelik icraatında en yarar görülen 
bir parti en müdahaleci tatbikatı yapmış ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin adedini üç misli
ne çıkarmış. Ve Türkiye^de en sağda görülen 
bir siyasi teşekkülün sözcüsü bir noktada, en 
solunda bir siyasi teşekkülün seçim beyanna
mesindeki ' hükümleri ifa etmiş. Ve Türkiye'
de - ne gariptir ki, Türkiye'de - seçim beyan
namelerini okuyarak siyasi partileri muha
sebe etmek âdet olmamış, ailevî münasebetler, 
ailevî geçimsizlikler, 'mıntıkavî geçimsizlikler 
siyasi partilere hayat vermiş. Hâlâ siyaset adam
ları bunların üzerine menfaatlerini kurar ve de
vam ettirirlermiş. 

Bu şartlar içerisinde çocuklarımızı görü
yoruz. Bütün kendi kusurlarınızdan arî, hep
sinden müberra, pırıl pırıl olmalarını istiyor
sunuz, ıkendi çocuklarımızın.Buna hakkınız yok
tur beyler. Kendinizin verdiğiniz hükümlerle hü
küm vereceksiniz ve kendiniz nasılsanız çocuk
larınız da öyle olacak. Başka bir şey değil, öy
le Ibir noktaya gelmişiz M tedafüi siyasi kuruluş-
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iar, tecavüzi siyasi kuruluşlar, aile münasebet
leri kuruluşları ve bunların arasında zaman za
man karşılıklı doktrin münakaşaları. Türkiye 
bir ihtilâl geçirmiş, Türkiye askeri rejimden si
vil rejime geçmenin faziletini göstermiş benim 
sade vatandaşım. Bunun gücünü idrak etmiş, 
kol kırıldı yen içinde demiş, varsa yakını ıstı
rabımı dindirmiş. Ama bunun akabinde kuru
lan bir sistem, bu sistemin bize getirmesi lâzım 
gelen zaruretleri var. Unutmayın, ben kendi 
azabımı yaşıyorum, (bu parlâmento, bu milletin 
meselelerini ya halletmeye mecbur ve halle
decektir, veya çocuklarına anlatacak şeref hikâ
yeleri olmıyacaktır. (Ortadan bravo sesleri) 
bu gücü göstermeye mecburuz. Birbirimizi sek
meye, (birbirimizi anlamaya, içinde bulunduğu
muz şartları anlamaya mecburuz. Hepsinin dı
şında, vatanın İçinde bulunduğu şartları anla
maya mecburuz. Biz bunu anlamadığımız, karşı
lıklı ithamlarla yürüdüğümz takdirde Türk Mil
lî Eğitimine komünizmin sızması mümkün ola
caktır. Ve komünistler çift kart oynıyan devlet 
ricalinin kanadı altına girecektir. Nispî seçim 
sistemi, içindeyiz, Ana muhalefet partisinin ya
rın Hükümete girmiyeceğini kimse iddia edemez. 
Yarın seçimlerin sonunda Hükümet kuracağını 
veya kurmıyacağını kimse söyliyemez. Ama 
Hükümete girdiğiniz zaman bu zevat'a hükümet 
edeceksiniz. Bu zevatın seyyiatı varsa, onunla 
birlikte yaşayacaksınız. Ve hileye, nizam aley
hinde davranışlara, rüşvet vardiğimiz müddetçe 
•bunlarla birlikte yıkılacağız. Vakıa bu. 

Şimdi bütün bu vasatta, Türkiye'de doktri
nci* davranışlar başlamış. Sol daranışlar, Tür
kiye'de servet düşmanlığına dayanan, Türkiye'
de mukaddesat düşmanlığına dayanan sol davra
nışlar başlamış, organize olmaya başlamış, bıra
kınız tbir tarihî maddeci olarak itham etmeyi
niz bendenizi. Türk iktisadi vasatını ve ihtilâl 
vasatını gelişmeye müsait gören sol davranış
ladır. Ve bunlar 'kendilerinin ezeli bir takım 
anlayışların, düşmanlıkların sebebiyle bu tarz
da lanse etmelerinin mümkün olmadığını müd
rik insanlar, başlamış, yegâne temel bu olmuş, 
aç insanlara açlıklarının sebepleri anlatılmış ve 
aç insanlara tok insanlar gösterilmiş," «bunlar 
tok bak, siz 'açsınız» denmiş, Türkiye'de kendi 
maddi varlığını ,gayrimaddi varlığının yoklu
ğu pahasına anlıyan iktisadi doktrinler, sağ-
doiktrinler kendilerini ortaya vaz'etmiş, bu da 
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bil' vakıa. Ve Türkiye'de servet düşmanlığı ka
dar kötü kazanılan servetin isavunnıasını yapan 
kişiler olmuş. Âdil bir servet dağılımına fırsat 

. müsavatı dediği için plân, bıı plânı solculukla 
itham eden 'servet sahipleri veya fikir adamları 
olmuş. Halbuki bütün kapitalist dünyada dok
trin bakımından servetin ve sermayenin temi
natın, onun sosyal istikamette, içtimai tesenüt 
istikametinde harcanmasiyle mümkün gören 
ekoller üst seviyeye ve muvaffakiyet plânına 
ulaşmıştır. 

Türkiye'de yalnız ekonomik bakımdan sağ 
ve sol doktrin mücadelesi olmamış Türkiye'de 
sag ve sol mücadelesi hukukî ve siyasi ba
kımdan da yapılmıştır. Ve Türkiye'de pek 
çok ailenin kafasına, bu rejimin bir şahsın ha
yatına bağlı olduğu veya bu rejimin âdil bir dik
tatörlük rejimine tebeddülü halinde Türk Milleti
nin daha iyi günlere ulaşacağı propagandasını 
yapan bedbahtlar olmuştur. Türkiye'de münte-
lıap halk idaresinin yarattığı, seçilmiş Meclisli de
mokrasinin, her ne pahasına olursa olsun sahibi
ne gayret eden insanlar olmuştur. Hattâ Türki
ye'de siyaset yorumcuları, «Türkiye'de demokra
tik rejimin, Parlâmento rejiminin milletin dertle
rine çare bulamadığı için iflâs edecek, onun ar
kasından bir faşist rejimi, bir dikta rejimi tahak
kuk edecek, onun arkasından bu faşist rejim de 
yıkılacak, sosyalist rejim tahakkuk edecek.» di
ye fetvalar vermeye kalkmış, böyle bedbahtlar 
çıkmış. Bütün bu gerçekler karşısına bir parlâ
mentonun ve memleketsever çocukların direnişle
ri çıkmış; Türkiye ırk yapımı, ırkî hasleti ve ta
rihten gelen kudreti ile ancak hakkı mükteseple
ri olan demokratik rejimi yürütecektir, Türkiye 
asla komünist olmıyacaktır, diye haykır
mıştır. (Alkışlar) Türkiye asla birtakım 
servet sahibi kişilerin at oynattığı bir 
çiftlik halinde olmıyacaktır. (Bravo sesleri, alkış
lar.) Bütün bu gerçekler Parlâmentoda, basında, 
Mecliste, grupta zaman zaman bütün vatanper
verler tarafından söylenmiş, zaman zaman Parlâ
mentolar bedbinliğe düşmüş, zaman zaman hissin 
içinde olan kişiler realitenin karşısında kalmış
lar ve zaman zaman realite bu kişileri yormuş, 
hislerinin tâyininde aciz gösteren kişileri reali
tenin sert tahribiyle karşı karşıya bıraktığınız 
zaman size iltica eder görmüşsünüz. Bütün bu 
vasat içinde çocuklarımızın iyi olmasını istiyo-
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ruz. Niçin? Bir tarihte okuyan talebeler olarak 
sizi okutan hocalarınızın muhasebesini yapmak 
istiyorsunuz ve hocalarınızı itham ediyorsunuz. 
Beni, sizi, bütün hepimizi yetiştiren hocalarınızı 
itham ediyorsunuz. Hakkınız yok buna. Bu sos
yal yapıya dış tesirler, dış telkinler tesir etmiş. 
Bir harbin, ikinci Dünya Harbinin sonrasının 
bütün bunaltısını yaşıyan, Doğu ve Batı bütün 
bu milletlerin gençlerinin buhranları, harbe gir
mediğimiz bir halde size sirayet etmiş. Nice eği
timcilerimiz vardır ki, çocuklarından şikâyetçi 
olmuşlar. Evvelâ kendi çocuklarını eğitememiş-
ler. Nice eğitimciler vardır ki, çıplak filimleri 
seyretmeye giden çocukları veya millî kültüre ait 
eserleri okumayı bırakan, Tom Miks okuyan ço
cuklarından şikâyet etmiştir. Nice eğitimciler 
vardır ki, kendisine Sayın öktem, şunu okut de
mediği veya şunu okut dediği halde çocuklarına 
maalesef bunu okutamamış veya okumaktan ala-
koyamamış ve dönmüş, ne yapalım zaman bozul
du demiş ve zamana hasretmiş, zamana terk et
miş bütün suçu. Bizlerin bir noktada her zaman 
yaptığımız gibi güçlü, halline muktedir olamadı
ğınız meseleler ile karşı karşıya kaldığımız za
man, biz Akdeniz çocukları mutlaka binamızı ya
kan bir mesul buluruz, kendimizde hiç. suç ara
madan, kendi kusurlarımızı evvelâ ortaya koyma
dık mutlaka binamızı bir kötü insan gelmiş yak
mıştır. Hiç mesuliyet düşünmemişiz, Eksiztansi-
yalizmin tahribi olmuş Türkiye'de. * Türkiye'de 
Teddy - Boyslar doğmuş; Türkiye'de, Merkezi 
Hükümette, Ankara'da günün sıcağında çizme gi
yen çocukların ıstırabını idrak etmek mecburiye
tinde kalmışız. Bunlar niçin bunu giyiyor diye, 
düşünmek mecburiyetinde kalmışız. Saçlarını uza
tan veya uzattıktan sonra hassaten biryantinli-
yen bir çocuğun, yarının kendisine Cumhuriyeti 
emanet ettiğiniz bir Türk gencinin ıstıraplariyle 
meşgul olmak mecburiyetinde kalmışız. 

Babalarsınız, annelersiniz, Yüksek Meclisin sa
yın azalarısınız, hepiniz yakınlarınızda, yanları
nızda bu ıstırabı tatmışsmızdır. Ve şimdi bu ıstı
rabın tek vebalini Sayın öktem'in şahıslarına 
bağlamak istiyorsunuz. Buna hakknız yok. Ve 
Türkiye'de bu 'sıkımitılaran (karşısında herkes, 
Türk Milletinin mutlu bir geleceğe ulaşması 
için bir reçeteyi, em iyi reçetedir diye vermek 
hevesime düşmıüş. Türkiye bir ibakıımıa sıhhat 
alâmeti ve bir bakımıa da sihlfoatısizlıik alâmeti 
bir fikir kazanı (haline gelmiştir. Ve her diploma-
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linin 'karşısına geçtiği, milletin dertlerini kendi 
vaız'etitiği tedbirler ile ıhalletm'eye mülktedir 
'olduğunu ve kendi tödbirlierinıin bir defa tat-
ıbilk edilmesi ile buı milletin güllük - gülüstıam-
kte bir memleket içinde yaşayacağını söyler 
olmuşlar ve temel meselelerin derinıliğme in
mekten Türk diplomalrsı aız okur ve az ya
zar (bir insan 'haline gelmiş... Bunum gerçek mi
sallerini b emdeniz kendimde bul/urunn. Sizılieri 
itham etımıek istenmeni,. Eğer bu sözümden do
layı bütüm bir diplomalı smııf bendenizi tek
fir edecekse, tel'in edecekse, o zaman,, şimdiden 
(kendilerine .söyıl'iyeyim;, olkuımıyaın ve yaamı-
yan benim, arara bu halimin, bu halimde devaım 
etmenin mesulü sizisiniz. Beni olkultup yazdır-
;nxadığınız için.. Ve Türkiye'de politika saha-
ısımda isim yapmış, yer almış kiriller okunmanın, 
tetkik etni'enim ibir aızap 'haline geldiği bir 
.memlekette kalmış, Ve şimdi siz çıocuklarımızıım 
sizin gibi olmamıasını istiyorsunuz. Ve şimdi siz 
gocuklarımızın mutlu; bir Türikiye için yetiş
tirilmiş olmasını, tbraıhim öktem tarafın dam' 
tek başına eğitilmiş olmasını işitiyorsunuz'. Eği
tim' İbir milletin tıopyekûn güıç seferberliği
dir,. Eğitim, bir Millî Eğitim Balkanının güç 
sefenberliği değildir. Bu nıoktıaya kadar siz
lere kendi anlayışlımı içinde, içimde 'buluınduğu-
ımuz halim ve bu Iha! içinde düşünımem lâzım-
ıgelen husuls'ları; , duyduğum şıeikiltde ifade et-
mleye gayret ettim.. Söız güzel olalbilir. Söaü-
•mıü beğenıebilirsiniz aıma bir şeyle maihıkûm 
edebilirsiniz beni ve ben de sizi bir şey ile 
mahkûm edelbilirim. Beni söylediğimi sözlere 
ıgöre davranmamakla mahkûm edebilirsiniz. 
Ben de sizi 'beğendiğim siözlerinize ıgöre ha
reket etmemekle ithamı edebilirim. Ve bir (kült
le olarak foüı kabın içimde olnuak nneıciburiye-
tindesimiz. Bir noktayı arz etmek isterim.; bul 
noktayı hassaten Sayın Bvren'in Batı uygar
lığı düşüncesine karşıt olduğum için söyle
mek isterimi. Ben yetişime tatrzı itibariyle Do-* 
ğudıa yetişmiş !bir insanım1. Ama kendimde Do
ğuya hals kedretieri ıgördüğüım' kadar, Do
ğuya has bir za'fiyeti de ıgörüyorum Sayımı 
Evrem. O da bencililk duygulsu... O da kendi
mi ve kemdi fikrimi en üst görıme ve kolektif 
şuiiırldan mıaihruım olma duygusu... Bizim Do
ğuya ytönelmiemiızin, bizimi Doğuda 'kaynak 
aramamızın mühim sebeplerinden birisidir. Ba
tının ibiraız evvel okuduğum sözlerinizde ol-
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duğu gibi, zenciyi asmış olabilir, Musa'nın 
çocuklarını yakmış olabilir. Batılı gocukla
rın mazisinde çok kirli, mıüievvesat dıolu saf
ihalar olabilir. Ama bir İsviçre'de Pastollazzi 
eğitici olarak Batının dağlı çocuklarına, bu 
igayrimedemi bir sisteme talbi olan çocuklarına 
toplunu şuurunu vermiş, birbirlerinin haysiyet
lerine hürmet etme şuurunu vermiş, mües
seselere hürmet etme şuurumu vermiş ve Pas-
ıt/olılaızzi İsviçre'nin siyaset adamları dışında 
mânevi bahası olmanın mazhariyetine böyle ermiş 
Doğu uygarlığı dediğimiz zaman, Doğu uy
garlığımdan faydalanma dediğimiz zamıan founu 
.arz 'etmek istiyorum. Sayım Evren (bana diye
bilir ki, Doğuda ıböyle mürşitler, böyle ısla
hatçı insanlar, reformist - insanlar yok mu idi 
ki, «mıilsalmi Batıdan atlıyorsun? Balkın Sayın 
Evren, ben bir noktayı daha 'söylemek istiyo
ruım : Türk nrtkı uzun tarihinde, siyasi tari
hinde mıütataddit Devleti kurmakla, payidar 
etmekle ve büyük akınlar yapmakla ümsalmış... 
Türk ırkımın sel gilbi akımları, kahraman

lığı, fazileti Batıyı uızun zaman titretmiş. Ama 
Türk ırkının ısiyıasi tarihinde en uzun impa
ratorluğu kuran Osmanlılar merkezî teşkilât 
dediğimiz teşkilâtımı! kurmamış olsaydı bu im
paratorluğun da ömrünün yüz seneden, fazla 
-olmaması ıınufcadderdii. Tülmur imparatorluğu, 
Cengiz împanatorluğu, Selçuklu Inuparat/or-
luğu, Kölemen Devleti Memlûklü devletleri' 
(hepsi Devlet hayatlarında sivrilmiş, şaıhs'iyet-
ilemmiş, âbideleşmiş şahsiyetlerin etrafında kur
muşlar, bu âbideler yıkılmış, imparatorluklar 
ıçölkıüntlüyıe mâruz kalmışlardır. 

Bir defa Osımanoğlu mıerikezi Hükümet teş
kilâtını kurmuş. Biraız evvel «azap duydum 
konuşmak mecburiyetindeyim» dediğim hususla, 
İmim ceddimiz olan Osmamıoğlunun kurduğu 
Merkezi Hükümet teşkilâtı Devlet haysiyeti 
fikrinin demokratik rejim unvanı altında 
pay-ımal edilmesi emarelerinin Türkiye'de be
lirmiş olmasıdır. Türkiye'de, sizin de ıstırabı
nıza iştirak ederim, Türkiye'de memurların kur
duğu bir teşekkül nasıl olur da bir haysiyet, ne
zaket ve bir üslûp içinden sıyrılır da bir ba
kanla daha çetin şartlar da müzakerenin içine 
girerler. Bu bir hata, bir ayıptır çünkü. Size 
iştirak ederim; Türk Milletinin Batıya temayü
lünün sebeplerinden biri, temel sebeplerinden, 
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şartlarından biri nezaket ve farklı asaleti ol
muştur. Bu bir ölçüde sarsılmış ki, bir bakanı
nızla, onun maiyeti etrafında bulunan kişiler 
birbirlerine nezahati lisaniyenin icaplarının dı
şında davranmak ve idare eden memur kişiler 
olduklarını unutup siyaset yapmak cüret ve ce
saretini vermiştir. Bu sizin olduğu kadar benim 
ve hepimizin azabı olmuştur. Türkiye'de insan 
haklarının tam ve kâmil mânasiyle tesisini em
reden ve bize yeminimiz sebebiyle en mukaddes 
vazifeyi tahmil eden ve sizlerin de yapıcısı bu
lunduğunuz bir Anayasa meriyettedir. Anaya
salar bir Devlet nizamının ana hükümlerini ifa
de ederler ve bunlar ancak şöyle canlanır, şöy
le değer kazanırlar... Münhasıran yazılışların-
daki cümle üslûplariyle değil, şöyle kazanırlar : 

1. Yasama uzvu sıhhatli bir uzuv olur. 
, 2. icra uzvu sıhhatli bir uzuv olur. 

3. Kaza uzvu sıhhatli bir uzuv olur. 
Ve ondan sonra o Anayasa yaşıyan, hüküm

lerini icra eden Anayasa olur. 
Sıhhatli bir yasama uzvu ne demektir? Sıh

hatli bir yasama uzvu nazari plânda evvelâ 
meşru bir seçimle gelmiş yasama uzvu demek
tir. Ve sonra... Yalnız seçim meşruiyeti kâfi de
ğildir, onun, kendisini seçen halkın çocuklarına 
ve onların ıstıraplarına agâh ve çare bulur bir 
Meclis haline gelmesi lâzımdır. Dedikodu sat
hından çıkıp icraat sathına, kavga sathından 
çıkıp anlaşma sathına, nifak sathından çıkıp 
kardeşlik sathına girmesiyle mümkündür. (Bra
vo, sesleri) 

Sıhhatli bir Anayasanın gerektirdiği sıhhat
li bir yasama meclisi, budur. Bütün dertlerden 
milleti tecerrüdettirir ve ancak siyasi kaygıla
rınızı karşılıklı savunur. Sıhhatli bir yasama 
uzvu memleket şartlarını bilmek kadar memle
ket şartlarına zamanında tedbir almasını bil
mekle mümkündür. Nazari plânda olan bu kai
de amelî plânda ihmal edildiği gün Meclisler 
seçilmiş olmalarına rağmen, itibarlarını kay
bederler. Ve itibarlarını kaybeden Meclislerin 
âzası olmak seçilen kişiler için en büyük azap
tır. 

Sıhhatli bir devlet nizamının ikinci şartı sıh
hatli bir icradır. Sıhhatli bir icranın da temel 
şartı vatandaş hak ve hukukuna saygı olduğu 
kadar devlet nizamına bizatihi kendinde say
gıdır. Nispî seçimin bu maili sathında Türk po-
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litikasınm günlük icraatmdaki, bu maili sathın
da eğer yüksek memurlarınız ve eğer bu Dev
letin, milleti idare eden kişiler unvanını haiz, 
icra uzvunu temsil eden kişileri kendi çıkarları 
için size şimdi yarın bana ispiyonluk yapmaya 
başlarlarsa ve bizler bu ispiyonluğu taltif et
meye başlarsak devlet nizamının temel şartı 
olan sıhhatli bir icrayı yıkmış oluruz. (Orta sı
ralardan bravo, sesleri, alkışlar) ve sizler bunu 
yıktıktan sonra çocuklarınızın iyi olmasını isti-
yemezsiniz. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Demokra
sinin cilvesi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ede
rim; devam buyurunuz, 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Ar
kadaşlarım azap ile ifade etmek isterim ki ; bu
gün Türkiye'yi Parlâmentonun dışında başıboş 
zanneden birtakım çevreler devleti çerçevele
mek ve Devlete Devlet dışında tasalludetmek 
arzu ve niyetlerini izhar eder hale gelmişlerdi)'. 
Siyasi heyetler teşkil ettikleri parlâmentoların 
dışında nasıl devlet nizamını çerçeveliyemez-
lerse nasıl Tür>k siyasi tarihi kendi devletini, 
kendisi çerçevelemeye çalışan siyasi heyetlerin 
kötü misalleriyle dolu ise, Türkiye'de bugün 
gayrimesul kişiler Devlet nizamına birtakım 
vahimlere dayanarak ve 'birtakım kendi fikirle
rine dayanarak çerçevelemek arzu ve âmeline gi
rişmişlerdir. Ve birçok sol nüve Türkiye'de bu 
gayretin içindedir. Bunun dışında Türkiye'de 
Sayın Bakana Şeriatçi ismi taktığı nüveler de 
vardır. 

SAFFET EMÎN AĞAOĞLU (Artvin) — 
Vardır ama bunu kabul etmezler. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Biz 
bu Parlâmentonun azaları olarak kendi bütünlü
ğümüzü, kendi varlığımızı tebdideden her se
bebin 'karşısında objektif olmaya mecburuz. 

10 sene her türlü neşriyat ile meşgul olduk
tan sonra 11 nci sene kendisini bu milletin mâ
nevi önderidir diye takdim edip, 10 köyde mâ
nevi nüfuzunu temin etmek, tesis etmek istiyeıı 
bir şeyhin davranışıyle, Türkiye'yi Moskova'
dan idare etme hevesinde olan kişilerin davra
nışı arasında millî bütünlüğümüze kasdetmek 
bakımından bir fark göremiyorum. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bunda vuzuha ulaştığımız, bun
da birbirimizi ithamlardan vazgeçip vuzuha. 

17 .11 . 1964 O : 1 
ulaştığımız zaman Türk Parlâmentosunun da
yandığı Türk Milletinin gücü sebebiyle yenemi-
yeceği güçlüğü göremiyorum. Ama, polisiyle, ama, 
teşkilâtı ile, ama yazarı ile, ama okuru ile Türk 
diplomalısı kısa vadede kendi amaline hizmet 
etmiyen bir Parlömantcr rejimini yıktığı, onun 
yerine bir dikta sol rejimini veya bir dikta sağ 
rejimini kurarak onun içinde devlet üstünlüğü
nü gidermenin hayali içinde olan kişilere poliçe 
çekerseniz bu millete yazık etmiş olursunuz. (Or
ta sıralardan bravo sesleri, alkışlar) 

Artık millî eğitimimizin temel ilkelerinin ne 
olduğunu söyleme zamanı gelmiştir. Bu temel 
ilkeler bütün bu izahattan sonra şu noktada top
lanmaktadır; benim aziz arkadaşlarım. Ben 
Türkiye'de vatanperver eğitimciler olduğuna 
kaaniim ve Türkiye'de çocuklarımızı okutan in
sanların bu vatanı seven kişiler olduğuna emi
nim. (Orta sıralardan bravo sesleri, alkışlar) ve 
ben Türkiye'de islâm Dininin bana öğrettiği fa
zilete uyarak beni okutan hocalara ana ve baba
ya yapılacak kadar hürmet etmenin icabettiğine 
inanıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) Ve ben bu 
inançla benim, hocam olması lâzımgelen veya 
bana hocalık etmiş kişilerin, uzun bir mesai so
nunda ilân ettikleri millî eğitimin temel ilkeleri
ne inanmaktayım. Benim kanaatime göre, millî 
eğitimin Türkiye'deki temel ilkeleri fâni olan 
şahısların veya geçici iktidarların üzerinde oy-
nıyamıyacağı kadar cesaretle, selâmetle tatbik 
edilen Türk Millî Eğitiminin temeli, ilkeleridir. 
Bu, ne İbrahim öktem'in politikasıdır ve ne de 
yarın Millî Eğitim Bakanlığına gelecek her han
gi bir kimsenin politikasıdır. Bu, Türk Milleti
nin güçlü bir yarına, mutlu bir yarına ulaşma
sının politikasıdır. O da şöyle başlar; millî Eği
tim ülkümüz, Türk Milletinin bütün fertlerini 
kederde, kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde millî şuur etrafında toplamak, 
millî, ahlâki, insanî üstün değerli geliştirmek ve 
milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hâ-
'kim olduğu ve kişisel teşebbüs ve toplum sorarn-
luluğuna değer veren bir hava içerisinde bilgi, 
teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından 
çağdaş medeniyetin yapıcı, yaratıcı seçkin bir 
ortağı haline getirmek. Bu, cidden çocukları
mıza, ki, sizin zamanınızda ilân edilmiştir, sizin 
Milletvekilliğiniz zamanında ilân edilmiştir, ço
cuklarınıza Devletin yasama uzvunda bulundu
ğunuz zaman neşredilmiş bir vesika olarak şe-
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refle verebileceğiniz bir ifadenin ve üslûbun tek
rarıdır. Benim inancınla göre Türk millî eğiti
minin temel ilkesi şahısların dışında millî zoru-
retlcrin yarattığı ve beni daha güçlü yarınlara 
eriştirecek politikadır. Devlet nizamını tehdide-
den tehlikelerin Türkiye'de Millî Eğitimi .te'hdi-
deden determinist insanların taihribettiği tehli
kelerin ve Türkiye'de sağında, solunda her ne
vi tahripkâr emellerin kendi içimizden gelse da
hi korunmasının yegâne şartı çocuklarımızı iyi 
yetiştirmektir. Benim neslim benden evvelki ne
sillerin sukutu hayalini yaşamıştır. Benden son
raki nesillere ben sukutu hayalini yaşatırsam 
Türkiye'nin geleceğine güvenle bakmak müm
kün olmıyacaktır. Ve sizler bütün bu vazifele
rin içinden tecerrüdederek, çocuklarımızı iyi ye
tiştirdiği için İbrahim öktem'i suçladığınız za
man, vazifesini yapmamış insanların davranışı 
içinde olursunuz. İbrahim öktem bir fânidir. 
Fâniliği Sayın Evren'in de iştirak edeceği gibi 
«Erare hıımanum est» kaidesinin içinde münde
miçtir. Her fani nihayet bulur, her fani kusur 
ile malûl ve meluftur. Ama bir faninin kusurla
rını milleti teşkil eden bütün fertlere ve bütün 
fertlerin kabiliyctsizliklerine veya tembellikleri
ne vesile ittihaz ederek faniyi suçlamakla ancak 
insafsızlık etmiş oluruz. 

Eğer o faninin daha mutlu bir yarına ve o 
faninin icraatının daha sıhhatli bir temele ka
vuşmasını istiyorsanız hep birlikte hepimiz tes-
bit edilen esasların sıhhatle tatbikini korumak
la mükellefiz. Sözlerimden dolayı beni mazur 
görünüz, size ıstıraplarımı ifade etmek istedim, 
karar sizindir. öktem'e başarılar temenni ede
rim. 

Saygılarımla. (Orta sıralardan «bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Akay buyurunuz. 
NİHAT DİLEK (Erzurum) — Sayın Başkan, 

sayın Milletvekilleri; 
Sayın Millî Eğitim Rakam ve sayın gensoru 

sahiplerini ve diğer üstün fikir sahibi kıymetli 
arkadaşları dinledim. 

Muhterem arkadaşlar; millî eğitim politi
kasının asıl mevzuunu eğitim ve öğretim teşkil 
eder. Eğitim ve öğretim beşerî ve ilâhi faaliyet
lerin en üstünüdür. Toplum olarak karşımıza çı
kacak her türlü güçlüğü ancak temeli sağlam 
eğitim ve öğretime dayanan sistemli bir ilgi ile 
yenebiliriz. 

Modern Devletimizin kurucusu Büyük Ata
türk «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» demiş. 
Devlet idaresinde ilmin ışığını aklın hâkimiye
tini tesis etmiştir. Atatürk ilkeleri denince de 
kül halinde ilmin mutalarını (Verilerini) üstün 
tutma zihniyeti akla gelir. Aksini düşünmek 
Atatürk düşüncelerini dar kalıplara sığdırmak, 
Atatürk'ü anlamamak, onun yıktığı Orta - Çağ 
zihniyetini hortlatmak olur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı eğitim politikası
nı Atatürk ilkeleri, Anayasa prensipleri, buna 
dayanılarak meydana getirilmiş Hükümet prog
ramı gereğince takibettiğini beyan ettiler. 

Yukarıda arz ettiğim veçhile, Atatürk ve 
Anayasa ilkeleri umuimi külli, şümullü prensip
lerdir. Binaenaleyh bu genişlik içinde noksan 
bilgili kimseler maksatlı kimseler kendi maksat 
ve bilgilerine göre bu ilkelere mânalar vermiş
lerdir. Nitekim birbirine zıt 'kanaat besliyenle-
rin hepsi de Atatürk ve Anayasa ilkelerini fi
kirlerine mesnet göstermekte, ona dayandıkla
rını iddia ctmeiktedirler. İşte gerek noksan ve 
yanlış bilgi sahibi olanların, gerekse kendi mak
satlarına elverişli şekilde bu prensipleri istismar 
etmek istiyenlerin karşısına sistem haline kon
muş bir bilgi ile ortaya çıkmak icabederdi. An
cak bu şekildedir ki, sistemli ve düzenli bilginin 
politikanın ifade ettiği mânaları herkes aynı şe
kilde anlar, yanlış kanaatler, yanlış anlayışlar 
olmaz, istismar kapıları kapanmış olur. Politi
kanın hedefi ve hüviyeti açıkça ortaya çıkar, te
reddütler ortadan kalkar, müphemiydin karan
lığına gizlenip, onu istismar edenler sığınacak 
başka melce bulamazlar, doğru yoldan yürüme
ye mecbur kalırlar. 

Cemiyetimizde mevcut huzursuzlukların te
melini teşkil eden fikir anlaşmazlıkları belirmiş 
ve belirecek fikir anarşisi ortadan kalkar, içti
mai emniyetin vermiş olduğu huzur ve saadet 
güneşi memleketimizin üzerinde doğar. Aksi 
halde mefhumların iphamında bir fikir anlaş
mazlığı, bir fikir anarşisi meydana gelir, cemi
yetin nizamı intizamı bozulur, ne ilerleme olur 
ne de huzur yüzünü görebilirsiniz. Haklar ve 
vazifeler sistemi fazilet rejimi olan demokrasi, 
anarşi ve zillet rejimi olur. Zira vazifesini tam 
yapamıyan kimseler başkalarının vazifesine mü
dahale eder. İşte cemiyetimizin hastalığı budur. 
Bundan cemiyetimizi kurtarmak mecburiyetin
deyiz. 
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Sayın Bakan her defasında orta yolun yol

cusu olduğunu, bundan dolayı da aşırı cereyan
ların kendisinden memnun olmadıklarını ileri sü
rerek müdafaasını yapmıştır. Sayın Bakanın 
böyle olduğundan şüphe etmemize hakkımız 
yoktur. Ancak orta yolun solundan geçen çizgi
yi sarih bir şekilde belirtmemiştir, öğretmenler 
camiasının vazifesinin hudut ve şümulünü, bu
nun haricinde yapacağı işleri açık bir katiyetle 
ortaya koymak lüzum ve zaruretini gösterme
miştir. Bundan dolayıdır ki, Sayın Bakanın kul
lanmış olduğu istilahları, kendisinin mücadele 
etmekle azimli bulunduğu solcular da kullan
mış, kullanmakta ve bu suretle kendilerine göre 
mânalar vermektedirler. Bugün memleketimiz
de sağ ve sol ilericilik ve gericilik diye isimlen
dirilen cereyanlar vardır. Bu mefhumların ta-
zammun ve şümulleri açık bir şekilde tâyin edil
mediğinden çoğu defa ayrı fikir sahipleri kendi 
maksatlarına göre ayın ıstıhlahları kullanmak
tadırlar. İlim irfan ordusunun, Türk: fikir haya
tının başkumandanı olması lâzımgelen Sayın 
Bakan cesaretle, sağdan ve soldan, ilericilikten 
ve gericilikten ne anladığını acık şekilde ortaya 
koyamamıştır. Bu sebepten anlaşmazlıklara se-
bebolmuştur. Ezcümle sosyal adalet, ilericilik, 
gericilik mefhumları üzerinde çeşitli anlayışlar 
vardır. Bugün sosyal adalet mefhumu namı al
tında onun himayesine sığınarak, modası geçmiş 
en basit bir mantık muhakemesiyle çürütülebile-
cok materyalist fikirlere dayanarak iktisadi mü
savatı müdafaa edenler vardır. Bu cümleden 
olarak ilericilik mefhumu altında, özel teşebbüs, 
mülkiyet dinî inançlara durmadan hücum edil
mektedir. Bu sebepten kanun maddeleri yasakla
malarına rağmen hukuk müeyyidelerini de çiğ-
niyerek alabildiğine 3airümektedirler. 

Her cemiyette muhafazakâr kuvvetlerle ham
leci kuvvetler vardır. Her zaman hamleci kuv
vetlerle muhafazakâr kuvvetler çatışırlar. Tez-, 
antitez, sentez halinde tecelli eder, ancak muha
fazakâr kuvvetler Sayın Bakanın dediği gibi, 
muhakkak surette cemiyeti geriye götürmez, bi
lâkis cemiyetin normal tekâmülünün emniyetini 
sağlar. Bu sebepten muhafazakâr ve hamleci 
kuvvetleri tasnife tabi tutanlar Hükümeti mu
hafazakâr kuvvetlerin başında sayarlar. Maale
sef siyasi endişelerle bizde Hükümet hem ınuha 
fazakâr hem de hamleci kuvvetlerin bas rolünde 
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görünmek ister. Bu sebepten dolayı da anlaşmaz
lıklar meydana çıkmaktadır. 

Ezcümle Türkiye öğretmen Dernekleri Millî 
Federasyonu 1.7 nci Kurultay çalışmalarında Sa
yın Bakanın Bakanlığa gelmesini arzu öden ve 
bu suretle kendi fikirlerinin tahakkukunu müm
kün gören federasyon idarecileri, Sayın Bakan
dan umduğunu -bulamamış, Sayın Bakanı icraa
tından dolayı esaslı reformları yapmadığından 
dolayı tenkid 'etmiştir. Sayın Bakan da, salâhiyet 
aldığı Hükümet programını unutarak bir ara «hiç 
şüphesiz bizim de haklı bulunduğumuz taraflar 
vardır, ama içinde bulunduğumuz şartlar bugün
den yarma ciddî reformlar yapmaya müsaidol-
mıyan şartlardır.» demek suretiyle realiteye ve 
mensubu bulunduğu Hükümet programına ay
kırı beyanda bulunmuşlardır. 

tşte sayın Bakanın müşkülâtı biraz da Hükü
metin programından ileri gelmektedir. Sayın Ba
kan Grensoru münasebetiyle mecbur kalarak yap
tığı ikinci konuşmasiyle gericiliğin ne demek ol
duğunu tarif ettiler. Tarifinde şöyle demektedir
ler: (Benim gözümde gerici, Türk toplumunun 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını önlemeye 
kalkışan kimsedir. Samimî dinî inançlara bağlı 
aldı .başında hiç kimse, Türkiye'de Batı'ya yönel
me önünde engel saymaz.) Gericilikle mücadele 
edecek olan öğretmenlerimiz karşılarında Türk 
halkını değil, onu istismar etmeye çalışan Orta 
Çağ artıklarını bulacaklardır. 

Dinine bağlı aklı başında olan insanlar Batı 
uygarlığına engel teşkil etmediklerine göre ve 
halkımızın da % 95 nin dinî inançlarına bağlı 
aklı başında kimseler olmasına göre Türkiye'de 
bir gericiliğin Sayın Bakanın bu beyanlarına bi
naen bulunmaması lâzımdır. Veya hiç. yok dene
cek derecede az olması lâzımdır. Bunun için de 
ideal, demokratik düzene bağlı bir Devletin mil
lî müesseselerinde binbir çeşit sıkıntılar içinde 
çalışan öğretmenleri bu kutsi ve şerefli vazifele
rinden bir an için alıkoyarak, Memurin Kanunu
nun 9 ncu maddesini de hiçe sayarak çağrı yap
masına lüzum kalmazdı. 

İkinci bir ihtimal Sayın Bakana göre, Ata
türk ilkelerine intibak edemiyenlerin korkunç de
recede çok olduğunu ortaya koymuşsa, bu da is
ter istemez bizi iki şekilde muhakeme yapmaya 
sevk eder. Birincisi 40 yıldan beri Atatürk ilke-
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leri toplum düzeninde tatbik edilmiş olmasına 
rağmen, topluluğumuzun aklı selimi, medeniyete 
uyma, kabiliyeti ve zekâsı kifayetsiz olması dola-
yısiyle intibak edememişlerdir veya mükemmel 
bir eğitim ve öğretim yapılmadığı için Atatürk 
ilkeleri tam mânasiyle benimsetilmemiştir. Birin
ci hal varit değildir, çünkü Türk Milletinin zekâ 
ve kabiliyetine, basiretine yeniliklere uyma kabi
liyetine bizzat Atatürk hayran olmuştur. Geriye 
ikinci ihtimal kalıyor; O da mükemmel bir eğitim 
ve öğretimin olmayışıdır ki, bu fikrin neden ve 
niçinlerinin izahını sayın Bakandan beklerdik. 
Fakat, şimdiye kadar yapmış olduğu konuşma
larda bu hususu ortaya koymamıştır. Muhterem 
arkadaşlarım, bu fikir o kadar mühim bir fikir
dir ki, bugün 40 senedenberi Atatürk Devrimleri, 
Atatürk'ün dediği gibi çalışkan, cesur, yeniliğe 
uyma kabiliyeti fazla olan Türk Milletinin bün
yesi içinde yaşamakta fakat maalesef hâlâ Ata
türk ilkelerinin Türk cemiyetinin içinde yaşama
dığını iddia edenler ortaya çıkmaktadır. Bu Türk 
Milletine doğrudan doğruya onun zekâsına büh
tandan daha ileri giden bir söz olmasa veya bir 
isnadolmasa gerektir. 

Bence bunların hiçbirisi yoktur. Zira, ilerici, 
ve kabiliyetli kişilerin modern usul ve vasıtalarla 
mücehhez olmalarına, üstün ruh ve düşünüşte ol
malarına rağmen, Orta Çağ kalıntılarından kork
maları bahis mevzuu olmaz. Olsa olsa siyasi mü
cadelede demokratik nizam içinde muhtemel bir 
yenilgeyi önlemek için bir kısım kimselerden yar
dım almak bu suretle Atatürk ilkelerini diğer is
tismarcıların yanında istismar etmekten başka 
bir mâna taşımaz. 

Sayın Bakan öğretmenlerin politika ile uğraş
masını doğru bulmadığı halde, öğretmenlere çağ
rıda bulunmak suretiyle, öğretmenleri siyaset 
mücadelesinin ortasına atmak istemiştir. Bunun
la Sayın Bakanın Eskişehir'de öğretmenler Fe
derasyonunda yapmış olduğu konuşmalara temas 
etmek istiyorum. Bir devlet mekanizması içinde 
adalet vücuttaki sıhhate benzer, insan vücudu
nun her organının kendisine düşen görevi diğer
leriyle bir ahenk içinde yapması vücutta sıhhati 
meydana getirir. O vücutta sakatlık ve hastalık 
olmaz. Devlet mekanizmasında da her organın 
kendine düşen vazifeyi diğerlerine nazaran bir 
ahenk içinde yapmaları adaleti meydana getirir. 
Bizim istediğimiz de ilmin ışığı, aklın üstünlüğüy-
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I le âdil çalışan bir devlet mekanizması tesis etmek

tir. Sayın Bakan Eskişehir'deki konuşmalarının 
büyük bir kısmında federasyon ve yöneticilerinin 
siyasetle meşgul olmalarını yermiş, kendilerine he
sap vermeye mecbur bir makam olmadığını belirt
miş, öğretmenlerin miting yapamıyacağmı da sa
mimiyetle ileri sürmüş, fakat Sayın Bakan ileride 
kendilerine lâzım olur endişesiyle olsa gerek, öğ
retmenlerin siyasetle meşgul olmalarının, miting 
yapmalarının önüne geçecek tedbirleri 'almaktan 
çekinmiş. 

İşte Sayın Bakanın bilhassa millî menfaatlere 
aykırı hareket eden noktasını bendeniz burada 
bulmaktayım. Bir mütefekkir, Devlet nizamının 
Allah'tan sonra bir cemiyet içinde en üstün bir 
nizam olduğunu ileri sürmüştür. Ben o mütefek
kirin fikrini paylaşmaktayım. Bu devlet nizamı
nın cemiyet içinde kendi tesirini gösterebilmesi 
için o devlet nizamının tesis etmiş olduğu, orta
ya koymuş ve vaz'etmiş olduğu kanunlara, o ka
nunlara hürmet etmekle mükellef bulunan kim
selerin hürmet etmesi lâzımdır. Bir Sayın Bakan, 
eğer Devlet nizamının, meriyette bulunan kanun
larını başkası çiğnediği vakit günah görüp de, 

I kendisi onu ihlâle teşebbüs ettiği zaman günah 
değilse bu takdirde o cemiyetin içinde nizam ve 
intizam kalmaz, ve cemiyet anarşinin karanlığı 
içine girer ve bundan dolayı memleket bir felâke
te gider. 

Aziz arkadaşlar, benim ikinci olarak temas 
edeceğim mevzu da millî eğitim politikasının tat-

I biki dolayısiyle yatırımların yapılma şekline mü-
taalliktir: Prodüktif olmıyan yatırımların önce
lik ve ivedilikle geri kalmış bölgelere yapılmasını 
Beş Yıllık Plânımız kabul etmiş, plânın temel un
surlarından biridir. TTal böyle iken maalesef Er
zurum'un 150 den yukarı nüfuslu 397 köyü olma
sına rağmen tahsis edilen ödenek miktarı 5 mil
yon 6 yüz bin liradır. Fakat hiç de geri kalma
mış bir vilâyetimizin sadece 126 köyü için 6 mil
yon 5 yüz bin lira tahsisat ayrılmıştır. 25 bin 845 
nüfuslu Karayazı, 21 bin 618 nüfuslu Tekman, 
17 bin 265 nüfuslu Olur, 16 bin 969 nüfuslu Çat 
gibi Erzurum'un en geri kalmış kazaları nazarı-
itibara alınmadan 10 984, 8 650, 10 327, 11 176 
nüfuslu nahiyelere Ortaokul yapılmıştır. Plân ba
his mevzuu olunca bunun müellifi ve müsebbibi 
olarak kendini gösteren bir Hükümetin sayın Ba-

| kanı gönül arzu eylerdi ki, plânın temel prensibi 
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olan ve pürüzsüz anlaşılması lâzımgelen ve öyle 
anlaşılan sosyal adalet mefhumunu seyyanen tat
bik etsin. 

Yüksek huzurlarınızda vermiş olduğu cevap
lar da tatmin edici değildir. Eğer, Plân sosyal 
•adaleti, geri kalmış bölgelere öncelik ve ivedilik 
tanımışsa, Orada her hangi bir dernek kurulup 
da yardım istemese bile yine orada öncelik ve 
ivediliğin baiki kalması lâzımdır. Çünkü, orada 
vatandaşların malî kudretleri kifayet etmemek
tedir ki, bir dernek kursunlar ve bilgileri kifa
yet etmemektedir ki, bir dernek kurup da Millî 
Eğitim Bakanından talepte bulunsunlar ve bu 
şekilde Millî Eğitim Bakamının yardımını kendi 
taraflarına celbeteinler. tştc Sayın Millî Eğitim 
Bakanının bu hususta vermiş olduğu cevaplar 
da bizi tatmin etmekten uzaktır. 

Erzurum Atatürk Üniversütesi faaliyetlerini 
bir müddet tatil etmiştir. Bunun sebep ve ne
denlerini de Sayın Bakan burada izah ettikleri 
takdirde yine göreceksiniz ki, plânın temel fik
rine, sosyal adalet fikrine aykırı bir davranı
şın, hiç olmazsa onu ihmal etmenin bir neticesi 
Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin istifa 
sebeplerini size anlatacaklar ve siz de görmüş 
olacaksınız. 

Bütün bunların yanında yalnız Erzurum'un 
Narman kazasına 25 bin lira kadar cüzi bir para 
vermiş, yardım yapmıştır, bundan dolayı ken
disine teşekkür ederim. Bir kısım arkadaşlar 
bunun da adaletsiz olduğunu iddia ediyorlar. 
Fakat eğer Erzurum'un ilkokullarına, orta 
okullarına plânın temel hedefi olan sosyal ada
let prensibini göz önüne alıp, kendisine düşen 
nimeti, ki sosyal adalet bir tarafa, normal ada
lete göre vermiş olsa idi, biz bu 25 bin liradan 
rahatlıkla sarfınazar edecektik ve Erzurumlular 
bundan memnun kalacaktı. Ancak bütün bu 
haksızlıkları sadece ve sadece adaletsiz olmak 
suretiyle 25 bin lirayı Narman kazasına tahsis 
etmiştir. Bu kifayetsizdir. 

Sözlerimi şu 3 esas üzerinde toplıyarak yük
sek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bütün Türkiye'de ha
kikaten bir başı boş denilecek şekilde mefhum ve 
ıstılah birliği vardır. ıstılahlar vaziyeti vardır. 
Birbirleri ile irtibatı yoktur. Dil birliği yoktur. 
Mefhumların mânalannı birçok kimseler başka 
başka vermektedirler. Bunun müsebbibi ilim ir-. 
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I fan ordusunun başkumandanı olabilecek Millî 

Eğitim Bakanı ve onun takibetmiş olduğu poli
tikadır. Eğer mefhumlar açık bir katiyetle or
taya sürülür, mânasında hiç kimse başka bir 
mâna çıkarmazsa hakiki mânasını anlarsa bir dil 
birliği meydana gelir, hercümerç ortadan kal
kar, fikir anarşisinin önüne geçilir. Bu yönden 
bir hareketi millî eğitim camiası içinde ve Sa
yın Bakanın hareketlerinde görmemekteyiz. 

İkincisi, politika ile meşgul olmak keyfiyeti; 
öğretmenlerin çok mühim vazifeleri vardır, ken
dilerine ders vermiş oldukları kimseleri mükem
mel bir şekilde yetiştirmekir. öğretmenler bu
gün malî sıkıntı içinde bu vazifelerini yapmak-

I tadır! ar. Ancak bunun haricinde öğretmenleri 
zaman zaman, kendi vazifeleri üstünde birtakım 
siyasetin en çetrefil, en muğlak meselelerinde 
maliye iktisat profesörlerinin dahi tam mânasiy-
le üzerinde fikir serdedemiyeceği mevzuları on
lara vazife verip onları çağrıya tabi tutmak on
ları siyasete sokmak, yine memleketin bünye
sinde Devlet nizamını hiçe saymak ve dolayısiy-
le demokrasi rejiminin bahşetmiş olduğu hak 
ve vazifeler sistemini ortadan kaldırmak demek
tir. Demokrasi rejiminde eğer her salâhiyet sa
hibi kendisine verilen salâhiyetin hududu için
de olarak bu vazifeyi yapmakla mukayyedolmadı-
dığmı söyliyebilirse o demokrasi rejiminden bu 
memlekete hayır gelmez. Demek ki bu, öğretme
nin başta gelen vazifesi; kendisine tevdi edilmiş 
olan kimsenin yetiştirilmesidir. Kendisine verilen 

I metotlar içerisinde onu mükemmel yetiştirmesidir. 
I Bunun haricinde ortaçağ kalıntısı olsa bile bir 

öğretmenin çıkıp, sen ortaçağ kalıntısının, senin 
düşüncen doğru değildir, deyip onunla fiilî" mü
cadeleye girmesi hukukan hiçbir zaman kabul 
edilmiyecek bizzat ihkak-ı hak müessesesine baş
vurması gibi bir netice meydana gelecektir ki bu 

I da memlekete anarşi getirir. 

I Üçüncü nokta; Sayın Millî Eğitim Bakanı 
I bu hususta bilhassa kendileri yanlış hareket et-
I mislerdir. Yanlışlığın delili bir yerde öğret-
I menleri mücadele etmeye çağırmıştır. Bu, kendi 
I sözleri ile, kendi ikrarı ile sabittir. Başka de-
I lile ihtiyaç yoktur. 3 ncü nokta da arz ettiğim 
I gibi plânın, memleket bünyesi içinde herkes ta-
I rafından sevilerek anlaşılması ve onun tatbika-
I tında plâna yardımcı olmasıdır. Plânın tatbi-
I kinde milletin onu benimsemesi ve ona yardımcı 
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olabilmesi için plânın temel fikirlerinin her tür
lü ivaz ve garezden müstağni olarak tatbik edil
mesidir. Eğer bir bakanın bulduğu veya dişli 
veyahutta nüfuzlu kimselerin nahiyesine tutulur 
da plânın sosyal adalet ilkesi bir tarafa atılır ve 
oraya ilkokul, ortaokul yapılırsa, bu takdirde 
vatandaş plânın da bir mâna ifade etmediğini 
anlar ve bunun neticesinde plâna yapması lâzım-
gelen gücü esirger, ona yardımcı olmaz, işte Sa
yın Millî Eğitim Bakanı bu arz ettiğim sebep
lerden dolayı da plân fikrinin memleket bün
yesinde yerleşmesine, yapmış olduğu ieraatiyle 
mâni olmuştur. Bu sebeplerden dolayı millî 
menfaatlere aykırı hareket etmiştir. Benim ma
ruzatım bundan ibarettir, hepinizi en derin hür
metlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI İBRAHÎM ÖK-
T'E'M (Bursa) — "Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; ISaym Nühat Diler so'züriü Ibitirip 
aşağıya inerken, Millî Eğitim Bakanının millî 
eğitim politikasını uygularken millî ımenfaatle-
ra aykırı davrandığının son güzel bir misalini 
verdiler. Doğrusu hayret etmemek elimden gel
medi. Sayın Diler pek iyi bilirler 'ki, bugün 
Millî Eğitim Bakanlığının yatırım olarak ger
çekleştirdiği plân ve program, Yüce Meclisini
zin evvalâ prensip plânını kabul etmesiyle, her 
yıl yıllık uygulama plânını bütçeleriyle kabul 
etmesiyle kesinledir. Bakanlar bunları ancak 
uygularlar. Eğer Nihat Diler arkadaşımın arzu
sunu tatmin edici bir yıllık program olmamış 
ise Erzurum için bunları bütçe müzakereleri sı
rasından dile getirirler, delillerini korlar, muhte
rem Meclisinizi ikna ederler ve Erzurum'a da
ha büyük bir imkânı koparırlardı. Plân içinde 
bar bakanın bu neviden tasarruflarının mümkün 
olamıyacağmı arkadaşımın bilmesi gerekir 'idi. 

Sayın milletvekilleri, dört gündür devam 
eden gensoru .görüşülmeleri sırasında Sayın 
Evren'in birinci plânda siyasi sorumluluğumu 
eleştiren millî menfaatlere aykırı politika güt
tüğüm konusu çeşitli yönlerden ele alındı. Ve 
bunun delilleri olmak üzere birtakım vakalar 
zikredildi. îkinci önerge sahibi bulunan Sayın 
Kâmil înal arkadaşımız düşüncelerini daha ziya
de okulların tevziî ve derneklerce yardımların 
usulsüzlüğü, keyfiliği üzerinde toplamışlardı. 
Bunun hakkında gerekli izahatı bir evvelki cel-
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sede sundum; binaenaleyh, arkadaşımızın ko
nusu, aslında genel müzakerelerimizin ikinci de
recede bir unsuru olarak bir kenarda kaldı. 

i Üç gün devam eden konuşmalarımızın her 
safhasında söz alarak Millî Eğitim Bakanlığı
nın gerek felsefi plânda, gerekse sistemi üzerin
de, metotları üzerinde düşüncelerimizi açıkla
dık. Bu arada icra prensiplerimizi de açıkla
dık. Tenkid edilen konulara aidolan bilgileri de 
en kesin vakalara dayanarak, delillere dayana
rak izah ettik. Fakat görülüyor ki, Sayın Ev
ren arkadaşımız dünkü konuşmasında da, Sa
yın Altmsoy arkadaşımız sorularının yanlış 
anlaşıldığı, yanlış tefsir ve tevil edildiği şeklin-

I de (beyanda bulundular. 
Sayın Evren arkadaşımız konuşmasına baş

larken «Aliemiri Ortaokulu Müdürüne ben ko
münist demedim. Fakat hakkında şöyle şikâ
yetler vardı, böyle şikâyetler vardı, ben bu 
şikâyetleri dile getirdim» dediler. Tekrar ko
nuşmalarını zabıtlardan tetkik ettim. Sayın 
Evren arkadaşımız burada hasseten, bizzat ken
di dilleriyle şunları söylemektedirler; «zabıt 
yanlıştır» muhtemeledir: «O mektepte müdür, 
talebeleri o derece anarşiye sevk etmiş iki, hoca
ların protestosu o dereceye gelmiş ki, komünist
lerin beynelmilel metotları çerçevesi içerisinde 
o derece hareket etmişki, nihayet o mektepteki 
16 öğretmen birleşip feryadetmişlerdir.» Bunu 
bendeniz söylemedim, Sayın Evren'in ağzından 
çıkam, bizim arkadaşlar ile ben de not ettim. 
Zabıt tutan arkadaşlar da bunu (böylece tesbit 
etmişlerdir. *** -

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Evren'e verilecek 
cevabım burada uzun olmıyacak. Kendileri be
ni komünistleri ve ahlâksızları himaye etmek
le itham etti. Bu hepinizin şahidolduğu bir it
ham idi. Arkadaşımdan vaka zikretmesini iste
dim. Evvelâ büyük kelimelerle - siyasi edebi
yatı kuvvetlidir Sayın Evren'in - burada tesir 
altına almaya çalıştılar^ fakat kendilerinden 
ısrarla 'benim hangi komünistleri, hangi ahlâk
sızları koruduğumu sordum, isim istedim, beş 
isim verdiler. Arkasından da 31 tane delil daha 
olduğunu söylediler. Bunu da istedim, verme
diler. Verdikleri bu beş ismin sahiplerini, Ba
kanlığımızda mevcudolan dosyalar üzerinde, 
karteksler üzerinde ve memleketimizin emni
yetiyle sorumlu bulunan organlar nezdinde bi-

I rer birer tahkik ve tetkik ederek Muhterem 
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Heyetinizi tenvir ettim. Gördük ki, ,bu (beş zat
tan yalnız ikisi bir zamanlar 1950 ilâ 1954 yıl
larında komünistlik hareketinden dolayı takk 
be uğramışlar, her ikisi- için de mahkemeler be
raat kararı vermişler. Ve bu iki arkadaşımız 
da, beraat ettiklerinden sonra Demokrat Parti 
devrinin çeşitli Millî Eğitim Bakanları tarafın
dan, Millî Birlik rejiminde, millî eğitim sorum
luluğunu işgal eden arkadaşlar tarafından niha
yet 1961 de de Cumhuriyet Halk Partisi safın
da bulunan Millî Eğitim Balkanı tarafından 
çeşitli ve oldukça da önemli mevkilerde bulun
durulmuşlardır. Bunların da bütün teferruatlı 
hikâyesini arz ettim. 

Şimdi , arkadaşlar komünistleri himaye et
mek, ahlâksızları himaye etmek, bu öyle bir 
suçtur ki, Sayın Evren, benim kendisine verdi
ğim sert cevaplardan müteessir görünüyorlar. 
Kendileri böyle bir hitaba mâruz kalsalar sü
kûnetle karşılıyabilirler mi? Ellbette bunun kar
şısında gerekli cevabı verirler ve bu neviden 
yersiz bir itham yapan insanı da suçlarlar. Ben
de bunu yaptım. Benim kadınlara karşı say
gım çoktur. Kendisini de bilhassa az sayıda bu
lunan kadın milletvekillerimiz arasında erkek ar
kadaşlarıma nazaran daha da saygıya lâyik bu
lurum, korumaya lâyik bulurum. Ancak millet 
önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Bakanı icraatından dolayı tenkidetmek ayrı 
şey, politikasının hatasından bahsetmek ayrı 
şey. Fakat bir Bakanı komünistleri ve bu ara
da ahlâksızları korumakla itham etmek, hiç, şüp
hesiz ispatı gereken bir ağır ithamdır. îşte 
Saadet Evren hanım Efendi bunu yapamadınız, 
bunu ispat edemediniz. Ondan sonra başladı
nız tevillere ve dediniz ki, «Ben komünist de
medim.» Hanımefendi, bundan evvel de demiş
tiniz, zabıtlarda da gördüğümüz gibi, dediniz. 
Şimdi demedim diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Heyeti Umumi-
yeye hitap ediniz. 

MÎLLÎ EĞÎTtM BAKANI IBEAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Sayın Evren'in ya Ibirinci 
söylediği yalandır, ya ikinci söylediği yalandır. 
Tabiî masum insanları bu Ikadar ağır suçla it
ham etmenin insanların vicdanı üzerinde ağır 
bir baskısı olacaktır. Sayın Evren'in baskı al
tında rücu etmiş olmasını temenni ederim. Eğer 
böyle bir rücuları varsa kendilerini bu hareke
tinden dolayı övmekle yetinirim. 
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Arkadaşımız Eğitim Bakanlığının en çetre

filli organları üzerinde birtakım bilgiler edin
miş ve bu bilgileri bir mahzı kerametmiş gibi 
bu kürsüye getirerek benim aleyhimde delil 
olarak göstermeye çalıştı. Sayın arkadaşımız 
bu delilleri nasıl toplamış, kimden toplamış, 
bunların isimlerini istemiyorum, aziz arkadaşım. 
Yalnız milletvekilleri arkadaşlarımın dikkatle
rini çekmek isterim. Her hangi bir Bakanlığın 
icraatı üzerinde birtakım tenkidleriniz olabi
lir. Fakat bu tenkidlerinizi kuvvetlendirmeye 
çalıştığınız zaman o Bakanlığa küs olanların, 
o Bakanlık içinde tatmin elilmemiş olanların 
ağına düşmeniz tehlikesi vardır. Maalesef bu 
kürsüye Bakanlığa aidolan konuları getiren 
arkadaşlarımızın hemen hepsi bu neviden ağla
rın içine düşmüşlerdir. Nitekim Sayın Meh
met Altmsoy arkadaşıma da bunun en belli bir 
örneğini vermiş bulunuyorum. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Bakanlığımızı cid
dî bir denetim altında tutmak istiyen bu arka
daşlarım vakit ve zamanı ile bize bilgi verseler-
di, sizi temin ederim ki; kendilerine her türlü 
kolaylığı yapar ve eğer şayet kendilerine bu ne
viden sahih bilgileri almak imkânlarını kapar
sak gelirler bizi Muhterem Meclisin huzurunda 
şikâyet ederlerdi. O zaman yerden göğe kadar 
haklı olurlardı. Ama şu sebepten, bu sebepten 
mağdur olduğunu zanneden, şu sebepten bu se-
Ibepten kendisinin hakkı iken, o hakkın verilme
diği gibi bir küskünlük içine giren insanların 
verecekleri bilgiler gerçekleri hiçbir zaman ay
dınlatmaz ve bu bilgilere gerçekmiş gibi sarılan
ları da mahcup eder. Sayın Evren arkadaşımız 
ijeni itham etmekte o kadar aceleci, o kadar azim
li ve kararlı ki, özel okullar konusunu Yüksek 
Huzurunuzda izah ederken Paris'teki Ünesko 
toplantısında elde edilmiş bulunan neticeden 
bahsetmiş ve bunun bizim için iyi bir netice 
olduğunu da ifade etmiştim. Aslında bu iyi ne
ticeyi Bakan İbrahim öktem olarak elde ettim 
gibi bir iddiada da bulunmadım. Siz de bilirsi
niz ki, bu neviden milletlerarası çalışmalarda cid
dî hazırlıklar olur. Daha bu hazırlıklar benim 
Paris'e gitmemden 15 gün evvel Bakanlığımda 
ve Hariciye Bakanlığında başlamıştı. îki Ba
kanlığın yetkilileri başbaşa vererek on gün cid
dî olarak üzerinde çalıştılar. Bu çalışmalar ile 
Paris'e gidildi. Orada da yine Hariciyenin gü-

— 391 — 



M. Meclisi B : 8 
zido eleman lan ile başbaşa verilerek Yunanis
tan'ın iddiaları ve bu iddialar kargısında nasıl 
bir tutum takibedeceğiıniz görüşüldü. Üzerinde 
ciddî olarak çalışıldı. 116 memleketten kurulu 
bulunan konferansta bu 116 memleketin, bilhas
sa vaktiyle bize aleyhtar olan, bugüne kadar bi
zim takibettiğimiz politikanın dışında kalan ve 
yeni kurulmuş olan memleketleri de birer birer 
ziyaret ederek, tanıyarak onlara dâvamızı an
latmak suretiyle elde ettiğimiz bir neticedir. Bu
nu değerlendirip değerlendirmemek benden zi
yade Türk Hariciyesinin işidir. Ama Sayın Ev
ren'in hafif (bir hareketle, «Paris'ten aldığım bil
giye göre bu da şöyle olmuştur» gibi bunu kü
çültmesi aslında beni küçültmektir. Hariciye
nin takibettiği Milletlerarası plânda başarı ola
rak kazanılmış bulunan bir neticeyi 'küçültmek 
gaygreti olmuştur. Kenlisinden rica ederim, bunu 
benim ağzımdan değil, bilhassa hariciyedeki so
rumlular nasıl tefsir etmektedir, öğrenirlerse 
ben do kendilerine müteşekkir olurum. 

Sayın Evrenin bugünkü son konuşmaları 
üzerinde fazla durmıyacağım; çünkü bundan ev
velki konuşmalarından hiç do farklı değildi. Her 
birine de ayrı ayrı cevaplarımı sunmuştum. 
Fakat son konuşması hakikaten talihsiz bir ko
nuşma oldu. Sürçü lisan mı oldu, yoksa tamamen 
şahsi düşüncesini olduğu gibi aksettiren bir şey 
midir! Ben yanlış mı anladım dedim, arkadaşlara 
sordum. Kullandıkları ifade «Biz hilâfeti yıkar
ken, Müslümanlığı da yıktık, zedeledik.» diye bir 
tâbir kullandılar. Şimdi zaten aziz arkadaşım Sa
yın Evren de Millî Eğitim Bakanlığımızla bir 
anlaşmazlık içinde olduğunu kabul ettiler. Ben
deniz de bu noktayı çoktan tesbit etmiş bulunu
yorum. Saadet Evren Hanımefendi ile Batı uy
garlığının ne olduğu konusunda büyük bir fikir 
ayrılığımız var, Atatürkçülüğün izahında da. bü
yük bir fikir ayrılığı vardır. İkinci Büyük Mil
let Meclisinin Türk Milletinin hayrına almış ol
duğu en büyük kararı da yanlış tefsir etmekte
dirler. Bu düşünce ile hiç şüphesiz, benim düşün
cem hiçbir zaman bağdaşamaz. (Bravo sesleri.) O 
hakle Sayın Evren ben ne yapsam yapayım be
nim icraatımı kötülemek durumundadır. Çünkü 
aslında benim düşüncelerimi, prensiplerimi, zih
niyetimi benimsememektedirler. Sayın Hanıme
fendi, siz de fırsat bulur da günün birinde böyle 
bir icra yükü altına girerseniz, ben de sizin karşı-
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mzda olacağım. Şimdi mesele aydınlığa kavuş
tu. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü uzun konuş
masında Sayın Altmsoy da aynı taktiğe başvur
dular. Kendi suallerinin yanlış anlaşıldığından 
bahsettiler. Binaenaleyh benim kendisine tefsir 
ederek cevap verdiğimden bahsettiler, âdeta beni 
sorulmamış sualleri, maksatlı olarak birtakım su
alleri cevaplandırır gibi itham etmek istediler. 

Dünkü müzakereleri, bilhassa Altmsoy'ıı din
lemiş bulunan arkadaşlarımın, buradaki zabıtla
rın da ışığı altında, şahadetine müracaat etmek 
istiyorum. 

Sayın Altmsoy im yazılı olarak herkesin elin
de bulunan, bu arada birinci gününden itibaren 
bizim de elimize geçmiş bulunan ve İS sorusunu 
içine alan... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Zabıtlar
dan alın, zabıtlara geçmiştir, onların bir kısmını 
söylemedim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Başkanım lütfedin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müdahale et
meyin efendim, sonra söylersiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Usulsüz tâyinleri hedef tu
tan 8 nci maddesi şu idi : 

«Usulsüz tâyinler: Amerika talebe müfettişi
nin İngilizce bildiğine dair dosyada bir bilgi mev
cut mudur? 

B) İsviçre talebe müfettişinin İsviçre'de ko
nuşulan 3 dilden her hangi birisini bihakkın bil
diğine dair bir vesika ibraz edebilirler mi?» 

Sual gayet sarihtir. Ben de bu suale cevap 
vermek üzere Amerika'ya giden müfettişimizin 
İngilizce bildiğini, ayrıca çok kuvvetli Almancası 
olduğunu, İngilizcesinin de İngiliz edebiyatını ta-
kibedecek seviyede olduğunu kendisine söyledim. 

İkincisi, İsviçre için dedim ki, bu arkadaşımız 
tahsilini Belçika'da yapmıştır. Binaenaleyh iyi 
Fransızca bilirler dedim. Dün arkadaşımız iza
hatında; «Ben Nihat Saydam 1 yakından tanıyo
rum, iyi lisan bilirler. Benim sorum bu değildir. 
Benim maksadım bu zat teknik müsteşar idi, bu 
müsteşarlığı lâğvetmek için bunu bir punduna ge
tirerek talebe müfettişliğine gönderdim. Yeri açık 
kaldı. Sonra bir profesörü, Teknik Üniversite 
profesörü olan bir arkadaşımı buraya müsteşar 
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olarak getirdin...» diyerek başladı, Bakanlık kori
dorlarında söylenen dedikoduları burada hikâye 
etmeye. 

Şimdi arkadaşlarım, ben arkadaşımın metnine 
sadık kalarak Yüce Heyetinize lâyık olmak cid
diyet ve vakarı içinde, bana yazılı olarak soru
lan soruları cevaplandırmak gayreti içinde bulun
dum. Arkadaşımın Bakanlık koridorlarındaki de
dikodulara dayanan bir zamir taşıdığını bilsey
dim ona da cevabım olacaktı. Madem ki, açtılar 
o cevabımı da dinlesinler : 

Aziz arkadaşlar, Nihat Saydam arkadaşımın 
İsviçre'ye talebe müfettişi olarak gönderilmesi; 
bizzat bu arkadaşımızın ısrarlı istekleri ile olmuş
tur. İsviçre'de okuyan talebelerimizin mühim bir 
kısmı teknik öğrenim yapmaktadırlar. Bizim mü
fettişlerimiz genel eğitimle ilgili arkadaşları
mızdır. Binaenaleyh, bilhassa İsviçre merkez 
olarak, civarındaki memleketlerde teknik öğre
tim yapan çocuklarımızın bir teknik eleman ta
rafından kontrolünü uygun mütalâa ettiğim 
için münhal bulunan İsviçre talebe müfettişli
ğine bu vasıfta birini aramaya başladım. Bunu 
öğrenen Nihat Saydam arkadaşım bana geldi, 
çocuğunun Almanya'da okuduğunu, eğer şayet 
bu müfettişliğe kendisini vasıf bakımından uy
gun görürsem memnuniyetle kabul edeceğini 
söyledi. Ben de uzun yıllar Bakanlığa hizmet 
etmiş olan bir arkadaşı reddetmedim ve kendi
sinin bu isteğini yerine getirdim. Şimdi bunun 
Sayın Altmsoy'un sözleriyle ne ilgisi var? Hiç
bir bakanlık yoktur ki, çift müsteşarlığı olsun, 
tahmin etmiyorum. Aslında belli bir seviyeye 
gelmiş olan insanların kendi yetkileri içinde, 
koordine bir çalışma temin etmeleri beklenir. 
Ve bu bugün bizde mümkün olmaktadır. Ama 
Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Müsteşarlığının 
kurulduğundan bu yana, bilhassa bu iki müs
teşarlığın kanatları devamlı surette zıtlamışlar-
dır. Bunun neticesi olarak da bir huzursuzluk 
doğmuş, bir bakan gelmiş Teknik Müsteşarlığı 
lâğvetmiş, ikinci bir bakan gelmiş, tekrar tesis 
etmiştir. Benim, hiçbir zaman teknik müsteşar
lığı lâğvetmek gibi bir düşünce kafamın kena
rından geçmemiştir ve Millî Eğitim Bakanı ol
duğumdan itibaren ben teknik Öğretimin öne
mini benimsediğimi ve Türkiye'nin eğitim kal
kınmasında teknik eğitime diğerlerinden daha 
ziyade önem verdiğim, kanısında olduğumu dai-
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ma söyledim ve çalışma istikametim de o yolda 
oldu. Bu düşüncenin sahibi olan bir insanın, as
lında bir eğitim dalı olmasına rağmen büyük ve 
derin hususiyetler arz eden teknik öğretimi ge
nel öğretim içinde mütalâa etmesi mümkün de
ğildir. Nitekim bu düşüncem o kadar kuvvetli
dir ki, Teknik Müsteşarlık inhilâl eder etmez, 
bunun başına en yüksek seviyede İstanbul Tek
nik Üniversitesi profesörlerinden olan bir zatı 
getirmek suretiyle teknik öğretime verdiğim 
önemi izhar ettim. 

Bunun gibi diğer sualleri üzerinde de dur
mak istemiyorum, Sayın Altmsoy'un. Ama 
lütfetsin, ben kendisinin izah ettiği gibi yapmı-
yacağım. Bütün bu suellerini izah etmek için 
bir buçuk saate yakın konuştular. Bütün nü
anslarını tesbit etmeye çalıştık, arkadaşlarım 
ve ben. Bâzılarını yanlış anladığımı itiraf et
tim. İlk anladığım şekilde cevap verdim. Bun
ları dahi aleyhimde kullanmaya çalıştılar. Ar
kadaşlar sorulmuş bulunan 18 sualden hiç de
ğilse 32 tanesine estantane, hemen sorulduğu 
anda, bir saat sonra cevap vermek bir bakan
lığın kendi idareci üyeleriyle ahenkli çalıştığı
nın, verimli çalıştığının ve meselelere vukufu
nun engüzel bir delili değil midir? Bundan 
memnun olmak yerine bunu aleyhime kullan
mak gibi bir tertip hatalı olur. Yanıldığımızı 
anlıyarak ertesi günkü cevaplarımızdaki bu 
eksiklikleri tamamlamaya çalıştık. Arkadaşımız 
bunu bir ayıp gibi yüzümüze vurmaya çalıştı. 
Şimdi bunlardan başka Sayın Altmsoy'un diğer 
sorularının da kendisine göre tevillerini dün 
dinlediniz. Bunların üzerinde uzun boylu dura
rak başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yalnız şu 
hususu söylemek isterim. 

Sayın Altmsoy dün bütün sorularını Muh
terem Heyetinizin ve Sayın Başkanın müsama
hası ile tekrar ele aldılar. Birinci günü yaptığı 
izahların dışında yeni birtakım izahlar getirdi
ler. Hakikaten bu izahlarının da cevapalndırıl-
ması yerinde olacak; fakat bu somları, yeni 
izahları ile dahi, bizim aleyhimizde bir delil 
gibi göstermekten çok uzak olduğu için tekrar 
ele alıp başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yalnız 
bu sorularının bir tanesi üzerinde duracağım ve 
bir tanesi üzerinde de bilhassa aziz arkadaşımı
zın neden durmadığını kendisinden şöylece so-

* rup geçeceğim. Bu da suallerinin onuncusudur. 
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Hassaten bu sualleri üzerinde durmadan şöyle 
geçiyorum. Kendileri tabiî bunları değerlendi
rirler. 

707 sayılı genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı 
görevlilerinin ek görevlerinin birden fazla ol
maması konusunda yaptığım tamimin keyfî ola
rak tatbik edildiğini yalnız Altmsoy arkadaşım 
değil, bâzı milletvekili arkadaşlarım da ele al
dılar. 

Aziz arkadaşlarım, bu ek görevler konusu 
Millî Birlik hükümetleri zamanında da ele alın
mış; fakat bir safhasından sonra da tatbikin
den vazgeçilmiş, sarfmaz edilmiştir. Bilhassa 
teknik personelin tazyiki altında bu yürütüle
memiş. Ben Bakanlığa geldiğim zaman bu konu 
baş ağrıtan konularımızdan birisiydi. Bunu iki 
müsteşarlık kanadı uzun boylu tetkik etti. Bir 
neticeye bağlanması gerektiği üzerinde durduk. 
Bu tamim bu çalışmaların neticesidir. Bu ta
mime genel eğitim kanadı tamamen uymuş, yal
nız teknik eğitim ve bu arada Test ve Araştırma 
Bürosunda bir iki istisna yapmak mecburiyetin
de kaldık. Bu keyfîliğimizden değil, bilâkis işin 
zaruretinden doğdu. Bilirsiniz, teknik perso
nele piyasada büyük ihtiyaç vardır, bunlar ca
zip teklifler almaktadırlar. Hiç değilse bunları 
asgari ölçüde tatmin etmek mecburiyeti mevcut
tur. Test Araştırma Bürosunun başında, bu iş 
için özel olarak yetiştirilen, beş altı sene Ame
rika'da tahsil yaptırılan doktora yapan ve dön
dükten sonra da Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi tarafından hemen eğitim görevlisi olarak alı
nan bir zatın bulunmasını Talim - Terbiye Dai-
desi Başkanı ve diğer idareci arkadaşlarım ba
na şiddatle tavsiye ettiler. Yalnız bu zatın ma
aşının 40 lira olması dolayısiyle bu vazifeyi ka
bul edemiyeceğini, bununla geçinemiyeceğini 
ileri sürdüler, biz de ısrarla bunun üzerinde 
durduk ve netice itibariyle bütün arkadaşlarım
la mutabık kalarak istisnai olarak bu arkadaşın 
maaşının artmasını ve Orta - Doğudaki vazifesi
nin sağlamlaşmasına ve oradaki maaşının art
masına kadar bir ikinci ek görev almasını uygun 
gördük. Bu bizim bilgimiz altında oldu. Ama 
bunun dışında bir de Eğitim Araçları Merke
zinde bir arkadaşımız için aynı istisnayı yap
tık. Bu iki istisnanın dışında bu tamimi oldu
ğu gibi yürütmekteyiz. Benim yerime her han
gi bir arkadaşım bakan olsa idi tahmin ederim 
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ki bu gibi teknik zaruretleri hesaba katardı. 
Katmazsa bu gibi kuruluşların gerektirdiği eh
liyette, liyakatte teknik personel bulamazdı. 

Yalnız Altınsoy arkadaşımız eğitime büyük 
ilgi gösterdiklerini söylediler. Hakikaten eği
tim camiasında çok yakından tanıdıkları insan
lar da vardır. Hiç değilse şunu söyliyerek bu 
aldığımız kararı destekleyip bizi teşvik etselerdi 
veya bu kusurumuzu söyleseydi de bizde kendi
sine bu kusurlarımızın nedenlerini izah etsey
dik. Şimdi aziz arkadaşlarım, biz bu kararı 
yürütmeden evvel dört ek görevi olan arkadaş
larımız vardı. Biz bütün bunları ortadan kal
dırdık. Bu dört ek görevden fazlasını şu veya 
bu şekilde çıkaran insanlar da vardı. Bunları 
da tasfiye ettik. Şimdi bizim, büyük bir muka
vemeti kırmak suretiyle, büyük mukavemetle 
karşılaşarak hem hizmeti korumak, hem de mil
lî eğitimin harcamalarının azalması için sarf 
ettiğimiz bu gayreti övmek yerine bunu Bakan
lığın keyfî yolda yürüttüğü gibi indî bir tefsire 
gitmemek lâzımdı. Hiç olmazsa bu hakperestliği 
de arkadaşım göstermeli idi. Çünkü bu kanun 
çıkmadan evvel nasıl bir kısım arkadaşların gör
medikleri vazifelerden para aldıklarını, ben Ba
kanlığa geldikten sonra öğrendim; ama aynı ar
kadaşımız onu çok daha evvel bilirler zannede
rim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dün burada 
konuşan Ataöv arkadaşımız son derece önemli 
konulara temas ettiler. Yalnız bu konuların 
mühim bir kısmını bütçe müzakereleri sırasında 
kendisiyle tartıştığımız için bunların üzerinde 
ayrıca durmıyacağım. Nedense Sayın Ataöv'ün 
Ankara'daki bir mektebe karşı büyük bir ilgisi 
var. Her halde bu mektebin programının özelli
ğinden olacak. Oraya tâyin edilen arkadaşlarla 
çok yakından ilgili. Şimdi burada bir zamanlar 
vazife görmüş bulunan bir arkadaşın, o da tıpkı 
Sayın Evren gibi komünistlikten takibe mâruz 
kaldığını iddia etti ve dedi ki; bu da oradan 
alındı, zar zor tutuldu bir başka liseye veril
di. Sonra fen lisesinin hocalığı için Amerikaya 
gönderildi. Geldi mi gelmedi mi, şimdi nere
dedir, bilmiyorum, dedi. Bu hakikaten diğer 
konulardan daha çok muhterem Heyetinize iza
hat vermeyi gerektiren bir konu oldu. Bir vakıa 
zikredilmek suretiyle olduğu için ben de üze
rinde durmak mecburiyetindeyim. Geçen sene 
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de muhterem arkadaşımız talim - terbiyemizin 
iki güzide üyesinin isimlerini vermiş ve bunun 
neticesinde de haksız olduğunu anlamışlardı. 
Umarım ki, şimdi vereceğim izahat yine kendi
lerini tatmin edecek, almış oldukları bilgilerin 
haksızlığını görerek, bu kanaatini değiştirecek
tir. 

jBattıîs kionufsu zatın, iarikaidaişımız söylerken 
Elâzığ'dan buraya doğrudan doğruya benimi 
tarafımdan nakledildiğimi ve deneme okuluna 
verilediğimi söyledi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — öyle deme
dim. 

MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Ben yanlış anlamraşıım, af
federsiniz, burada Ibenim bu konuı ile uzaktan. 
yakından iliğim yofk, ancak belli bir merhale-
sinde ilgim olmuş. 

IBu zat 1950 yılından îsitanibul Fen Fakül
tesi Fizik - Kimya bölümünden mezun olup 
Elâzıığ Lisesinde öğretim görevlisi olarak işe 
'başlamış, 1959 yılımda Anlkara Kırıkkale'ye Lise 
öğretmemi olarak Tevfik îleri tarafından vekil 
ısıfatiyle re'sen atanmış, 1961 de de Ankara 
Bahçelievler Deneme Lisesine sayın arkadaşımız 
Tahtakılıç tarafından atanmış. Geçen öğretim yı
lında Deneme Lisesi Müdürü ile arasında geçim
sizlik çııkımış. Bu, müfettişler tarafından tahkik 
olunarak kendisinin Anjkara'da bir <o!kula tâyi
ni komisyon fearariyle yapılmıştır. Halen Kur
tuluş Lisesinde Fizik - Kimya hocası olup Fen 
Lisesi projesinde çakışmaktadır. Fen Ldisesi 
projesine girmek için Türkiye ölçüsünde im
tihanlar yapılmr. Bü imtinanda haşarı göste
renler girerler. Bu arkadaş da o yönden gir
mişi. 

Şimdi Sayın Atatöv arkadaşım mektebin 
müdürünün kasasında "bir teyp olduğundan 
ıbahsetıti. Bu teypin derihal Teftiş Kurulu tara
fından dinlenmesi emrini verdim. Bu konuda 
iarkaidaşıiımızi! titizliğe seıvık eden noktalar varsa 
bu 'hususta ıkendilerine igerçelk 'bilgiyi ver
meye amadeyim. Yîalmız evvel ıhu konu iki ay 
süren üç başmMettişimizin tahıMkindem geçti. 
Böyle bir Mdia sürülmedi. Yine o Z'aıman sayın 
ankadaşıımaz burada bir isim üzerinde şüphe 
ve ti/tizlikle balhseittikleri zaman 'bizdeki ka
yıtlarda hiçibir şüpheli kayıt 'bulunmadı. Bu 
arkadaşımız için yeni ıbir unsurun bulunup 
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i 'bulunımadığıın'i öğrenmek üzere Millî Emni

yet Reisliğine giıtttimı. Bizzat Reis Paşa ile ko
nuştum. Bana bu zatın verdiği bilgi «sureti 
kaıtiyede reddederim. Ben çok yakından tanı
nım ,bunu, kendi çocuğuma özel ders verdiri
yorum» dedi ve sonra bu konuyu, Ibilmdyo-
ruım o zaman laıziz arkadaşıma naklettim mi? 

Aziz arkadaşlaran, benim değerli millet-
v ekili aırkadamlarımdan bir ricam var; denet
leme hakkınız kutsi ıbir haktır. Bunun karşı
sında durmak mümkün değildir. Yalnız bu 
denetleme gayretleri içinde aldığınız (bilgilerin, 
hakikaten ihticaca salih, dayanılır bilgiler o t 
ması lâzım. Bir Balkanı zayıflatmak için sağ* 
dan noldan tedarik edilen bilgilerle bu kür
süde teşriî masuniyet zırhı içinde vatandaşla
rın haysiyet ve şerefleri dddiklenmemelidir. Bu
nu benden çok siz istemelisiniz. Onun için rica 

i edeceğim; 'ben Bakan kalsam da, kalmasam da 
Ibunun hiçbir önemi yok. Ama bütün Bakan 
arkadaşlariımdan rica ederim, Bakan olacab-
lardan da rica ederimi; milletvekillerinin bu 
denetim işlerini tam mânasiyel yapabilmeleri 
için koridor dedikodularını toplamaktan kur-
tartsunlar, vesikaların gerçeklerine inebilmele
rine ibütünı imkânlarını versinler. Birçok vesi
leler ile Senatoda ve muhterem huzurunuzda 
kendi Bakanlığım adına uzun boylu söyle
dim. Dedim ki, her hangi bir tahkik ve tet
kik yapacağınız zaman, lütfen ben de sizin, 

bu en mühim, Anayasanın yetkisini kullanarak 
ıher türlü sağlam ıbilgilere saihibolmanızı temin 
edeyim, Ondan sonra gelirsiniz ve hakiki, 
ıgerçek bilgilere dayanarak burada yapacağı
nız tenkidin icra adamlarına öğreteoeeği şey
ler vardır ve Ibumdan hepimizin alacağımız 
derslier vardır. Belki de alacağınız bilgiler 
size ilik anda yalnış peyda edilmiş bulunan 
kanaat ve düşünceleri değiştirir; o zaman ne 
sizin yorulmamıza, ne de Meclisi işgale yol 
açmaz. Veyahut kuvvetlendirir, o zaman hak
lılık! içinde kürsüye gelir bangır bangır de
lillerinizi ortaya korsunuz ve 'bunun karşı
sında da icra sorumluluğunu üzerine alan ar
kadaşlar titrerler. Ama şu gensoru müzakere
leri gösterdi ki, ,bu konuda ciddî delillere sa-
hibollduğu kanaati ile kürsüye gelen arkadaş
larımızın 'hakikaten birtakım vatandaşların 
haysiyet ve şereflerini ilgilendiren haksız b i t 
gilerle konuştukları ve bunların teşhir edildi-
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ği 'bir pazar halin© geldi, haysiyettin yıkılış 
pazarı halin© geldi. Bunu hiıçjbir vicdan tas-
vibetanez. Bunum için benim arkadaşlarımdan 
ricam.; bu yolu terk etsinler. («Terk: etmezse 
ııe ceza verecek», sesi.) Talimaıtnamıe içinde bu 
neviden konulara ne ceza varsa onu verecek. 

Şimdi mulhtereım arkadaşlarım, sözümrti... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüzü bitir

meden evvel iSayın Avni Doğan evvelice hir iki 
sual ^ormaık için müracaaft etmiışti. 

Sayın Avni Doğan, buyurun suallerimizi 
sorun.. Yakma gelin. Sual soracağım dediniz.. 
Sayın Bakan, bir dakika müsaade edin. Bu
yurun: Iburaya yakın gelip sorunuz. Arkadaş
lar da duysunlar. 

NA2MÎ ÖZOĞUL (Edirne) — MXisaade 
ederseniz ben de bir sual soracağım. 

ıBAŞKAN — Sualler söz© takaddüm edemez. 
Falkaıt Avni Doğan Beyin- sırası .geltmilşiti, Bafeaın 
da sözümü bitiriyor. 

AVNÎ DOĞMAN (Kastıannonu) — Ben de SÖK 
isitemişltimı.. 

BAŞKAN — Siz sual dediniz. Gruplar adı
na söz istendi, söz vermekte mazurum). Sual 
Soracağım diye 'kayıt) buyurmuşsunuz, onum 
için.. 

AVNÎ DOĞAN (Kaisitatmıonu) — Muhteremi 
•arkadaşlar, ben sadece Sayın Baltandan iki 
meselenin teınrvirini istiyecaktim. Fakat nuüza-
Ikere öyle 'bir mecraya döküldü ki, benim sual
lerim ıkonuşulan mevzuun yanında pek küçül
müş. bir 'haldedir. Bu itibarla suallerimi soır-
ımalktan ziyade konulmak istedim. Riyaset 
ımıüsaade ederse konuşmak isterim, mıüsaıade 
©tımezse sıram ıgelinıce konuşurum. 

BAŞKAN — Sıraya ıgirmelk üzer© söz isti
yorsunuz. Sayın Doğan gensoru önengesinin 
leihiude mi, aleyhimde mi konuşıacaıksıııız. Za-
ıtıâlinia bu karar alınırken yoktunuz galiba, 
onun için soruyorum. 

AVNÎ DOĞAN (Yosigait) — Ben umumi ola
rak konus/aıcağım!. 

BAŞKAN — Meclisin aldığı karara göre leh
te mi, aleyhte mi? Ona göre söz vereceğim. Üze
rinde mi konuşacaksınız? 

AVNÎ DOĞAN (Kastamonu) — Sayın Reise, 
rica ederim, mutlaka bir mebusun konuşması 
için bir meselenin lehinde veya aleyhinde olması 
şart değildir. Memleketin millî eğitim dâvası ko-
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nuşulurken saha, onu aşmış Atatürk'e kadar git
miştir. Lehinde mi aleyhinde mi? Ben bu suale 
cevap veremem. Müsaade buyurun, söz sırası gel
diği zaman, izin verdikleri kadar konuşurum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, içtüzüğün bir mad
desini okuyacağım, Avni Doğan Bey arkadaşımız 
hatırlasınlar. Madde 160 : «Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahut maiyetindeki deva-
ir rüesasından biri vasıtasiyle Heyeti Umumiye-
de izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, ve yahut sahip
leri müteaddit ise ilk imzası olan mebus önce ve 
sair mebuslar onu müteakip leh ve aleyhte söz 
söyliyebilirler.» Binaenaleyh, bir Vekilin mesu
liyetini tazammun edecek bir muamele üzerinde 
görüşmeler devam ederken hatipler leh ve aley
hinde söz söylemeye ve bunu tesbit etmeye mec
buruz. Yüce Heyetinizin bundan evvelki toplantı
sında hatiplerin lehte mi, aleyhte mi konuşacağı 
tesbit edilerek bir lehte, bir aleyhte hatiplere söz 
verildi. 

Sayın özoğul, sual mi soracaksınız, buyurun. 
Kısa olsun lütfen. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Bakan 
son isim hakkında Millî Emniyet Başkanı ile ko
nuştuğunu ifade ettiler. Burada ileri solcu olarak 
ifade edilen bâzı şahısların isimleri geçti. Millî 
Emniyetin komünizme karşı Mücadele masası var
dır. Çok merak ediyorum, bu şahıslar hakkında 
da malûmat istediler mi? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Ben bu konuda dün cevap 
arz etmiştim. Sarih olarak Bakanlığımızda, dosya 
bilgisi olarak, kartoteks bilgisi olarak, tahkikat 
bilgisi olarak ve burada bu konuda bizi uyar
maya yetkili olan organların da uyarması olma
dığından bahsederek cevaplar arz etmiştim. De
mek ki, bütün bu konuşulan isimlerin hepsini 
yeniden bizim bilgimiz dışında bir durumları var 
mıdır diye inceledik. Böyle cevaplandırdık. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — îfade buyur
dukları, buradaki konuşmalardan sonra acaba so
ruldu mu şeklinde arz ettim. Yoksa... 

BAŞKAN — Cevap verdiler. Buyurun Sayın 
Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Bir arkadaşımız, Adnan Aral 
arkadaşımız da yazılı soru soruyorlar, müsaade 
ederseniz cevap arz edeyim. 
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BAŞKAN — Kısa olarak, buyurun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TBM (Devamla) — Aziz arkadaşımız; «Kayseri 
Lisesinden Sadık Köksu'nun Millî Emniyet rapo
ru ile işinden atıldığı, bu suretle Anayasanın çiğ
nendiği bilinmektedir. Bu olayın içyüzünü açık 
lar mısınız?» buyuruyorlar. 

Şimdi aziz arkadaşım, bu arkadaşımız henüz 
daha memuriyet sıfatını haiz olmamıştı. O ba
kımdan Bakanlığımız, sizin söylediğiniz ve yahut 
sizin bilmediğiniz bir sebepten dolayı tâyinini 
iptal etti. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Gazeteler
de neşriyat var, niçin tekzibetmiyorsunuz? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Aziz arkadaşım, hepsine tek
zibe yetişemiyoruz da onun için. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 4 gündür de
vam eden gensoru önergeleri dolayısiyle Bakanlı
ğımızın, bilhassa benim zamanımda tasarrufları
nın, Evren arkadaşımıza göre komünistleri ve ah
lâksızları gözeten, sıyanet eden, onları koruyan 
bir politika olduğu, bir kısım arkadaşlarımızın 
da icraatımızın bâzılarında keyfilik, bâzılarında 
usulsüzlük ve bâzılarında da isabetsizlik bulundu
ğu tenkid edildi. 

Şimdi itiraf edeyim ki, bana tevcih edilen so
rular ve zikredilen vakıaların hemen hemen bü
yük bir kısmı benim zamanımı aşan zamanların 
tasarrufları idi. Ve ben bu tasarrufları tevarüs 
ettim, mirasçısı oldum. Aslında daha eskiden 
Bakanlık yetkisine sahip bulunsa idim, belki ben 
bunları doğrudan doğruya icra eder, karar altı
na alırdım. Bunları arkadaşlarım hiç arayıp 
sormaya lüzum dahi görmeden, bütün bunların 
hepsinin zimmetini bana çıkardılar. 

Mtıhterem arkadaşlar, konuşmamın bir yerin
de söylediğim gibi, Millî Eğitim hizmetleri üç, 
dört Bakanlığın hacmma sığdırılabilecek bir hiz
met sahasıdır. Doğrudur. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Hizmeti 
doğru yapmak lâzım... 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Tenkid kolaydır, aziz karde
şim. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, müdahale etme
yin, Sayın Bakan siz de cevap vermeyin. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Millî Eğitim Bakanlığı yap-
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mış arkadaşlar iyi bilirler, Sayın Evren arkada
şımın dediği gibi bu bir şenlik sofrası değil, mih
net sofrasıdır. Ama şerefli olan bir mihnet sof
rası hakikaten bu çok ağır şartlar altında yürü
tülmektedir. 120 bin öğretmen, Türkiye'nin her 
yerine yayılmış ve müesseseleşmiş hizmetler... 
30 milyonun, bugün Türk Milletinin istekleri.. 
Bu bakımdan istekler bundan 10 sene evveliyle, 
30 - 40 - 50 sene evveliyle kıyaslanamıyacak ka
dar artmış; her gittiğim yerde köylüsü, kent
lisi okul ister, öğretmen ister. İmkânlarımız son 
derece dengesiz. Bütün bu şartlar içinde hizmeti 
yürütmeye çalışıyorsunuz. Aziz arkadaşlarım, 
sizi temin ederim; çok ağır bir yüktür. Hiç şüp
hesiz bunun tenkid edilecek tarafları daima çı
kacaktır. Ben hiçbir zaman, 17 aydan beri de
vam eden Bakanlığım içindeki tasarruflarımın 
hepsinin tamamen yerinde olduğunu, tamamen 
maslahata uygun olduğunu iddia edecek du
rumda değilim. Bunların içinde hatalar mev-
cudolmuştur. Bâzı yetkilerimi iyiye kullana-
mamışım, bu mümkündür. Ama onların söyle
diği gibi, anlatılmak istendiği gibi belli bir dü
şünceye dayalı, bir kötü niyete dayalı, bilhassa 
Sayın Evren'in söylediği gibi komünizmi hima
yeye, kötüleri himayeye matuf bir hareket ola-
rak göstermek ne adalet duygusuna uygundur, 
ne de insaf duygusuna. Bunların hepsinin ce
vaplarını en kesin şekilde verdiğimi zannediyo
rum. İleri sürülen vakıalara verdiğim cevaplar 
ortadadır. Bunların dosyaları ortadadır. Başta 
Sayın Evren dâhil olmak üzere her istiyene açık 
tutulacaktır. Burada verdiğim bilgilerden bir 
zerre inhiraf ettiğim görülürse, o zaman hakika
ten bana verecekleri her türlü sıfatı kabule ra
zıyım. 

Aziz arkadaşlarım, bir devlet düzeni içinde 
eğer bakanları yalan söyliyen, kolayca yalan 
söyliyebilecek olan insanlar kabul ederseniz ha
kikatte devlet olmaz. Bir bakan hiçbir zaman 
yalan söylemez ve söylememelidir, söyliyemez. 
Onun bu millet kürsüsünde verdiği her beyan 
gerçeklere dayalıdır ve dayalı olmalıdır. Eğer 
bunda tereddüdedenler bulunursa gelirler, ba
kandan doğrudan doğruya bilgi isterler. Bilgi
nin kaynağına inmek haklarıdır. Bu hakkı kim
se ellerinden alamaz ama lütfen peşin hüküm
lerle hareket etmesinler. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi burada bitiri
yorum. Ben vicdan huzuru içindeyim. îcraatı-
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mm her safhasını açıkça verdiğim kanısında
yım. Vicdani kanaatlerinizde hiç şüphesiz ser
bestsiniz, ne şekilde olursa olsun bunu saygı ile 
karşılıyacağım. (Ortadan, «bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, iki kifayet 
takriri gelmiştir. Ancak, son söz milletvekilinin 
olduğu için, daha evvel Cumhuriyet Halk Par
tisi rupu adına söz istemiş olan Sayın Çelikbaş'a 
söz veriyorum. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİK-
BAŞ (Burdur) — Saym Başkan, değerli arka
daşlar; dört günden beri millî eğitim politika
mız üzerinde, gerek umumi politika, gerek Sa
yın Bakanın tasarrufları üzerinde gensoru mü
zakerelerini dikkatle takibederken, zihnimde, 
bundan üç, dört sene evvel İsviçre'de cereyan 
eden bir referandumda İsviçre Devlet Başkanı
nın milletine bir hitabını hatırladım. Konu şu 
idi : İsviçre'de sulhsever bir cereyan, İsviçre 
Anayasasına atom silâhlarının İsviçre Silâhlı 
Kuvvetlerine sokulmaması için bir madde koy
durmak istiyordu. Referandum sonucunda hal
kın verdiği reye göre teklif kanuna girecek, o 
takdirde şartlar ne olursa olsun, İsviçre Silâhlı 
Kuvvetleri, Anayasa hükmü muvacehesinde 
atom silâhlariyle teçhiz edilmiyecek. Devletin 
başında bulunan zat milletine şöyle diyor : De
mokratik devlet ne bir hayır cemiyetidir ne de 
bir manzara kulübüdür. Demokratik devlet me
suliyetini müdrik, hür insanların topluluğudur. 
Hürriyetin mesnedi, dayanağı sorumluluktur. 

Şimdi, bu sözü ifadeden maksadım şu : Dört 
gün müddetle cereyan eden müzakereleri dik
katle takibettinı ve yazılı olanları bilâhara ay
rıca okudum. Bâzı temel prensiplerde, itiraf ede
lim ki, üzerimize aldığımız sorumluluk icapla
rına göre, her zaman hareket ettiğimizi iddia 
edecek durumda değiliz, arkadaşlar. Saym Ba
kan beyanda bulundu. «Şu memur hakkındaki 
evrak gönderilmiştir.» Takrir sahibi değerli ar
kadaşımız çıkıyor, «bu doğru değildir, bu dos
yasında Bakanlıkta mahfuzdur.» diyor. Birbir
lerine karşı bu itimatsızlık öyle yaygın hale 
gelmiştir ki, bir başka arkadaşımız da elektro
nik beyinle yapılan tasnif neticelerini maksatlı 
olarak tahrif edilebileceğini söylüyorlar. Hatalı 
olabilir ama, bu bir maksat zımnında olur. Bu
nu kabul etmeye imkân yoktur arkadaşlar. Böy-
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leşine bir itimatsızlık içinde memleket mesele
lerini nasıl idare edebiliriz? Bu durum karşı
sında demokratik düzenin temelleri olan Mec
lisi, Hükümeti meslekî teşekkülleri, üniversite 
ve bütün kuvvetleri nasıl ayakta, muteber ve 
makbul tutabiliriz. Buna imkân yok, arkadaş
lar. Böylesine tahribatı yaygın hale gelen bir 
topluluk içerisinde, kanaatim odur ki, kürsüye 
çıkacak her arkadaşımız şu veya bu şekilde ken
dilerine verilebilecek bilgiler için bakanla ev
velâ konuşmalı, eğer konuşmak istemiyorsa ya
zılı soru haline getirmeli, sıhhatli rakamlar elde 
etmelidir. Arkadaşlar Meclis soruştıırmalıan 
ne için anayasalara girmiştir1? Bu araştırmalar, 
anket parlömanter, ne içindir1? Hükümet doğ
ruyu ifade eder, Ibu kaziye. Bakan doğruyu ifa
de eder, bu kaziye. Eğer, bakanın doğruyu ifa
de etmediği kanaati Yüce Heyette ekseriyet 
halinde ise, el koyar. Durumu inceler ve kay
naklardan bilgi sahibi olur. Ne için girilmiş 'bu 
müesseselere? Âmmenin itimatsızlık gölgesi 
düşmesin diye, arkadaşlar. Bu itibarla, ,ben 
Umumi Heyetin en güç meseleleri her an halle
debileceği kanaatlini taşıyan bir arkadaşınız sı-
fatiyle, büyük sorumluluğun ve bu kürsüden 
dile getirdiğiniz dertlerin evvelâ bir tahkikata 
ihtiyaç göstermesini işaret etmekte mecburiyet 
duymaktayım. Kabili tahkik işlerde bile, biz 
kendi partimizden olmıyan bir bakam gidip 
ziyaret etmiyoruz, arkadaşlar. Demokratik ida
rede bunu nasıl yürütebiliriz? Hislerle demok
ratik idareyi yürütmek imkânı var mıdır? Birçok 
yanlış meseleler, hatalı beyanlar burada evveli 
bir tahkik yapılmamış olmasından neşetetmiştir. 
Bu itibarla, bundan sonra ben, muhterem ar
kadaşlarımızın demokratik düzeni sağdan, sol
dan alabildiğine tahrip maksadiyle girişilen 
mücadelenin karşısında muzaffere götürmenin 
şerefine sahip insanlar sıfatiyle, buraya her han
gi bir soruyu getirmeden önce bir tahkik yap
manın üzerimize laldığımız vazifenin icalbmdan, 
hürriyet ve mesuliyet anlayışımızın icabından 
saymayı şiar edinelim diye sizlerden rica edece
ğim. Bu yola alıştığımız andan itibaren, huzu
runuzda bu kürsüde sağdan, soldan yapılan 
hücumların artık itibar kazanajmıyacağı muh-
terem ve muallâ mevkiini süratle ihraz edebile
cektir. Burada öyle konuşmalar 'cereyan etti ki, 
burada samiin localarında da tanıdığınız ya> 
kınlarınız olursa, Türkiyenin karşılaştığı mese-
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leleri halletmek durumunda olduğumuz aza
metli işlerin 'karşısında bizim geçirdiğimiz gün
lerin ne işe yaradığı hakkında onların zihinle
rinde suallerin çengeller teşkil ettiğini öğrenir
siniz, arkadaşlar. Fakat, buna rağmen, bu (ko
nuşmalar iyi olmuştur. Niçin? Çünkü, mem
leketin her yönünden beliren cereyanlar burada 
umumi hatları itibariyle, ifade edildi. 'Bunlar 
münferit olaylar değil. Bu olayları bakan bu
rada tekzibetti. Umumi hatları itibariyle mem
leketin içinde bulunduğu meseleler sağından, 
solundan en geniş şekliyle idile getirilmiştir. Bu 
olaylar karşısında takilbedilmek istenen millî 
eğitim politikasını Saym Bakan çok güzel bir 
tesbit ile, «ben bunu bir Hükümetin Ibir baka
nın politikası değil, millete malolmuş bir poli
tika olarak yürütmeye çalışıyorum» diye huzu
runuzda ifade etti. Millete maolması istenilen 
bu politikanın her birinizin yardımcı olması 
sayesinde hakikaten millete hayırlı olabileceği 
kanaatini taşıyorum. Bu politika ne arkadaşlar. 
Ben bunu sadece muayyen bir devrenin politi
kası değil, değerli bakanımızın da ifade ettiği veç
hile, Atatürk tarafından hedefleri gösterilen ve 
bu hedeflere 'vâsıl olmak için hangi yollardan 
gitmemiz lâzımgelen beyanlarını peyderpey ka-
nunlariyle ve nihayet millete malolan Anayasa 
ile Sayın Bakan izah ettiği için huzurunuzda 
bunları tekrar okumak ve tesbit etmek istemi
yorum. Türk millî eğitim politikasına sağdan 
ve soldan tasallut edenler varsa, hep beraber 
'bunun karssında mukavemet edelim. Aşırı sağ 
ve aşırı sol yollarının kapalı olduğunu şuurla 
müdafaa edelim, arkadaşlar. 

Bakınız, Sayın Bakan ne diyor: «Biz genç
lerimizi, çocuklarımızı nasıl bir dünya görüşüne 
göre yetiştiriyoruz, ilkelerimiz nelerdir. Bu il
kelerin başında Türkiye Devletinin bir Cumhu
riyet olması geliyor. Türkiye Devleti, hüküm
ranlık haklarının ilâhi bir kudrete veya vera
sete dayanan bir saltanat ve 'hilâfet prensibini 
değişmez surette reddetmiştir. Devletimizin 
bir Cumhuriyet oluşu Türk milletine ait egemen
liğin belli bir kişiye, zümreye veya ladleye oldu
ğu kadar, belli bir sınıfa bırakılmasını da redde
den 'bir Anayasa hükmüyle kuvvetlendirilmiştir. 
Atatürk Türkiyesrnin Cumhuriyet anlayışı, 
Avrupanm doğusunda hâkim bulunan bir dev
letin hükümranlık haklarını sadece ve sadece 
belli bir sınıfa inhisar ettirerek bunun diktatör-
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yasımı; ilân eden ve artık siyaset ilminde halk 
demokrasisi adiyle anılması gelenek haline gel
miş olan anlayışı da reddetmektedir.» 

Muhterem 'arkadaşlarım, Sayın Bakanın bu 
politikayı takibetmesinde, bunun zıddında dav
ranışlar olur da bunlar delilleriyle Bakana söy
lenirse, elbette bundan memnun ve 'minnettar 
kalacağız. Bakan devam ediyor: «Türkiye Cum
huriyetinin dayandığı temel ilkelerden biri de, 
bu Devletin millî bir Devlet olması ve bütün 
fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde millî -şuur ve ül
küler etrafında toplıyan ve milletimizi dünya 
milletleri ailesinin eşit hakkına sahip şerefli bir 
üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yö-. 
neltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliği ve ona 
bağlı olarak millet egemenliği, millî mücadele 
ruhu ve «yurtta sulh, cihanda sulh» ilkeleridir. 

Devam ©diyor yine, «Siyasi sorumluluğu ve 
yüksek idareyi üzerime aldığım şerefli topluluk, 
yine millî Devlet ve Türk milliyetçiliği ilkesi 
ve Anayasamızın sarah hükümlerine dayanarak 
Türk çocuklarına, Türk vatanının milleti ve il
kesiyle bölünmez bir bütün olduğunu, Türki
ye'de vatandaşların kanun önünde dil, ırk, cin
siyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya 
mezhep farkı gözetmeksizin eşit olduklarını öğ
retmekle, insan haklarına aykırı geri ve çirkin 
yüzü ile olduğu kadar vatan ve milletimizi bö
lücü, zararlı yüzü ile de ırkçılığın Atatürk mil-
liyetçiliğiyle ilgisi olmadığını anlatmaktadır. 

Millî Eğitim toplumunu Türk gençlerine 
Batıya yönelmiş olduğu kadar - Sayın Evren 
arkadaşımızın dikkatini bilhassa çekeceğim-
Batıya yönelmiş olduğu kadar, kendisine öz kül
türü, dili, tarihi ve şuuriyle Türk milletinden 
olmanın kıvancını veren bir çabanın içindedir. 
Bu çabalar sırasında Türklüğüyle kıvanç duy
manın asla başkalarımı küçük görmek olmadığı 
fikri ve Türk Milletinin Dünya milletleri içinde 
eşit haklarla işbirliği yapan ve bütün insanlığın 
yükselmesi için çalışan medeni ve barışçı vasıf
ları asla ihmale uğramamalıdır.»^ 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakan bu
rada, biz bütün benliğimizi inkâr ederek Batı 
medeniyetinin içerisine girip çöreklenip, otura
lım dememektedir. «Kendi öz benliğimizi de ge
liştirerek, insanlık âleminin eşit haklarına sa
hip, şerefli bir millet olarak mevkiimizi alalım» 
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demektedir. Yine devam ediyor. «Fevkalâde 
mühim bir prensibi en güzel şekilde izah eden 
lâiklik, Atatürk tarafından getirildiği anlam
da lâiklik, asla Batıdan gelişi güzel alınmış bir 
fikir değildir. Lâiklik Atatürk tarafından 20 nci 
asırda Türk toplumunun ihtiyaçları en gerçek 
bir şekilde göz önünde tutularak tamamlanmış ve 
uygulanmıştır. Atatük'ün lâikliği her lâik mem
lekette olduğu gibi, Anayasamızın da tarif et
tiği şekilde, din ve vicdan hürriyetini tanır. 
Herkes bu ülkede kamu düzenine, genel ahlâka 
ve bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı ol-
mıyan ibadetinde, âyininde ve dinî törenlerin
de serbesttir. Bu ülkede kimse ibadete, dinî 
âyin ve törenlere katılmaya zorlanamıyacağı 
gibi, düşünce ve kanaatlerini ve dinî inançları
nı açıklamaya da zorlanamaz. Kimse kendisinin 
veya küçükler için kanuni temsilcisinin isteği 
olmaksızın, din eğitim ve öğretimine zorlana
maz. Nihayet Atatürk lâikliği, Devletin sosyal, 
iktisadi, siyasi veya hukukî temel düzenini kıs
men de olsa din kurallarına dayandırmasını yi
ne her lâik ülkede olduğu gibi reddeder. Ana
yasamız bu anlayış içinde siyasi veya şahsi çıkar 
veya nüfuz sağlama amacı ile her ne suretle olur
sa olsun, dinin veya din duygularının, yahut 
dince kutsal sayılan şeylerin istismarını ve kötü
ye kullanılmasını yasak etmiştir. Ama, Ata
türk'ün Türkiye'de kurduğu ve bu Anayasanın 
kabullendiği lâiklik, sadece bunlardan ibaret 
değildir. Lâiklik, Türkiye'de belli bir amaçla 
kabul edilmiş ve yürütülmüştür. O amaç da 
- bilhassa aşırı sağdan gelen cereyanlara karşı 

dikkatinizi çekerim - Türk toplumunun çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaştırılması amacıdır. Hu
kuk düzenimizin her alanda laikleştirilmesini 
sağlıyan büyük kanunların kabulü devriminin 
yanı sıra, Türk toplumunu Batı uygarlığına 
yöneltebilmek için Atatürk'ün yaptığı ve bugün 
bütün az gelişmiş memleketler âlemine ilham ve
ren Anayasamızın 153 ncü maddesinde sayılan 
büyük devrimler, pozitif hukuk alanı dışında 
da, Türk toplumunun kıymet hükümlerinin ve 
yaşayış tarzının batıl ılaştırıl ması amaciyle ger
çekleştirilmiştir. Şu halde, Türkiye Cumhuri
yetinde lâiklik Devlet ile kilise ayrılığı misali
dir. Bakın, olduğu gibi Garp alemine gitmiyo
ruz. Orada Devlet, kiliseleri ayırmış. Türki
ye'de bu vaziyet yok. Devlet ve din işleri ara
sında tam bir ayırıma karşılık olarak da anla-
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inak mümkün değildir. Lâikliği bu tarzda an
lamak, dinî esaslara dayanan bir cemaat teşki
lâtı yolu ile bu memlekette Devlet içinde Devh>J 

yaratmak suretiyle, aslında toplum düzenim' 
Atatürk'ten önce olduğu gibi, yeniden ak 
rallarmm dışına çıkarmak çabasından r 
şey değildir, işte bu sebepledir ki; /* 
yasamızın özellikle saklı tuttuğr 
risat Kanunu yolu ile mensur' 
yük çoğunluğu Müslüman ol 
din eğitimi ve öğrenimini s-
nm karşılanması göreviv ..ahu 
itibariyle tamamiyle T • .lığına 
yönelmiş bir toplu1 ve olan 
Millî Eğitim B Aynı se
bepledir ki; J . geleneklerin
de de hiçbir .ihtar dinî cema
at fikrini Hizmetlerin idari 
veçhesini Dev. Kontrolü altında tut
maya imkân ve* ıet İşleri Teşkilâtının 
genel idare içinde v alması ilkesini kabul et
miştir. Bugün, bütün bu ilkeler Anayasamızda 
en açık formüllerine kavuşturulmuştur. Umu
mi idaremiz içinde, Anayasamızın bir maddesi
ne göre, Diyanet îşleri Reisliği yer almaktadır.» 
Sayın Bakan devam ediyor: «Sadece bu söyle
diklerimizden ibaret değil.» (Soldan, «onları 
şimdi dinledik» sesleri) «Şimdi dinledik» diyen 
arkadaşlara bilhassa şunu söylemek istiyorum. 
Dört günlük müzakereler içerisinde o kadar 
geniş teferruata girildi ki, prensipler, eğer bilâ-
hara okunmazsa zihinlerde pek iz etmiyor. Yo-
rulmayasmız diye ben ölçüyorum. Demokratik 
eğitim telâkkisi, Millî Eğitim politikamız içe
risinde, gençlerimize her yönden demokratik 
eğitim almalarını ve hayata o yetişme ile, o eği
tim ile katılmalarını sağlamak için de Bakan 
şunları söylüyor: «Yüce Atatürk'ün en üstün 
amaçlarından birisi de bu memlekette halk hâ
kimiyetini, halkın halk için halk tarafından 
idaresini gerçekleştirmek olmuştur. Onun Türk 
toplumunu alabildiğine Batı uygarlığına yönelt
me devrimleriyle güttüğü bir amaç da, Türk 
halkını, kendi kendini demokratik bir şekilde 
idare edebilecek bir seviyeye yükseltmekti.» De
vam ediyor, «tşte bu sebepledir ki, Bakanlığı
mın başlıca görevlerinden biri de Türk çocukla
rına, Türkiye Cumhuriyetinin insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan, hukuk devleti niteliği 
ve tek dereceli genel oy ilkesine dayanan çok 
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partili demokratik düzenini öğretmek, sevdir
mek ve onun meşruluk temelini teşkil eden 27 
Mayıs 1960 Devrimini benimsetmektir.» 

Şimdi, yeni Anayasamızda, yine Atatürk 
tarafından tesbit edilen hedeflere ulaşmanın bir 
başka ilkesi de Anayasamıza girmiş bulunmakta
dır; bu da sosyal devlet anlayışıdır. Sayın Ba
kan, «biz gençlerimizi bu ilke ile de halli ha
mur etmek kararındayız ve öyle yapıyoruz,» di
yor. «Sosyal Devlet ilkesi, Türk Milletinin 
fertlerini iktisadi, sosyal, kültürel alanlarda ka
biliyet ve ehliyet esasına dayanan bir tarzda, 
eşit fırsat ve imkânlara sahip kılınması için 
devamlı bir çabayı gerektirir. Her toplum fert
lerinin daha iyi bir tarzda entegre olması çaba
sını da kendi içinde taşır. Sosyal Devlet ilkesi 
bunu sağladığı kadar, vatandaşların ve Dev
letin her faaliyetinde her şeyden önce millî çı
kar esasını üstün tutmalarını gerektirir. Ata
türk...» 

BAŞKAN — Sayın Fethi Bey 20 dakikayı 
geçti, okuyorsunuz da: 

F E T H t ÇKLtKBAŞ (Devamla) — Hayır 
efendim kısmen okuyorum, kısmen de konuşu
yorum. 

BAŞKAN — Evet, daha ne kadar devam 
eder? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - - Bitiyor 
efendim, 15 dakika içinde biter. 

BAŞKAN — Daha 15 dakika okuyacak mı
sınız? 

F E T H t ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sadece 
2 dakika okuyacağım. «Atatürk kendi gerçekçi 
doktrininde bunun da esaslarını en güzel şekil
de ifade etmiştir. Sosyal Devlet ilkesi sayesin
dedir ki, bu memlekette, onu zorbalık usulle
riyle kalkındırmak istiyen, insan haklarını ve 
demokrasiyi inkâr eden aşırı sol cereyanlar yer-
leşemiyecektir. İşte. Millî Eğitim topluluğu 
Türk çocuklarına Atatürk'ün ve Anayasamızın 
bu ilkelerini de öğretmektedir.» 

Muhterem arkadaşlar; yer yer işaret ettim, 
Sayın Saadet Evren arkadaşımızın' benliğimiz
de muhafazasına lüzum gördüğümüz kültürü
müzün özelliği zenginleşmesiyle beraber, Garp 
âlemine katılmamıza mâni bir husus olarak be
lirtilmiş değildir. 

Dinî eğitim, Millî Eğitim Bakanlığına Cum
huriyetin kurulduğu ilk devirlerde Tevhidi 
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j Tedrisat Kanunu ile bir vazife olarak verilmiş

tir. Bakan bu vazifenin ifasında merkezde ve 
taşrada aldığı tedbirleri söylerken itirazlar yük
seldi. Kadro bakımından, imam - hatip okulları
nın tedrisatı bir meslek tedrisatıdır. Kadrola
rın gerektirdiği miktar no ise, ona göre eleman 
yetiştirmek bilâhara yetişenlerin işsiz kalma
ması bakımından, zarurettir. Bu, 'bir politika de
ğil midir? Buna göre Bakanın bir tertip alma
sı isabetsiz bir şey midir? Bu itibarla, muhte
rem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı takdi
re muallâk hususlarda, kendilerinin de ifade et
tiği veçhile, yanıldığı noktalar olabilir. Ama ka
bul buyurursunuz ki, her noktada takdire mu
allâk tâyinlerde, ek görevlerin verilmesinde, 
Millî Eğitim Bakanının hatalı ve tenkidlerin 
isabetli olduğunu kabul etmeye imkân yoktur. 
Kaldı ki, arkadaşlar, Sayın Bakan son konuş
masında ifade etti, biz milletvekili arkadaşları, 
kanunları ihlâl etmediği müddetçe bakanlar
dan sormamız lâzımgelcn husus, hizmetin iyi 
görülmesi olmalıdır. Yoksa şahıslar, memurlar 
hizmetin ifasında vazife almış kimselerdir. Hiz
metin ifasına bir şey demiyoruz. Ama, ek görev 
niçin şu şahsa verilmiş veya buna verilmemiş? 
Tamim, Bakanın hizmetin ifası maksadiyle bir 
tasarruftur. Pekâlâ, bu tamimin dışında ve sırf 
hizmetin iyi görülmesi için ek görev verilmiş 
memurlar vardır. Nitekim izah ettiler; dediler 
ki, «bu arkadaşa vazife vermezsek, Ibulamıya-
cağız ve vazife iyi görülmiyecek.» işte o zaman 
biz Vekilden hizmetin iyi ifa edilmemesi sebe
biyle hesap sormanın haklı vaziyetine geçece
ğiz arkadaşlar. Ben huzurunuzda fazla konu
şacak değilim. Biz gensoru müzakerelerinin açıl
ması lehinde oy kullanacağımızı ifade ederken, 
şunu söylemiştik. Gensoru Parlâmentonun Hü
kümeti murakabe bakımmlan en müessir bir 
müessesedir. Bu gensoruda ağır ittihamlar var-

I dır. Bilhassa Sayın Saadet Evren arkadaşınıı-
I zın gensorusu, Bakanın millî menfaatlere zarar

lı olan bir politika takibettiği ve ayrıca siya
si, hukukî cezai mesuliyetini mucibolduğu hu
suslarına temas etmiştir. Bu sebepten açılsın, 
konuşulsun, bütün meseleler ortaya getirilsin, 

denildi. Bütün bunları dinledik arkadaşlar. Sa
yın Evren arkadaşımızı, Bakanın millî men
faatlere zararlı bir politika takibettiği husu-

I sunda daha evvel dinledik. Fevkalâde ağır bir 
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itham, fakat haklı çıkararak en küçük doyurucu 
bir lelil ortaya konamadı, arkadaşlar... 

Arkadaşlar Sayın İnal arkadaşımıza gelin
ce: Plân hedef ve prensiplerinden ayrıldığını 
ifade etti. Sayın Bakan, politikanın yürütülme
sinde yer yer bütün iddiaları, plân hedef ve 
prensiplerine sadakat bakımından misaller ver
mek suretiyle izah etti. Bendeniz yalnız bir isim 
üzerinde duracağım. Memleketimizin millî eği
timinde Ibüyük dert şu idi, arkalaşlar. Yetişen 
gençlerimiz yetişmeleri ile alâkalı yerlerde va
zife bulamıyorlar. Plânda, millî eğitimin rota
sını değiştirdik. Plânda, genel eğitimin, öğreti
min yanısıra, onu durduracak, teknik ve mes
lekî eğitim ve öğretime geniş yer verelim. Faz
la eleman yetiştirelim dedik. Bakan, birçokları
mızın kontenjan müsaidolmasına rağmen lise
lerde, kılâsik liselerde okumak için müracaat 
edenlerin tavassutlarını kendisine ilettiğimiz
de, «kontenjan 30 küsur bin kişiye müsaittir, 
meslekî ve teknik eğitimde ihtiyaçlarımız henüz 
açıktadır, oraya yönelteceğiz» diye isteklerimi
zi cesaretle reddedebilmiştir, arkadaşlar. Bu az 
bir netice değildir. Bu itibarla, biz bu gensoru
nun açılması yoliyle bir kere daha Hükümetin 
takibettiği millî eğitim politikasının isabetini 
4 günlük müzakereler içinde tesbit etmiş olduk. 
Hükümeti bu isabetli yolunda başarılar dili-
yerek huzurunuzdan ayrılacağım arkadaşlar. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki ye
terlik önergesi gelmiştir ve ayrıca da bir güven
sizlik önergesi gelmiştir. Yeterlik önergelerini 
okutacağım. Yeterliği kabul buyurursanız gü
vensizlik önergesini okutacağım ve Anayasa hü
kümlerine göre bir tam gün geçtikten sonra 
yani Perşembe günü oylamasına gideceğiz. Ye
terlik önergelerini reddederseniz müzakere de
vam edecek. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî eğitim politikasının görüşülmesine dört 

gündür devam edilmektedir. Karanlıkta hiçbir 
nokta kalmadığına göre kifayetin oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Halit Fikret Aka 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzüğün 162 nci maddesi uyarınca gensoru 
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görüşmesinin yeterliğini ve gündeme geçilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Mehmet Tiritoğlu 

SAADET EVREN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Evren, yeterlik aleyhin
de mi? 

SAADET EVREN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SAADET EVREN (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; yeterlik önergesinin küçük, basit bir 
sebep dol ayı siyle aleyhinde bulunmak mecburiye
tindeyim. Bu sebep şudur: Ben hilâfetin ilgası 
suretiyle teokratik devlet nizamından Cumhuri
yet idaresine geçmek suretiyle büyük ve hakika
ten başarılı bir siyasi inkılâp yaptığımızı, ancak 
hiçbir intikal devresi tanımadan bilâhara bu in
kılâbı korumak ve muhafaza etmek için ifrat bir 
görüşe kapılarak dini de mutlaka tahribetmek gi
bi sakat bir tutum ihtiyar etmiş bulunduğumuzu 
söylemiştim. 

Sayın öktem... 

FEVZİ CEYLÂN (Samsun) — Sizin gibile
rin kanaatidir o. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müsaade bu
yurun. 

SAADET EVREN (Devamla) — Tabiî benim 
kanaatim Beyefendi. Ben sizin kanaatinizi söy
lemiyorum. Şahsi kanaatim. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın, müsaade 
buyurun, müdahale etmeyin arkadaşlar, dinliye-
lim. 

SAADET EVREN (Devamla) — Benim ka
famda fikirler gayet berrak, vazıhtır. Eğer bu it
ham, maksadımı aşarak yapılan bir itham, Sayın 
Bakan tarafından yapılan itham sadece benim şah
sıma izafe edilmiş olsa hiç ehemmiyet vermem. 
Ama mensubolduğum bir parti grupu vardır. O 
bakımdan tavzih için kifayeti müzakere takriri
nin aleyhinde rey kullanmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi güvensizlik önergesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

1. Millî Eğitim Bakanı, gensoru müzakerele
rinde (Maarifin temel politikası) olarak açıkla
dığı görüşe, Şûranın tesbit ettiği ilkelere, muhte
lif icraat ve beyanatiyle bizzat riayetsizlik ede
rek, millî politika ile idare edilmesi iktiza eden 
bu bakanlığı tedvire ehil olmadığını göstermiş, 
siyasi sorumluluk yüklenmiştir. 

2. Bakan, meslekî bir yardım teşekkülü olan 
federasyonun, siyasi faaliyetlerine vâkıf olduğu 
halde, bilâkis iştirak etmek ve her hangi bir mu
amele yapmamak suretiyle vazifesini ihmal etmiş
tir. 

3. Bakan, ehliyetin rol oynamadığı, tamamen 
tâviz mahiyetinde tâyin ve nakiller yapmak su
retiyle mevzuat çerçevesine uygunluğu tesbit edi-
lemiyecek tasarruflar yapmış, maarif camiasında 
bu adaletsiz tutumu huzursuzluk yaratmıştır. 

4. Bakanlığın tedvirinde ek görev meselesi 
kanun ve tamim hilâfına suiistimal edilmiştir. 

5. Bâzı ihbarlar, şikâyetler, kanuni mesnedi 
bulunmıyacak savsaklamalarla, netice alınacak 
şekilde mevkii muameleye konmamış, buna mu
kabil bâzıları gereğince tahkik edilmiyerek zanlı
larının mağduriyetine sebebiyet verilmiş teftiş ve 
disiplin sistemi âdil ve kanuni bir işleyişten mah
rum kalmıştır. 

6. Umumi olarak Türkiye maarifinde, öğ
retmen, öğrenci, sınıf, müfredat programı, not 
verme usulleri, malzeme meselelerinin arz ettiği 
durum muvacehesinde, tek dersten borçlu geçme 
usulünün müktesep hakları ihlâl ve Anayasaya 
mugayir şekilde kaldırılmış olması suretiyle man
tık ve maslahata uygunluğu asla vâridolmıyan 
bir tedbir alınmış, maarifin halka hizmet gayesi 
hilâfına çıkılmıştır. 

7. Bakan, teşkilatındaki huzursuzluk ve yol 
suzluklardan şahsan kendisine ve makamına in
tikal ettirilenlere karşı dahi alâkasız kalmış, ted
birlerini almıyarak vazifesini ihmal etmiştir. 

8. Başbakanlığın israfın önlenmesi yolunda
ki açık tamimine, kendi beyanına ve tabiî tedlbir-
ler cümlesinden olmasına rağmen, Maarif Bakan
lığındaki israfı önliyecek tedbirler almamıştır. 

9. Bakan, Federasyonun açık itüıamiyle, ilk
okullara tahsis edilen 300 milyon liranın israf 
edildiği töhmeti altındadır. 

12. Bakan, hakları Danıştaym kesin ilâmına 
bağlanmış öğretmenlerin intibaklarını sağlama
mak suretiyle, mahkeme ilâmlarının mutlaka ic
rasını emreden Anayasanın sarih hükmüne mu
halefet etmiş ve 8 000 öğretmeni mağdur bırak
mıştır. 

Arz ettiğim sebepler tahtında iş başında kal
ması millî menfaatlere aykırı olan bakana gü
vensizlik oyu verilmesini arz ve talelbederim. 

İstanbul 
Saadet Evren 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, evvelce 
arz ettiğim gibi Anayasa hükümlerine göre 19 
Kasım Perşembe günkü Birleşimde bu güvensiz
lik önergesi oya sunulacaktır. 

Gündemde başka bir şey yoktur. Yarın, 18 
Kasım 1964 Çarşamba saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,00 

,10. Keza Bakan, Güzel Sanatlar Akademisi
ne bir şahsın bilâimtihan alınmasını kanun ve 
talimatnameler hilâfına talebettiği iddiasiyle 
Dünya Gazetesinin sarih ithamı altındadır. 

11. Bakanın, icranın zirvesindeki mevkii 
itibariyle, bu tarihe kadar gerek federasyonun, 
gerek Milliyetçi öğretmenler Derneğinin, neşri
yat yoliyle vâki ithamları, madunları tarafından 
yuhalanmış, aleyhine basın toplantıları tertibe-
dilerek itham edilmiş ve halkın itimadının sar
sılmış olması itibariyle mevkiinin icabettirdiği 
prestiji kaybetmiş bulunmaktadır. 
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18 . 11 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünkü 17 . 11 . 1964 günü celsede vâki be
yanım sırasında Mehmet Emiralioğlu'na ait taki-
'bat ilâmının dosyasında bulunmaması dolayısiy-
le kendisine her hangi bir himayekâr davranışta 
bulunulmadığını ve soyadı değişikliğinin takibat
tan evvel bulunduğunu kendisinden aldığım bil

giye atfen tavzih etmem gerekmektedir. Ancak 
Meclise vaktinde yetişemiyerek zaptı sabık hak
kında söz istiyemediğimden keyfiyetin İçtüzük 
hükümleri gereğince zabıtlarda tavzihinin temin 
ibuyurulmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

. . . .•- >&< • • • < • • • • 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
8. BÎI 

17 . 11 . 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNOt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 

Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre
since, takibettiği eğitim politikası üe Bolu Mil
letvekili Kâmil înal'ın, 5 YUhk 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 ilinde 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 İmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, 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 sınırları 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-

^LEŞÎM 
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: 15,00 

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'ın, 
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 Oama'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) 

ı 
| 11. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-

ın, 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 1. 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 Küıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştırı
lan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin katî 



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

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

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

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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 
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I olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 

sorusu (6/805) 

I 23. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen 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'm 
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, O. 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 ve Is-

I 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, tşçi Sigortalan Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/816) 

34. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlannın 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 tanm ağaçlan 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 makamlan tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlanndan 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 Isken-
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 depolannda saklanan 
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sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

40. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nıın, 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. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm 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 karann 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 
Tanm 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 Tanm Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

46. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslannm miktan 
ile bugünkü miktarlanna 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-



dialarm 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 İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

49. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman, ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime 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'-
in, Ankara, istanbul ve îzmir 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) 

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) 

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 

4 — 
I 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'ın, 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'ın, 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 İskan ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

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

61. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
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'ın, Mardin'in av 'sahası avcılar kulübü bu-
lummıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe «atılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

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

64. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüsünün, Kon-

I ya'da temsiller verilmiyeceği hakkımda, bir ka-
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rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim I 
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 iskân 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- I 
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

71. — Adana Miletvekili Hasan Aksay'ın, I 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak I 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç | 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 1 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

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

73. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, I 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden I 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine I 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu I 
(6/859) I 

74. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etanek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy îşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

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

76. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en Hasa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

77. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hali
kında ne düşünüldüğüne dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

78. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

79. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve lemniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

81. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
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 Giritlioğ-
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 Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının 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 Hıca 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'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

6 -
I 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'Mi, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

94. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, Raybankta vukubulan suiistimaller
den ne zaman haberdar olunduğuna ve zama
nında gerekli müdahalede bulunup bulunulma-

I dığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/880) 

95. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
I Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 

kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
; siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanm-
! dan sözlü sorusu (6/881) 
| 96. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 

j edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
j sorusu (6/882) 
| 97. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
I nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
| yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece-
j ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
j dan sözlü sorusu (6/883) 
İ 98. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı-
i lmda, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı

rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje-
i lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba-
J kanından sözlü sorusu (6/884) 
i 99. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
| petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
j konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
| dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
i sözlü sorusu (6/885) 
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100. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair îmar ve iskân 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 tçişleri 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. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına 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 Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

110. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, îzmir 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, halkm 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'm, 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'm, 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 îmar ve îskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

115. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

116. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği îdare 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
kanından sözlü sorusu (6/903) 
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118. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ın, 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 ibir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

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

121. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağuıa dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

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

123. — Diyarbakır.Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, 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'ın, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair tmar ve Iskan 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'ın, 
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 İçişleri 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) 

1.33. — 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'-
nın, 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 dolavı 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'-
Tin, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

139. — Samsun Milletvekili llyas 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 sözlü sorusu (6/925) 

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

141. — Edirne Milletvekili tlhami 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 tlhami 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 Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

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

145. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basın tlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

9 — 
I 146. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-

nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 

I olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

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

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

149. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'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 thsan Balınv-
m, İsparta ilinin baş harfinin «I» 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. — istanbul 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 Muslin Görentaş'm, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü-
güne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

155. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
| bar'in, Hazineye borçlu Avukat ismail Munga'-
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nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri 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. — İstanbul 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 İçişleri 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 ÎEhami 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 yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü 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 Uyas Kılıç'ın, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sehebolduğuna dair 
Bayındırlık, İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

163. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
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, İstanbul'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) 

166. — Adana Milletvekili Cavit Ora!'m, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

167. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı ta
rafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

168. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/954) 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/955) 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/956) 

171. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/957) 

172. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

173. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 
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174. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara nakil ettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

176. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

177. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokoldan neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

178. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

179. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Sanayi bakanlarından sözlü 
sorusu (6/965) 

180. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

181. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasımn, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

182. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

183. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

184. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

185. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

186. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp almmıyacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

187. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca 'nm, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/973) 

188. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman İşletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

189. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

190. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

191. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna güre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

192. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 



193. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitimi 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 tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [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-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'in, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1963] 

5. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 458 ve 458 e 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'nm, 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 BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
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 tiyatroları 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 Mliletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum-



huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik înci 
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 Komsiyon 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 J 0 .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 îdare Âmirlerinin, Sayış
tay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon rapora (2/532) (S. Sayısı: 
706) [Dağıtma tarihi : 7. b . 1964] 

10. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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 Meclisi 8. Birleşim) 




