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No* : Dönem 4: M. Meclisi 2/491; S. Sayısı : 369 

Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 9 ar
kadaşının önergeleri üzerine, Milli Eğitim Bakanlı
ğında yapılan tayin ve nakiller konusunda açılması 
kabul edilen Genel Görüşme (8/1) ilgili bakanın Ge
nel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Balıkesir Milletvekilli Sadullah Usuni ve 10ı arka
daşının önergeleri üzerine, basın mensuplarına yapı-
lansaldırdar konusunda açılması kabul edilen Genel 
Görüşme (8/2) tamamlandı. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, 
gösterilen aday seçildi, 

ı mu t 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 
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Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 arkada
şının, Türk tarımındaM yapısal bozuklukları ve ve
rim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sapta
mak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/16), yapılan görüşmelerden sonra ka
bul edildi; komisyonun 15 üyeden kurulması, çalışma 
süresllnin üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması 
ve komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışa
bilmesi Jnısusları onaylandı. 

26 Ocak 1978 Perşembe günü saat 15.00'ie topla
nılmak üzere birleşime saat 19.22'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Görentaş 

Divanı Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Divan Üyesfi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

No. : 16 
H. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

26 . 1 . 1978 Perşembe 

teklif İ h Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiş-
1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre tirilmesi hakkında Kanun teklifi. (2/496) (Adalet ve 

ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, 648 Sayı- Anayasa Komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ; 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ — İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazakı (Denizli), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci birleşimim açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarım yük
sek sesle belirtmelerimi rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

geçmeden önce bir hatırlatmada Görüşmelere 
bulunacağım: 

başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini 
yapamayan Sayıştay ve Meclis Hesaplarım İnceleme 
komisyonlarının bugün seçimlerim yapmaları için 
toplantı yer ve saatlerini belirten davetiyeler sayın 
üyelere gönderilmiştir. Komisyonlarımızın çalış
maya başlayabilmesi için sayın arkadaşlarımın top
lanarak bir an evvel seçimlerini tamamlamalarım 
önemle rica ederim. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un son günlerde yurt çapında yayılan anarşi 
konusunda gündem dışı konuşması ve İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı'nın cevabı, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
larımız var. Bugün iki arkadaşa söz vereceğim. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Ay-
kurt, son günlerde yurt çapında yayılan anarşi ko
nusunda gündem dışı söz istiyor, 
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Buyurun Sayın Kemal Aykurt̂  (AP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözle
rime başlarken hepinizi derin saygılarla selamlıyo
rum. 

Acıpayam kazamızda meydana gelen bir olayı hu
zurlarınıza getirmek, bilgilerinize sunmak için gel
dim. 

İki gün evvel, yani 24.1.1978 tarihinde saat 
23.00 sıralarında Adalet Partisi İlçe Gençlik Kolu 
Başkanı Ramazan Çalışkan ve Adalet Partisi üyesi 
Şeref Irgen, geceleyin evlerine giderken, Atatürk 
anıtı önünde ve TÖB-DER lokalinde kümeleşen, 
aralarında Acıpayam Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkam Ali Sert, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel 
Meclisi Üyesi Gündüz Durgun ve Kızdhisar TÖB-
DER Başkam olduğu halde, sayılan 300 civarında 
olan Cumhuriyet Halk Partili militanlarla TÖB -
DER'li öğretmenler tarafından saldırıya uğramış
lardır. Bununla da yetinmeyen saldırganlar çarşı 
içerisine girmişler, Adalet Partisi İlçe Başkam Nail 
Caner'in bürosunu, Adalet Partili Ali Satır, Ali 
Karademir, Şeref trgen'in dükkânlarım, Müftülük 
binasını, ÜLKÜ-BİR lokalini, Adalet Partililerin 
bulunduğu kahveyi de tahrip etmişlerdir. Hadiseye 
polis seyirci kalmış, olaylar Denizli ve Tavas civa
rından sevk edilen askeri kuvvetlerle önlenebilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Demirel Hükümetinin Gen
soru ile düşürülme sebeplerinin başında, memleketi
mizde hızla ilerleyen anarşinin önlenememesi gelmek
teydi, iddia buydu. Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcüleri bu kürsülerden, «Sokaklarda kan 
akıyor, anaların habalarm gözyaşları dinmiyor; siz 
rahat mısınız?» diyorlardı. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Şimdi de 
bilerek yapıyorsunuz. 

MUSTAFA r KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Şimdi biz soruyoruz; hemen her gün .gazetelerde, 
«Anaşiyi önlemeye hayatımı adadım» diyen ünlü 
Örfi İdare Komutanı Sayın İçişleri Bakanı özay-
dmh'dan soruyoruz: Her gün sokaklarda kan akı
yor, analar babalar, öğrenciler, velüer her gün 
gözyaşı akıtıyor; şimdi sizler rahat mısınız? (Ada
let Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anarşiyi önlemek için hükümet kurdunuz, mem
lekette kardeş kavgasına son vereceğiz diye, analara, 
babalara, velilere barış vaadi çağırılannda buluna
rak bilinen usullerle hükümet kurdunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Kars'ta kam kim 
döktü? Utanmadan konuşuyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Hüıkümetiniz dönemıî ocak ayının yalnız 25 günlük 
utanç verici tablosu, bakınız nasıldır. 243 bomba
lı saldın, 373 yaralı, 56 ölü. 25 günlük tablo bu. 

24.1.1978 tarihinin anarşi bilançosu: 15 bombalı 
saldın, 9 yaralı, 3 ölüdür. 

Dün bu tür olaylar yurdumuzun belirli kesim
lerinde görülürken, bugün Anadolu'nun her tarafına 
yayılmış bulunmaktadır. O kadar ki, Büyük Mil
let Meclisinin kapısı önüne gelip dayanmıştır. Bü
yük Millet Meclisinin karşısındaki Vergi Dairesinden 
18 milyon çalınmıştır. Büyük Millet Meclisinin ka
pısı önünde bulunan Halkevleri bombalanmış, tah
rip edilmiştir. (CHP sıralarından «Kim bombalattı?» 
sesleri, gürültüler) 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Kim bombala
dı? Utan biraz. Halkevini kim bombaladı? 

BAŞKAN — Sayın Hatip, tahrik edici şekilde ko-
nuşmayın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, üslubumu değiştirmeye zorla
mayın beni, çok şey söylerim... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Hadisenin failleri de, hadiseye kucak açanlar 
da belli, hadiseyi teşvik edenler de belli; onlara gel
miyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Hatip, konuşmalarınızı to
parlamaya bakın, müddetiniz doluyor. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla)— 
Hükümet bu olayları önleyeceği, gerçekçi çare ara
yacağı yerde şimdi analara, babalara seslenmekte, 
onlardan yardım istemektedir. Oysaki, o analar, 
babalar, veliler, öğrenciler anarşinin önlenmesi için 
çareyi sizden beklemektedir. (CHP sıralarından 
«Doğru» sesleri) 

Sayın İçişleri Bakanımız özaydınlı, 10 gün ka
dar evvel Kars'ta başlayan bir olay için, «Kars Va
lisini derhal görevden alacağım» buyuruyorlar, ga
zeteler yazıyor. Ben şimdi soruyorum: Kars Valisi
nin elinde hangi yetki vardı da, o yetkiyi kullan
madı? Dün, anarşisti yakalayan polisi, «katil po
lis» ilan eden sizler değil miydiniz? (AP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur, lütfen ko
nuşmanızı bitirin sayın hatip. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Hükümet bu olaylara tama-
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men seyirci durumdadır. Anarşi, Hükümetin umu
runda da değildir. Hükümetin bütün mesaisiyle, 
devlet kadrolarında hizmet yermiş ve vermekte olan 
milliyetçi kadrolan tasfiye etmek suretiyle onların 
yerine kendileri gibi düşünen militanları yerleştir
mekle meşguldür, mesaisi budur. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, müddeti
niz bitmiştir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Bazı bakanlar, bakanlık binasındaki milli ruhu, 
Türk Kurtuluş Savaşını, Ergenekön'u sembolteştiren 
tabloları yok etmekte, ki, o tablolar 1933 yılında 
Ratip Tabir Burak tarafmdan yapıknış, Atatürk'e 
armağan edilmiş, 1935 yıhnda, şimdiki Ticaret Ba
kanlığı binasına Atatürk'ün emriyle asılmıştın 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bazı bakanlar, 1 Ağustos 1977'den «onra yapıkta 
bütün tayinleri toptan iptal ederek, yerlerine kendi 
adamlarını yerleştirmektedirler. 

BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyin; 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sözlerimi tamamlıyorum. 

Hükümet, anarşiyi önleyemediği müddetçe, anar
şinin önlenmesi hususunda radikal, rasyonel tedbir
ler almadığı müddetçe Hükümetin yakasına yapış
maya devam edeceğiz; ama Hükümet... (CHP sıra
larından gürültüler.) ...Ama bir şey daha ilave edi
yorum, bir şey daha ilave ediyorum... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım sayın hatip. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Hükümet tedbir alırsa, o tedbiri alkışlamaya da ha
zırız. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Sayın Mustafa Kemal Aykurt'un buraya intikal 
ettirdiği olay Bakanlığımıza da intikal etmiştir, ta
kip edilmektedir. 

Şundan tüm üyelerimizin emin obuasını isterim 
ki, üzerinde tarafsızlıkla durulacak, hakikaten su
çu varsa suçlular mutlaka bulunacak ve burada ken
disine gerekli görülerek yapılan tahkikatın sonucunu 
da bildireceğim. 

Sayın üyeler, biraz evvel Sayın Kemal Ay-
kurf un söylediği gibi, hakikaten memleketimizin, 
güzel yurdumuzun dört köşesinde olaylar vardır; 
bu bir gerçektir; ama, Hükümetimiz, üzerine al
mış olduğu görevi ciddiyetle yapmak azim ve ka
rarındadır. Bundan emin olabilirsiniz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, 
Cağaloğulu Kız Öğrenci Yurdundaki olaylar hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Cağaloğlu Kız Öğrenci Yurdun
daki olaylar hakkında İstanbul Milletvekili Sayın 
Çağlayan Ege; buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Ege. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer miHervekiIleri; 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İstanbul ilin

de 10 tane yurt vardır. Bu 10 yurdun içinde Or-
taköy, Çemberlitaş, Atatürk Yurdunun bir bölü
mü ve Cağaloğlu, kız öğrencilere tahsis edilmiştir. 

Mahallinde de yapmış olduğum inceleme sonu
cunda gördüm ki bu yurtlarda olaylar vardır ve öğ
rencilere insanlık dışı olarak devam etmektedir. 
Özellikle Cağaloğlu Kız Öğrenci Yurdunda, statüsü 
müdür vekili olan Zehra örnek ve onun insanlık 
dışı davranışlarından burada söz etmek istiyorum. 

Kız çocuklarımıza uygulamalarında yaptüdarmı, 
örnekleriyle huzurunuzda sergilemek istiyorum. 

Zehra örnek 12 nci derecenin 4 ncü kademesin-
dedir. 657 saydı Yasaya göre memuriyete atanmış
tır. önce İstanbul Atatürk öğrenci Sitesinde, yö
netmeliğe aykırı olarak 9 ncu Kız Blok Yurduna 
Müdür Muavini olarak, usulsüz, nizamsız olarak 
göreve atanmıştır. GekHimra safrasına 6 tane öğ
renciyi usulsüz olarak yrfrtttn atmıştır. Ardından 
35 tane öğrenci, 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde 
muhtelif aralıklarla yurttan atdmışlardır. 

Bu arada, burada olaylar başlamış ve bu andı-
ğunız hanım, yaptığı marifetlerinden ve üstün ba
şarılarından ötürü Çemberlitaş Kız Yurduna atan
mıştır. Yurt Müdürlüğü yapan Nurten özaç, bu 
hanımın hiçbir davranışım beğenmediği ve olaysız 
olan yurtta olay çıkaracağı için, Cağaloğlu Kız 
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Yurduna gelmesine mani olmak istemiştir. Fakat 
buradaki Bölge Müdürlüğü, durumu bildiği halde, 
kasıtla, inat yapmak suretiyle kadrosu Çemberli" 
taş'ta olmasına rağmen, Cağaloğlu Kız Yurduna, 
belli bir ideolojiyi körpecik evlatlarımıza aşılamak 
için bu hanımlıktan uzak hatunu buraya atamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, 1977 yılının Mart ayında 
Zehra Örnek göreve başlar başlamaz, buraya baş
ladığının 15 nci günü Seval Uslu isimli bir öğrenciyi 
yurttan keyfi olarak çıkarmıştır. 

Ayşegül isimli, Teknik Üniversitede okuyan bir 
öğrenciyi keyfi olarak, tebligat yapmaksızın gece 
yarısı sokağa atmıştır. 180 imzalı bir dilekçeyle, 
bu olaydan dolayı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne müracaat eden öğrencilerin hepsini sı
kıştırmış, sözlü olarak bu öğrencilerin ifadelerini 
almış, öğrencilere eziyet etmeye devam edilmiştir. 

Dilekçeyle öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğüne müracaat etmişler. Genel Müdürlü
ğe hem yazıh hem sözlü müracaat edildiği hakle 
Genel Müdürlükçe öğrencilere cevap verilmemiştir. 
Dilekçede imzası bulunan kız öğrencilere işkence 
yapmaya, tehdit etmeye, yurttan atmaya devam et
mişlerdir. Zehra Örnek hanıma ters düşen öğren
cilerin yurttan ilişkilerinin kesilmesi alelade kâğıt
lara yazılarak yapılmaya devam edilmiştir. Daha 
kötüsü, bu hanım işi azıtmış, beğenmediği kız 
öğrencilere, ahlak kurallarına ters şekilde, «sen 
hamilesin» deyip, öğrencilere iftira etme yolunu 
seçmiştir. 

Bu öğrencilerin bir tanesini sizlere sergilemek 
istiyorum. Bu öğrencilerden bir tanesi, Neşe Buğ
daycı, size örnek olarak verilebilir. (AP sıralarından 
gürültüler ve gülüşmeler) Bu kahkahaları atan 
beyefendilere söylüyorum: Gülersiniz, aynısı kız
larınızın başına gelir, rüzgâr eken fırtına biçer ar
kadaşlar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Lütfen karşüüch konuşmayınız Sa
yın Ege, konuşbamzı bitiriniz. 

ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, bu hanım, yine yurtlarda devam etmiş 
yaptığı keyfi olaylara. 12.10.1977 tarihinde hile yap

mak suretiyle kendi ideolojisine uygun öğrencileri 
yurda almaya devam etmiştir. 

18.7.1977 tarihinde, bir evrak üzerinde tahrifat 
yapmak suretiyle, 11.7.1977 olarak göstermiş, fazla 
izin yapmıştır. Eski Bakan emir vermiş, yapılan 
bu usulsüzlüklerin düzeltilmesini istemiş, Gülçin 
Onat isimli usulsüz yurttan atılan öğrencinin yurda 
iadesini istemiştir. Gülçin Onat statüsündeki öğrenci
lerin yurda alınmasına ve derhal Zehra Örnek'in kad
rosuna atanmasına emir vermiştir. Ancak becerik
sizlikleri sebebiyle bir ay süre ile bu işlem devam 
etmiştir. Bir ay sonra uygulamalar yine aym ters şek
liyle devam etmiştir. 

Saym arkadaşlarım, kız1 öğrencilere bu hanım 
pis lakırdılar söyleyip, «sizi yurttan atarım, kaydı
nızı silerim» ibarelerinin yanı sıra, küçücük, kör
pecik, yarının anneleri olan genç kızlarımıza «kızıl 
orospular» diye hitap etmektedir. (AP ve MSP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege konu üze
rinde konuşunuz, müddetiniz dolmak üzeredir. 

ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Böyle kötü 
davranış içinde bulunan bu idarecinin yurtta gerekli 
işlem yapılarak, işine son verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Saym Ege... 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Böyle patırtı, 

gürültü bana sökmez. Bunu kafanıza koyun. An
ladınız mı? Sizden korkmuyorum. Ben de kork
muyorum, benim gibi anneler de korkmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayı Ege, son cümenizi söyleyin. 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Saygılar su

narım arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
lütfediniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden söyle
yiniz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
burası Meclis kürsüsüdür, sayın hatibi edebe davet 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı sözdür, tabii 
daha evvel elimizde matbu bir yazı yoktur. (Gürül
tüler) 

Bugün gündem dışı ancak 2 kişiye söz verebil
dim Sayın Ataöv, özür dilerim. 

Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Temiz hava ve hava kirlenmesinin önlenme
si ve hava kirliliği ile savaş kanun tekliflerinin İçişle
ri Komisyonuna havale edilmesine dair Adalet Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi .(2/343, 2/346, 3/224) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun İçtüzüğün 
35 nci maddesine göre verilmiş raporları vardır, ayrı 
ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun temiz 

hava kanunu teklifi ve Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
hava kirlenmesinin önlenmesi ve hava kirliliğiyle sa
vaş kanunu teklifi, ilgili Bakanlık temsilcileri de ha
zır bulunduğu halde, tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz; aynı mahiyette olan her iki tek
lifin de İçişleri Komisyonu ile havalesi gereğince esas 
komisyon olan ve raporu Genel Kuruldaki görüşme
lerde esas alınacak Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunda görüşülüp, gerekli kuruluşlar ve görevleri tes
pit edildikten sonra Adalet Komisyonunu ilgilendi
ren maddenin görüşülmesinin daha uygun olacağı 
kanaatına varmıştır. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi edil
mek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Ankara Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu İ. Vecdi Aksakal 
Sözcü 

Kahramanmaraş Afyonkarahisar 
Mehmet Yusuf Özbaş Hasan Akkuş 

Antalya Çorum 
Galip Kaya M. Kemal Biberoğlu 

Kırşehir Sivas 
Doğan Güneşli Tevfik Koraltan 

Uşak Zonguldak 
M. Selâhattin Yüksel Koksal Toptan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2 .— Fındık ziraati hakkında fındık tarımı hak
kında ve fındık tarım sahalarının sınırlandırılması 
hakkında kanun tekliflerinin Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonuna havale edilmesine dair Adalet 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi .(2/294, 2/308, 2/317, 
3/225) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in 

fındık ziraati hakkında kanun teklifi, Giresun Mil
letvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arkadaşının fın

dık tarımı hakkında kanun teklifi ve Ordu Milletve
kili Memduh Ekşi ile üç arkadaşının, fındık tarım 
sahalarının sınırlandırılması hakkında kanun teklifi 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir 
toplantıda tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyonu
muz; her üç teklifin de, Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu ile havalesi gereğince esas Komis
yon olan ve raporu Genel Kuruldaki görüşmelerde 
esas alınacak Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyo
nunda görüşülüp fındık tarımı sahalarının ve diğer 
hususların tespit edilmesinden sonra Adalet Komis
yonunu ilgilendiren maddenin görüşülmesinin daha 
uygun olacağı kanaatine varmıştır. 

Havalesi gereğince Sanayi ve Ticaret ve Tek
noloji Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor 
saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Ankara Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 1. Vecdi Aksakal 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbaş 

Antalya 
Galip Kaya 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

3 .— Çanakkale Milletvekili İrfan Bînay'ın 10/3 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi .(4/46) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10/3 esas numaralı Millet Meclisi Araştırması 

Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

26 . 1 . 1978 
Çanakkale Milletvekili 

İrfan Binây 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1 .— Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca, Genel Kurulun 3 .1 . 1978 tarihli 86 nci 
Birleşiminde açılması kabul edilen Genel Görüşme. 
(8I-1) 

BAŞKAN — Genel Kuurlun 19 . 1 . 1978 tarihli 
95 nci Birleşiminde alınan karar gereğince gündemi
mizin özel gündem bölümünde yer alan 8/1 esas nu
maralı Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 9 
arkadaşının Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin 
ve nakiller konusunda İçtüzüğün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca 3 . 1 . 1978 tarihli; 86 nci Birleşimin
de- açılması kabul edilen Genel Görüşmeye başlıyo
ruz. 

Hükümet?... Burada 
Genel Görüşmeye ilişkin önergeyi tekrar okutu

yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2. Milliyetçi Cephe Hükümetinin Milli Eğilim 

Bakanı NahhVMenteşe, 1977 - 1978 ders yılında par
tizan hesaplarına uygun olarak, sorgusuz, sualsiz bin
lerce ilkokul ve ortaöğrenim öğretmenini yurdun bir 
ucundan öteki ucuna Bakanlık mucibi gereği (görü
len lüzum üzerine) gerekçesiyle nakletmektedir. Ay
rıca. Danıştay kararıyla görevine dönen az sayıdaki 
öğretmenleri de yeniden başka yerlere naklederek Da
nıştay kararlarını uygular görünüp yasal sorumluluk
tan kurtularak yüksek mahkeme kararlarım işletmez 
hale getirmiştir, öğretim yıh ortasında kış - kıyamet 
mevsiminde öğretmenin isteği dışındaki;bu gibi nakil
lere atama demek mümkün değildir. Tam tersine çağ
dışı ve iptidai uygulamadır, sürgündür, 

Sürgünler, görevini dürüstçe yapan öğretmen Jce*. 
simine uygulanmaktadır. Sürgün edilen öğretmenle
rin tümü Töb - Der üyesidirler. Sürgün edilen öğ
retmenlerin çoğu, eşlerinden ayrılmak zorunda kal
mışlardır. Böylece sürgün edilen öğretmenlerin aile
leri parçalanmıştır. 

Yaşam pahalılığı nedeniyle, bir şehir içlinde dahi, 
ev taşıma olanağına sahip olamayan öğretmenler, sür
gün edildikleri yerlere gidecek para bulamamaktadır
lar, 

Sürgünlerden yalnız öğretmenler etkileniyor sanıl-
mamahdır. Öğretmen sürgünlerinden halk çocukları 
ve halkımız da etkilenmektedir. Ders yılı ortasındaki 
sürgünler, okulların kapanmasına ya da sınıflarda 
derslerin boş geçmesine neden olmaktadır. Halk ço
cuklarının öğretimden geri 'kalmasına sebeptir. Bu
güne kadar, aldığımız bilgilere göre: Gelibolu 3 il 
içi, Mesudiye 5 il dışı, Kurşunlu 3 il içi, Gülnar 20 
il dışı, Gündoğmuş 5 il dışı, İzmit 3 il içi - 18 il dışı, 
Siverek 2 il içi - 2 il dışı, Torbalı 6 il içi - 3 il dışı, 
Kığı 1 il dışı, Sarayönü, 2 il içi - 5 il dışı, Kuşadası 3 
il içi - 4 il dışı, Trabzon 7 il dışı, Sütçüler 6 il dışı, Ça
talca 9 il dışı, Konya 34 il içi - 20 il dışı, Espiye 6 İl 
dışı, Perşembe 6 il dışı, Kavak 5 il dışı, Karabük 1 il 
dışı, Biga 3 il içi - 9 il dışı, Düzce 4 il içi, Tavas 6 
il içi - 1 il dışı, Eşme 6 11 dışı, Malatya 2 il içi, Gümüş
hane 5 Ü içi, Anamur 1 il içi - 2 il dışı, İçel 47 il içi -
50 il dışı, Uşak 6 il içi, Karman 3 il içi, Ulukışla 1 il 
dışı, Besni 4 il içi - 15 il dışı, Düziçî 5 il içi - 1 il dışı, 
İpsala 1 il içi, Dursunbey 1 il içi, Babaeski 1 il dışı, 
Gümüşhane 2 il dışı, Elmalı 11 il dışı, Turgutlu 3 il 
dışı, Kulu 1 il içi, Aksaray 5 il içi, İvrindi 1 il dışı, 
Havza 1 il içi - 4 il dışı, Pınarbaşı 1 il içi, Çardak 1 
il içi, Yığılca 2 il dışı, Bandırma 1 il içi - 7 il dışı, Ay
valık 7 il dışı, Karacabey 1 il dışı, Ermenek 6 M içi -
5 il dışı, Silivri 1 il dışı, Niğde 3 il içi ,Hopa 1 il dışı, 
Ankara 19 il içi - 3 Ü dışı, Afyon 5 il dışı, Seydişehir 
4 il içi - 1 il dışı, Gürün 1 il içi, Hendek 6 il içi, Bis
mil 1 il İçi, Dazkırı 4 il içi - 9 il dışı, Sultandağı 7 
il dışı, Ihsaniye 3 il dışı, Sandıklı 2 il dışı olmak üze
re sürgün edilmişlerdir. 

Böylece 275 il dışı, 203 il içi 50 ilçede sürgün tes
pit edilmiştir. Binlerce kararnamenin hazırlandığı 
bilinmektedir. (Sürgün kararnamesi) 

llokul öğretmenlerinin dosyaları Bakanlıkta olma
dığına göre, sürgünler ihbarlarla yapılmaktadır. Mil
li Eğitim Bakam, partizan ihbarcılara rağbet etmekte
dir. 

Sürgün edilen öğretmenlerin tümü Töb - Der üye
sidir. Bu tutum, insan hak ve özgürlüklerine öğret
menlerin örgütlenme özgürlüğüne karşı bir tutum
dur. Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe Anayasanın 
aile parçalanmaz hükmüne karşı davranış göstermek
tedir. 

öğretmenlerin sürgünü, devletin maddi ve manevi 
itibarını sarsmaktadır. İlgili Bakanlıkta yolluk har-
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cumalarından dolayı yatırımlar aksamaktadır. Bu ne
denlerden dolyı, Mim Eğitim Bakam yasa dışı uy
gulama yapmaktadır, 

Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 100 ve 1011 nci mad
deleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen 
kıyımı ile ilgili olarak Genel Görüşme açılmasını 
saygıyla rica ederiz. 2 .12 .1977 

Afyonkarahisar 
İsmail Akın 

Elazığ 
Faik Öztiirk 

Balıkesir 
'Necati Cebe 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

Diyarbakır 
Babattin Karakoç 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın İsmail Akın, 
buyurun. 

Söz alanları da okuyorum: Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Ferhat Arslantaş, Milli Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Hasan Seyitfhanoğlu, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Nev
zat Kösoğlu. 

Şahısları adına : Sayın Rahmi Kumaş, Sayın Ab-
durrahman OğuMirk, Sayın Mustafa Gazakı, Sayın 
Sami Gökmen, Sayın Ferhat Arslantaş, Sayın Mus
tafa Eşref oğlu. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Adalet Partisi Grupu adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Yetki belgesi geldi mi efendim? 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Evet 

efendim, gönderiyorum* 

BAŞKAN — Yetki belgesini gönderiniz. 
Buyurun Sayın Akın, konuşma süreniz 10 dakika

dır. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sayın Baş

kan, değerhV milletvekilleri; huzurunuzda öğretmen
lerin sürgün ve kıyımlaryıla ilgili Genel Görüşme 
önergesini veren imza* sahiplerinden birisi olarak çık
mış bulunuyorum. 

Bize Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükü
metleri ve onlannMilU EğitanBaliAniarımn çağdışı 
uygulamalarıyla ilgHi Genel Görüşme olanağı tanı
dığınız için Yüce. Mecliset. şükran borçlanmızı ileti
rim. 

Sayın milletvekilleri, Kurtuluş Savaşımızda Mus
tafa Kemal'in yanında yer alarak emperyalizme kar

şı savaşan meslektaşfarmı örnek alarak, devrimleri 
halk kitlelerine tanıtan, öğreten, insanlarımızın çağ
daşlaşmasında büyük çabası olan Cumhuriyet öğret
menleri, köy enstitülerini kuran, köy enstitülerinden 
mezun olur olmaz, ülkemizin en uçta, en ulaşılmaz 
köylerine bilimin ışığını götüren, yoğaltıcı, insan 
yerine üretici insan yetiştirmeyi uğraş seçen öğret
menler, eğitimin emperyalist, kapitalist, ırkçı, şoven, 
feodal baskıdan kurtarılmasını, biçimde ulusal, özde 
halkçı niteliğe kavuşmasını, iş edinmiş öğretmenler, 
körpe dimağın gelişmesinde insan mimarı, gençleri
mizin çağdaş yönlendiricisi öğretmenle.. Evet Tür
kiye'nin halkçı, devrimci öğretmenleri, Birinci Mil
liyetçi Cephe Hükümeti döneminde ve hiç kesinti 
olmaksızın İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti dönem
lerinde sürülmüş, kıyılmış, öMüriilmüşlerdir, saldırı
ya uğramışlardır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
na bağlı eğitim kurumlan, komandoların Devletten 
maaş alan, parti karargahı haline getirilmiştir. Eski 
Milli Eğitim Bakanları Ali Naili Erdem ve Nahit 
Menteşe, öğretmen yetiştiren kurumları ve özellikle 
eğitim enstitülerim, komandoların cephaneliği haline 
getirmiş, onbinlerce gencin bu okullara girme olanak
larını elinden almıştır; anayasal kuruluş, Danıştayın 
yürütmeyi durdurma ve esastan bozma kararlarım 
uygulamanuşlardır. 

Eğitim enstitülerindeki zorbalık uygulamalarına 
dayanamayan halk çocuklarının binlercesi, onbinler-
cesi bil okulları terk etmek zorunda kalmışlardır. 
Okulu terk eden halk çocuklarının yerine getirilen 
bir partinin militanı komandolar, yediriüp, içiriHp, 
beslenmiş ve halk çocuklarına tekrar saMırtıImışlar-
dır. 

Ders yılı ortasında, kış kıyamet mevsiminde, sor
gusuz sualsiz, yurdun bir ucundan öbür ucuna öğret
men sürgününün nedeni bir sınıfa, para babalarına 
hizmetten başka bir şey değildir. Çünkü, öğretmen 
sürgününün amacı temelde ekonomiktir. İhbarcılık, 
tutuculuk, gayretkeşlik, sürgün ve-kıyımlarda araçtır. 

öğretmenlerin»ve tüm ilericilerin •ekonomik alan
da gerçekleştirmek istedikleri yenilikler, altyapı deği
şiklikleri, çağdaşlaşma çabatenyfa, çağımız gereği 
öğretmenlerin örgütUuğı^larvber türlü güçlüğe ve 
zorbahğa karşv öğretmenlerin % 50'sini bünyesinde 
toplayan demokratik baskı unsur» Töb-Der-ve onun 
ekonomik, demokratik •. talepleri,- İç ve dış sömürücü 
sınıfların temsilcisi JV1C Hükümetlerini kuşkulandır-
mıştır. 
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Kuşkulanan ve korkan MC Hükümetleri ve onun 
Milli Eğitim Bakanları, gayretkeşlikle ihbarcılara 
rağbet ederek öğretmenleri sürmüşler, kıymışlar, öz
lük haklarını ve meslek sorunlarını göz ardı etmiş
lerdir. 

Size sürgünlerden bir - iki tane örnek vermek is
terim: 16 Şubat 1976 yılında Afyon'da Şemsettin Ka-
rahisar Ortaokulu öğretmenlerinden bir tanesi, Ço
rum Sungurlu'nun Tuğlu köyüne atanır. Bu öğret
men Tuğlu köyüne gittiğinde görürki ortaokul diye 
gösterilen yerde 8 nüfuslu bir aile yaşamaktadır; 
sürgüm hayalîdir. 

İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde 
Afyon Sincanlı'nın bir köyündeki bakkal, o köydeki 
öğretmeni ihbar eder, «Bizden değildir» diye şikâyet 
eder, arkasından ilkokul mezunu olamayan bakkal, 
o okula müdür olarak atanır; dosyası Afyon Sincan
lı Kaymakamlığında beklemektedir. 

Bunu uyaran Sincanlı İlköğretim Müdürü, «İlk
okul mezunu müdür olamaz, ilkokul mezunu dahi 
olmayan bakkal müdür olamaz» diyen Sincanlı İlk
öğretim Müdürü sürgün edilir. İşte, ihbarcılara rağ
bet etmenin ve körükörüne öğretmen kıyımının bir 
tipik örneği. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Milliyetçi Cephe Hükü
meti ve onun Milli Eğitim Bakanı, ilerici, yurtsever, 
çağdaş öğretmeni sürmekle, yalnız öğretmenleri ce-
zatandırmamıştır; öğretmen sürgünü ile öğretmenin 
karısı, öğretmenin çocukları, eğitime muhtaç ülke
mizin yoksul halkının çocukları da cezalandırılmış
tır. 

Anayasamızın 35 nci maddesine uygun olmayan 
bu hareketle Anayasa dışı hareket etmiştir. Anaya
samızın 35 nci maddesinde, «Aile Türk toplumunun 
temelidir. Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri, ailenin, 
ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilâtı kurar» emri vardır. 

Tespit ettiğimiz 51 ilçede, 217 tane öğretmen eş
lerinden ayrılarak, eşlerinden ayrılmaya mecbur edi
lerek sürülmüş, çoluğundan, çocuğundan, eşinden 
ayrı kalmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün, «Milletleri kurtaran
lar yalnız ve ancak öğretmenlerdir» sözüne saygılı, 
yurt sorunlarına değinen ve yurt sorunlarım tartışan 
öğretmenleri, «Politika yapıyorsun» diye sürmek, 
kıymak, yasa dışı uygulamaya tabi tutmak, Anaya
samızın 20 nci maddesine de saygılı olmamak de
mektir. 

Anayasamızın 20 nci maddesi, «Herkes, düşünce 
ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatla-
rını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başı
na veya toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir. Kim
se, düşünce ve kanaatlarım açıklamaya zorlanamaz 
diye emretmektedir. 

«Öğretmenler politika yapıyor, particilik yapı
yor» diye yapılan sürgünler tamamen kastidir. Asıl 
politika yapan, yakasına bir partinin rozetini takan, 
hatta stajyerliği dahi kalkmamış olan öğretmenler 
taltif edilmekte, bir partinin militanı komandolar 
müdürlüklere, genel müdür muavinliklerine, hatta ge
nel müdürlüklere getirilebilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kendi sorunlarını yurt so
runlarından ayırmayan Cumhuriyet öğretmenleri, 
Atatürk'çü, devrimci öğretmenler sorunlarına ger
çekçi çözümleri bulmak için örgütlenmişlerdir. De
mokratik baskı unsuru ve dayanışma yöntemleriyle 
sorunlarına gerçekçi çözüm aramakta ve TÖB - DER 
çatısı altında toplanmaktadırlar. 150 bin üyeli ve 660 
şubeli demokratik merkeziyetçi TÖB - DER'i kır
mak ve onun yöneticilerini, üyelerini sürgüne, kıyı
ma ve öldürmeye yönelik çağdışı yöntemler halka 
saygısızlıktır, Anayasaya saygısızlıktan Anayasamızın 
29 ncu maddesi, «Herkes önceden izin almaksızın 
dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanı
lışında uygulanacak şekil ve usuller kanunda göste
rilir) demektedir. 

İkinci MC Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı za
ten kısıtlı antidemokratik ve 12 Mart döneminde ya
salaşmış 1630 sayılı Dernekler Yasasının hiçbir mad
desine muhalefet etmeyen DÖB - DER ve TÖB -
DER'li öğretmenleri, yasa dışına çıkmadığı için, ya
sa ile mahkûm edemediğinden çağdışı yöntemleriyle 
mahkûm etmeye çalışmıştır. 

Değerli arkadaşlar, İkinci MC Hükümeti ve onun 
Milli Eğitim Bakam, yasa dışı acımasız uygulama
lardan dolayı çağdaş düşünceli öğretmenleri yıldırdı-
ğmı sanmış, yıldıracağım sanmaş ve aklanmıştır. 
Yasa dışı uygulamasından dolayı tarih onları mah
kûm edecektir, mahkûm etmektedir. Bundan hiç 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Çünkü Türkiye, de
mokrasinin bilinci içindedir, yakın günlerde ülkemiz
deki siyasi gelişmeler bunu göstermiş, kanıtlamıştır. 

Yoksul çocuğu öğretmen, uyuma politikasını de
ğil, gelir dağılımı adaletsizliğini anlatacak, varlıklı 
çocuklarıyla yoksul çocuklarının durumunu tabii ki, 
görevi gereği ktyaslayacaktır. Çalışarak geçinen, hal
kını seven öğretmen, tekelci sermaye ve uluslararası 
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şirketlerin soygununu örnekleriyle sorumlulukla an
latacak; haşhaş, buğday, pancar fındık ve pamuk gi
bi tarım ürünlerine uygulanan aldatmaca taban fi
yatları ile üreticinin ve bir avuç mutlu azınlığın ya
şamım karşılaştıracaktır. Bu politika değil, öğretme
nin yurtseverlik görevidir. Yurtsever öğretmenler 
yoksul halkla birlikte huzurlu, özgür, ekonomik ola
rak güçlü oluncaya dek, eğitim, öğretim özgürlüğü 
sağlanıncaya dek, politik baskılar tümüyle kalkınca
ya dek mücadelesini örgütlü olarak sürdürecektir. 
Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe döneminde bile, 
eğitim ordusunun % 50 sini çatısı altında toplayan 
TÖB - DER demokratik örgütlenmesini hızla ta
mamlayacaktır. 

Genel Görüşmemizde tüm diğer öğretmen özlük 
ve meslek sorunları gözönüne dökülecek ümidiyim, 
halkımıza anlatılacak ümidiyle, inanarak tümünüze 
saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akın. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Fer

hat Arslantaş; konuşma süreniz 20 dakikadır. 
Buyurun Sayın Arslantaş. 

CHP GRUPU ADINA FERHAT ARSLANTAŞ 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millet 
Meclisinin 3 . 1 . 1978 tarih ve 86 ncı Birleşiminde al
dığı Genel Görüşme kararı nedeniyle Grupum adına 
huzurlarınızdayım. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın İsmail Akın 
ve 9 arkadaşının verdiği önergedeki sorun, öğretmen 
kıyımı, sürgünü ve zulmü ile ilgili olarak bir Genel 
Görüşme istemiydi. Ve siz halk adına, haklan elin
den alınan çaresiz, arkasız bırakılan 300 binlik eği
tim ordusu adına bu Genel Görüşme isteğini kabul 
ettiniz, konunun derinliğine, genişliğine tartışılmasını 
sağladınız; bu nedenlerle de ayrıca tümünüze saygı
larımı sunmama müsaade ediniz. 

Kışın, kıyametin teknolojiyi bile yendiği bugün
lerde, ulaşımı büyük ölçüde aksattığı bugünlerde 
Cumhuriyet adına konuya parmak basacağız ve 
İkinci MC, ya da ondan sonra kurulan Hükümet 
dönemine eğileceğiz. 

İkinci MC Hükümeti, tarihin o durdurulmaz akı
şı içinde geldiği yere, yine tarihe gitti. Ancak, yap
tığı zulüm, kıyım, işkence halen ortada duruyor. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi diyen, adı «Ada
let» olan partinin adaletsizlikleri ile, onların adalet
sizliklerine iştirak etmişlerin öğretmen zulmü, kıyımı 
üzerinde en ağır biçimde duranların, bunu engelle

yeceğiz, kamuoyundan gizleyeceğiz sanmaları bir 
gaflet idi; engelleyemediter, bütün evrakları ile, suç
lan ile şimdi suçüstü yakalandılar. 

Sayın milletvekilleri, 3 . 1 . 1978 tarihinde yapı
lan müzakerelerde, MSP grupu sözcüsü arkadaşımız, 
yasal dayanağı olmayan, öğretmeni moral olarak yı
kan her türlü uygulamaya karşı çıkar gözüktü; Ana-
dolunun katı gerçekleri içinde, Atatürk Cumhuriyeti 
için, çağdaş bir Türkiye için mücadele eden öğret
menlerin yanında yer alır davrandı. Ancak, bu Genel 
Görüşmeyi kuru bir istatistik bilgi alma biçiminde 
yorumladı. Bu yorum, konuya ne kadar yüzeysel, bi
raz da mistik yaklaştığının ayn bir örneği oldu. 

Evet, toplumumuzun moral ve ahlaki değerleri 
vardır; çağımızın vardır, çağımız insanının vardır. 
Ancak, bu değerler çağ dışı skolastik eğitim anlayı
şı ile, bugüne değin gerçekleşemedi; Türk halkına bü
tün boyutlanyla ulaşamadı, gerçekleşemez de. Bu
nun için, Mustafa Kemal ve Anadolu İhtilalini, ger
çeğini kavramak ve içimize sindirmek gerekir; Ana
yasamızın 2 nci maddesindeki milli, demokratik, laik 
ve sosyal hukuk devleti ilkesine kesinlikle bağlı kal
mak gerekir. 

Bu ilkelere bağlı olan, onu hayata aktarmak için 
mücadele eden öğretmenlerin ekonomik, sosyal, psi
kolojik, hatta politik sorunlarına eğilmek gerek her
hangi bir partinin açısından değil politik yaklaşım, 
Anadolu insanına, Türk halkına daha tutarlı ve ge
çerli eğitim açısından, Milli Eğitimi amaçlarına ulaş
tırma açısından, toplumun yeniden ve gerçekten ya
pılması açısından, kısacası* çağdaş bir Türkiye yarat
mak açısından yaklaşmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, yine o gün. Milliyetçi Hare
ket Partisinin o günkü sözcüsü, kendi içinde çok çe
lişkili, yüzeysel analizlerle o kadar zikzak çizdi ki, 
hangisi üzerinde durarak konuya açıklık getirmekte 
tereddüt ettik, şaşırdık. Yalnız, sayın sözcünün ba
bacan tavrı üzerinde herhangi bir çelişki yoktu, iyi 
niyetinden de kuşkusuz bir şüphemiz yok; ama maa
lesef çok çelişkiliydi konuların içinde. 

Evvela, öğretmen, bir sınıf değildir, öğretmen, 
eğitim hizmetlerini üreten kafa ve yürek insanıdır. 
Onlara ve sorunlanna çağdaş, bilimsel' yöntemlerle 
yaklaşmak gerekir. Sorunları, ülkemizin sorunlan 
içindedir ve öğretmen bu bilinçte olduğu için ege
men güçlerin hışmına uğramaktadır. Bunun somut 
belgeleri vardır, hem de çok vardır «Eğer Tamı yer
yüzüne inseydi öğretmenliği seçerdi. Yıllardan beri 
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dinleriz bu cümleyi, yadsımayız da» diyor bir düşü
nürün diliyle sayın MHP sözcüsü. 

Türkiyemizdeki bu çağdışı kıyımı gören Tamı. 
Mersin'den Van'a; Adıyaman'dan Kars'a; Aydın'dan 
bir başka il'e bu kışta kıyamette kimsenin sürülme
sine de herhalde izin vermezdi. Azından, eğer insey
di, Türkiye'de bu kadar gaddar, içi sızlamadan, kış
ta kıyamette 300 binlik öğretmen ordusunun ezilme
sine müsaade etmezdi. 

Sayın sözcü, «Öğretmen kıyımını yapan şoven 
kadroların, faşist kadrolann bu önerge ile ilgisini 
kuramadım» diyor. 

Kuramaz; kurmak istemezse, kuramaz. 1075 öğ
retmeni yalnız ilköğretimde, isteği dışı süren makine
ye gözlerinizi kapar, içinize sindirirseniz; tüm eğitim 
enstitülerinde kurulan kadroların, daha evvelki gün 
Kars'ta öldürülen öğretmenin durumunu görmemez-
likten gelirseniz, kuramazsınız. Eğitim enstitülerinde 
örgütlenenler bugün pek çok insanın, öğrencinin, 
hatta milletvekilinin rahatlıkla, bir eğitim yuvasına 
girercesine gönlü rahat, huzur içinde giremeyeceği 
bir durumu yaratırsa, tabii tarih de sorar, Parlamen
to da sorar, Türkiye'nin aydın inşam da sorar. 

Gencecik yaşta insanlar koşullandırılıyor. Onla
ra, bir kısım çağ dışı, bilim dışı, Türkiye'nin gerçek
lerinin dışı bilgiler aktarılıyor; birinci elden değil, 
ikinci, üçüncü, dördüncü ellerden.. Ye, bu koşullan
mış insanların ondan sonra kimseyi gözü görmüyor; 
eğitim yuvalarında, öldürmek, muştalamak, vurmak, 
sopa vurmak, tokat atmak, öğretmene hakaret et
mek gibi eylemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. 

«Eğitim» dediğimiz, yüce bir değerdir. Bu değe
rin içinde bu türlü eylemlerin hiçbirisi yoktur, olma
malıdır. 

«Bunlar komando değil» diyor. 
Peki, o zaman düşünelim; ya nedir bunlar? Elin

de bir partinin belgesini taşımadan eğitim enstitüleri
ne giremeyenler, kimseyi sokmayanlar kimlerdir? Ne
dir bunlar? 

Arkadaşlar, her halde bunlar, Duçe'nin yıllar önce 
İtalya'da kurduğu milis örgütleri olmasa gerekir, 
olmamalıdır; ya da Hitler'in çağdaş faşizmi içerisin
de kurduğu «SA» ya da SS'Ier değildir, olmamalı
dır; ama özentileri vardır, bu yönde ilerlemektedir
ler; her geçen gün, bu eylemlerini, bu tavırlarını Tür
kiye'de sürdürmeye yönelmektedirler. Bunun adım 
koymak lazım gelir. 

Şimdi, bütün bu yapılan kıyım, sürgün, bilmiyo
rum hangi sözcüklerle anlatılır. Öğretmen adayı olan 

binlerce eğitim enstitüsü öğrencisi, eğer bugünün ger
çekleri içinde Danıştay kararlarına rağmen okula gi-
remiyorsa, bunun adı faşist uygulama değil de, ne
dir? Acaba, demokrasiyi bazı arkadaşlarımız, ki ten
zih ederim Büyük Millet Meclisi üyelerini, eğitim yu
valarında güya eğitimci sıfatıyla müdür, öğretmen, 
yönetici sıfatıyla bulunan insanlar eğer böyle anlı-
yorlarsa, bunun adı faşizm değil de nedir? 

Sayın milletvekilleri, eğer, «Barış» sözcüğünde, 
«Demokrasi» sözcüğünde içtenlikliysek, onu hayata 
geçirmek istiyorsak, ki biz kararlıyız, gerçekleri gö
relim; nereden gelirse gelsin, şiddete karşı çıkalım, 
yasaları uygulayalım. 

Yine, sayın MHP sözcüsü, «Türkiye hiçbir yere 
bağh değil» diyor. 

Peki, sizin ve şimdi dönemimizde Amerikan am
bargosunun kaldırılması uğraşımını nasıl yorumla
yacağız? 70 sente muhtaç hale geldiğini kendinizin 
söylediği ülkemiz ekonomisi konusunda, IMPnin 
dikte ettirmek istediği, arzuladığı önerilerini nasıl 
değerlendireceğiz? 

Mustafa Kemal Atatürk, «Tam bağımsız Türkiye 
demek» diyor, «ekonomrk, siyasal, askeri ve kültürel 
bakımdan tam bağımsızlık demektir» diyor. Yorum 
açık; kaydırmaya, saptırmaya gerek kalmayacak ka
dar açık. 

Sayın milletvekilleri, elimizde kıyım listeleri var. 
«Kıyım yok» diyen arkadaşlarım için söylüyorum. 
(listeleri göstererek); bu, Danıştaya dava açan öğ
retmenlerin listesi.. Sayın Asal yine, İzmir Milletve
kili, buradan bir kitap göstermişti.. Bu, zulmedilen-
lerin listesidir, Anadoluda sürüm sürüm süründürü
len öğretmenlerin listesidir. Bakınız, bu, 34 fayfadiıy 
vaktinizi almak istemem, bu sayfaları okuyarak vak
tinizi almak istemiyorum; ama zamanı gelirse onları 
da okur birer birer, her yerde, yasa adına, Cumhu
riyet adına hesaplarını sorarız, sormak görevimiz
dir. Bu listeler sadece Danıştaya dava açanları gös
teriyor. Dava açmayanlar belki bunlardan fazladır. 
İşte liste; önümüzde; her sayfasında 65-70 öğretmen adı 
yazılı; toplam sayfa sayısı 34, bunun, Dört işlem
den birisini yapınız, bir çarpım işlemini yapınız; MC 
döneminde kıyılıp, dava açan öğretmen sayısı 3 bin 
civarında. Bunlardan, yürütmenin durdurulması ka
rarı alanların sayısı ise, 2 bini aşkın. Kısa bir dönem 
içinde sadece dava açan 3 bin kişi, yürütmenin dur
durulması kararı alan 2 bin kişi. Mevsimli mevsim
siz, evinden, eşinden, çoluk çocuğundan ayrılan, stt-
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riilen 3 bin kişi bunlar. Eğer kıyım bu değilse, nasıl 
olacak arkadaşlar? 

Sayın milletvekilleri, belgeler bitmiyor, çok; ben 
bir kısmını getirdim, bunlar resmi.. İlköğretim Ge
nel Müdürlüğü imzasıyla, Millet Meclisi görüşmeleri 
için verilen rakamlara bakınız - sözü geçen, eski ge
nel müdürdür - son 4 ay içinde, halikında yasa dışı 
işlem yapılan öğretmen sayısı, sadece ilköğretimde 
- yerel seçimlerden 1 ay önce ve yerel seçimlerden 
sonraki dönem ne kadarsa o kadar süre içinde, 2 ay
lık bir dönem - düşünün; sadece bakanlık düzeyinde 
1075. İlköğretim Genel Müdürü, bundan evvelki mü
dür ve sizin döneminizdeki müdür arkadaşımızın ra
kamlarıdır bu. 

BAŞKAN — Sayın Arsîantaş, süreniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayın efendim. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim, sağohın. 

1075 öğretmen, sadece ilköğretimde kıyıma uğ
ramış. Buna, iller düzeyindeki rakamları ekleyiniz; 
çünkü, vilayetlerde sürülen öğretmenlerin ne kadar 
olduğu belli değil. Kaç muhbirin, hangi nedenlerle 
vali, milli eğitim müdürü nezdindeki girişimleriyle, 
eğitim ordusunun kaç tane Atatürkçü öğretmenine 
zulmedildiği, kıyıldığı belli değil. 

Arkadaşlar, bu, bizim öğretmenimiz, bunlar belki 
yakınlarımız; çoluldan çocuktan var, yakınları var, 
bizden insanlar bunlar. Bu ülkenin eğitim gibi en 
önemli sorununu teslim ettiğiniz insanlar.. 

Sayın milletvekilleri, zamanımın darlığı nedeniy
le size sunmak istediğim bir kesin belgeyi sunama
dım; ancak teknik öğretimdeki sürüm, kıyım işlemi, 
atama, yer değiştirme işlemi burada; merak eden 
herhangi bir saygıdeğer arkadaşıma vermekten bü
yük mutluluk duyarım ve bu zulüm, kıyım o denli 
ilerledi, o kadar ileriye gitti ki, nihayet halk dayana
madı buna; halk, Reisicumhura 4 bin imzalı dilekçe 
verdi, «Anayasaya rağmen, yasalara rağmen zulme
diyorlar, öğretmenimize» diye, bir kasabada, Manisa' 
mn Saruhanlı Kasabasında. Bakınız, dilekçeleri uzat
mışlar ellerine. Her arkadaşıma her an sunmaya ha
zırım bu belgeleri. Halk, öğretmenine sahip çıktı; 
ama, gözü dönmüş, kendi düşüncesinden başka doğ
ru düşünce olabileceğini düşünmeyen bir kesim be
yinler, kendi yandaşlarım, arkadaşlarını kıymaktan, 
koltuk adına kıymaktan, ikbal adına kıymaktan, ba
zılarına kölelik etme adına kıymaktan vazgeçmediler. 
Milli eğitimimiz bu kaosun, bu karmaşanın içinden 
çıkmalıdır. Bunu çıkarmak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevidir; hem en başta, en asil görevi
dir. 

BAŞKAN — Sayın Arsîantaş, müddetiniz dol
muştur. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Son cüm
lelerimi bağhyprum efendim. 

Biz, yoksul Anadolu insanının, Türk insanının 
problemlerim çözmek üzere buradayız. Demokratik 
kurallar içinde, Anayasa içinde bunlara çözüm bula
cağız. Bunun için, suçluluklarını açıkladığım kada
rıyla bile, somutlanan kadrolar için süratle ve etkin 
önlemler almak vazgeçilmez ödevimizdir. Kıyım ve 
zulüm olgusuna hizmet eden ve bizzat gerçekleştiren 
kadrolarla öğretmen yetiştiren kurumlara çöreklenen 
her türlü militanları, faşist militanları, her türlüsünü 
karşımıza alalım; eli zincirli, sopalı, bıçaklı, muştalı 

Bu işlemlerin en az 2 bin tanesi Danıştayca yasa
ya aykırı bulunuyor, diğerleri hakkında daha henüz 
karar verilmemiş. Bir hükümet kısa bir süre içinde 
sadece bir bakanlıkta, Mitli Eğitim Bakanlığında -
üzerine basarak söylüyorum - sadece Milli Eğitim 
Bakanlığında en az 2 bin sayısı daha çok ya - yasa
ya aykırı işlem yapmışsa, işte bu, kıyımdır ve zulüm
dür. Eğer, Manisa Saruhanlı Lisesi öğretmeni İhsan cen
giz, aralık ayı içinde Kars Arpaçay ilçesi Koçköy Or
taokul öğretmenliğine naklediliyorsa, bu bir kıyımdır; 
aynı okul öğretmeni Doğan Yeniçerioglu, Artvin 
Şavşat Ortaokulu öğretmenliğine naklediliyor ve eşi 
Saruhanlı'da ilkokul öğretmeni olarak bırakıhyorsa, 
bu kıyımdan da öte, bir zulümdür. Anayasamn, aile 
birliğini koruyan hükümlerine rağmen bu yapılıyor
sa, işlem hukuk dışıdır. Hiçbir haklı nedeni olma
dan bu işlemi yapanlar, bu işlemler hakkında Danış-
tayın verdiği yürütmenin durdurulması ya da iptal 
kararlarını uygulamayanlar, «Hükümet» adım taşı-
salar bile, hukuk dışıdırlar. Elbette, hukuk dışı bu 
işlemlerin ve hukukun dışına düşen eski yönetimin 
hesabını sormak hakkımızdır. Halk adına, ulus âdına, 
kıyılan, ezilen, horlanan ve zulme uğrayan öğretmen
ler adına hakkımızdır, hukuk devleti adına hakkı
mızdır. Geçmiş Hükümetin Sayın Bakanı ve sahip ol
duğu düşünce, bu hesabın altında kalacaktı. Yarını
mızı teslim edeceğimiz çocuklarımız, öğrencilerimiz 
için, veremediğiniz, veremeyeceğiniz bu hesabm al
tında kalacaksınız. Bunların hesabım sormak hak
kımızdır; eğer biz soramazsak, bundan sonra gelen
ler sormaüıdır. Türkiye'de yasalar egemen olmalıdır. 
öğretmen örgütleri üzerinde oynanan her türlü oyun
lar için bu hesap mutlaka görülmelidir. 
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ve tabancalı insanları - eğer insan denilirse tabii -
Cumhuriyet yasalarının sınırına çekelim; okumaya 
engel olan, öğretmenine vuran, döven, hatta öldüren, 
her türlü zorbalığa «dur!» diyelim; her türlü teröriz
mi, ülkemiz ve insanının çağdaşlaşmasına engel oldu
ğu gerçeğini vurgulayalım. Yurdumuzda barış, kardeş
lik, özgürlük ve demokrasi ancak bu yöntemle sağ
lanır. Geliniz sayın milletvekilleri, gerçeklerde birle
şelim, toplumumuzun mutluluğu için vereceğimiz mü
cadelede birleşelim. El ele, gönül gönüle ve yan yana, 
can cana olalım; Mustafa Kemal'in istediği toplumu 
kurmada birleşelim. 

Bu inanç ve duygularla, sayın milletvekilleri, tü
münüze teşekkür ediyor, Grupum adına en içten say
gılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artlantaş. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 

Seyithanoğlu; buyurun. (MSP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Seyithan

oğlu. 

MSP GRUPU ADINA HASAN SEYİTHAN
OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Grupum adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve nakil
lerle ilgili görüşlerimizi açıklamak üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Milli Selamet Partisi olarak, insanımıza yönelen 
her türlü haksızlığa ve kıyıma şiddetle karşı olduğu
muzu belirtmek isterim. Ülke yönetimini elinde bu
lunduranların, insanımıza karşı âdil ve merhametli 
bir tutum içerisinde olması şarttır. Merhamet ve ada
let duyguları yüreğinde yer bulmamış kişilerin, değil 
devlet adamı, herhangi bir vatandaş dahi olması za
rarlıdır; ama ne yazık ki, toplumumuz nice zaman
dan beri bu tür haksızlıkların ve kıyımların sergilen
diği bir arena haline gelmiştir. Bizler, bugün bu kö
tü sonullara ve örneklere bakarak şikâyetlerimizi di
le getiriyoruz. Oysa, yalnız şikâyette bulunmak konu
yu çözümlemez. Asıl olan, bu tür haksızlıkların kö
künü kurutmaya yönelik bir çalışma içerisinde olmak
tır. Kaldı ki, dile getirdiğimiz şikâyetlerimiz de tek 
taraflı şikâyetler görünümündedir. Yani, haksızlığa, 
kıyıma uğrayan insanlar, kendi siyasal çizgimizin için
de yer almışlarsa, ancak o zaman, uğradıkları kıyı
ma ve haksızlığa karşı çıkıyoruz; bu konuda, ancak 
kendi çevremizin kayırıcısıyız. Kendi siyasal düşün
cemize aykırı gördüğümüz herhangi bir vatandaşı
mızın zulme uğraması bizi hiç ilgilendirmiyor. Koru

yuculuğumuz, kayırıcılığımız âdil değildir. Bu ülke
nin insanlarını bir bütün görmek, haksızlığa uğrayan 
kim ve hangi düşünceden olursa olsun, tarafımızdan 
aynı adalet duygularıyla himaye bulması şiarımız ol
malıdır. 

Saym milletvekilleri, hepinize soruyorum : Hepi
miz ancak, kendi siyasal örgütümüzün ve çevremizin 
avukatlığını yapmıyor muyuz? Oysa, bu milletin kur
tuluşu, ancak, sımf ve siyasi düşünce farkı gözet
meksizin bu milletin avukatlığını yüklenmemizle müm
kündür. 

Ben, öğretmen kıyımını gündeme getiren arkada
şımın davranışını kınamıyorum. Haksızlığa uğradığı
nı sandığı, gördüğü ve inandığı öğretmenlerin savu
nuculuğunu yapyor. Onun bu davranışını kınamadı
ğımız kadar da, eksik ve taraflı bir davranış olduğu
nu söylemek isterim. Ortadaki gerçek şudur : Hakkı 
savunanlar, bir öğretmen camiası değil, bir öğretmen 
kesimidir. Mesela, bir başka öğretmen kesimi de ay
nı şekilde, iddia edildiği gibi, bir kıyıma uğrasaydı, 
bu arkadaşımız acaba aynı duyarlılığı gösterecek miy
di? Şimdiye kadarki uygulamalara bakarak kesinlik
le söyleyebiliriz ki, hayır. Kendi düşüncesine yatkın 
olmayan kişilerin kıyıma uğramasından, garip, hatta 
insanlık dışı duygularla zevk alan bir gelenek içinde
yiz. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığının kendilerinde 
olduğu dönemde bunun örneklerine tanık olduk. Hat
ta denebilir ki, onların bu tutumu, bu kötü geleneğin 
yolunu bir hayli genişletti. Bundan sonra da görece
ğiz. 

İşte iktidardırlar, Milli Eğitim de ellerindedir. Biz-* 
zat kendilerinin de kıyıma başvurup vurmayacakları
nı da göreceğiz. Korkarız ki, daha önceki uygulama
ları gibi, bu kere de yine kendilerine ters buldukları 
öğretmenleri kıyıma tabi tutacaklardır ve buna da 
«temizleme eylemi» diyeceklerdir, «faşist işgali kır
ma eylemi» diyeceklerdir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Haksızlık
ları giderme eylemi olacaktır. 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Evet, 
«haksızlıkları giderme eylemi» diyeceklerdir. 

Yine bir yığın öğretmen yerinden yurdundan edi
lecek, tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün tab-
lolaştırdığı biçimde, kış kıyamet demeden, karı koca 
demeden sürgünlere gönderileceklerdir. Biz, bunu, 
gün gibi görüyoruz. Eğer uygulamaları bizi haklı çı
karmazsa, gerçekten tarafsız bir anlayış içinde davra
nırlarsa, yalnız bir kesimin değil, bütün öğretmen top
lumunun hakkını hak görürlerse, bir ayırıma gitmez-
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lerse, kısaca, kendi deyimleriyle, «hakça» davranır
larsa, andımız olsun, şartımız olsun, gelip bu kürsü
den onları tebrik ederiz. (MSP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

Biz siyasal partiler olarak birer belli zümrenin sa
vunucusu değil, topyekûn bu ülkenin ve insanların sa
vunucusu olmadığımız sürece, değil öğretmenlerin, bü
tün yurttaşların kendi içinden parçalanmalarının, bö
lünmelerinin önüne geçemeyiz. İnsanımıza, hakkının 
savunucusu bir parti değil, devlet olduğunu, hükü
met olduğunu anlatmadıkça, bu parçalanmaya biz 
sebep oluyoruz demektir. Bizler bu parçalardan her
hangi birini şemsiyemiz altına alırsak, bu parçalan
ma daha da büyür ve keskinlesin Himaye kanatlan
ınız bu parçalardan birine veya birkaçına değil, bü
tün yurttaşlarımıza, bütün kamu görevlilerimize ulaş-

. mayınca yanlış yoldayızdır, adil değilizdir, tarafsız 
değilizdir, hükümet olmaya liyakat belirtmiyoruz de
mektir. Sayın milletvekilleri, asıl görüşülmesi ve ka
rara bağlanması gereken husus budur. 

Savaşımız, kıyıma karşı olmadıkça, bu iş çözüm
lenemez. Kendi şemsiyemiz altındakilerin hakkını hak, 
gayrisininkini batıl saydığımız sürece, bu kıyımı biz 
istiyoruz demektir, bu haksızlık devam etsin demek
tir. Kendimize batan iğne karşısında feryadı basıyor, 
diğerlerine batırılan çuvaldıza «oh oldu» diyorsak, 
bizzat bu fitneyi biz üretiyoruz demektir; bahk baş
tan kokmuş demektir. 

Sayın milletvekilleri, biz Milli Selamet Partisi ola
rak, her türlü adam kayırmanın, kıyımın şiddetle kar
şısındayız. Bu hatalı yoldan dönülmelidir. İlk bakış
ta bize zor gelse de, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz 
gibi gelse de, bu yanlış tutumdan dönülmelidir. Özel
likle, hükümet olanlar, bu yurdun bütün insanlarını, 
birini ötekinden tefrik etmemelidir. Hükümet demek, 
şemsiyesinin altına bütün milleti alan kuvvet demek
tir. Eğer biz aynı ailenin çocukları demek olan bu 
ülkenin insanlarına ayrı bakış açıları ile yaklaşıyor
sak, bu kavganın sonu alınmaz ve biz, eğitim kurum
larımızı birer Milli Eğitim kurumları haline dönüş-
türmezsek, bu kavga sürüp gider. 

Genel Görüşme isteminde bulunan Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşımız, bir ayırım getiriyor; öğret
menlerimizin bir kesimini devrimci sayarken, diğer 
kesimi çağdışı, sömürü düzeninden yana, faşist, teok
ratik devlet özlemcisi olarak adlandırılıyor. 

Arkadaşlar, bu bakış açısıyla konu çözümlenemez. 
Bu, bir camia içindeki ayırımı daha da çoğaltacak 
ve sivriltecek bir anlayıştır. Bu anlayışın yoğunlaşma-

sıdır ki, ülkeyi bir anarşi ortamına sürüklemiştir. 
Anarşiyi güçlendiren, besleyen, cesaretlendiren, bu 
kabil anlayışlardır. 

Bizler, öğretmenler arasında bir asgari müşterek 
bile bırakmayan ayırıcı zihniyetlerin karşısındayız. 
Birbirine düşman yapılmaya çalışılan öğretmenleri, 
birbirine dost kılmak gereğine inanıyoruz. Bunun için 
ise, eğitim kurumlarımızın bu amaca yönelik biçimde 
geliştirilmesini istiyoruz. 

İtirafa mecburuz ki, eğitim kurumlarımız bu ama
cın tamamen dışında kalmış bir geleneğe sahiptir. Bu 
kurumlar, bu ülkenin muhtaç olduğu aydını yetiştir
miyor. Ülkenin insanı ile özdeş aydın tipinin hasre
tini çekiyoruz. Ülkemizin Tanzimattan beri yaşadığı 
kriz, çoğalarak, büyüyerek günümüze gelmiştir. Eği
tim kurumlarımız, halkıyla bütünleşen aydınlar değil, 
ona tepeden bakan, onu ilkel bulan aydınlar üretti. 
Devirler boyu, kendi ulusal varlığımızdan kaynakla
nan değil, Batıdan kopya ettiğimiz kurumların tezgâ
hına terk edildi aydınlarımız. 

Halkım, onun kutsal değer ve yargılarını aşağıla
yan, ulusunun kültür ve uygarlık birikimine düşman 
gözüyle bakan aydınlar ürettik. Batının kültür em
peryalizmine yenik düşen bir aydın nesil ile ülkenin 
ekonomik ve siyasal sorunlarına çözüm getirmenin 
imkânı var mıdır? Kendisiyle ülkesinin insanı arasın
da derin uçurumlar kazılmış olan aydın tipini, ideal 
aydın tipi olarak gördük. 

Aslında, ne gereği gibi Batıyı özümlemiş ve ne de 
ulusal kalabilmiş, küçük, derinliksiz bir yorum, kül
tür ve yeteneğinden yoksun, slogancı, yüzeysel bir 
aydın tipiydi bu. Bu aydın tipinin en belirgin temsil
cisi olarak bir öğretmen miti geliştirip, onu köylü
süyle, imamı ile vuruşturan biz değil miyiz? Yıllarca 
bunun edebiyatı yapılmadı mı? 

İşte, bu aydın tipi, bu Batıcı eğitim kurumlarının 
oluşturduğu, himaye ettiği bu aydın tipi, giderek ken
disine karşı farklı, ulusal varlığına sahip çıkan bir 
başka aydın tipinin de oluşmasına yol açtı. tşte, bu
gün öğretmenler arasında tanık olduğumuz kavga, 
bu iki aydın tipinin verdiği kavgadır. Şimdi, kalkıp 
kıyımdan bahsediyoruz; bu zümrelerden herhangi 
birinin uğradığı kıyımı gündeme getiriyoruz. Bu kı
yıma ortam hazırlayan biziz, yani sizsiniz. Yani siz, 
bir kesime değil, topyekûn bu ülkenin insanına kıy
dınız, öğretmenine kıydınız. Bu toplumun kutsal say
dığı, ona saygı duyduğu bir öğretmen tipi vardı, onu 
öldürdünüz. (MSP sıralarından alkışlar) Yani, ulusu
nun bütün kutsal değerlerini kendisine baştacı eden, 
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kurumlarına temel yapan bir eğitim düzeni geliştir
medikçe ve politikacılar kendi yedeklerinde gördük
leri bir kısım öğretmeni dost, diğer kimseleri düşman 
saydıkça bu kıyımın önü alınamaz. 

Şimdi, bir kesim öğretmenin uğradığı iddia edilen 
kıyımın hesabı soruluyor. 

Hesap sorulsun, buna itirazımız yok; ama, he
sap sorarken adil ve tarafsız davranmaya özen gös
terelim. Bu özen gösterilmezse, bugün hesap soran
lardan da, yarın başkası hesap soracaktır. Bu kapı 
kapansın, bütün millete, bütün öğretmenlere bir göz
le bakılsın. Görelim, hakça düzen iddiasında olanlar 
ne suret gösterecekler? 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MSP ve AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithan-
oğlu. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Kubilay'ı siz 
mî öldürdünüz, biz mi öldürdük?. 

BAŞKAN — Müliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Sayın Nevzat Kösoğlu, buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır, Sayın Kösoğlu. 

MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; şah
sım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygılar suna
rım1. 

Müzakereleri içinde bulunduğumuz Genel Görüş
me, geçen iktidar dönemine ait Milli Eğitim Bakanlı
ğında vukubulduğu ileri sürülen ve son yıllarda «kı
yım» tabiriyle vasıflandırılan öğretmen tayin ve na-
killeıiyle ilgilidir. 

Genel Görüşme, Anayasamızdaki ilgili madde 
başlığından da anlaşılacağı gibi, Meclisin denetim 
yollarından biridir. Bu görüşme, geçen iktidar döne
minde açılabilmiş olsaydı, muhakkak ki, fonksiyonu
nu ifa bakımından daha şanslı olacaktı. Bugün iktidar 
değişmiş bulunmaktadır. Şimdi, Bakanlık yerinde, 
müzakerelerimizin mevzuu bakımından hiç değilse, 
şahsen sorumluluğundan söz edemeyeceğimiz bir zat 
oturmaktadır. 

Bu durumda, müzakerelerimizin üslup ve muhte
vasını o tarzda tayin etmeliyiz ki, geçmişin muha
keme ve muhasebesi mevcut Hükümete ve Sayın Ba
kana ışık tutucu, yardımcı olabilsin. Biz, konuşmala
rımızda bunu yapmaya çalışacağız. 

Saygıdeğer üyeler, politik ölçüler seyyaldir. Pek 
tabii olarak ve -zaruri olarak partiden partiye, hatta 
aynı parti içerisindeki şahıslar arasında değişebilmek
tedir, Farklı tercihlere dayanan uygulamalar ise, tabii 

olarak farklı şekillerde değerlendirilecektir. Bu anla
yış ortamında, siz, «okulları düzene sokuyoruz» de
seniz de, muhalefet sizinle aynı kanaati paylaşmaya
caktır. 

Her iktidar kendi parti teşkilatından veya ilgili 
sempatizanlarından gelen istek ve işarlara göre öğret
menleri tayin ve nakletmeyi prensip olarak reddetme
diği sürece, zulmetmekten kendini kurtaramaz. Çün
kü, Milli Eğitim gibi, Türk Milletinin hali kadar is
tikbalini de kucaklayan bu devasa sorumluluğu, elle
rinde sürgün ve nakil listeleriyle Bakanlık kapılarına 
dizilenler yüklenmemişlerdir. Milli Eğitimin mesele-
terini şümullü bir idrak ve milli bir açıdan kavrayarak 
tanzim etmek sorumluluğu Milli Eğitim Bakanına ait 
bir keyfiyettir. Milli Eğitim Bakanı, her hangi bir 
partinin bakam gibi icraatım tanzim edebilir mi; yok
sa, birtakım kanuni ölçülerle daha fazla mı mukayyet 
olmak gereklidir? 

Aziz üyeler, böylece çok önemli bir noktaya gel
miş bulunuyoruz. Milli Eğitimdeki icraatlara sabit 
ölçüler bulmak zorundayız. İktidarın uygulamalarım 
da bu ölçülerin ışığında tenkit etmeliyiz. Önce şu nok
tayı hatırlatayım ki, Cumhuriyet Hükümetinin içinde, 
«milli» sıfatıyla isimlendirilen iki bakanlıktan birisi 
Eğitim, diğeri de Savunma bakanlıklarıdır. Her hal
de, bu isimlendirmenin tesadüfi olduğunu düşünmek 
hiç birimizin aklına gelmeyecektir, öyleyse, sadece 
ismine bakmak bile, eğitimin siyasi kadroların tercih
lerini aşan, bir başka deyişle, onları sınırlayan bir ma
hiyet taşıdığını kabul etmemizi gerektiriyor. 

Cumhuriyetimizi kuranlar, şüphe yok ki, en az 
bizler kadar eğitimin mana ve ehemmiyetini kavra
mış olan insanlardı. «Milli eğitim» denildiğine göre, 
eğitimin hedef ve muhtevasında esas istikameti itiba
riyle bir süreklilik var demektir. Bakanlık isminin bu 
sarih delaletinden öte, Türkiye Cumhuriyeti, huku
kun üstünlüğüne dayanan ve Anayasası olan bir dev
lettir ve hiç bir Hükümet, taalluk ettiği meselelerde 
Anayasanın lafzına, yahut ruhuna mugayir bir prog
ram sergilemek, yahut uygulamalarda bulunmak hak
kına ve imkânına sahip değildir. Ayrıca, yine hepi
mizin bildiği gibi, Türk Milli Eğitimini teşkilatlan
dıran ve yönlendiren bir Milli Eğitim Temel Kanunu 
vardır. Bu vesikaları beğenmeyebilirsiniz, bu vesika
ları değiştirmek için siyasi imkânlarınızı kullanablir-
siniz; ama onlar var olduğu sürece, onların lafzına 
ve ruhuna uygun bir surette icraatınızı tanzim etmeye 
mecbursunuz. 
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Muhterem milletvekilleri, bu sözlerimizle, öğret
men tayinlerinden ders kitaplarının muhtevalarına ka
dar, milli eğitim idaresinin ölçü ve prensiplerinin 
kaynaklarını tespit etmiş bulunuyoruz. Milli Eğitim 
Bakanı, eğitimin, çocuklarımıza bilgi, kabiliyet ve 
şahsiyet kazandırmadaki fonksiyonunu bu vesikala
rın hüküm ve ölçüleri muvacehesinde en güzel şekliy
le gerçekleştirmekle mükelleftir. 

Bir noktaya daha kısaca işaret etmek istiyorum: 
İnsana şahsiyet kazandırma manasındaki eğitimin te
mel prensip ve hedefleri muhakkak ki, sürekliliği ge
rektirir ve iktidar değişikliklerinden etkilenmemesidir. 
Bir iktidarın milliyetçi olarak yetiştirdiği nesiller, bir 
başka iktidarın cntemasyonalist oîarak yetiştirmek 
hakkı yoktur. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Milliyetçi 
toplumcu onlar. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Eğitimde ne
tice almak için istikrar esastır. Bu istikrarı, Anaya
sa ve ilgili kanun hükümlerine uymakla ancak kura
biliriz. İşte, Milli Eğitim Bakanı, eğitimi bu istika
mette gerçekleştirmek üzere, çocuklarımızı sapık tel
kinler altında tutan, milli eğitimi temel hedeflerinden 
saptıran, yabancı emperyalizmlere hizmet etmek üze
re çocuklarımıza ideolojik telkinler yapan bir öğret
men hakkında işlem yapmış ise, eğer bu ölçülerle 
hareket etmiş ise, buna kıyım adını takmak imkânını 
bulamıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın, eğitimin 
muhteva ve istikametini tayin eden hükümler taşıdı
ğım hepimiz bilmekteyiz. Gerçekten de, özellikle 
2 nci kısım, hemen hemen 62 maddesiyle birden, eği
timi çok yakından ve çoğu kere doğrudan doğruya 
ilgilendiren hususları ihtiva etmektedir. Mesela, 3 ncü 
maddesi, Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütün olduğunu söylemektedir. 

Bu durumda, eğer bir öğretmen, ülkemiz ve mil
letimiz üzerine bölücülük telkinleri yapıyorsa ve 
Milli Eğitim Bakanı bir tedbir olarak onu bir başka 
yere nakletmeyi uygun bulmuş ise, ben bu tedbirin 
yeterliliğini tartışabilirim; ama bu milletin bir men
subu olarak kaldıkça, bu hareketi kınayamam. Var
lığı ve birliği için varlığımızı feda etmeyi vazife say
dığımız bir kıymetin kendi ellerimizle tahribine kat
lananlayız. 

Şurada, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
diye yazmaktadır. Anayasamızın ilgili maddesi de, 
«Egemenliğin kullanılması hiç bir surette belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa terk edilemez» demek
tedir. 

Eğer, bir kısım öğretmenlerimiz çıkar da, çocuk
larımıza, «hakimiyetin millete ait oluşu bir yuttur-
maçadan ibarettir; hakimiyet emekçi sınıfına mutlak 
olarak verilmelidir. Emekçi sınıf egemen olmalıdır. 
Böyle bir devrim için savaşmak yurtseverlik gÖrevi-
nizdir» diye telkin ve tekliflerde bulunursa, Milli Eği
tim Bakanına düşen vazife acaba ne olacaktır? 

Siz, Anayasa nizamı ve Türk Devletini koruma
ya ant içmiş olanlar, Türk maarifine sızan böyle tel
kinler içinde, ayağımızın altındaki zeminle birlikte 
Devletin de sarsılmakta olduğunu hissetmiyor musu
nuz? 

Anayasamız, «Herkes mülkiyet ve miras hakkına 
sahiptir» diyor. Öyle ise, bir Milli Eğitim Bakanı, 
«mülkiyet hırsızlıktır» diyen öğretmene göz yuma
maz. 

Saygı değer milletvekilleri, Anayasamızın başlan
gıç ilkelerinden ve diğer maddelerinden daha fazla 
söz etmeyi gerekli görmüyorum. Sadece, konuyu 
doğrudan doğruya tanzim eden Milli Eğitim Temel 
Kanununun, eğitimin temel amaçlarını tayin eden iki 
maddesini aşağıya ahyor ve bu maddelerin ışığın
da mensuplarının kıyıma uğratıldığı söylenen bir öğ
retmen teşekkülünün zihniyetiyle, mensuplarının okul
ları işgal ettiği söylenen bir başka öğretmen teşekkü
lünün zihniyet ve tutumlarının mukayesesini vicdan
larınızla birlikte Türk Milletinin aklı selimine havale 
edeceğim. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Birincisi için 
şeref duyarız; ikincisi çağ dışı. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Milli Eği
tim Kanunu, madde 2 : «Türk milli eğitiminin Genel 
Amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk il
kelerine, inkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında 
ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı; Türk Mil
letinin milli, ahlaki, insani,, manevi ve kültürel değer
lerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, va
tanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel , 
ilkelere dayanan milli, demokratik, layık, sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı gö
rev ve sorumhıluklannı bilen ve bunları davranış ha
line getirmiş olan yurttaşlar yetiştirmek.» 

Yine aynı kanunun, «Demokratik Eğitim» başlığı
nı taşıyan 11 nci maddesinde şöyle denilmektedir : 
«Ancak, eğitim kurumlarında, Anayasada ifadesini 
bulan Türk milliyetçiliğine aykırı, siyasi ve ideolojik 
telkinler yapılmasına ve bu ntelikteki günlük siyasi 
olay ve tartışmalara karışılmasına biç bir şekilde mey* 
dan verilemez.» 
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FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Milisler için 
ne diyor? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin hatibe. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Müsaade 

ederseniz, son bir cümleyi de Sayın Mustafa Üstün-
dağ'ın Milli Eğitim Bakanlığı zamanında toplanmış 
olan ve kararlan onun onayından geçmiş bulunan 
9 ncu Milli Eğitim Şûrası kararlarından nakledeyim: 

Bütün Türk gençlerine, eğitimin her kademesinde 
Atatürk devrimleri ve Anayasamızın başlangıcında 
ifadesini bulan Türk milliyetçiliğinin, Türk Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu
nun tam olarak benimsetilmesi ve milli birlik ve bera
berliği sarsacak dogmatik saplantılara kapılmamaları
nı sağlayacak ve sapanlar olursa, onları doğru yola 
çevirecek bir ruh ve irade gücünün kazandırılması 
esastır. " 

Muhterem milletvekilleri, işte Türk Maarifinin ço
cuklarımıza vermesi gereken şahsiyetin anahedef ve 
muhtevasını Anayasamız ve kanunlarımızın diliyle 
kısaca arz etmiş bulunuyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Doğru, doğ
ru. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Genel Gö
rüşme önergesinde «sürgün edilen öğretmenlerin tü
mü TÖB * DER üyesidir» denilmektedir, önce bu
nun tamamen yanlış bir iddia olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Eğer sürgünden maksat, bir öğretmenin rı
zası alınmadan görev yerinin değiştirilmesi ise, - ki 
o'dur - 1977 Aralık ayı içerisinde sadece 60'ı aşkın 
milliyetçi öğretmen sürgün edilmiştir. Bu rakama 
ilkokul öğretmenleri ve şehir içi nakiller dahil değil
dir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Hani ayırım 
yoktu? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuş
sun. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi bu 
ayırımın da mahiyetini daha iyi anlayabilmeniz için... 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Susturun. 
BAŞKAN — Şimdi susturulamaz efendim; düşün

celerini söyleyecek. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sabrederek 

dinleyiniz ve şimdi dilerseniz kıyıma uğratıldığı iddia 
edilen bir öğretmen teşekkülünün okuduğum kanuni 
mevzuat ve Iıükaümler krşısındaki zihniyetini ve ge
ne okulları işgal ettiği söylenen bir başka öğretmen 
kesiminin zihniyetini size onların dilinden kısa hatla
rıyla arz edeceğin}. 

önce şunu söyleyeyim : Kıyıma uğradığı iddia 
edilen öğretmen teşekkülünün, TÖB -- DER'in içinde 
bugün Maocu Marksizm üe Leninci Marksizmin 
mücadelesi yapılmaktadır. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Nereden bili
yorsun? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sabret. 
DURMUŞ ALİ ÇALHC (Konya) — Ölçün mü 

var? 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sabret. 
Sayın milletvekilleri... 
FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Utan, utan. 
BAŞKAN — Efendim, karşılık vermeyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Evet, evet. 

Anayasanın başlangıcında ve Temel Eğitim Kanu
nunda yer alan Türk milliyetçiliği ve Atatürk ilkeleri 
istikametinde eğitim yapacak olan hür ve demokratik 
rejimi, fikir ve davranış olarak çocuklarımıza kazan
dırılmasına çalışacak olan Türk öğretmenleri Mark
sizmin değişik nüanslarında kavga etmektedirler. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Yalan söylü
yorsun. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sabret. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Çok yalan 

söylüyorsun. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Muhterem 

üyeler, TÖB - DER Genel Merkezi kendisine karşı 
mücadele veren TÖB - DER'li üyeler karşısında teş
kilatını birliğe davet ediyor ve bildirisinde şöyle söy
lüyor: 

«Örgütümüzün birliğine, disiplinine uzanan her 
türlü bölücü ve sapık akımlara, özellikle Maocu, 
Troçkist ve Goşist unsurlara karşı acımasız bir uğ
raşı vermek temel görevimizdir. Çünkü burjuvazi
nin cephaneliğinden silahlanan bu bozguncuların 
amacı örgütümüzü yığınlardan işçi sınıfından ve hal
kımızın ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinden so
yutlamaktır. 

Bu ağraşıda en büyük desteğimiz, yol göstericimiz, 
işçi sınıfı ve onun zengin deneyimleri olacaktır. Fa
şizmi tırmandıran egemen güçler ve onların payan
dası Maocu bozgunculara karşı devrimci güç birli
ğinin gerçekleştirilmesi...» vs. vs. 

Milli Eğitim Temel Kanunu ve Anayasadaki hü
kümleri hatırlayın. Belki sabrınız taşacaktır ama sa
yın üyeler, onları daha iyi ancak kendi lisanlarından 
anlarsınız. Onun için TÖB - DER Genel Merkezine 
karşı mücadele veden TÖB - DER'li üyelerden bir 
grupun; TÖB - DER hakkındaki, genel merkeze hâ
kim olanlar hakkındaki mütalasını lütfen dinleyin. 
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«Onlar, devrimci mücadeleyi Amerika Birleşik 
Devletleri ve AET emperyalizmlerine karşı verilen 
kavgayla sınırlamak istemekte, sosyal emperyalizme 
karşı verilen mücadeleninse Rusya adına karşısına çık
maktadırlar. 

Onlar, emperyalist Rusya'nın, barış, özgürlük ve 
sosyalizm mücadelesinin gerçek dayanağı, Türkiye 
devriminin temel güvencesi ve Türkiye emekçilerinin 
dostu olduğu propagandasını yapıyorlar. Onlara göre 
devrimciliğin de, yurtseverliğin de ayrım çizgisi; Sov
yet emperyalizmine karşı dostluk duygulan besleyip, 
beslememektir.» 

TÖB - DER içerisindeki mücadeleye yakından 
bakarsanız göreceksiniz ki, safları ayıran çizgi bu 
meselelerden oluşmaktadır. 

Sayın üyeler, Komintern'de veya bir başka ko
münist partisi kurultayında, sonucunda ipe gitmeden 
yahut tımarhaneyi boylamadan yapılamayacak olan 
bu tartışmaların, Türkiye Cumhuriyeti hudutları için
de alenen ve Türk milli eğitimini ve geleceğimizi 
omuzlayacak, genç dimağlarımızı ellerine tevdi ettiği
miz öğretmenler arasında yapıldığını bir kere daha 
vurgulamak istiyorum. 

Ancak muhterem üyeler ve Sayın Bakan, yukarı
daki hezeyanları dinledikten sonra bile karamsarlığa 
düşmeyiniz. Türkiye'de öğretmenler var. Hem hepi
mizin gönlünü hem çocuklarımızın istikbalini aydın
latacak gerçek öğretmenler var. Onlar Türk maarifini 
Anayasa doğrultusunda gerçekleştirebilmek için sa
dece sürülmüyorlar, ölüyorlar; revizyonist olan veya 
olmayan hiyanet şebekelerinin kurşunlarıyla ölüyor
lar. Ama izin verirseniz bu korkunç kıyımdan önce, 
size bu öğretmenlerin zihniyetini belirten ve onları 
teşkilatlandıran Ülkü Bir'in bildirisinden birkaç cüm
le okuyayım. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Ne ilgisi var 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, konuyu aydınlatmak için, 
fikirleri öyle; düşüncelerine müdahale edemeyiz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — «Her fırsat
ta belirttiğimiz gibi, derneğimiz mensuptan kendileri
ni, dünya üzerinde biricik Türk Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin, milleti ve ülkesiyle bütünlü
ğünü ve Anayasa rejimini bozmadan, muasır mede
niyet seviyesinin üstüne çıkarma ülküsüne adamış
lardır.» 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Çağdaş faşizmin 
hareketidir, ı 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — «Memleke
timizde, milliyetçi bir eğitim sistemini yerleştirmek 
kanunlanmızm gereğidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kanunlanna uymayı, savunageldiğimiz 
milliyetçilik düşüncesinin temel unsurlanndan telak
ki ederiz.» 

Sözü uzatmayayım; Ülkü Bir'in hiç bir bildirisin
de, mensubunun hiç bir beyanatında, Anayasamızın 
ve Temel Eğitim Kanununun ifade ettiği eğitim isti
kametlerine ters düşen tek bir kelime gösterilemez. 
Hepsi, «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğü» fikrine iman etmiş, milletini seven, yabancı 
emperyalizmlerin silahlı ideolojilere karşı milli kültü
rün savunmasını yapan tam birer Türk öğretmeni
dirler, ama nakil - tayin bir yana, bu öğretmenler 
öldürülüyorlar. Geçtiğimiz ay içinde bu öğretmenler
den ölüm sayısı 18'e çıkmıştır. İşte size Ülkü Bir'in 
yayın organından birisini gösteriyorum. Şehitler Te
pesinde iki ülkücü öğretmen. (Belgeleri göstererek) 
Lütfen sağ alt köşedeki yazıya da bakınız. «Menteşe 
kıyarken, komünistler de ölüdürüyorlar.» Ve hiç bir 
eğitim bakanı onlara sahip çıkmadı, teessürlerim bil
dirmedi, bu vahşeti telin etmedi. O gün bu iki öğret
menin öldürüldüğü... 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Ayvaz kimler
den, Ayvaz? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — O gün, bu 
iki öğretmenin ölüdürüldüğü, şehit edildiği gün, ÜL
KÜ - BİR Başkanı Profesör Düzgüneş'in yaptığı ha
sın toplantısında şunlar söylenmiştir: «Biz Ülkücü 
Öğretim Üyeleri ve öğretmenleri Derneği olarak sı
nırlı imkânlarımızla Devlet ve milletimizin karşı kar
şıya bulunduğu tehlikeleri, milletimize ve ilgililerimize 
en hasbi bir şekilde duyurmaya çalıştık, şehitler ver
dik; ama sokaklara dökülmedik. Fakat ne acddıdır 
ki, kanundan, nizamdan ve devletten yana olanlar sa
hipsizdir. Mevki, makam ve iktidar hırsı, cemiyeti
mizi kolektif bir cinnete doğru götürmektedir.» 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, vaktiniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayınız efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Büyük şans
sızlık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dolmadı, Başkanlığın tarafsızlığın-* 
dan endişeniz olmasın. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — İstirham 
ederim, öyle bir iddiam olmadı. 

Geçen ders yılında bu derneğin 417 üyesi saldınya 
uğramış, 46 şubesi tahrip edilmiş, 38 üyesinin evine 
bomba atılmıştır. 1977 - 1978 yıh içerisindeki uygula-
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malar buna dahil değildir. Bendeniz bu tablo karşı
sında gerçekten bu fedakâr öğretmen zümresinin bir 
talihsizliği olduğunu düşünmek zorunda kalıyorum. 
Anayasanın ve Temel Eğitim Kanununun emrettiği 
milliyetçi bir eğitim uygulamasını, programlarından 
seçim konuşmalarına kadar her yerde savunan siyasi 
ekipler bile, onların elinden tutmamıştır; en ufak bir 
engel karşısında onları tereddütsüz terk etmekte bir 
beis görmemişlerdir. Uygulamaları gördükten sonra 
Profesör Düzgüneş'in, yeisine katılmamak ve şevki 
kırılmamak, bir öğretmen için mümkün değildir. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Üyeniz art-
maz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi bu 
öğretmen zümresi, bir iktidar değişikliğinin akabinde 
yeni sürgünlere, yeni kıyımlara, hiç değilse ruhen ha
zırlanmaktadır. Gelecek günlerin onlar için hangi 
elemlerle yüklü olduğunu yine ancak onlar bilebilir
ler. 

Sayın Bakan, sizden grupum adına ve bir Milliyetçi 
Hareket Partisi Milletvekili olarak; Türk milli eğiti
mini Anayasamızın emrettiği istikamette ve Milli Eği
tim Temel Kanununun çerçevesi içinde gerçekleştir
menizi istiyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Senin aklına 
ihtiyacı yok Bakanın. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sizden, Türk 
Milli Eğitimine sızan emperyalist güçlerin silahlarına 
karşı, yabancı ideolojilerine karşı cesaretle mücadele 
vermenizi istiyorum. Sizden, şehit olan ülkücü öğret
menlere, en azından lafzen sahip çıkmanızı, o Bakan
lık koltuğunu işgal ettiğiniz sürece, hiç olmazsa tees
sürlerinizi bildirmenizi istiyorum. 

Eğer siz de öğretmen kıyımım bir tedbir olarak 
telakki ederseniz; eğer siz de bu çarkın içine kendi
nizi kaptırırsamz size de partinize de, Hükümetinize 
de yazık olacaktır; ama en kötüsü Türk milli eğitimi 
mahvolacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitirin, müdde
tiniz dolmuştur efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Sayın üyeler, bize gelince : Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da, siyasi tercihleri hangi yolda olursa olsun, 
Türk Anayasasının ve Milli Eğitim Temel Kanunu
nun emrettiği istikamette çocuklarımızı eğiten, onlara 
muasır medeniyet seviyesinin bilgilerini ve Anayasa
nın başlangıcındaki Türk milliyetçiliğinden hız ve 

ilham alan, Türk kültürünü savunma aşkını veren 
bütün öğretmen camiasını - üzerine basarak söyleye
yim - siyasi kanaatleri ne olursa olsun, daima sa
vunduk ve daima savunmakta devam edeceğiz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Nü zaman 
savundunuz? Bir gün bile yapmadınız bunu. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Şimdi bile saldır
gan tutumunuz bitmemiştir. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu tutumu
muzu siyasi hesaplara hamledenler, Türk Devletinin 
geleceği hakkında sağlam ve sahih düşüncesi olma
yanlardır. Onlar, basit ve kolay hüküm vermeye alış
mış olanlardır. Onlar yanılmışlardır, yanılmakta de
vam edeceklerdir. 

Saygılarımı sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Eşref-

oğîu, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Eşrefoğlu, süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA EŞREFOĞLU 
(Kırşehir) — Sayın Başkanlık Divanı, Sayın Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri, Sayın Bakan; hepi
nizi, gönülden gelen, şu anda kalbimi dolduran en 
samimi duygularımla selamlıyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Afyonkarahisar MiISetvekiSi Sayın İsmail Akın1 

ve 9 arkadaşı vermi'ş olduğu önergede, Adalet Parti
si Hükümeti zamanında yapılan öğretmen tayin ve 
nalii'Serüni kıyım, sürgün ve zulüm olarak değerlen-
dinmelktediirîer. 

Sa'ym mîîletvekİESeri, Anadolunun kurak ve çoraît 
topraklarından gelem yağız çehreîi, çaföik tabanlı, 
kavruk vücutlu bir Anadolu çocuğu olarak, Türk öğ
retmeni oü»rak konuşuyorum^ (AP ve MHP sıraıîa-
rından «Bravo» sesleri, aSkışîar) 21 yıl iç'nde hizmet 
oMiğlm, öğrenci, öğretmen olarak hizmet ettiğim, ida
reci olarak 'hizmet ettlğ'im, - gönül verdiğim şu yüce 
mesleğimle ügjiti bir konuda pamtim ve grupum bana 
bu konuda söz verdiikleri için grupuma tekrar teşek
kür ediyorum, Yüce A! alııma bin kere şükrediyo
rum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Yağcılık 
sağcılıktan üstünmüş. Onu grupunda yapsaydın. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — 'Dinle, 
dinleyiniz. 

Sayın miktvekiHıer], karşınızda 21 yıl hizmet et-
•ml'ş oÜarak ve Türk öğretmeni olarak, bir miilieıtve-
kiîi olarak konuşuyorum. Evet, önce öğretmen kim* 
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dir, öğretmenin nitelikleri nelerdir, öğretmenin görev
leri nelerdir, öğretmenin sorumhıfcıkEan nelerdir? Bu-
TM eksik, noksan, maksatlı, politik meselelerle getir
mek, burada izah etmek meseleyi halletmek demek 
değildir. 

Sayın Cumhuriyet Ha3k Partîliier, mademki bu 
konuyu siz getirdiniz, hani neredesiniz? 214 millet
vekili, Sayın Bakanım 214 milletvekili Cumhuriyet 
Halk Partisi, öğretmenin yanında oton Cumhuriyet 
Ha3k Partisinin grupu nerede? İşte sizin halkçılığınız, 
sizin öğretmendiğiıniz, öğretmenden yana o^nanız 
budur. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkan, ne aîakası var bunun? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibi siz de dinle
yin; sizin grupunuz adına konuşan hatibi sükûnetle 
dinlediler, siz de tahammül edin dinleyin; hoşunu
za gidecek şek'iîde konuşma mecburiyeti yok. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan taraf
sız olunuz. 

BAŞKAN — Tarafsızdır Başkan, Sayın Atalay; 
devamlı müdahale ediyorsunuz. 

Buyurun, devam edin sayın hatip. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sen devam 

et, devam et. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Devam 

edeceğim, devam edeceğim. 
öğretmen Tanrıdan sonra gelen en büyük yapı

cı ve yaratıcıdır. Aristo, «Öğretmenlik, Tanrı sana
tıdır» diyor. Evet, Tann'nın eseri, arzın güneş?, Pey
gamberin eşi. Çocuğun aile yatağına saadet güneşi 
gûbi doğması kâfi değil. Omun toplum idealine göre 
yetişmesi, yetişıiMlmesi, sosyal manada çocuğun 
ikinci bir defa eserîeşmesi demektir. İşte bu eser, 
annenin şefkati ailenin muhabbeti cem yetin kalbi 
ve teveccühünü yoğurarak çeşitli kıymtet hükümle-
ıttnti işleyen öğretmenin eseridir. Evet, bir ressam fır
çasıyla boş yüzeylere mana kazandırır, bir doktor 
hastasına hayat bulur, bar müzisyen ruhları büyüler, 
bir devlet adamı çıkar yeni bir nizam kurar, düzen 
kurar. Fakat hasılasına hayat bulan doktor, ilk fey
zini ondası almıştır. Ruhları büyüleyen müzisyene 
benliğini o kazandırmıştır. Yeni bir nizam ve düzen 
kuran devlet adamı onun elini öpmüştür. O kimdir? 
O, yine, Tanrıdan sonra gelen en büyük yapıcı ve 
yaratıcıdır. O, milletlerin kaderi üzerinde mukave
met edilemez bir kuvvettir. O, anarşiyi silahsız bı
raka', cehaleti sürer, fenalığı boğar. O, insan muhay-
yeîesini tutuşturan, dehanın ateşini yakan, dünyayı 
aydınlatanı meşaleyi tutuşturur. 

26 . 1 . 1978 O : İ 

I AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sizler o göz-
îerle mi baktınız öğretmene? 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Onun için 
karısını bir yere, kocasını bir yere sürdünüz öğretme
nim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — İîmS, 
medeniyeti, tekniği inşa eden insandır. İnsan deni
len caaiı varlığı inşa eden, insanı insan eden yine odur. 
Onun, hizmet idealinden başka ihtisası yoktur. Din
mek bilmeyen mesaisiyîe bayrak dokusuna renk ka
zandırır; toprağa seslenir destan yaratır; ulusal ima* 
na heyecan kazandırır; kalbi, karakterli insan ve ce
miyet yetiştirmek idealiyle çarpar. İhsan ve insan
lık evvelâ onun önünde dize gelir. Her devirde, her 
çağda ne olursa olsun o, insanı insan yapan, insan 
medeniyetlerfni geliştiren en büyült kuddettiir. O, 
meçhul bîr kahramandır. 

Sayın mfîfetvekilferj, Büyük Atatürk, Devletimi
zin ve milletimizin kurucusu Büyük Atatürk; fiilen 
Türk öğretmenlerinin Başöğretmeniüğini kabul etti
ği gün, o asil ve yüce vicdanından kopup gelem ses
lenişle şöyfe diyordu: «Muallimler, yeni nesil sizün 

I eseriniz oüacaktır. Dünyamın her tarafında muallim
ler, cemiyetin ve beşeriyetin en muhterem, ea feda-

I kâr unsurlarıdır.», 
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) - En kötü örneği 

I de sen olmuşsun. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — O belli 
değil. 

Sayın milletvekiKeri, yer yüzünde 80 devlet, 17 
imparatorluk kuran, 4 bin yıllık tarihe sahip olan, 
kılıcıyla vurup bir çağ açan, bir çağ kapayan, 7 mil
yon kilometrekarelik toprak üzerinde medeniyet 
kuran, ŞoFon'da, Kosova'da, Mercidabık'da, Ridaml-
ye'de, Sakarya'da ve Kıbrıs'ta harikaîar yaratan, 
o büyük ve muazzam imparatorTuğun sahipleri Yü-

I ce Türk Miiietinin yüce öğretmeni ne Cumhuriyet 
Halk Partisinin ipoteğindedir, ne de Hareket Parti
sinin, ne de Adalet Partisinin. Yeryüzünde bu kadar 
büyük medeniyetler kuran büyük Türk Milletinin 
büyük öğretmeni, Türk öğretmeni bir partinin teke
linde değildir, kimsenin emrinde değildir Saym Ba-

I kanım; milletin öğretmenidir, millete hizmet edecek-
I tir. Evet, Cumhuriyet Halk Partiîinîn çocuğunu oku-
I tacaktır, Adalet Partilinin çocuğunu okutacaktır, 
I menrfeketimıizde azınlıklar varsa, Ermeni, Yahudi 
I varsa onların çocuklarını da okutacaktır. 
I İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sizin çocuk-
] Sarınızı da halkçı yapacak. 
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MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ben 
haîk çocuğuyum, Doğan Güneşli Bey Kırşehir Mil
letvekilli, evet Kılıç Sorgucu Bey Kırşehir MıHetve-
kili, onların içinden halka ve hakka yakın benim. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evet benim, kızmayınız. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Kıyım ol

du mu, olmadı mı? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Gelece-
ğim, oraya geleceğim beyefendi, dinleyiniz. 

Sayın Başkan, lütfen sükûnete davet ediniz. 
(BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyeniz. 
Devam ediniz Sayın Eşrefoğlu. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU '(Devamca) — Sayın 

milletvekilleri, liste bizim Adalet Partisi olarak eğitim 
tefekkürümüzdeki, eğîtîm literatürümüzdeki öğretmen 
budur. Biz öğretmeni, Türk öğretmenini TÖSVü, 
TOB - DER'ci, Ülkü'cü olduğu için değil, bu muaz
zam ve muhteşem tablonun içerisinde arıyoruz. Bu 
çizdiğim muazzam ve muhteşem tablo içerisinde gör
mek İstiyoruz. 

'MUSTAFA ŞENTÜRK '(Malatya) — Bozkunt Al 
Nail de kabul ediyor mu bunu?.. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ondan 
sorunuz. 

Biz bundan, ıbu muazzam muhteşem tablonun içe
risinde Türk öğretmenini arıyoruz. 

Sayın miMetvekiSleri; bu, eğitim, öğretim ve yö
netim tenklit edilemez demek değildir, öğretmen işle
yen düzenin aleyhinde de olsa, bu düzenin aleyhin
de konuşma yapamaz, düşüncelerini öğrencilerine tel
kin etme hakkına sahip değildir; haltta çevresine tel
kin etme hakkına sahip değildir. 

öğretmen, bir ülkede en az Devlet Başkam kau 

dar tarafsız olması gerekir. Allah şahidim iki, Yüce 
AIMı şahidim ki, size maddi ve manevi mukaddesa
tım üzerine yenilin edenim ki, 21 yıllık öğretmenlik 
hayatımda hiçbir tarafsızlık yapmadım; hiçbir tarafı 
tutmadım... (CHP sıralarından «Allah söyletiyor» ses
leri) Evet, hiçbir 'tarafı tutmadım. Evet, taraf tutma
dım, onu Doğan bey bilir; Halk Partililerden soru
nuz, bilirler onu. 

KILIÇ SORGUCU (Kırşehir) — Daha dün 100 
kişi tayin ettirdin. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Yok, 
yok. 

BAŞKAN — Karşılık vermeyin efendim, lütfen. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Türk 

öğretmeni 334 sayılı Anayasanın, 788 sayılı Memu

rin Kanununun, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu
nun, 1702 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kanunu
nun içlinde kalarak ye nihayet 1739 sayılı Temel Eği
tim Kanununun içerisinde görev yapmakla sorumlu
dur. 

Bu kanunların dışına çıktığı zaman Sayın Baka
nım da - devlet adamlığına inandığımız, kendisini 
Karma Bütçede , dinledim, itimat ettim - öğretmenin 
cihetteki hakkında Idaıii ve adli takibat yapacaktır. 
Hangi paıiti olursa olsun, hangi iktidar olursa olsun, 
mevcut kanunlarımız, yönetmeliğin, tüzüğün dışına 
çıktığı zaman eîbetteki öğretmen hakkında takibat ya
pılacaktır. Yapılmadığı takdirde, o zaman bugünkü 
anarşi olur. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Yani siz, anarşinin 
kaynağı olduğunuzu kabul ettiniz böylece. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Bakı
nız arkadaşlar, Temeli Eği'tim Kanunumuzun 43 ncü 
maddesi], öğretmenin görevini tarif ediyor : «öğret
menlik, Devletin eğitim, öğretim ve bunlarla ilgii yö-
neitim görevlerini üzerine alan, özel bir ihtisas mesle
ğidir. öğretmenler, hu görevlerini Türk Mili Eğitimi
min amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak İfa 
etmekle yükümlüdürler.» 

Demek ki 'bu kanunun, deminki arz ettiğim öğret
menlerle ilgili kanunların dışına çıkıldığı zaman, Ba
kanlık teşkilatı bunun hakkında takibat yapacaktır. 

İSMAİL AKIN {Afyonkarahisar) — Falanca öğ
retmen soruşturma yapılarak falan yere, falan göreve 
gltmâş mi diyeceksiniz, söyleyeceksiniz; öyle atma yok. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Onum 
cevabını Bakanınıza sorunuz, evet onu Bakan söyle
sin. 

Müsaade ederseniz ben sizi dinledim, hiç lâf at
madım; lütfen Siz de dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Akın, bir dakika, siz konuş
tunuz burada, Grupunuz adına da bir hatip konuştu 
burada. Bir tek çıt çıkmadan sükûnetle dinledi, lüt
fen siz de dinlemek lütfunu gösterin. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Kıyım yapıl
dı mı, yapılmadı mı? 

BAŞKAN — Efendim, herkesin bir konuşma üs-
luibu vardır. İlla herkes aynı şekilde konuşmaya mec
bur değildir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahîsar) — Sayın Baş
kan, ben ne yalan söyledim, ne de başkasına sataştım. 

BAŞKAN — Efendim, olabilir; onun konuşma üs
lubu öyledir, siz de sükûnetle dinleyin. 

Buyurun devam edin efendim. 
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MUSTAFA EŞREFOĞLU (Elvanda) — Sayın 
milletvekilleri, demin Hareket Partili arkadaşım oku
du, Ibir daha ben okuyacağım : 

«Madde 2. — Türk milli eğitiminin genel amacı, 
Türk milletinin bütün fertlerim', 

1. Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın (başlangı
cında İfadesini bulan Türk milliyetçiliğine 'bağlı...» 

Demekki, Temel Eğitünı Kanunumuzun iki esası 
vardır arkadaşlar : Birisi, Atatürk inkılapları, diğeri 
Türk mffliyetçiliğidıir. Bu liki esas Sayın Bakanım, eğer 
bizim milli eğitimimize prensip olursa, Ibugünün kav
gaları, döğüşleri biter sanıyorum. 

«Türk mülfii eğitiminin amaçlarını - devam ediyo
ruz ^ Türk mîlletinin milli, ahlaki, insarii, manevi ve 
kültüre1! değerlerini benimseyen, koruyan ve gelişti
ren; ailesini, vatanını, milletini seven, daima yücelt
meye çalışan; insan haklarına, Anayasanın başlangı
cındaki temel Ülkelere dayanan milli, demokratik, la-
yik, sosyal ıbir hukuk devleti olan Türküye Cumhuri
yetine karşı görev ve soramluluklarııjı 'bilen ve Ibunlan 
davranış haline getirmiş yurttaş olarak yetiştirmektir» 
der. 

10 ocu maddesi : «Atatürk inkılapları ve Türk mil
liyetçiliği : 

Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile...» 
•MUSTAFA ŞENTÜRK .(Malatya) — «İnkılap» 

deme, '«devrim» de de geç. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Devrîm, 
devirmektir beyefendi. İnkılabı öğrettin ıbiîntiyorsa-
iDiz. «İnkılap», devletin müesseselerini 'bugünün ve ya
rının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzeltmek 
demektir. «Devrim», devirmektir. ı(CHP sıralarından 
gülüşmeler) Görüyorsunuz ya, devrimle inkılabın ne 
olduğunu bilmliyorsunuz, millete halk dediğiniz gîbi. 

HAYDA» DEMİRTAŞ (Hatay) — Anayasada 
«Atatürk devrimleri» deniyor, Anayasayı oku, Ana
yasayı. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 
«Madde 10. — Atatürk inkılapları ve Türk milliyetçi
liği :» 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Anayasayı 
oku, öğrenememişsin. Anayasayı oku da öğren, Ana
yasa, «Atatürk devrimleri» diyor, oku. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — «...Eği
tim sistemimizin her derece ve her Küründe Siğili ders 
programları hazırlanırken ve uygulanırken, Türk 
milliyetçiliğine ve Atatürk inkılaplarına sadık kalınır 
ve bunun dışına çıkılmaz» der. 

Atatürk'ün kurduğu (Cumhuriyet Halk Partisinin 
foiir saym üyesi İzmir Buca Eğitim Enstitüsünde, üç 
gün Türkçülük yapıldığından şjikâyetçÜdir. Geçen dev
re, bu önergenin verildiği ve kabul edildiği dönemde 
'bundan şikâyet edOîmiştir. (CHP sıralarından «Ede
ceğiz tabii» sesleri) 

Evet, bir Türkiye 'Cumhuriyetinin Parlamentosu
nun üyesi, Türk Devletlinin vatandaşı ve Türk olan, 
milliyetçi Türk olan, devletin adı Türk olan bir mem
lekette üç gün Türkçülük yapıldığından şikayetçidir. 
Teessüfe şayandır bu. (CHP sıralarından gürültüler) 

İşte, Cumhuriyet Halk Partisinin prensibi vardı, 
«Ben Ibir Türküm, soyum ırkını uludur. Tuttuğum yol, 
Atatürk'ün yoludur» diyorsunuz; saptı mı yolunuz, 
sapıttınız mı? <JAP sıralarından «Bravo» sesleri) Hani 
Atatürkçü, hani Atatürkçü Halk Partisi, nerede? Ta
bii, yeni Halk Partisisiniz, tamam. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Türkiye'de 
«Türküm» diye Türkçülük yapılamaz. 

BAŞKAN — Lütfen, sükûnetle konuşun saym ha
tip, lütfen. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Sapittı bu 
adam, sapıttı. 

AYHAN ALTUĞ (Istaribul) — Saym Başkan, sö
zünü geri alsın. «Sapıttı» Sözünü geri alsın, kendisi 
sapıttı. 

MUSTAFA EŞREFOĞUU (Devamla) — Saym 
miiletvekiMeri, sapıtan sizsiniz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Saym (Başkan, 
sataşma yapıyor, söz istiyoruz. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sapı
tan ve sataşan sizsiniz. (CHP şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Bu mü-
tecavizkri susturun Saym Başkan. 

AYHAN ALTUĞ (îstaribul) — Sapıtarak konuşu
yorsun, sapıttın. 

BAŞKAN — Lütfen saym hatjp, siz de tahrik edi
ci kelime sarf etmeyin. Devam edin. 

AYHAN ALTUĞ (Îstaribul) — Saprttm, sen sa-
pitttn. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sataşı
yorsunuz, Iben buraya çıktığımdan heri sataşıyorsu
nuz. (CHP şualarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edim 
konuşmanıza efendim. 

Siz de, lütfen dinleyin efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayım 

mMetvekiHeri, Saym Başkan, 'bazı siyasi partner Türk 
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gençliğinin gücünden faydalanmak, Türk öğretaenii-
nıin misyonundan faydalanmak içün hem Türk genç
liğine, Türk öğretmeriiııe, Devlet dairelerine e! at
mışlardır; bunları politikanın, günlük politikanın içi
ne çekmişlerdir. 

Sayın Başkan, gerçek 'bu iken; dön Bültçe Komis
yonunda da, Mi l i Eğitimden daha zliyade poKtilka ya
pıldığından şikâyet edfö'di. Evet, bugün hakükaii'en okul
larımızda poffitika vardır. İlkokullardan üniversiteye 
kadar politika girdiğini, siyasi politika gfirdiğinli dün 
Bültçe Plan Kondisyonunda her partili bunu söylemiş
tir. Her paıröi bunu söylemliştir; ama gerçek şudur 
ki, Türk öğrertmeninli, Türk gencini, hâkimini, heki
mini, tüm 'Devlet dairefelini politikanın içline sokan 
hiçlbir zaman DP ve AP olmamıştır ve olmayacaktır. 
Bunu biliniz. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — İktidar olma
dık ki, İktidar izsiniz, 27 senedür 'iktidardasınız. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 
politikayı eğitimin, öğretimin Devlet müesse'seteııine 
sokanlar bilmelidirler ki; önce kendileri zarar göre
ceklerdir; geçici bir başarı elde edülelbilir; ama bu
nun İstikbali karanlıktır. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Ali Naili Be
ye sorar mısın? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ali Naili 
avukattır. Ben onun avukatı değilim. 

BAŞKAN — Karşılık vermeyin 'safyın hatip, çün
kü Süreniz dolmaktadır. Devam edin konuşmanıza. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partililer müsaade buyurur
sanız, sataşmazsanız, kısaca bit şeyim kaldı, bumu 
arz edeyim 'ineceğim. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililer, sayın milletve
killeri, önerge sahibi Sayın milletvekilleri, peşin hü
kümlerle sadece sadace Adalet Partisi ve onun hükü
metlerini kötülemek için bu teklifi getirdiler, burada 
münakaşa ve münazara yapıyoruz, konuşuyoruz, tar
tışıyoruz. Gerçek şudur ki, inşallah bir çıkış yolu bu
lacağız ama, bu öğretmene kıyım, sürüm, sürgünlük 
bizim zamanımızda olmamıştır. İleride rakamlar ve
receğim; onu duyunca utanacaksınız. DP ve Adalet 
Partisi Hükümetleri Türk Milli Eğitimine büyük hiz
metler yapmıştır. Bakınız sayıyorum: DP ve AP Hü
kümetleri Türk gencini, Türk öğretmenini, Türk hâ
kimini, hekimini hiçbir zaman politikanın içine çek
meyi düşünmemiştir, bunu suç saymıştır ve günah 
saymıştır. Evet, Türk öğretmenine, sizin yirmi Ura 
maaşla yirmi yıl köye mahkûm ettiğiniz Türk öğret

menine şahsiyet vermiştir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar. CHP sıralarından «Köye hizmet et
mekten kıvanç duyarız» sesleri.) 

Türk Milli Eğitim tarihinde mucize yaratmıştır; 
okulsuz köy bırakmayan, öğretmensiz öğrenci bırak
mayan Hükümetler Adalet Partilidir. Elinizi vicdanı
nıza korsanız, bu hakikati görürsünüz; varsa... 

BAŞKANv— Sayın hatip, konuşmanızı toparlayın 
lütfen, 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Her ilde 
üniversite, her ilçede lise ve birkaç lise, her köyde 
okul düşüncesini AP getirmiştir. 420 bin öğretmene 
kadroyu AP Hükümetleri vermiştir. 

İSMET ATALAY (Kars) — Kırşehirde üniver
site var mı? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — İlköğ
retimi sekiz yıla çıkaran AP Hükümetleri olmuştur. 
Tüm öğretmenlerin, tüm devlet memurlarının maaş
larına birkaç kere zammı, yüzde yüz zammı yapan, 
bin lira gibi net yakacak ve kira bedeli zammını yapan 
AP Hükümetleri olmuştur ve vatan yüzeylinde 160 
eğitim burcu halinde yükselen, memleket idealine ve 
istikbaline ümit ve ışık tutan 128 bin öğrenciyi sine
sinde taşıyan öğretmen okullarının sayışım ve açılışı
nı Adalet Partisi çıkarmıştır bu sayıya. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Üniversiteleri kim 
kapatta 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirin Sayın hatip. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet bi

tiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, bakınız Cumhuriyet Halk 

Partisi ne yapmıştır? Her fırsattan istifade ederek, öğ-
retmen'i, tüm devlet memurlarını politikanın içine çek
miştir. Balanız bir rakam vereceğim utanacaksınız. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
biraz terbiyeli konuşsun. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — 57 ilin.. 
(CHP sıralarından gürültüler)... Tekrar ediyorum 57 
ilin Milli Eğitim Müdürünü idari, adli takibat yap
madan alan hükümet sizin liükümetinizdir. Yüz kara-
sıdır bu, Türk Milli Eğitimine kurşundur bu.. (CHP 
sıralarından gürültüler, AP sıralarından alkışlar.) 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Yüz karası olan 
kışın ortasında öğretmen sürmektir. Utan biraz. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım, lütfen bitiriniz konuşmanızı. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) —.270 li
yakatli müdürü, 975 öğretmeni idari, adli takibat yap-
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madan, «sen bize ayak uyduramıyorsun» diyerek sü
ren, kıyan, zulmeden hükümet sizin hükümetinizdir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın ha
tip. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Mah
cup oldunuz değil mi? Mahcup oldunuz. (AP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın hatip, 
lütfen. Bitmiştir konuşmanız. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Yalan söylü
yorsun, yalan. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlarım. Sayın Baka
nıma bir arzum olacaktır. Bakınız, Sayın Bakanıma 
şu arzumu sunuyorum; bir Türk Öğretmeni olarak, bir 
parlamenter olarak, Milli Eğitim Komisyonu Başka
nı olarak, kendisini dinledim; dinledim ve iyi niyetli 
olduğunu öğrendim. Milli Eğitime getireceği iyi ni
yetli kanunlara yardımcı olacağız. Her zaman, bir 
partinin veya bir derneğin emrine girmediği zaman, 
Türk milli eğitimine hizmet ettiği zaman onunla be
raber olacağız. 

Milli Eğitimimizde iki esas vardır: Birincisi; Ata
türk inkılaplarına, ikincisi, Türk milliyetçiliğine sa
hip çıkmak suretiyle Milli Eğitimimize yön ve şe
kil verebiliriz, bu anarşiyi önleyebiliriz. (CHP sıra
larından gürültüler.) Ne kadar laf atarsanız atınız... 

Hepinizi, Sayın Başkanı, Sayın Bakanı, çok de-
ğerM Adalet Partfli, Halk Partili, Milli Selâmet Par
tili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımı selam
lıyorum. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
FERHAT ARSLANTAŞ (tzmir) — Sayın Baş

kan, teessüfe kadar varan, şahsım hakkında sataşma 
vardır. 

BAŞKAN — Sataşma şahsınıza yapılmadı. 

FERHAT ARSLANTAŞ (izmir) — Sayın Başkan, 
teessüfleri de içeren boyutlara vardı. 

BAŞKAN — Sayın Arslantaş, lütfen oturun. 
[FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Saym Baş

kan, söz vermeniz lazım. Çok kısa, 
BAŞKAN — Başkanlık, şahsınıza bir tecavüzün 

olduğu kanaatinde değildir. 
FERHAT ARSLANTAŞ (îzmir) — «Teessüf et

mek» tecavüz değil midir Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, devamlı müdahaleler neti

cesinde bazen insan gayri ihtiyari söyleyebilir. 

FERHAT ARSLANTAŞ (tzmir) — Sayın Baş
kan, söylenen söz bana ait. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, 
Şahsı adına Sayın Rahmi Kumaş, buyurun efen

dim. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Az önce burada Adalet Partisi Grupu adına konu

şan değerli milletvekili arkadaşımız, «Vatan, millet, 
Sakarya» edebiyatıyla konuştu ve arkadaşımız kür
süye çıktığı zaman, ben sanıyordum ki, çantası, kitap
ları, dosyalarıyla, belgelere dayanarak bir çeşit, kendi 
iktidarlarına yöneltilmiş kıyım suçlamasını karşıîık-
landıracak. Ne yazık ki, bu konuda herhangi bir şey 
tiöylememiş, bir gösteriş içerisinde bulunmuştur ve Sa
yın Başkana da özellikle söylüyorum, tam 29 daki
ka konuşmuştur burada Adalet Partisinin sözcüsü. 
İnanmazsa teypten çözdürür, kaç dakika sürdüğünü 
görür. 

Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu adına 
heyecanla konuşan arkadaşımızın, öğretmenlik mes
leğinin nitelikleri hakkında söylediklerine katılmamak 
elde değil. Fakat, «Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz; 
şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde» demiş Ziya Pa
şa. Bunların sözünü yapmışlar, eylemini, tıpkı bu Ge
nel Görüşme önergesini veren değerli arkadaşım İs
mail Akın'ın anlattığı gibi yapmışlardır ve kendilerine 
«AK Naili Erdem'den ne haber» diye sorulduğunda, 
«Ona sorun» demişlerdir. Aslında bu Genel Görüş
me, bir yerde o bakan ile onun arkasından gelen Na-
hit Menteşe'nin Millet Meclisinde yargılanması nite
liğinde bir Genel Görüşme olmalıdır; fakat ne yazık 
ki öyle olamadı. 

Ali Naili Erdem'in Bakanlığındaki atamalarından 
habersiz konuşmuştur Adalet Partisi Grupu adına ko
nuşan kişi; hiç haberi olmadan konuşmuştur. Sanki 
o atamalar Türkiye'de olmamış, ayda olmuş da bura
da heyecanla - konuşmamın başında belirttiğim gi
bi - vatan, millet, Sakarya diye katmış karıştırmıştır 
her şeyi birbirine. 

Eğitim enstitüleri müdürlerinin, genellikle bir öğ
retmen okulları genel müdürünün döneminde, faşist 
bir partinin savaşçıları durumunda bırakıldığı, buna 
göre eğitim enstitülerine yön verildiğin1] bilmezlikten 
gelerek konuştu. Kendilerine bir öğüdüm var: Dünkü 
Hürriyet Gazetesini açsınlar, orta sayfada eğitim ens
titüsü müdürlerinin Danıştay kararına karşı, eğitim 
enstitülerine eşkıyalık yoluyla alınan öğrenciler konu
sundaki görüşlerim okusunlar. Orada göreceksiniz ki, 
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çoğunda devlet memurunun devlete saygısı kavramı 
yoktur arkadaşlarım. 

Sayın Bakandan şunu istiyorum; Bu kişiler Dev
letin emrinde olup, oralarda müdür olarak görev yap
mamaktadırlar. Bu kişiler Anayasa sınırlan içerisinde 
değil, bir partinin anlayışı, faşist bir anlayıştır, o sı
nırlar içerisinde görev yapmaktadırlar ve o sınırlan 
zorla öğrencilere kabul ettirmek istemektedirler. 

Burada faşizm ve şeriatçılık adına söylenenlere do
kunmayacağım, onları muhatap dahi saymayacağız. 
Türk halkı faşizmi ezecektir, her türlü diktatörlüğü 
ezecektir. Yalnız..* 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Türk halkı 
komünizmi de ezecektir, 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Onu bizim al
dığımız tedbirlerle önleyeceğiz arkadaşlar. En güzel 
biz önleyeceğiz onu ve ezilecek tabii. 

Arkadaşlarım, şunu söylüyorum size ve özellikle 
Adalet Partisinin sayın sözcüsüne; Trabzon Merkez 
Ortaokulu Müdürü Tayyar Cebiroğlu'nun günahı 
neydi ki oradan alınıyor, Atatürk Ortaokuluna veri
liyor, Danıştay karan olduğu halde bir başka il'e sür
güne gönderiliyor? 

Buraya dokunmuşken, Adalet Partisi Grupu adına 
konuşan arkadaşımızın sürgün kavramıyla da birleş-
mediğimizi anlatacağız, Yurdumuzun her toprağı bi-ı 
zim için değerlidir. Sürgün edilmek, Tunceli'ye, Ela-
zıya gönderilmek anlamında değildir, Trabzon'a gön
derilmek anlamında değildir. O öğretmeni, kendi ya
şam koşullarından zorla ayınp, bir başka ortama gön
dermenin adıdır. Yoksa, yurdun dört bir yanı birdir 
bizim için. Bu bütünlüğü sağlamak durumundadır 
Cumhuriyet Hükümetimiz ve sağlayacaktır da. Do-
ğu'ya özellikle öncelik tanıyarak, 

Ö hakle, sürgün üzerinde bile yeterince bilgisi 
yoktu bu arkadaşımızın. 

Affan Kitapçıoğlu Lisesi Müdürü ne için alın
mıştır? Trabzon Lisesi Müdürü Kemalettin Dilâver 
oradan alınıp Keşap Ortaokuluna süriilmüş, Danıştay 
karan olduğu halde yerine getirilmemiştir. 

Trabzon Milli Eğitim Müdürü görevinden alın
mış, Kahramanmaraş'a müfettiş Olarak verilmiştir. 
Danıştay kararı var, uygulayan yok. Çünkü yasaya, 
Yüksek Mahkemeye saygı kavramını, ne yazık ki Ada
let Partililerin Milli Eğitim Bakanlarında göremedik. 
Kendi partilerine saygı görmedik, başka partilere say
gı duydular. 

I Sevgili arkadaşlanm, Trabzon öğretmen Lisesin
den, benim sınıf arkadaşım rahmetli Osman Coşkun 
Çelebi, Cumhuriyet Ortaokuluna neden sürüldü, ora
dan uzaklaştırıldı; milliyetçilik adına mı? Ye bu 
üzüntüler sonucu ona Danıştay karan aldığımız halde, 
arkadaşımız genç yaşında, benim yaşımda mezara 
gitmiştir arkadaşlanm. Bu faşist baskıların altında 
ezilmiş gitmiştir. 

Affan Kitapçıoğlu Lisesi öğretmeni Kemal Uzun, 
İmam Hatip Lisesine zorla gönderilmiştir, öğretmen 
Okulu Müdürü Mustafa Kara oradan alınmış ve o 
okulun başına sizin Milli Eğitim Bakanınız Ali Naili 
Erdem bir kişiyi getirmiştir, o kişi ki, iki yd Trabzon 
Asliye Ceza Mahkemesinden hüküm giymiştir. O kişi 
ki, bir yd Giresun Asliye Ceza Mahkemesinden hü
küm giymiştir ve şimdi kaçaktır. İşte atamalarınızın 
içyüzü budur arkadaşlarım. Bunu özellikle İçişleri Ba
kanının araştınp (Yurt dışına kaçırmışsınız, ben o gö
rüşteyim, öyle haber aldım) yurt içerisinde ise, onun 
alınmasını istiyoruz. 

Sevgili arkadaşlanm, Vakfıkebir Lisesinden Meh
met Kâmiloğlu, Şevket Güç, Burhan Aşçı, Müzeyyen 
Gönüller neden alınmışlardır? 

Vakfıkebir Lisesi Müdürü Avni Molla Mehmet-
oğlu buradan almıyor, Fındıklı'ya sürülüyor; Danış
tay karan almıyor, uygulanmıyor. 

Tonya Lisesi Müdürü oradan almıyor, Balıkesir'e 
sürgün ediliyor. 

Beşikdüzü Kız Öğretmen Lisesinden Mehmet Ku-
leyin alınıyor, bir başka liseye veriliyor, oradan da 
bir başka ile. Aynı okuldan Özgül Kızıldağ, Ülker 
Kaya alınıyor, başka başka yerlere sürülüyor. Bu 
genç bayan öğretmenler stajyer durumunda. Bu mu 
milliyetçilik? Bu mu ahlak? 

Sevgili arkadaşlanm, Vakfdcebir Lisesi Müdürü 
Osman Yamak oradan almıyor, bir başka yere veri
liyor. 

Yomra Merkez İlkokulu Müdürü Bahri Mataracı 
I buradan alınıp bir başka yere veriliyor. 

Akçaabat Lisesi Müdürü Haydar Gedikoğlu bu-
I radan alınıyor, Tonya Lisesine sürgün ediliyor, Danış-
I tay karanna uyduk diye bir başka ile veriliyor. 

Sürmene Çamburnu Ortaokulu Müdürü Mehmet 
Ezber buradan alınıyor, Ataköy Ortaokuluna sür-

I gün ediliyor Danıştay karan olduğu halde. Şimdi de 
Tunceli'ye sürgününü çıkarmış ikinci Milliyetçi Cep-

I hc Hükümeti; fakat saygıdeğer Başbakanımız Ece-
vit'in genelgesi uyannca gidememiştir; böylece bu 

J sürgünden kurtulmuş. 

476 — 
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Çaykara Lisesi Müdürü Hamit Topaloğlu, oradan 
alınıp bir başka yere gönderiliyor. Hakkında Danış
tay kararı olduğu halde, uygulanmıyor. 

Of Halk Eğitim Müdürü Ali Taka, buradan alı
nıp bir başka yere veriliyor ve Birinci ve İkinci Mil
liyetçi Cephe Hükümetleri döneminde, Anayasaya, 
çağcıl bilim ve düşünceye aykırı olan bir eğitim uy
gulaması sürdürülüyor, faşist bir partinin savaşçıları 
yetiştirilmek isteniyor, eğitim ve öğretim kişisel değil 
arkadaşlarım. 

31 Mart 1975 sonrası uygulama budur. Ve arka
daşlarım, 12 Mart döneminde Anayasa değiştiriliyor. 
Türk öğretmeninin grevsiz, toplusözleşmesiz, sendika 
hakkı dahi - bütün kamu görevlilerinin elinden alın
dığı gibi - elinden alınıyor; fakat o zamanki Anaya
sa koyucu bile, 20 Eylül 1971 gün ve 1488 sayılı 
Anayasanın geçici 16 ncı maddesiyle altı ay içerisinde 
Yüce Meclislere bir görev yüklüyor; bu konuda, ka
mu görevlilerinin örgütlenmesiyle ilgili özel bir yasa 
çıkarılsın diye. O zamandan bu yana bu yasa çıka
rılmadı; tam tersine, öğretmen örgütlerinin, devrim
cilerin başındakiler; bu kurullarda çalışanlar kıyılmış
lardır, TÖB - DER Genel Başkam kıyılmıştır, Trab
zon'da TÖB - DER Şubesi Yönetim Kurulu arka ar
kaya, özellikle ilkokul öğretmenlerinden oluşan bu 
yönetim kurulu üyeleri kıyılmışlar, başka illere gön
derilmişlerdir. Eğer bu uygulamaları bilseydi Adalet 
Partisinin heyecanlı sayın sözcüsü, sanırım burada bu 
sözleri yapamazdı. Biliyordu; ama bilmezlikten geli
yordu, bu da onların bir özelliği olsa gerek arkadaş
larım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Birinci ve İkinci Mil
liyetçi Cephe Hükümetleri döneminde sürdürülen uy
gulamalar, Anayasa boyutları içerisinde yüksek 
mahkeme kararlarıyla durdurulmuştur ama; tümüyle 
değil. Suçladıkları Danıştay hakkında dahi öğrenme
leri için bir şey söyleyeceğim: 1975 - 1976 adalet yı
lında Danıştayda 89 503 dava açılmış, 25 bininde yü
rütmeyi durdurma istenmiştir ve Danıştay 4 bininde 
yürütmeyi durdurmayı kabul etmiştir. Yürütmeyi dur
durmayı kabul etmesi demek, bu davaları, bir bakıma, 
sonunda idare aleyhinde bitirecek demektir. Yani 
davacı lehinde bitecek demektir. Bu anlama gelir. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayın. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — AP sözcüsüne 
10 dakika verdiniz ama; benimki biraz sonra dolacak. 
Bitireceğim. 

Bu 4 bin yürütmeyi durdurma kararının 1 006 ta
nesini Hükümet aleyhinde bitirmiştir. Rakamlar or
tadadır, gitsinler Danıştayda inceleme yapsınlar; fa
kat Sayın Demirel, Cephe hükümetlerinin Milli Eği
tim bakanlıklarının başına öyle Milli Eğitim bakan
ları oturtmuş ki, «Ben aldım olur dediler ve Damştay 
da olmaz dedi» ve sonunda bu Milli Eğitim bakanları 
da Milli Eğitim Bakanlığı sahnesinden silinip gitti
ler, Tarih onları, Türk öğretmenini kıyan, Türk öğ
retmenini birbirine düşüren zalimler olarak adlandıra-
caktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Kişisel olarak konuşmak isteyen Sayın Abdurrah-

man Oğultürk, buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ülkemizde öğretmen kıyımları, yüzlerce, binlerce 
somut örnekleriyle bir bir bu kürsüden açıklanmıştır. 

Birinci ve İkinci Cephe Hükümetinin sürdürdü
ğü gereksiz, dayanaksız ve yasal olmayan öğretmen 
kıyımı sonucunda Türk eğitim - öğretim hayatı büyük 
bir çıkmazın içine sokulmuştur. 

1975 - 1976 ve 1976 -1977 öğretim dönemleri hoy
ratça heba edilmiş, 1977 - 1978 öğretim ydı da umut 
vermeyecek bir ortama getirilmiştir. 

Ülkede öğretmen kıyımının meydana getirdiği 
uğultulu ve gürültülü bir ortamda öğretmenlere yö
neltilen faşist baskı ve saldırüar, çoğu yerlerde eği
tim - öğretim yapma olanağını tümüyle ortadan kal
dırmıştır. Büyük olaylar küçük, önemli olaylar önem
siz bir görüntü içine büründürülerek, gerçekçi bir de
ğerlendirme yapmaktan özenle kaçınılmıştır, öğret
menle ve öğretmeni sürmekle hırsım alamayanlar, 
baskı, zulüm ve sobataj eylemlerini sürdürerek, eği
tim cinayeti denilecek bir noktaya gelmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, egemen güçler, halk çocuk
larının ve halkın eğitim görmesini, yaşamındaki çar
pık çelişkileri bilmesini, toplumsal değerleri tanıma
sını hazmedemezler. Cahil kalan toplumların kolay
ca yönetimim kendi sınıflarının menfaatleri doğrul
tusunda yönlendirmek için, elbetteki o topluma ışık 
olacak öğretmene saldırmaktan başka çareleri yok
tur. 

Onun içindir ki, yıllarca horlanan, ezilen, sürülen 
en büyük toplum kesimi öğretmen kesimi olmuştur. 
Onun içindir ki, öğretmem halktan soyutlamak iste-
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yenler, çağ dışı baskı yöntemleriyle susturmak iste
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, her ulusun terbiyesinde öğ
retmene saygı esası vardır. Uluslar geleceğim öğret
menlerinin mimarisi üzerine kurmuşlardır. Büyük kur
tarıcı Atatürk, «Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır» demekle, ulusumuzun büyük güvence kay
nağı olan Türk gençliğini öğretmene emanet etmiş
tir. Öğretmene saygı, halka saygıdır. Öğretmene say
gısızlık, halka ve bilime saygısızlıktır. 

Görülüyor ki, değerli arkadaşlar, öğretmenle halk 
bu ülkede iç içe yaşamaktadır. Halkını seven, halkı
nın aydınlanmasını isteyen her iktidar, her şeyden 
önce öğretmenin her denli politika oyunundan uzak 
tutulmasını sağlamak zorundadır. Bunu sağlayama
yan iktidarlar, halkın gerçek sorunlarına eğilmeyi 
göze alamayan iktidarlardır. 

Öğretmen, eğitimin temel öğelerinden biridir. Öğ
retmen, sosyal, siyasal ve ekonomik yönden büyük 
sıkıntılar içine sokulmuştur. Yapılan sürgünlerle öğ
retmenin demokratik hareket etme ve öğretme öz
gürlüğü elinden alınmıştır. 

Öğretmenlik» mahiyeti ve konusu itibarıyla ken
dine özgü anlam taşıyan, büyük sorumluluk yüklenen 
bir meslektir. Bir varlık kendi kendine büyüyüp ge
lişirken, bir şekil verici, bin İslah ediciden daha önem
lidir. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, topluma 
şekil veren, geleceğin teminatı olan yavrularımızı yurt 
ve ulus yararına şekillendiren, öğretmendir. 

Öğretmenin dersanede en büyük aracı huzur ve 
sevgi olmalıdır. Çünkü, gerçek eğitim sevgiye daya
nır. Kendisini sevmediğimiz, kendi sorunlarıyla ya
kından ilgilenmediğimiz öğretmenin, toplumun gele
ceğini hazırlamada, yetiştirmede ne dendi görevini ye
rine getireceğini yüce takdirlerinize sunmak istiyo
rum. 

Yeniden ülkemizde sağlıklı bir toplum yaratmak 
istiyorsak, hep birlikte, elbirliği ile öğretmenin rahat
ça konuşmasını sağlamalıyız. Öğretmenin konuşa
madığı bir ülkede demokrasi arızalıdır, hatta yok de
nilecek bir noktadadır. 

Eğitim alanındaki eşitsizlikler süratle ortadan kal
dırılarak, eğitimci topluluğun yaşam koşullarının iyi 
bir düzeye getirilmesi gereklidir. Öğretmenin yaşamı 
ve işlevi rastlantılara bırakılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmen, siyasi iktidarla
rın topu olmaktan kurtarılmalıdır. Ümit ve temenni 
ediyorum ki, yeni Hükümet, tüm kamu görevlileriyle 

birlikte öğretmen toplumunda da açılan derin yara 
ve hasarı süratle onaracak, huzur ve güven içinde ye
ni bir çalışma ortamı yaratacaktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yeni kıyıma baş
layacaktır... 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Devamla) — 
Gerekirse tabii! Bu memleketi faşist bir ortama ge
tiren iktidarların arızalarım düzeltecektir elbette; ona 
inanıyor, ona güveniyoruz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen, Umu
mi Heyete hitap ediniz. (AP sıralarından gütültüler) 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Devamla) — 
Evet, süratle Danıştay kararlarını uygulayacağına ina
nıyoruz bu Hükümetin; sizin yaptıklarınız gibi değil. 
(AP sıralarından gütültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Devamla) — 

Burada içimizde oturan, elinde Danıştay kararı olan 
arkadaşlarımız var. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenle birlikte tüm çalı
şanları yasal güvence altına alarak, onları sendikal 
hakka kavuşturacağına inanıyoruz yeni Hükümetimi
zin. Aksi takdirde, geleceğimize güvenle bakabilme
nin başka hiçbir yolu kalmamıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nahit Menteşe; «Sayın İsmail Akın konuş

malarında ismimden bahsederek, partizanca ve Ana
yasanın, aile parçalanmaz hükmüne aykırı davranış
larda bulunmuştur» demektedir. Yine, «Sayın Ferhat 
Arslantaş gaddarca davranışta bulunduğumuzu, zu
lüm yaptığımızı ifade etmişlerdir. Son olarak da Sa
yın Rahmi Kumaş beni kasdederek aynı minval üze
re ağır sözler sarf etmiştir» demektedir. Bu bakım
dan söz istiyor. 

Buyurun Sayın Menteşe. (AP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Menteşe. 

Lütfen aynı çerçeve içinde bulunmanızı rica ediyo
rum. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın İsmail Akın 
ve 9 arkadaşı, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda Anayasanın 83 nci mad
desi gereğince hakkımda Genel Görüşme açılmasını 
istemişlerdir. Bu Genel Görüşmenin açılıp açılmaması 
müzakeresi 3 Ocak 1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Ancak, Sayın Başkan, geçen defa Sayın Necdet 
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Uğur'un bulunmaması nedeniyle bu Genel Görüş
meyi erteledi. Fakat ne gariptir ki, daha evvel bura
da başkanlık yapan bir arkadaşımız, biz müstafi ol
duğumuz halde, Demire! Hükümeti 31 Aralık 1977'de 
istifa etmiştir, 3 . 1 . 1978'de Genel Görüşmede bu
rada bulunmamamıza rağmen, Genel Görüşmenin 
açılmasına karar verilmiştir. 

Anayasanın 88 nci maddesi denetim yollarından 
saymıştır Genel Görüşmeyi. Ortada bir hükümet bu
lunmadığına göre, geçen defa alınan karar hatalıdır 
ve Anayasaya aykırıdır; bunu evvelemirde belirtmek 
isterim. 

Saniyen, Sayın Başkan, burada hakkımda, gerek 
önergede ve gerekse sayın hatiplerin beyanlarında 
haksız birtakım tarizlerde bulunuldu. Bunları reddet
tiğimi peşin olarak ifade etmek isterim. 

Biz Milli Eğitim Bakanlığını devraldığımız zaman 
koridorlarda âdeta kavga vardı. Bir manga asker, 
jandarma, polisler diziliyorlardı. O ortam içinde Mil
li Eğitim Bakanlığını devraldık. Jandarmayı, polisi 
bir tarafa ittik, o kavga ve gürültü dindi. (CHP sı
ralarından «Kimden devralmıştınız?» sesleri) 

Saym Üstündağ'dan devralmıştım. (CHP sırala
rından «Ali Naili Erdem'den devraldınız» sesleri) 

HÜSEYÎN ERKANLI (Tunceü) — Siz parlamen
terleri kabul etmiyordunuz yamnıza. 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. 

NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, Bakanlığı deruhte ettikten sonra de-
faatla beyanda bulundum; Bakanldcta tarafsız icrayı 
sürdüreceğim dedim ve bu çok zaman, ortaklarımız
dan dahi bize tarize vesile oldu. Esasen taraf ne? 
Taraf, elbette taraf. Kimin yanında Bakan? Devletin 
yanında olacak. Bütün meselelere Devlet açısından 
bakacaktır. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Siz Adalet 
Partisi yanmda oldunuz. 

NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Onun için şu 
milliyetçi, bunun karşısında burada dövüşüyorlarsa; 
o zaman ben tarafsız hareket etmek mecburiyetinde
yim ve bunu uyguladım değerli arkadaşlarım. Her bi
riniz, saym muhalefet milletvekilleri, her zaman çe
şitli şekillerde bana muhatap olmuşlardır. Rahatlıkla 
Bakanlığa gelmişlerdir ve arkadaşlarımızın her mese
lesi üzerine eğilmişizdir. 

Siyasi partiler öğretmenin üzerinden ellerini çek
sin istemişimdir, öğretmenin tarafsız olması bizim 
için prensip. Değerli arkadaşlarım, elbette Anayasa 
gereğince düşünce serbestisi olacak, birtakım fikirler 

olacak, Devletin işleyişi hakkında öğretmenin birta
kım fikri olacak, buna bir şey demiyoruz; ama öğret
men partizanlık yapmayacaktır. Partizanlık yaptığı 
takdirde karşısında olacağız. 

Ben de öğretmenlik yaptım; belki aramızda bil
meyen arkadaşlarımız vardır, 5 - 6 sene öğretmenlik 
yaptım; hem de Parti Başkanı olduğum halde. Mek
tebe giderken, okula giderken Adalet Partisi rozetini 
çıkarır arkaya takardım ve muallimler meclisinde 
politika yapıldığı zaman, benden bir tek politik söz 
sâdır olmamıştır; öğrencilerime aynı şekilde. 

Benim bir siyasi fikrim yok mu? Açık; ama öğ
retmen tedris ederken, öğrenimde bulunur öğretirken, 
tarafsız olmak mecburiyetindedir; hep bunu uygula-
mışımdır. Burada bu hususu bilen, Aydın'da bu ic
raatımızı da bilen arkadaşlarımız öğretmenlik yaptı
ğım zaman bunu hep bilirler. 

FERHAT ARSLANTAŞ (izmir) — Belgeler var; 
çıkardık, gösterdik. 

NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Belgelere de 
cevap vereceğim değerli arkadaşım. 

Milli Eğitim Bakanlığına, milletin ümidi ve ge
leceğin teminatı olan genç kuşakların yetiştirilmesin
de, milli kalkınma hamlelelerimizin başarıya ulaş
masında, ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında 
çok önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı bu gibi önemli bir görevle yü
kümlü bulunmaktadır. 

Uluslararası yarışmanın hızla devam ettiği çağı
mızda, ülkemizin, Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için, zaman 
ve imkân kaybetmeden her kademedeki eğitim ku
ruluşlarımızda sağlıklı, düzenli, ahenkli ve verimli bir 
çalışmanın yapılmasına ihtiyaç olduğunu kabul etmi
şizdir. 

Her konuşmamızda ve genelgelerimizde «Öğretim 
ve öğrenimin ortak amacı mücerret eğitim değil, milli 
eğitimdir» demişizdir. Çünkü, eğitimin milliliği, dev
letin milliliği inancından ayrılamaz. 

Eğitim kurumlarında... 

CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Türkeş'in ba
basını da sorarak mı? 

NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Ona da gele
ceğim. 

Eğitim kurumlarında genç nesillerin yetiştirilme
sinde yabancı ideolojik akımların, bölücülüğün ve 
taklitçiliğin yayılışına hiçbir şekilde müsaade edile
mez, edilmemiştir ve seyirci kalınmamıştır. Milli var
lığımızın kaynağı ve cevheri olan çocuklarımız, bü-



M. Meclisi B : 98 26 . 1 . 1978 O : 1 

yük Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletimizin kur- ] 
duğu Türkiye Cumhuriyetine, Anayasadaki temel ni
telikleriyle birlikte sahip olacaklardır demişiz. Milli 
eğitimde temel hedefi şöyle çizmişiz. Esasen Temel 
Eğitim Kanununda bu vardır : 

«Milletimizin bütün fertlerini, Türk milletinin mil
li, manevi, ahlaki, insani, sosyal ve kültürel değerle
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, va
tanını ve milletini seven ve bunları daima yüceltme
ye çalışan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve so
rumluluklarını bilen ve bunları davramş haline ge
tirmiş, büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden, mil
letimizin geleceğine güvenle bakan, milli şahsiyeti 
müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlığa 
örnek olmayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiştir
mek» 

Hedef bu olmuştur, bu olmalıdır devamlı şekilde. 
Arkadaşımızın birisi, «O kanun 12 Mart sonrası çık
tı» dediler. Kanun, kanundur muhterem arkadaşla
rım. Eğer güçleri yetiyorsa, gelirler, bu kanunu de
ğiştirirler, kendi saptadıkları hedefi koyarlar. 

Türk öğretmeninin, Türk çocuklarının üstün kabi
liyet ve hasletlerinin, Devletimizi güçlü ve milletimi
zi müreffeh yapmak için en büyük hayat kaynağı 
olduğunu, hepimizin kabul etmesi icabetmektedir. 
Türk öğretmeninin başta bunu kabul etmesi icabet
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, el ele vererek, birlik ve I 
beraberliğimizi koruyarak, kin, husumet, kavga yeri- { 
ne karşılıklı sevgi, saygı ve barışı eğitim ordusunda I 
da sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu ilke olarak ka
bul etmeliyiz. 

Tayin ve nakiller konusunda, değerli arkadaşla
rım burada beyanda bulundular. Tayin ve nakilleri 
yaparken, hiçbir zaman partizan açıyı kullanmadık. 
«Anayasayı, aile bütünlüğünü parçalayıcı davranışta 
bulunmuştur» dediler değerli arkadaşlarım. Bu ifti
rayı sureti katiyede kabullenmem mümkün değildir. 

Esasen, sadece ortaöğretimde 15 gün içinde 5 bin
den fazla, eş nedeniyle, kendi istekleriyle ve muay
yen müddeti geçirdikleri için öğretmen nakilleri ya
pılmıştır. } 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Dilekçeleri j 
yok efendim. 

NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Dilekçeleriyle. 
CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — İstanbul'da 

kaç tane müdür değiştirdiniz? 
NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Onlara da ge- | 

leceğim; bir saniyenizi rica edeceğim, bir dakika sab- i 
redin. 1 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — İsimlerini ve
ririz, isimlerim. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bir dakika sab
rediniz; ben sizi sabırla dinlerim, hiçbir zaman laf 
atmam. Görürsünüz; ben sizi hep dinlerim, ne Ba
kanlar Kurulu sıralarında oturduğum zaman, ne de 
buradan laf atmam. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gündemi bitirmemiz için, 
lütfen müdahale etmeyin, konuşmalar bitsin. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben buraya geldiğim zaman, başıma her 
zaman üşüşürdünüz. Hatta hatırlıyorum, burada bir 
müdürden şikâyet etmişti değerli Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım; demişlerdi ki : «Bu, kızlarımı
za sataştı» Ben, «bunu tahkik ettireceğim» dedim. 
«Bize inanmıyor musunuz» dediler; sanırım içinizden 
bazı arkadaşlar. Fevkalade üzüldüm, üzülürüm; de
dim ki, arkadaşlarımızın kızlarına karşı kötü söz söy
lenmesinden bir hükümet üyesi olarak hakikaten ıs
tırap duyarım; kim olursa olsun, hangi partiden olur
sa olsun. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, vaktiniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayınız. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — O bakımdan, 
kendilerine teminat verdim, ertesi gün aynı arkadaş
larım - üç dört arkadaş, hatta içlerinde bakanlık ya
pan arkadaşım vardı - dediler ki : «Halen almadı
nız» Bu şekildeki bazı talepler maalesef, maalesef siz
lerden de, sayın arkadaşımız Uğur'a da gelecektir. 
Ama meseleler üzerinde dikkatle durmak icap etmek
tedir. 

Tayin ve nakiller konusunda hep objektif davran
maya çalıştım ve objektif davrandım. Bazı... 

CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Sanki hiç 
olmadı. Hele eğitim enstitülerinin durumu. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Önce eğitim ens
titülerini söyle. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Eğitim enstitü
lerini de söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız, yani Ba
kanlık seviyesinde bulunan arkadaşlarımız, yetki hu
dutları içinde bazı tayinleri yapmışlardır. Geldiği za
man arkadaşlarımız, eğer haksızlık varsa da ortada, 
bunu şahsen düzeltmişimdir, bunun çeşitli misallerini 
yine saymak mümkündür. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Bakan, Ata
türk Eğitim Enstitüsüne 50 tane tayin oldu. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hepsini, de
ğerli arkadaşlarım, bana intikal eden haksız tasarruf
ları daima, daima düzeltmeye çahşmışımdır, haksız-
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lığa karşıyım, haksızlığın yanında olmam mümkün de- I 
ğildir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Genel Müdür siz
den habersiz yaptı bütüntayinleri. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Senelerden be
ri Cumhuriyet Hükümetlerinde görev yapmışımdır; 
her haksızlığa karşı gelmişimdir muhterem arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Konuşmanızı tamamlayın Sayın 
Menteşe. I 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, burada, Danıştay kararlarının uygulanma
dığından bahsettiler arkadaşlarım. 1494 Danıştay ka
rarından, yürütmeyi durdurma kararından 1383'ü uy
gulanmıştır. Ancak, 111 tanesinde dolu bulunduğu 
için müdür tayin ettik. 2 sene olmuş, 3 sene olmuş 
orada bulunuyor, 4 sene olmuş bulunuyor. Onu alıp 
nereye vereceksiniz? Elbette bunlara bu çareleri bul
mak, birini tayin edeyim derken diğerini mağdur et
mek elbette zor bir iştir. Ancak, 111 tanesinin Da- I 
nıştay kararları uygulanamamıştır; ama bunlara da I 
çare bulmak için büyük gayret gösterilmiştir. I 

Dün burada Bütçe Komisyonunda Saym Niyazi 
Unsal arkadaşımız dediler ki, bazı köylerde yığılma
lar var, 4 tane öğretmen», bazılarında 5 tane öğret
men... 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, vaktiniz dolmuştur, 
lütfen son cümlenizi söyleyin. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben birkaç saat devamlı ithamlara maruz kaldım. Ge
çen defa, esasen haksız şekilde burada bu Genel Gö
rüşme açılmıştır, benim gıyabımda cereyan etmiştir. 
Onun için bir iki dakika daha lütfediniz, suiistimal 
etmeyeceğim. 

Yığılmalar olduğunu söylemişlerdir. Bu yığılmalar 
üzerinde çalışmalar icap etmektedir. Bazı yerlerde 3 
saat ders okutan öğretmenler var, bazı yerde o öğret
menden yoktur. Resim hocası, yoktur, ingilizce öğret
meni yoktur. Bu yığılmaları önleyiniz dedi, temenni
de bulundu. Nasıl yapacak şimdi Saym Bakan bunla
rı? Diyorlar ki (Sayın Üstündağ da aynı ifadede bu
lunmuşlardı), olay çıkan yerdeki müdürü derhal ala
cağını. Elbette... Demek ki, Anayasanın 114 ncü mad
desinin gereği yerine getirilecektir. Bazı zorunJuklar 
vardır. Yarından sonra biz feryat ettiğimiz zaman I 
acaba siz ne diyeceksiniz? 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. I 
NAHİT MENTEŞE (Devanûa) — Öğretmenin re

fah içinde bulunması, öğretmenin kadro imkânsızlık- j 
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larının giderilmesi için büyük gayret sarf ettik. 420 
bin memur ve öğretmen terfi eder duruma gelmiştir. 
Terfi etmeyen öğretmen kalmamıştır. 

Eğitim enstitüsü konularında arkadaşlanm... 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın 

Menteşe, vaktiniz geçmiştir. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, eğitim enstitüsü konusunda, objektif olabil
mek için ne lazımsa yapdnuştır. İddia ediyorum ki, 
eğitim enstitüsü imtihanlarında objektiflikten aynlın-
mamıştn-. (CHP sıralarından gürültüler). 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Kâğıtlar iddia 
ettiğiniz gibi değil. «Sayın Türkeş'in» dediniz. Sureti 
katiycde... Bir tane getiriniz. Yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyiniz, 
kesmek zorunda kalacağım şimdi. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Eğitim enstitü
leri sınavlarını büyük bir hazırlık içinde yaptık. Her 
birinde müfettişler... (CHP sıralarından gürültüler). 

Hem soruyorsunuz, hem de konuşturmamak isti
yorsunuz. 

(CHP sıralarından «20 dakikayı geçti» sesleri). 
Değerli arkadaşlanm, hem lâf atacaksınız, hem 

sual soracaksınız, hem sataşacaksınız, ondan sonra ce
vabım almayacaksınız. Bu haksızlığı reva görmeyi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, son cümlenizi söyle
yiniz. 

NAHİT MENTEŞE (Devanda) — «Özgürlük, öz
gürlük» diye bağınyorsunuz ama, görüyonız ki, Hü
kümet özgürlük konusunda faşist bir eğilim içindedir, 
önümüzdeki günler de bunu gösterecektir. Bizim öz
gürlüğümüzü, bizim hürriyet anlayışımızı daima ara
yacaksınız değerli arkadaşlanm; bunu bütün millet 
arayacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (AP sıralanndan al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Menteşe. 
Hükümet adına buyurun Sayın Bakan. (CHP sıra

lanndan alkışlar). 
Süreniz 20 dakikadır Saym Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs. 
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm, 

İsmail Akın ve arkadaşlarının verdiği Genel Gö
rüşme sürmektedir. Bu anakadar çeşitli siyasi partile
rimiz ve benden önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış 
olan arkadaşım Nahit Menteşe konuşmuş bulunuyor
lar. İsmail Akın verdiği önergede, 275 il dışı, 203 il 
içi, 50 ilçede, eş durumu hiç dikkate alınmadan ve po-
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litik nedenlerle atama ve nakil yapıldığım ileri sür
mekte ve bunların genişinde de politik nedenler oldu
ğunu söylemektedir. 

Arkadaşımın, bu verdiği listeyi titizlikle inceleye
ceğimden emin olmasını rica ederim. Eğer böyle bir 
durum varsa, bunu en kısa zamanda gideririm. 

Ferhat Arslantaş arkadaşım, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına konuştu, çok iyi bir inceleme yapmîş. 
Orada birtakım rakamlar verdi. İlköğretimde 1 075 
tane, yerel seçimler öncesinde atama yapıldığını söy
ledi. Buna illerdeki yer değiştirmelerin dahil olmadı
ğını da ekledi Bu konu benim tesadüfen I;ildiğim bir 
konu. Yerel seçimler öncesinde çeşitli bölgelerde do
laşırken, hepimizin yaptığı konuşma ve temaslardan 
arta kalan zamanlarda, emin olunuz, pek çok bu tür 
atamalara uğrayan öğretmenlerle görüşme durumun
da kaldım onları, dinledim. Bunlardan hiçbirisinin is
mini bilmiyorum ama, bunların içinde, bir iki kuşak 
yetiştirmiş olan, çevresindeki bütün insanların sevdi
ği, öğretmenler vardır. Bunlar, hiçbir sıiyasi tarafı da 
olmayan öğretmenlerdir. Bu, diyelim ki bir atama ve 
tasarruftur ama, atamalar, bakınız nasıldı: Batının 
çok iyi koşullar içinde olan bir yerinden bir arkadaş 
alınıyor, Doğunun en kötü koşullar içinde olan, ilk 
akla gelen bir iline veriliyor. Genellikle bu böyle idi, 
ama valiler emrine verilirdi, şimdi iline de verilmiyor, 
o ilin bir ilçesine veriliyor. Diyebiliriz ki, o ilçeye git
tiği zaman, kaymakam, oradaki idari gereklere ve ih
tiyaca göre onu bir yere gönderecek. O ilin belirli il
çesinin, belirli köyüne verilmiş. 

Batıdan bir insan almıyor, Doğuda belirli bir il, 
belirli bir ilçe, belirli köy. Bu fazla, bu çok fazla as
lında. Bunların isimlerini bilmiyorum ama, bu tür ata
malardaki politik nedenleri çok titizlikle arayacağım
dan emin olabilirsiniz. 

Ferhat Arslantaş arkadaşım, Danıştay kararların
dan bahsetti. Danıştay kararları yalnız ilköğretim, or
taöğretimde değü, mesleki ve tekniköğretimde de var. 

Biraz evvel konuşan Sayın Nahit Menteşe, kendi 
döneminde Danıştay kararlarını uyguladığını söyledi
ler, «Sadece 111 tane kaldı» dediler. Aslında amacım, 
doğrusu, Nahit Menteşe arkadaşımla polemiğe girmek 
değildir. Bu konunun ayrıntılarına gitmeyeceğim ama, 
şunu söylemeli isterim ki, Danıştay kararlarını uygu
layacağım. 

Aslında, «Danıştay kararlarını uygulayacağım» ya
sa! bir laf değildir, bir bakanın uygulaması gerekir; 
çünkü yasa gereğidir Danıştay kararlarını uygulamak. 
İsterseniz şöyle ifade edeyim: Danıştay kararlarının 

uygulanmasında görevimi yapacağım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

Milli Selamet Partisi Grupıı adına konuşan Ha
san Seyithanoğlu, öğretmenlere ilgi ve saygıyla dolu 
bir konuşma yaptı. Arkadaşım Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunu ve dolayısıyla beni de biraz önyargı ile 
ele aldı. «Siz de bir kıyıma hazırlanıyorsunuz, faşist 
işgal var diyeceksiniz, kışa bakmayacaksınız» dedi ve 
öğretmenlerin parçalandığını söyledi, kimsenin kanat
lar altına alınmamasını, adam kayırmamak, ayırım 
yapılmamak gerektiğini söyledi. Bu sözlerin hiçbir ta
nesinin sarayorum ki doğru adresi ben değilim. As
lında bütün bu sözler biraz geç kalmış bir mektup
tur; daha evvel yapılması gerekirdi. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). Hepsine katılıyorum 
ama, adres doğru değildir. 

Arkadaşımın, eğitim politikası üzerinde belirttiği 
noktalarda görüşlerimi söylemek isterim. «Eğitim ku
rumları Tanzimaitan beri halkla bütünleşmeyen, ona 
tepeden bakan, kendi ulusal kaynağıyla değil, Batı
dan taklitle yetinen insanlar yetiştirir ve bunlarla do
ludur. Halkını ve ulusunu aşağılayan türde insanlar 
vardır. Kültür emperyalizmine yenik düşenlerden ha
yır gelmez» dedi. «Ne gereği gibi Batıyı özümlemişler
dir, ne de ulusal kalmasını bilebllmişlerdir» dedi. 

Aslında eğitim kurumlan için bir yargıda bulu
nurken, insaf Millet Meclisi kürsülerinde sık sık ka
çırılıyor. Her kurumda çeşitli akımlar, çeşitli davra
nışlar, tutumlar vardır. Aslında bir kuruma bütünüy
le, tümüyle bir yargıda bulunmak, onu tümüyle de
ğerlendirmek gerekir. 

Şimdi burada gerek Seyithanoğlu, gerekse Komis
yonumuzun Başkam Eşrefoğlu, öğretmenlerimiz hak
kında büyük coşku dolu konuşmalar yaptılar. Ondan 
sonra da, bütün öğretmenler hakkında korkunç, ka
ranlık bir tablo çıktı. Peki, o coşku dolu sözîeriniz'in 
muhatabı olan öğretmenler nerede? Eğer hu tablo 
böyle karanlıksa bunlar nerede? 

Yani, Eşrefoğlu'nu duygulandıran öğretmenler var* 
dır ve öğretmenlerimiz böyledirler. Ayırımı yapma
yalım; öğretmenlerimizin inanılmayacak kadar çok 
büyük bir çoğunluğu böyledirler. Bunu hepimiz bili
yoruz, Anadolu'da biliyoruz, kentlerde biliyoruz. 

Bu arada tıpkı Devletin başka kesimlerinde oldu
ğu gibi, eğitim kurumlarında da politika yapma me
rakı başlamıştır. Asıl konumuz da budur. O bakım
dan öğretmenlerin büyük kesimini saygıyla analım ve 
öğretmenler hakkında söylediklerimizi genellemeye
lim. Çok büyük politika yapan bir kesimi tartışalım. 
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Öteki öğretmenlere, o coşkularımızı hep birlikte gön
derelim. 

Şimdi meseleyi eğer böyle alırsak, zaten çok doğ
ru ölçüler içinde almış oluruz ve doğru sonuçlara da 
gideriz; birbirimizi de gereksiz bir şekilde hırpala
mayız. 

Halkıyla bütünleşmeyen, halkını küçümseyen, dün 
akşam bir aralık konuşurken söylediğim gibi, çık
tığı kabuğu beğenmeyen, toplumuna hor bakan, bı
rakınız öğretmen olmaya aslında insan olmaya lâyık 
değildir. Aslında Türk ailelerinden böylesine, çıktığı 
yeri beğenmeyen, onu hor gören, toplumuna yukarı
dan bakan insanlar çıkmaz, Türk analarının elinden 
böyle şeyler çıkmaz. Bunlar bir yerde yozlaşmış tip
lerdir; bunu da genellemeyelim. Tanzimattan beri ge
len bir akım vardır; ama bu akım bizim o özümüzü 
değiştirmedi. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu ne hal
kımızı hor görür ne de ona tepeden bakar. 

Halktan kopukluk meselesine gelince: Bu eğitim 
müesseselerinde bir eğitim biçimi. Bu bizim bugün
kü eğitim sistemimizin genel çizgisi. Bir eğitim soyut 
değildir. Vaktiyle bir akademik eğitim vardı. İnsan
lara yıldızlardan başlayarak öte dünyalara kadar so
yut, bütün, nereden geldik, nereye gidiyoruz; böyle 
aslında çok saygıdeğer ama doğrudan doğruya top
lumu ve çocukların büyük çoğunluğunu ilgilendirme
yen soyut sorularla yetinen bir eğitim biçimi vardı. 
Bu 19 ncu yüzyılda da büyük ölçüde böyle olmuş
tur, ama 20 nci yüzyılda eğitimin topluma dönük ol
ması zorunludur. 2G nci yüzyılda eğitim kurumları
nın her aşamasından çıkan çocuk, her aşamasından, 
ortaokuldan çıkan çocuk; o toplumun belirli bir üre
timi ile bütünleşebilmelidir. Onun. bir üstünden, lise 
aşamasından çıkan çocuğun sadece elinde bir işe ya
ramayan, zamanında askerlik için kullanılan, şimdi 
onda bile yararlı olmayan bir kâğıt parçası olmamalı, 
kendisinin toplumda bir yeri olmalıdır. Yani, «top
lumda yeri olmalıdır» derken, o üniversite, yüksek
okul diplomasına iki açıdan ihtiyaç duymamalı: 

Birinci açı, hayatını kazanması açısından, öylesi
ne beceri, öylesine teknik bilgi verebilmeliyiz ki, o 
çocuğa; toplumumuz içinde iyi bir yer işgal etsin ve 
hayatım çok rahatlıkla kazansın. İkincisi, o çocuk 
saygınlığım kazanabilmelidir. Bir saygınlık kâğıt par
çasından beklenilmemelidir. Saygınlıkları kâğıt par
çasına bağlayan sadece eğitim kurumlan değildir, 
devlettir de. Devlet, işe alacaklarının yetişmelerine 
bakmıyor, bir bilgi üzerinde ne ölçüde iyidirler, bak
mıyor ki; kâğıt parçalasıyla değerlendiriliyor, o da işe 

yaramaz hale geldi. O bakımdan, meselenin çeşitli 
yanlan var. özünde biz sizinle tamamıyla beraberiz. 
Kültür emperyalizmiyle savaşan herkes Cumhuriyet 
Halk Partisini yanında bulacaktır. Halktan kopuk 
olan, eğitimle çarpışan herkes Cumhuriyet Halk Par
tisinin yanında olacaktır. Halktan kopuk, soyut, bir
takım çarklan havada dönen hiçbir kurumda Cumhu
riyet Halk Partisinin ne desteği olur, ne ilgisi olur, 
ne felsefesi olur. Aslında, taklitçiliği yatsıyan, «tak
litçilik artık yetti» diyen ilk kez Cumhuriyet Halk 
Partisidir; sizlerden çok zaman önce bunu demeye 
başladı; ama bir şeyi iyi bilelim; kapalı kafalarla bir 
ülke gelişmez. Çocuklanmız hiç şüphe yok taklit et
meyecekler; ama çocuklanmız dünyayı bilecekler. 
Dünyanın nesini bilecekler? Dünyada ne olup, ne bit
tiğini bilecekler, dünyanın her köşesini bilecekler, 
Doğusunu bilecek, Batısını bilecek, Kuzeyim bilecek, 
Güneyini bilecekler. Dünyada her ülkeyi hangi sis
temler yönetiyor, o sistemler nereden çıktı; onu bi
lecek. Kapitalistini bilecek, sosyalistim bilecek, Üçün
cü Dünyasını bilecek, komünistini bilecek, diktatörü
nü bilecek, halk yönetimini bilecek, arkasındaki fel
sefeyi bilecek, arkasındaki her şeyi bilecek; kafa açık, 
kafa sağlam, kafa sağlıklı, kafa bilgili, kafa eleştiri
ci; kafa, doğrusunu kendisi bulacak. Bizim amaçla
dığımız kafa yalnız bu değil. Hepsim bildikten sonra, 
hiçbirisini almayacak, kendi yurdunda, ken
di milletinin özünde, kendi geleneğinde, ken
di sentezim kendi yapacak; ama dünyayı bilerek 
yapacak. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Bu çizgiler içinde Sayın Seyithanoğlu ile beraber
liğimi belirttim. 

Sayın Köseoğlu, bir belirli konuda ikinci kez be
raberiz. Söylediklerinizi dikkatle dinlemeye çalıştım. 
Aslında yine öyle görünüyor ki, Milli Eğitim Baka
nının yan zamanı Mecliste geçecek. Onun için çok 
konuşma fırsatları çıkacak. Birtakım konulan o fır
satlar çıktığı zamana bırakıyorum; ama çok güncel 
olan bir konu üzerine gelmek istiyorum. 

Bir dernekten, Ülkü - Bir Derneğinden bahseder
ken dediniz ki, «Anayasa rejimine bağlıdırlar. Anaya
sa rejimi içinde ülkemizi çağdaş uygarhk düzeyine 
çıkarmayı amaçlarlar ve Türkiye Cumhuriyeti yasala-
nna uymayı da temel unsur sayarlar» değil mi efen
dim? Zannediyorum bu ikisi idi. 

Şimdi, Anayasa rejimine bağh olmanın birtakım 
unsurlanndan bir iki örnek vereyim müsaade ederse
niz: 
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«Madde 20, — Herkes» düşünce ve kanaat lukri- | 
yetine sahiptir; düşünce ve kanaatlermi söz, yazı, re
sim ite veya başka yollarla tek basma veya topta t 
olarak açıklayabilir ve yapabilir, 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açridamaya zorla
namaz.» I 

Başka?... 
«Madde 21. — Herkes, bilim ve sanatı serbestçe I 

öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alan- I 
lamla her türlü araştırma hakkına sahiptir. 

Eğitim ve öğretim Devletin denetim ve gözetin» I 
attmda serbestti*...» 

Şimdi bu ilkeleri aldığımız zaman bir düşünce I 
özgürlüğünü görüyoruz, eğitimin ve öğretimin de an- I 
cak Devletin gözetim ve denetin» altında olabilece- I 
ğmi, bunun dışında tamamıyla serbest ofctağıuuı görü- I 
yeruz. I 

Sayın Kösoğlu, diğer dediklerinize bir itirazım 
yoktor; ama şundan emin olmak isterim. 

Her kim ki düşünce özgürlüğüne saygılıdır, her I 
kim ki eğitim ve öğretimi kendi denetimi altına alma- I 
yi amaçlamaz 'bunu Devlete bırakır, eğitim ve öğreti- I 
mlin serbest olduğu ilkesine saygılıdır, her kim ki | 
başkalarını düşünce ve kanaatlerini açddamaya zor- I 
lamaz, her Mm ki düşünce ve kanaatlarinde özgür- I 
lüğe alabildiğine sahiptir; buna inanıyorlarsa eğer I 
bir; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymayı temel -[ 
unsur sayıyorlarsa iki; dediklerine itirazım yoktur, |j 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymanın temel un- f 
surlarından, yine müsaade ederseniz iki tane örnek I; 
vermek istiyorum: l 

B» temel yasalardan bir tanesi Devlet Memurları I 
Kanunudur. Devlet Memurları Kanununa göre, yalnız I 
eğitim kurumlannda olanlar değil - konuşurken görü- 1 
yorum ki devlet memurluğundan gelen çok arkada- I 
şım var Adalet Partisi sıralarında da, onlar da hatır- I 
layacaklardır her türlü kamu görevlisi belirli bir parti | 
yararına ya da zararına çalışamaz. Çalışırsa suçtur. I 
Yine bir kamu görevlisi görevini yaparken ırk ayrımı, I 
inanç ayrımı, düşünce ayrımı, felsefi inanç ayrımı, I 
cinsiyet ayrımı yapamaz. Yaparsa suçtur. Ij 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Doğru, doğru. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET U Ğ U R i 
(Devamla) — Tamam, sadece bu «doğruları uygu
layacağımı söylemek isteyecektim sonunda. (CHP sı- I 
ralarmdan alkışlar) I 

Ştmdf, eğer Anayasa düzenimiz tümüyle 'beraber I 
kabul edilecekse, herkese ha kürsüden çağrı yapıyo
rum: I 

Düşünce özgürlüğüne tam saygıh olacaklarsa; eğer 
eğitim ve öğretimin serbestliğine inanıyorlar, hiç bir 
şekilde denetim, gözetim gibi birtakım kendilerinde 
olmayan bir yetkiye sahip olamayacaklar ve bunu 
devlete bırakacaklarsa; Devlet Memurları Kanununun, 
biraz evvel belirttiğim ve onu takip eden öteki mad
delerine uyacaldarsa; daha var, Türk Ceza Kanunun
da yine kamu görevlileri, kanunum kendilerine yükle
diği görevleri yapmayı ihmal etmezlerse ya da görev-
leriııii kötüye kullanmazlarsa hepsi saygıdeğerdir, hep
sine karşı çok eşit muamele adaleti! muamele yapılır. 

Ama her kim ki, eşitimi ve öğretimi «kendim de-
netliyeceğîm» diye Devletin yerine kendini koyarsa, 
her kim ki başkalarının düşünce özgürlüğüne karışır
sa, onu zorla sınırlamaya kalkarsa, her kim ki göre
vini yaparken ırk, düşünce, inanç aynımı yaparsa, ya
saları karşısında bulacaktır, bunu «bulduracağım» 
demiyorum, yasaları karşısında bulundurmak görevim
dir, «bu görevimi yapacağım» diyorum. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi hiç peşin hükümlerle gitmeyelim. Türkiye 
çok dar bir boğazdan geçiyor. Ben bir Cumhuriyet 
Hükümetinin Milli Eğitim Bakanıyım. Bu gücümü siz
lerden alırım, hepinizden alırım ve elimdeki benim 
rehberim yasalardır ve bir şey yapmak isterim. Bu 
Anayasanın her şeyi ile yürürlükte olmasını ve kamu 
görevlilerinin bir felsefe olarak bunu benimsemeleri
ni isterim ama, bazı maddelerini ele alıp bazı madde
lerini değil, tümüyle her şeyiyle, bizim bu Anayasada 
uygulamada geriye bırakacağımız maddesi yok, ama 
herkesten de rica ediyorum, bu Anayasa tümüyle sa
dık kalsınlar ve herkesten tümüyle uygulanmasını is
tesinler. Ben felsefesiyle özgürlükçü felsefesiyle, ço
ğulcu demokrasi felsefesiyle uygulanması için elimden 
geleni yapacağım, herkesten bunu bekleyeceğim. 

Ama, Anayasayı kendisine göre bazı maddelerini 
yorumlar, bazdarmı ikinci planda bırakır ve görmez
likten gelirlerse, Anayasayı kendilerine hatırlatmak da 
görevimdir. 

Kararlı olacağız, kasıtsız olacağız; ama şunda hiç 
kimsenin şüphe» olmasın: Türkiye'de devleti yok sar 
yarak, yasaları kemlisi sananlara meydan» dar yapa
cağız. (CHP sıratanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üzere
dir, lütfen toparlayan*. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Devlete, özgürlükçü ve çoğulcu demok
rasinin ürüinü olan ve sizlere dayana» ve yasaları uy
gulayan Hükümete meydan okuyanlara meydantan 
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dar yapacağız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri» 
alkışlar) 

Yasalar ve özgürlükler, tam egemen »fercaktır; 
bunda da sizlere güveniyorum, Millet Meclisine gü
veniyorum, Millet MeeKsiırm inançlı insanfartnâ gti-
verîyuram. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, aBuşîar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederi» Say» Bakan. 
İçtüzüğün ûl nei nnadjdesme göre; son söz mlSSeit-

vekiimindlir, prensibime uyarak, Soy» Mustafa Gazaf-
cı"y« süte ^cgiyMun. Buyurun efendim. 

Saym Gagala, gündemi nazara alarak kusa ko
nuşmanızı rîca edeceğim. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili aricadajlanm; 

Gerçekten, günün geç saatlerine kadar öğretmen 
kıyımı İle îîgili tüm pacitü sözcüleri ve Sayın ^Bakara
mız görüşîerijni anlattılar. A&adaşiarınuz haklı ola
rak zamanın çok İlerlediğini söylüyorlar; 'be» de üç -
beş dakika iüe gikügleriıııi tctüdüğün gereği olarak 
bildirmeye çalışacağım. 

B*rhK& ve İkinci Cephe Hükümetleri, toentdfisî gibi 
düşümreeyea binlerce öğretmem kışta InyanoeCte om
dan oraya sürerek eğitim düzenimizi tahrip efcmrç*er, 
halkımızı ve onları» çmadâarım cezaJandarımşlardır. 
Halktan yana olmayan iktidarlar, öirefeaaıleı&ı bü
yük çoğunluğunu 'her zaman karşılama akmışlardır. 
Niçin? Çünkli, öğretmenlik mesleğini seçen aSle ço
cukları çoğunlukla yoksul aileden gelmektekUk. İşçidir, 
memnudur, köylüdür. Çalıdan insanîann çocuğu olan, 
emeği ile geçinen insanlardır. Dolayısıyla, emekten 
yana yer almayı, halkım uyundurmayı Ifaür borç bilir. 
Kendi kurhıSuşunu halkın kurtuluşunda görür; ken
disini sürekli yeniler, okur, okutur. 

Kıyım yoktur deniliyor. Binlerce öğretmen kışta 
kıyamette oradan oraya süıühuüşltür. Birçok toaSeaz-
hklann düzeltilmesi İçin öğretmenler heklemelktedlir. 
Hümlhsie 'belgeler var, matt zaman MerlemiştUr. Bakın 
Yeı&nanaNe l&o%«fİHi M&dftAi M i l Ef/thn Bakan-

1. — Komisyonlarda açık bmftman üydiklere se
çim. 

BAŞKAN — Uföesmmm&nAı Meclis Araştırması 
KmrtHjiüiııımldıli a ç * tipri* W* Aftaget Partisti Grev 

lığı ISktöğretim Genel. Müdürlüğünün Ankara Valili
ğine yazdığı bir yazı : 

«ttmh. Yenimahalle İlköğretim Müdürü Hidayet 
öztürk'ün aşırı sol propaganda yaptığı, halk <ve öğret
menler arasında JktâHk çıkardığı, bu yüzden eği#m ve 
öğretimin atesaanasma sehdbîyet verdiği ve MKE Eği
tim Temel Kanununun 10 ncu maddesöne aykırı 
davranışlarda huîtmd'afu, idari görelinden atanması 
hMsusarida devamlı olarak hakanlığımıza müracaat 
edilmektedir, yerMn değîşthfiîmesb diyor. 

Hiç'bir sorutturma görmeden bu ınüdür almıyor. 
İşte belgedir, liste kıyımdır ve ySne binlerce öğretmen 
yan ödemesinli alamazken yolluk göndererek Devle
tin Haziinesü çarçur edilmiştir. Aslında kayıtlılar öğret
meni ceaaiandırmaunışnr, halkımızı cezaltandırnuştır, 
halkımızın çactfMarııu cezalandırmıştır. Çünkü, Devle
tin Hazinesinden halktan alınan vergtfterle sağlaman 
paralar öğretmene yolluk olarak verilmiş, dolayısıyla 
Hazine zarara (sokulmuştur. 

öğretmen atandığı zaman öğrenmenin smrfı boş 
kalau& yerine yemi bir öğretmen verilememiiştlir, ço
cuklar cezalandırılmıştır. (Böylece, aslında cezaJandırı-
lan öğretmen değil, halk olmuştur. Bunun çözümü ne
dir? Arkadaşlar (bunun çözümü; iiit düzeydeki politik 
tercihlerdin dışında, (müsteşar, genel müdür ve hü-
küme'Öeîlin yönSendirmesinli sağlayacak atamalar dı
şında) aiiamatarı bağımsız öğretmen kurutaçlarına 
yaptırmaktır. 

Borsun çözümü, disiplin kurularının bugünkü çağ 
dışı rffttrnrona son verip, alt düzeyde İdari mahkeme
ler kurmakJtır. 

Çözümü, öğretmenlere ve tüm kamu iee^mriDde ça
lışanlara Kophı sözleşmeli, grevli, sendika hakkım ta
nımaktır. Tanıyalım ki öğretmeliler oradan oraya sü
rülmesin; tamyahm ki boş sözlerle değil, öğretmen 
gerçekten kendi hakikim söke söke alsın. 

Tümünüze saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Miffi Eğfr]m Bakamhğmda yapılan tayfan ve nakil

ler komtsartdaftî Genel Görüşme tamamlanmıştır. 

punca Borsa Milletvekili Sayın Ali Elverdi aday gös-
teriimişttir. 

Ovîarmrra sunuyorum : Kahal edenler... Kabul 
etmeyenler... Kahiri edihnemiiştir. 

VI. — SEÇİMLER 

— 4§3 — 
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VTI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Tür
kiye Kızılay Derneğine, yurt dışından gönderilen yar
dımların amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/19) 

BAŞKAN — Gündemlimize göre sözlü soruların 
görüşülmesine başlıyorum. 

Sayın Çağlayan Ege?» Burakla. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Akın Simav'ın, tayin yo
luyla ayrılan öğretmen eşlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Simav'ın geri aldığına dair \ 
önergemi var, okutuyorum : 

Meclîs Başkanlığına 
Milliyetçi Cephe iktidarında birbirinden ayrılan 

öğretmen eşlerle iJfeüi soru önergem!!, lEcevit HüMime-
tâniin ibu soruma çare bulacağına 'inanarak gerî ahyo-
rum. 

Gereğini arz ederini, 
İzmir Mılk tvekili 

Akın Simav 
BAŞKAN — Geri verlmiştir. 

3. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın, na
kil ve atamalarda partizanlık yapıldığı iddialarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/21) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Di

yanet İşleri Başkanlığında görevli iki müfettişe iliş

kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 
BAŞKAN — Geri alma önergesi var, okutuyo

rum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemlin Sözlü Sorular bölümünün 4 neti sıra
sında yer alan DJyanet îşleri Başkanlığındaki iki mü
fettişle i%|M sözlü soruya çevrilen önergemi geri aldı
ğımı saygıyla arz ederim. 26.1.1978 

Kayseri Milletvekili 
A. Ganî Âşık 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Ankara Eczacılık Yüksekokulunda uygulanan baraj 
sisteminin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/23) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Balkan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De
nizli Adıgüzeller Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/17) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De
nizli - Çivril - Karatedirler köyünde tütün üretimi
nin yasaklanmasına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/18) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Bakan?.. Yok. 
Erteteramüştir. 

VIH. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/361; C. Senatosu : 2/117) (M. Meclisi S. Sayısı : 3; 
C. Senatosu S. Sayısı : 696 ve 696'ya 1 nci ek) (I) 

Not : Dönem 4; M. Meeîisi 2/491; S. Sayısı 369. 

(1) 3 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemlimizin Kanun Tasan ve 
Tekilleri bölümünde yer alan 369 sıra sayılı 1800 sa
yılı Kanunun 15 n d maddesinin (A) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin görüşmelerine ge
çiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Bu teklif, daha evvel Meclisimizce kabul edilmiş; 

ancak Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapıldığın
dan geri gelmiştir. 
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Teklifin 1 nci maddesi ve başlığı Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilmiş, diğer maddeler lise aynen 
kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

1 nci madde ve kanun başlığında Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklik, Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunca benimsenmiştir. 

Şimdi, Adalet Komisyonunun bu konudaki rapo
runu ve benimsediği metni okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,, 1803 sa

ydı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunca değiştirilerek kabul edildiğinden, Komisyo
numuza yeniden havale olmuş ilgili Bakanlık temsil
cileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi ile ilgili olarak Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değişik metin; 

1. Anayasa Mahkemesinin 7 . 1 . 1975 gün, 
974/33-975/1 saydı Kararı ile 1803 sayılı Kanunun 
15 nci maddesinin (A) fıkrasının yükseköğrenimdeki 
öğrenciler için yürürlükten kaldırılması dolayısıyla 
meydana gelen boşluğu doldurmaktadır. 

2. Ortaöğretim için mevcut mevzuatta koşul ola
rak ileri sürülen üst yaş sınırını ihtiva etmektedir. 

3. Ayrıca, haklarında cezai kovuşturma yapılan 
öğrencilerin bu kovuşturmalarının durdurulmasına 
ve kayıtlarının yaptırılabilmesine dair ibareye Ana
yasanın tanıdığı eşitlik prensibine aykırı olacağı için 
yer vermemiştir. 

Yukarıda sayılan hususları ihtiva eden Cumhuri
yet Senatosunun kabul ettiği metin ve kanun başlığı 
Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilerek, aynen 
benimsenmiştir. 

Teklifin 2 ve 3 ncü maddeleri Cumhuriyet Sena
tosunca Millet Meclisinden çıkan şekilde kabul edil
diğinden kesinleştiği anlaşılmış ve üzerinde görüşme 
yapılmamıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
işbu rapor saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkam Başkanvekili ve Bu Rapor 

Ankara Sözcüsü 
Muhalifim Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu t. Vecdi Aksakal 
Sözcü 

Kahramanmaraş Afyonkarahisar 
Muhalif (Şerh ekle) Hasan Akkuş 

Mehmet Yusuf özbaş 

Antalya 
Galip Kaya 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

İmzada bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHİ 

Senatonun tadil şekli kabul edildiği takdirde, Ka
nunun yürürlük süresi uzamaktadır. Bu ise neticeten 
yeni bir af kanununun çıkarılması hükmünde olacak
tır. Bu sebeple Senato tadilinin kabulüne muhalifim. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Cumhuriyet Sentosunun Kabul Ettiği Metin 

1803 Sayıh Kanunun 15 nci Maddesinin (A) Bendi
nin Değiştirilmesi ve Bu Maddeye (E) Bendinin 

Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi 

Madde 1. — 15 Mayıs 1974 tarihli ve 1803 sa
ydı Kanunun 15 nci maddesinin (A) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıda yazıta 
(E) bendi eklenmiştir. 

Madde 15. •— A) Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar geçen süre içinde kayıtlı bulunduk
ları ortaöğretim kurumları öğrencilerinden (dışardan 
sınavlara girenler dahil) hangi sebeple olursa okun 
kayıtları silinmiş olanlarla kendi istekleriyle ayrılmış 
bulunanlar (her derecedeki askeri okul öğrencileri 
hariç) bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlaya
rak 3 ay içinde eski öğretim kurumlarına yazdı ola
rak başvurdukları takdirde, ayrıldddan sınıflarda 
öğrencilik suratlarını o sınıflara ait üst yaş sınırlarını 
aşmamak kaydıyla devam ettirmek ve o sınıflarda 
okuyan öğrencilerin tabi oldukları sınava girmek 
hakkım kazanırlar. Bu haklardan yararlanacak olan
lardan üst yaş sınırlarını aşanlar, ancak dışardan 
sınava girebüirler. Askerlik süresi gelmiş olanlar 
bu haklarım kullandığı takdirde tecilli saydırlar. Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik ödevini 
yapmakta olanların 3 ayhk başvurma süresi terhis
leri tarihinden, fiilî ve hukuki mücbir sebeplerle bu 
hakkını kullanamayacak durumda olanların 3 ayhk 
başvurma süresi mücbir sebeplerin kalktığı tarihten 
başlar. Bu bend hükmüne dayanarak eski öğretim 
kurumlarına başvuran öğrencilere kurumlarınca bi-
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rer başvurma belgesi verilir. Bu bend hükmünden 
yararlanan öğrenciler tarafından bu konularda Danış-
taya açılan davalara bakılmaz. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
geçen süre içinde kayıtlı bulundukları yükseköğretim 
kurumları öğrencilerinden (dışardan sınavlara girme 
hakkını kazanmış olanlar dahil) hangi sebeple olursa 
olsun kayıtlan silinmiş olanlarla kendi istekleriyle 
ayrılmış bulunanlar (her derecedeki askeri okul Öğ
rencileri hariç) bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
başlayarak 3 ay içinde eski öğretim kurumlarına ya
zılı olarak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf 
ve sömestrede öğrencilik sıfatlarım devam ettirmek 
ve o sınıf ve sömestrede okuyan öğrencilerin tabi 
oldukları sınava girmek hakkım kazanırlar. Asker
lik süresi gelmiş olanlar bu haklarım kullandığı tak
dirde tecilH sayılırlar. Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte askerlik ödevini yapmakta olanların 3 ay
lık başvurma süresi terhisleri tarihinden, fiüi ve hu
kuki mücbir sebeplerle bu hakkını kullanamayacak 
durumda olanların 3 aylık başvurma süresi mücbir 
sebeplerin kalktığı tarihten başlar. Bu bend hük
müne dayanarak eski öğretim kurumlarına başvu
ran öğrencilere kurumlarınca birer başvurma belgesi 
verilir. Bu bend hükmünden yararlanan öğrenciler 
tarafından bu konularda Damştaya açılan davalara 
bakılmaz, 

Adalet Komisyonunun Genel Kurula Tavsiyeleri 

1803 Sayıh Kanunun 15 nci Maddesinin (A) Ben
dinin Değiştirilmesi ve bu Maddeye (E) Bendinin 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosuann 1 nci 
maddesi ve Kanun başlığı Komisyonumuzca aynen 
benimsenmiş tir. 

Madde 2. — Kesmleşnriştir. 
Madde 3. — Kesinleşmiştir. 

BAŞKAN — Vaktimiz daraldığı için, bu konu
nun bitimine kadar müddetin uzatılmasına dair bir 
önerge de vardır; zaten kısa bir konudur. Bu öner
geyi okutup oylarınıza sunacağım. 

Saym Başkanlığa 
& Sayısı 369'da bulunan Yasa önerisinin oyla

ması bitinceye kadar görüşmelerin devamuu arz 
ederim. Saygüarımla. 

Cumhuriyet Halk Partisi MilfetvsHH 
Hayrettin Uysal 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabri eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Grupları adına söz isteyenlerden, Mitti Selamet 
Partisi Grupu adına Sayın Şener Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Saym Başkan, 
sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz, teşekkür 
ederinn 

Adalet Partisi Grupu adına Saym İlhan Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Geri ahyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ede

rim. 
Hükümet?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Saym Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran Saym Uğur. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kanunu önerenlere teşekkür etmek için gel
dim. Yeni bir dönem açarken böylesine bir yasaya 
gerçekten ihtiyaç vardı. Bunun bu akşam yasalaş
masını, Türkiye'deki bu dar günler içinde bir 
talih sayıyoruz. Bu, birçok haksızlıktan, nereden 
olursa olsun, haksızlıkların üzerine çdcarak tamir 
etme olanağım verecektir. Oylarınıza layık bir ya
sadır. önerenlere teşekkür ederim uygulamasının 
da hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun Cumhuri

yet Senatosunca değiştirilen 1 nci madde ve kanun 
başlığı hakkındaki benimsemesini oylarınıza suna
cağım. Benimseme kabul edildiği takdirde 1 nci mad
de ve kanun başlığı, Cumhuriyet Senatosunun de-
ğiştirisine uygun olarak, teklif kanunlaşmış ola
caktır. 

Buyurun sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Senato met
nindeki madde l'de 1803 sayılı Kanunun iptal tarihi 
yanlış gösterilmiş. 1974 olacağı yerde 1975 gösteril
miş; bunun düzeltilmesini arz ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Senato metnini oya koyuyorsunuz. 

BAŞKAN —Evet 
Benimseme kabul edildiği takdirde 1 nci madde 

ve kanun başağı Cumhuriyet Senatosunun değtştiri-
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sine uygun olarak teklif kanunlaşmış olacaktır. Be
nimseme kabul edilmediği takdirde 1 nci madde ve 
kanun başlığı Karma Komisyonda görüşülecektir. 

Şimdi Millet Meclisi Adalet Komisyonunun Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen 1 nci madde ve ka
nun başlığı hakkındaki benimsemesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir ve kanunlaşmıştır. 

Gündemdeki konuları ve sözlü soruları sıra ile 
görüşmek üzere 31 Ocak 1978 Sah günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,05 
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Mület Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1978 {Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 

9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca, Genel Kurulun 3 . 1 . 1978 tarihli 86 nci 
Birleşiminde açılması kabul edilen Genel Görüşme 
(8/1) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çin^ 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Tür

kiye Kızılay Derneğine, yurt dışından gönderilen yar
dımların amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/19) (*) 

2. — İzmir Milletvekili Akın Simav'ın, tayin yo
luyla ayrılan öğretmen eşlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/20) (*) 

(*) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

3. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın na
kil ve atamalarda partizanlık yapıldığı iddialarına iliş
kin Sağlık Ye Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/21) (*) 

4. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Di
yanet İşleri Başkanlığında görevi iki müfettişe iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) (*) 

5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrufcçu'nun, 
Ankara Eczacılık Yüksek Okulunda uygulanan baraj 
sisteminin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/23) (*) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De
nizli Adıgüzeller Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakarandan sözlü soru önergesi. 
(6/17) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, De
nizli - Çivril - Karabedirler köyünde tütün üretimi
nin yasaklanmasına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/18) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 
2/361; C Senatosu 2/117) ( M Meclisi S. Sayısı : 3; 
C. Senatosu S. Sayısı : 696 ve 696'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi: 2 0 . 1 .1978) 

Not : Dönem 4; M. Meclisi 2J49L\ S. Sayısı : 369 

. . . .>. . . >€M' .̂ ... 



Ditaem , ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 3 
Toplantı : 1 

1803 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkmda Kanun Teklifine Dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklik 
Hakkmda Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

2 /361, C. Senatosu : 2 /117) 

Not : (Dönem 4, M. Meclisi : 2/491, S. Sayısı : 369) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 696 ve 696'ya 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 3.8. 1977 
Sayı : 5575 - 2/U7 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 17 . 3 . 1977 gün ve 3473 sayılı yazınız: 
1803 Saydı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Mecli

since kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 8 . 1977 tarihli 69 ncu Birleşiminde de
ğiştirilerek ve işarı oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : Değiştirilen maddeler. 
Kanun metninin başlığı, 

MADDE 1. — 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 19 . 1 . 1978 
Esas No. : 2/361 

Karar No. : 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 1803 Sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 
değiştirilerek kabul edildiğinden, Komisyonumuza yeniden havale olmuş ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değişik metin; 
1. Anayasa Mahkemesinin 7 . 1 . 1975 gün, 974/33-975/1 sayılı kararı ile 1803 Sayılı Kanunun 15 nci 

maddesinin (A) fıkrasının yükseköğrenimdeki öğrenciler için yürürlükten kaldırılması dolayısıyla meydana 
gelen boşluğu doldurmaktadır. 
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2. Ortaöğretim için mevcut mevzuatta koşul olarak ileri sürülen üst yaş sınırını ihtiva etmektedir. 
3. Ayrıca, haklarında cezai kovuşturma yapılan öğrencilerin bu kovuşturmalarının durdurulmasına ve ka

yıtlarının yaptınlabilmesine dair ibareye Anayasanın tanıdığı eşitlik prensibine aykırı olacağı için yer verme
miştir. 

Yukarıda sayılan hususları ihtiva eden Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin, Komisyonumuzca da 
uygun mütalaa edilerek, aynen benimsenmiştir. 

Teklifin 2 ve 3 ncü maddeleri Cumhuriyet Senatosunca Millet Meclisinden çıkan şekilde kabul edildiğin
den kesinleştiği anlaşılmış ve üzerinde görüşme yapılmamıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Muhalifim. 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili ve Bu Rapor 
Sözcüsü 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Sözcü 
Kahramanm araş 

Muhalif (Şerh ekte) 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Antalya 
Galip Kaya 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Uşak 
M. Selahattin Yüksek 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

imzada bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHt 

Senatonun tadil şekli kabul edildiği takdirde, Kanunun yürürlük süresi uzamaktadır. Bu ise neticeten yeni 
bir af kanununun çıkarılması hükmünde olacaktır. Bu sebeple Senato tadilinin kabulüne muhalifim. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 3) 
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MÎLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1803 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin (A) Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 15.C. 1974 tarihinde kabul ve 
18 . 5 . 1974 tarihinde yaymiaııan 1803 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmişür. 

Madde 15. — A) Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar geçen süre içinde kayıth bulundukları 
yüksek ve ortaöğretim kurumları i!e dışardan imti
hanlara girenlerin de hangi sebep'e olursa olsun ka
yıtları silinmiş öğrenciler ve haklarında Türk Ceza 
Kanunu uyarınca Cumhuriyet savcılıklarında taki
batta bulunulanlar ve öğrenim kurumlarında kayıt 
siîme işlemi yapılanlara dair cezai kovuşturmalar ve 
öğrenim kurumlarının kayıt silme işlemleri durduru
lur. Kendi istekleriyle ayrılmış olanlar (her derece
deki askeri okul öğrencileri hariç) bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde eski öğre
nim kurumlarına yazıFı olarak başvurdukları takdir
de ayrıldıkları sınıf ve sömestrede öğrencilik sıfatla
rını devam ettirmek ve emsaller] sınıf ve sömestrede 
okuyan öğrencilerin tabi oldukları sınava girmek 
hakkını kazanırlar. Askerlik süresi gelmiş olanlar bu 
haklarım kullandıkları takdirde tecili sayılırlar. Şu 
kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker
lik görevini yapmakta olanların 3 aylık başvurma 
süresi terhis tarihinden, fiili veya hukuki mücbir se
beplerle bu hakkını kullanamayacak durumda olan
ların 3 ayîik başvurma süresi bu mücbir sebeplerin 
kalktığı tarihten başlar. 

Bu fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim ku
rumlarına müracaat eden öğrencilere, kurumlarınca 
birer başvurma belgesi veriSir. Bu madde hükmün
den yararlanan öğrencilerden, Danıştayrîan yürütme
nin durdurulması kararı alarak öğrenim kurumlarına 
devam edebilmiş olanlar hakkındaki davalara devam 
edîlnıez. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1803 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin (A) Bendinin 
Değiştirilmesi ve Bu Maddeye (E) Bendinin Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 15 Mayıs 1975 tarihli ve 1803 sa
ydı Kanunun 15 nci maddesinin (A) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıda yazıh 
(E) bendi eklenmiştir. 

Madde 15. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar geçen süre içinde kayıth bulundukları 
ortaöğretim kurum'an öğrencilerinden (dışardan sı
navlara girenler dahil) hangi sebeple olursa olsun ka-
yıtiarı silinmiş olanlarla kendi istekleriyle ayrılmış 
bulunanlar (her derecedeki askeri okul öğrencileri 
hariç) bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak 
3 ay içinde eski öğretim kurumlarına yazıh olarak 
başvurdukları takdirde, ayrıldıkları sınıflarda öğren
cilik sıfatlarını o sınıflara ait üst yaş sınırlarını aş
mamak kaydıyla devam ettirmek ve o sınıflarda oku
yan öğrencilerin tabi oldukları sınava girmek hak
kım kazanırlar. Bu haklardan yararlanacak olasılar* 
dan üst yaş sınırlarını aşanlar, ancak dışardan sınava 
girebilirler. Askerlik süresi gehniş olanlar bu hakla
rım kuliandığı takdirde tecilli sayılırlar. Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte askerlik ödevini yapmakta 
olanların 3 aylık başvurma süresi terhisleri tarihin
den, fiili ve hukuki mücbir sebeplerle bu hakkım 
kullanamayacak durumda olanların 3 aylık başvurma 
süresi mücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. Bu 
bend hükmüne dayanarak eski öğretim kurumlarına 
başvuran öğrencilere kurumlarınca birer başvurma 
belgesi verilir. Bu bend hükmünden yararlanan öğ
renciler tarafından bu konularda Danıştaya açılan 
davalara bakılmaz. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
geçen süre içinde kayıth buhınduklan yükseköğretim 
kurumları öğrencilerinden (dışardan sınavlara girme 
hakkını kazanmış olanlar dahil) hangi sebeple olursa 
o!sun kayıtları silinmiş olanlarla kendi istekleriyle 
ayrılmış bulunanlar (her derecedeki askeri okul öğ
rencileri hariç) bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
başlayarak 3 ay içjinde eski öğretim kurumlarına ya
zılı olarak başvurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf 
ve sömestrede öğrencilik sıfatlarım devam ettirmek 
ve o sınıf ve sömestrede okuyan öğrencilerin tabi 
olduktan sınava girmek hakkını kazanırlar. Asker
lik süresi gehniş olanlar bu haklarını kullandığı tak-

Millet Meclisi (S, Sayısı : 3) 
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dirde tecili sayılırlar. Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte askerik ödevini yapmakta olanların 3 ayhk 
başvurma süresi terhisleri tarikinden, fiili ve hukuki 
mücbir sebeplerle bu hakkım kullanamayacak du
rumda olanların 3 aylık başvurma süresi müc
bir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. Bu bend 
hükmüne dayanarak eski öğretim kurumlarına baş
vuran öğrencilere kurumlarınca birer 'başvurma bel
gesi vedlir. Bu bend hükmünden yararlanan öğren-
e3er tarafından bu konularda Danışta(ya açılan da
valara bakılmaz. 

ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

1903 Sayth Kanunun Î5 net Maddesinin (A) Fıkrastmn Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddesi* Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — KeshÜeşmitfir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

«*•»• 
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