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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılma
sına dair Kanun tasarısı, Başbakanlığın talebi 
üzerine geri verildi. 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Genel ve 
katma bütçelerle özel idare ve belediyeler büt
çelerinden ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
aylık ve ücret alan memur ve hizmetlilerin si
yasetle uğraşamıyacaklarma dair olan Kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkındaki önergesi 
okundu. Kanun teklifini, Zonguldak Milletve
kili Rifat Sivişoğlu kabullendi. 
Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek Kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
Cumhuriyetin ilânından 1949 senesi nihayeti
ne kadar memurların ikametleri için Hükü
met, mahallî idareler ve belediyeler tarafından 
ne kadar mesken yaptırıldığına ve bunlarla de
mirbaş eşyalarına sarfolunan paralara, tahsilat 
ve vergi nispetlerine ve bu binalardan kaçının 
kimlerin ikametlerine tahsis olunduğuna dair 
olan sorusu, kendisi iki Birleşimde hazır bulun
madığından, düştü. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stad
yum sahasına katılan arazi hakkındaki sözlü 
sorusunu, Maliye Bakanı cevapladı. İçişleri Ba
kanı Kendisine taallûk eden kısma bir hafta 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahemet Vezir-
oğlu'nun, Afyon Karahisar İline bağlı ilçelerin 
hangilerinde imar plânı ve parselasyon haritası-
yapılıp, hangilerinde yapılmadığına dair olan 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/190) 

Balıkesir Milletvekili Salâhattin Başkan'm, 
Ordu Donatım bakım tamirhane" erindeki yev
miyeli ustalıktan ücretli sanatkârlığa geçenle
rin emeklilik durumlarına dair olan yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/191) 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay 'm, İl
ler Bankasının durumu hakkındaki sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/192) 

sonra cevap vereceğini bildirdi. 
3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 

yapılmış olan harcamalara ait 1945 takvim yı
lı bilançosunun onanması hakkındaki Kanun, 
kabul olundu. 

Bolu'nun Göynük İlcesine bağlı Değirmen-
özü Köyü muhtarı ve arkadaşlarının hudut ihti
lâflarına dair dilekçesi hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu raporu, kabul olundu. 

Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 431 sayılı 
Kararın (1) numaralı bendindeki (ve emsali 
idarelerin) şümulüne İmralı Ceza Evinin de dâ
hil bulunup bulunmadığının yorumlanmasına 
dair önergesi hakkındaki Sayıştay Komisyonu 
raporu, kabul olundu. 

Hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum 
ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi ad
larının konmaması hakkındaki Kanun teklifi üze
rinde bir müddet görüşüldü. Dikkate alınan 
önerge üzerine Kanun teklifi, Komisyona geri 
verildi. 

29 . I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtib 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Zeren N. Tlabar 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/ . Kirazoğlu 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş 'in, Polis 
I ve Jandarma kuvvetlerinin motorlu vasıtalarla 

teçhizi, jandarma karakol komutanlarının bil
gilerinin artırılması, terfie hak kazanan polis 
memurlarının durumu ve muamele sınıfında bu
lunan memurların üniformalı kısımla birleştiril
mesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan söz-

| lü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil-
| mistir. (6/193) 
j Urfa Milletvekili Necdet Açanal'm, Süne 

haşeresi ile mücadele için ne.gibi tedbirler alın
dığına ve bu hususta bir plân tatbik edilip edil-

I mediğine dair olan sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/194) 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntas'-
I m, Adapazarı ve Adana'da bâzı müteşebbisler 

Sorular 
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tarafından kurulacağı söylenen Şeker fabrika
larına dair olan yazılı soru önergesi, İşletmeler 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/195) 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tumtaş'-
m Marşal Yardım Plânına göre alınan traktör
lerin sayısı ile bakım, tamir ve tevzi şekli ve 
akar yakıt stoklarımız hakkındaki yazalı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/196); 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tumtaş'm, 
1950-1951 yılı kışlık hububat ekimi ve hububat sto
kumuz hakkındaki yazılı soru önergesi, Tarım, 
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiş
tir.) (6/197); 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen mü
essese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Vergi
sinin tahsil edilip edilmediği hakkındaki sözlü 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/198); 

Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'un, C. H. P. 
Hükümetlerinin Anayasanın 81 nci maddesini 
ihlâl ettikleri hakkındaki beyanatın mahiyetine 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/199). 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, İçtüzük'ün 22, 24, 28 ve 30 ncu 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
Tüzük teklifi (2/148) (Anayasa Komisyonuna); 

2. — İstanbul Milletvekili Nihad Reşad Bel-
ger'in, sıhhi ucuz evler inşasına dair Kanun 
teklifi (2/149) (İşişleri, Bayındırlık, Sağlık ve 

Sosyal Yardim, Adalet, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Raporlar 
3. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'ın^ 

Bozcaada ve İmroz Nahiyelerinin mahallî ida
releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
ve Dışişleri, İçişleri ve Millî Eğitim Komisyon
ları raporları (2/40) 

» e « 

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

BAŞKAN — Başkanvekil Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer önal (Tokad). 

*mm 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 
Süt ve Üünlerine dair olan kanun teklifinin geri 
verilmesi hakkında önergesi (4/106) 

26.1.1951 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Süt ve ürünleri hakkındaki kanun teklifimin 

gerekli tadilâtın yapılabilmesi için geri verilme
sini saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekil 
Dr. Talât Vasfi öz 

BAŞKAN — Kanun teklifî geri verilmiştir» 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, Mustafa Muğlalı'nm kaç gün mevkuf kal
dığına, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç kişinin 
sıhhat raporuna'dayanılarak serbest bırakıldığına 
ve Mustafa Müğlalı'nın ikinci bir muayeneye tâbi 
tutulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/181) 

BAŞKAN — Bakanlar burada bulunmadık
ları için gündemin bu maddesini 2 . I I . 1951 ta
rihli Birleşime bırakıyoruz. 

2. — Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in Hu
kuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarımın 
ihtiyaçlarımıza daha uygun bir'şekilde yeniden 
tedvininin düşünülüp düşünülmediğine dair Ada
let Bakanlığından sözlü sorusu (6/182) 

BAŞKAN — Bakan bulunmadığı için 2 . II . 
1951 Birleşimine bırakıyoruz. 

3. — Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'm, 
Garp illerine nakledilip bilâhara eski yerlerine 
dönmelerine müsaade edilen Tunceli'nin serbest 
ve boşaltılmış bölge halkı ile yasakhğt kaldırılan 
Tunceli, Sason ve Zeylân'ın yasak bölge vatan
daşlarının durumları hakkında İçişleri ve Tarım 
Bakanlıklarından olan sorusuna Tarım Bakam 
Nihat lyriboz ve İçişleri Bakanı Rükmeddin Na-
suhioğlu'nun szlü cevaplan, (6/183) 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Hıdır Ay
dın buradalar mı efendim (Burada sesleri). Soru 
önergesini okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
(1097 ve 2510) sayılı kanunlarla Tunceli 

vesair illerden Garp illerine 1938 yılında nakle
dilip bilâhara 5098 sayılı Kanunla eski yerlerine 
dönmelerine müsaade edilmişti. 1947 yılından-
beri yurtlarına dönen Tunceli'nin serbest ve bo
şaltılmış bölge halkı ile 14. V I I . 1949 tarihinde 
yasak lığı kaldırılan Tunceli, Ağrı, Sason ve Zey
lân'ın yasak mıntaka vatandaşlarının durumları 
hakkında aşağıda arzettiğim sorularımın içişleri 
ve Tarım Bakanlığı tarafından Büyük Millet 
Meclisinde cevaplandırılmasını saygılarımla arze-
derim. 

Tunceli Milletvekili 
Hıdır Aydın 

Madde 1. — Tunceli'nin serbest ve boşaltıl
mış bölge vatandaşlarının Garbe sevkedilmele-
riyle eski yerlerinde bıraktıkları gayrimenkul-
leri, bahçeleri ve binaları muhtaç çiftçiye tevzi 
edilmişti. 1947 de anayurtlarına dönen bu va
tandaşlardan bir kısmı mürettep yerlerinde hiç 
bir şey almadıkları halde tevzi edilen arazi, bah
çeleri ve harab olan binalarının karşılığında arazi 
ve gerekse nakdî bedelleri verilmiş midir? Kaç 
aileye verilmiştir? Ve halen kaç aile haklarını bek
lemektedir? 

Madde 2. — Yasaklığı kaldırılan bölgelerle 
birinci maddede izah ettiğim bölgelere ait bin
lerce vatandaşlar 12 seneden beridir göçebe va
ziyetinde mağdur, perişan bir halde yerden yere 
nakillerle gezdirilmektedir. Bunların mağduri
yet ve sefaletlerine daha ne kadar zaman meydan 
verilecektir? Bu gibilerini yuva sahibi yapmak, 
topraklandırmak ve harap olan binalarını yap
tırmak, çift alet ve edevatını, tohumunu, öküzü
nü vermek ve müstahsil duruma sokmak için ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

Madde 3. — Arazisi oldukça dar olan Tun
celi bölgesinde toprağın darlığını kısmen gider
mek için meyvacılık, bağcılık, arıcılığın inkişafı 
ve halka bunların öğretilmesi ve mıntakanın ik
lim şartlarına uygun yetişecek cins nıeyvaları 
ve bos vadileri bol olan bu bölgede ipekçilik için 
dut yetştirmek için br meyva fidanlığı teşkilâtı
nın kurulması ve Tunceli koyunculuğunun arttı
rılması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Madde 4. — Tunceli'de mevcut Hazine ara
zilerini tevzi etmek suretiyle topraksızları bir an 
evvel topraklandırmak ve az topraklılara ihtiyacı 
kadar toprak vermek için tevzi ve tapulama ko
misyonlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Ne gibi ted
birler alınmıştır? Hangi yıl tatbikata başlanacak
tır, yapılmış program var mıdır? 

Madde 5. — Eski iktidarca yasak edilen mın-
1 akaların yasaklığı yeni Hükümetçe kaldırılmış 
ise de vatandaşlara yalnız intifa hakkı tanınmak
tadır. Mülkiyet hakkı için kanun çıkarılmasına 
tehir edilmiştir. Kanun ne zaman Meclise geti
rilecektir? Evvelce idari teşkilâttan isimleri çı
karılan bu mmtakadaki köylerin yeniden kurul
ması ve idari teşkilâta alınması, karakol bina
ları, telefon hatları, içme ve sulama işleri; okul 
binaları ve uzun zamandan beri yasak olan bu 

— 448 — 
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bölgenin harap olan yolları ve arazisi dağınık I 
kısmen âmal ı bulunan Tunceli'nin yasaklığı 
kaldırılan bölgede köy kurma yerleri ve kuruluş 
şekilleri ve bu işler© tahsis edilmiş komisyon ve 
lüzumlu tahsisat bütçeye konulmuş mudur? Ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakamnındır. 
TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Ça

nakkale) — 1. Tunceli'nin yasak bölgesinden 
1084 hanede 5203 nüfus ve boşaltılmış bölgesin
den 575 hanede 3025 nüfus olmak üzere ceman 
1659 hanede 8228 nüfus Garpte iskân edildikle
ri yerlerden - 5098 sayılı Kanunun çıkması üze
rine - 1947 yılında Tunceli'ne dönmüşlerdir. 
Döndükleri yerlerde iskâna tâlbi olan bu vatan
daşlardan, sonradan 669 hanede 3261 nüfus tek
rar Garbe dönmüşler ve bu suretle Tunceli ya
sak ve boşaltılmış bölgeler halkından iskâna tâ
lbi olarak bu ilde 990 hanede 4967 nüfus kal
mıştır. 

Bunlardan 459 nanede 2048 nüfusa 11258 de
kar arazi verilmiştir. Ayrıca 54 dekar tutarın
da ev arsası verilmiş, 299 ailenin evi yapılmıştır. 
Keza bunlara 319 ibaş çift hayvanı, 64 pulluk, 
489 baş keçi; 142 m3 kereste, 907 kilo çivi veril
miştir. Ziraat Bankasınca borçlandırma suretiy
le yapılan yemeklik ve tohumluk yardımların
dan başka doğrudan doğruya iskân tahsisatiy-
le 184 497, kilo yemeklik buğday ve 45 083 kilo 
tohumluk verilmiştir. Kendilerine başkaca şim
diye kadar ceman 610 510 Mra nakden iaşe yar
dımı yapılmıştır. 

Bunların evvelce Tunceli'nde bıraktıkları 
araziden tevzi edilenlerin 'bedelleri 5420 sayılı 
Kanuna göre Maliye Bakanlığınca ödenmekte
dir. Tevzi edilmemiş olan arazileri geri verilmiş
tir. Harap olan binalarına karşı bir tazminat ve
rilmem kanunen mümkün değildir. 

2. Yasaklığı kaldırılan bölgelere dönen va
tandaşlara iskân yardımı yapılması hakkında 
kanunda bir hüküm yoktur Yasak bölgelerden 
ölüp da yasaklığı 1 . VII .1960 tarihinde kaldı-
rıhfiazdan evvel o civara .dönmüş olan menkul 
eşhasa yukarda yazılı yardımlar yapılmıştır. 
Bütçe imkânları nispetinde bu yardımlara de
vam olunmadadır. 

3. Tunceli'nin fidan ihtiyacının Elâzığ ve 
Erzincan fidanlıklarından eüaâ bir bedelle sağ
lanması mümkün bulunmaktadır. Bu sebeple 
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Tunceli'nde ayrı bir fidanlık tesisi şimdilik 
mümkün değildir. 

Arıcılığın memleket ölçüsünde inkigafcnı sağ
lamak üzere son defa Ankara'da bir arıcılık ens-
titücü kurmuş bulunuyoruz. Bu enstitü faaliye
ti içine Tunceli'ni de almıştır. Diğer vilâyet
ler arasında Tunceli'ne de enstitü tarafından 
mütehassıslar gönderilecektir. Bunlar hem hal
kı yetiştirecekler, hem de fennî kovan ve diğer 
arıcılık malzemesi vererek teşvikte 'bulunacak
lardır. Tunceli'ne bundan 'bir ay evvel Bakan
lığımızca bir tavukçuluk mütehassısı gönderil
miş ve tavukçuluk kursu açılmakla 'beraber ilin 
tavukçuluk ve arıcılık durumu da tetkik ettiril
miştir. önümüzdeki îlfchaihârda hu ilde arıcılık 
kalkınması için faaliyete geçilecektir. Dut fida
nı için de yukarda arzettiğrm Erzincan ve Elâ
zığ fidanlıklarından faydalanmak daima müm
kündür. Bu sene vilâyete dut fidanı gönderil
memiştir. . 

İpek böcekçiliğinin tetkikatı da önümüzdeki 
mevsimde ele alınacaktır 

Dut fidanı verilememesi selbefoi mahallinin 
zamanında müracaat etmemiş ve sonraki müra
caatında da parasız fidan istemiş olmasıdır. 

Tunceli koyunculuğunun kalkındırılması 
için Savak koyunlarının mmtakaya teşmili ve 
savak aşiretinin yaptığı tulum peynirlerini 
esaslı tetkikatla önümüzdeki mevsimlerde im
kânlar nispetinde başlamak niyetindeyiz. 

4. Tunceli'nde Çiftçiyi Toprakland-nima.Ka
nunu uyarınca arazi dağıtılması için* şimdilik 
bir karar alınmış değildir. Kadro, eleman ve 
ta'hsisat imkânları müsait oldnücça yurdun her 
Ibölgesinde arazi dağıtılması için peyderpey ko
misyonlar kurulmaktadır. 1951 malî yılında ye
niden 30 toprak komisyonu kurulması hakkında 
bu sene Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü büt
çesinde teklifte bulunulmuştur. Yüksek Meclisçe 
kalbul buyurulduğu takdirde önümüzdeki malî 
yıl içinde Tunceli'nde de toprak dağıtımına baş
lanması derpiş olunmaktadır. 

| 5. Yasak bölgeye dönen vatamdasiaTin ev
velce sahip bulundukları gayrimenkullerin yal
nız intifa hakkına tasahup edebilecekleri hak
kında kanunda (bin hüMim yoktur. Bunlar ya
sak bölgeye avdet ettikleri tafediısde 5888 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesi (hükümlerine 
göre gayrimenlrallerinin m a i y e t t e aahip ola-

| cafeları tafbiîdir. Bu feölged* yeniden köyiftr ku-
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rulması ve Mari teşkilâta alınması konularında 
İçişleri Bakanı arkadaşım cevap vereceklerdir. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
BAŞKAN — Söz İçişleri Bakamnındir. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, bu 
mmtakalarda toprak dağıtım işleri hakkında 
Sayın Tarım Bakanı maruzatta bulundu. Ben
deniz de Bakanlığıma ait hususlarda maruzatta 
bulunacağım. 

Bakanlar Kurulu kararı ile bu mıntakalar 
serbest olduktan sonra Tunceli bölgesinde 41 
köyün 459 hanesinde1 2048 nüfus, Ağrı bölge
sinde 32 köyün 413 hanesinde 1818 nüfus, Zey-
lan bölgesinde 22 köyün 165 hanesinde 1007 
nüfus, Sason bölgesinde 24 köyün 713 hane
sinde 3315 nüfus ki, ceman 1740 hanede 8188 
vatandaş yurtlarına dönmüş bulunmaktadır. 

Evvelce sabık Hükümet zamanında, orada 
nakiller yapılırken burada bulunan köylerin 
şahsiyeti hükmiyeleri kaldırılmıştır. Halen va
ziyet bu şekildedir. Buralara dönen vatan
daşlarımızın topluca rahat ve serbest bir hal
de yaşamalarını temin için, hayatı medeniye-
lerinin tanzimi için icabeden yerlere karakal-
lar tesisi için alâkalı vilâyetlerden bâzı malû
mat istedik. Mevcut köylerin yerlerinde bıra
kılması doğru mudur? Yoksa bunları birleştirip 
daha esaslı yerlerde mi bu köyleri kurmak lâ
zımdır. Bütün bunların üzerinde durmakla be
raber eski köy hayatına nihayet vermek zaru
reti vardır. 

Biz bu dört yerdeki köylerin tesisi için ge
rekli malûmatın verilmesini alâkalı vilâyetler
den istedik. Kanun hazırdır, yalnız takdim ede
miyoruz, çünkü bu malûmatı almadan verir
sek, eksik tarafların kalmasından endişe edi
yoruz. Tahmin ediyorum ki, bir aya kadar bu 
malûmat alınmış ve bu bölgelerdeki köylerin 
kurulması hakkındaki kanun ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir 
efendim. 

BAŞKAN — Hıdır Aydın. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim sayın 

Bakanların vermiş oldukları izahata teşekkür 
ederim. Yalnız bendeniz bâzı fikirlerimi Yüksek 
Meclisin huzurunda açıklamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Tunceli, Ağrı, Sason, 
Zeylân ve Erzincan Bölgelerinden alâkalı ka-
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nunlarla Batı illerine gönderilip tekrar 5Û98 
sayılı Kanunla geri gelmelerine Hükümetçe mü
saade edilen yüzbinkrce vatandaşların bir kısmı 
serbest ve diğerleri de yasak bölge ve yasak böl
gelere yakın bulunan köylerin boşaltılmış halkı
dır. Bunlardan Batı illerinin, iklim şartlarını 
yaşama şar t larca uygun bulanlar ve geçimle
rini temin edecek kadar arazi alanlar, geri git
mek istememişler ve halen mürettep yerlerin
de minnettarlıkla kalmaktadırlar. Fakat geçi
mini karşılıyacak kadar arazi verilmiyen ve 
havasiyle, iklimle imtizaç etmiyenler zaruretler
le başbaşa kalınca mecburi olarak eski yerleri
ne dönmüşlerdir. Bunlardan bir kısmı da halen 
mürettep yerlerinde iskân edilmemiş bir surette, 
kış olmasına rağmen dışarda söğüt ağaçlarının 
altında çoluk çocuğu ile beklemektedirler. Bu 
vatandaşlar, serbest bölge halkı, Batı illerine 
nakil edilirken bunlara ait tapulu arazi, bahçe, 
çayırlık, ve evler, çok ucuz fiyatla Hükümet 
tarafından satılmıştır. Tapusuz olanları da, 
arazisi az veyahut tamamen arazisiz olanlara 
bedelsiz olarak Hazine eli ile tevzi ve üçüncü 
şahıslara tescil edilmiştir. Bir k^ım evler de 
tevziat yepılmcıya kadar sahipsizlikten yıkıl
mıştır. Bu mülklerin sahipleri eski yurtlarına 
döndükleri gibi arazisiz ve evsiz şunun ve bu
nun ahırında, mağara kovuklarında barınırlar 
ve halen bu hal devam etmektedir. Çünkü 5098 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin ikin
ci bendine konulan hüküm, bu vatandaşların 
mâruz kaldığı muameleye cevap verecek durum
da delildir. Bu hükmü aynen okuyorum: 

«Birinci bentte tasrih edilen yerler dışında 
kalan bölgeler halkından olup da 2510 sayılı 
Kanunun 27 nci maddesi mucibince geride bı
raktığı gayrimenkuller karşılığında istihkak maz
bataları verilmek suretiyle malları Devlete in
tikal etmiş ve aynı kanunun 28 nci maddesi gere
ğince mürettep yerlerinde ellerindeki mazbatala
ra mukabil hiç mal almamış olanlara mazbata 
muhteviyatı olan malları tamamen geri verilir. 
Bunun imkânı bulunduğu hallerde mezbata muh
teviyatı dört misli üzerinden Hazinece nakden 
ödenir» denilmektedir. 

Fakat burada mal sahiplerinden bir kısmı 
her nasılsa istihkak mazbatası almamışlar, geride 
bıraktıkları menkul ve gayrimenkullerini de Ha
zine tevzi ve başkalarına parasız olarak tescil et
miştir. 
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Bunlardan bir kısmından, tapulu olanları da 

kendileri tarafmdan bir yıl zarfında tasfiye edil
memiştir diye Hükümet satmıştır. Bu satışta da 
çok adaletsizlik olmuştur. Bu gayrimenkullerden 
bir kısmını da bâzı yerlerde belediyeler almıştır. 
Bâzıları da aldıkları gibi ihya etmeden sırf el
lerinde tutmaktadırlar. Erzincan'da birkaç va
tandaştan aldığım mektuplarda birisi şöyle yazı
yor : Batı illerine nakledildim, geride bıraktığım 
gayrimenkullerimi tasfiye etmek üzere 125 bin 
liraya pazarlık etmiştim, satacağım zaman bir se
nelik müddetten her nasılsa birgün geçirmişim 
diye eski Hükümet bu mallarımı elimden aldı, 125 
bin liralık malımı 16 bin liraya sattı, 109 bin lira 
noksaniyle mağdur edildim. 

Tuncelinden aldığım mektuplarda 1 500 lira
ya satılan araziyi alan 18 000 liraya, 600 liraya 
alan 3 000 liraya satmıştır. Yine 1 500 liraya 
alan 15 000 liraya satmıştır. Çünkü bu arazi sa
tıldığı zaman köylüler Dördüncü Genel Müfettiş 
Aptullah Paşaya müracaat etmişler, bir köyde 
satılan arazinin ayni köyün halkına verilmesi için 
emir vermiş, köylüler de uyuşmak suretiyle ucu
za almışlar ve arazi sahipleri bu şekilde mağdur 
edilmiştir. Ayni durumdaki araziden serbest mü
zayede ile satılanlar 48 ile 50 bin liraya kadar 
satılmış bulunuyor. 

Bu haksızlıktan başka eski iktidar, 5098 sa
yılı Kanunun aksaklıklarını görmüş ve telâfisi 
için 5420 sayılı Kanun çıkarılmışsa da bu kanun
da da, ancak istihkak mazbatası almamış fakat 
arazi ve evleri tevzi edilenlerin bedellerinin, 4753 
sayılı Toprak Kanunu hükümleri dairesinde kar
şılanması hükmü konulmuş, fakat gayrimenkul-
leri eksik fiyatla satmalanların durumları düşü
nülmediği gibi, 5098 sayılı Kanunla istihkak maz
batası mukabili verilmesi gereken dört misli be
delle 5420 sayılı Kanunla ödenmesi kabul edilen 
bedeller arasında da ayrı bir adaletsizlik ve mü
savatsızlık olduğu anlaşılmıştır. Çünkü 1938 yı
lında ayni tarihte eşit muamele ile Batı illerine 
nakledilen vatandaşların bir kısmının hakları is
tihkakının dört misli, diğer bir kısmının da 1944 
Bütçe yılı Arazi Vergisine matrah olan değer üze
rinden kabul edilmiştir ki, bu değerde verginin 
bir ve iki katını geçmemektedir. Yani dört mis
li bedel alana karşı iki misil vatandaşın eline 
geçebilmektedir. Aynı zamanda vergileri doğ
ru dürüst sahipleri namlarına yazılı olmıyan 
bu gibi yerlerde vergiyi esas tutmak doğru ol-
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| madiği kanaatindeyim. Bu şekillerde mağdur 

olan vatandaşlar, ya gayrimenkulleerinin geri 
verilmesini, imkân olmadığı takdirde Devletin 
arazi ve evlerine elkoyduğu tarihin rayici na
zara alınarak, takdir edilecek kıymetin istih
kak mazbatası kabul edilip, ucuz satılan gayri-
menkullere mukabil alınıp emanette bulunan 
veyahut sahiplerine verilmiş olan miktarı ten
zilden sonra, emsalleri gibi, dört misli üzerin
den bedellerinin verilmesini istemektedirler. Esı-
ki iktidar bu gibi gayrimenkullerinin geri ve
rilmesini asayiş ve sair hususlardan dolayı mah
zurlu görmüştür. Yeni Hükümetin nasıl düşün
düğünü bilmemekle beraber kanaatime göre, top
raksız ve az topraklılara tevzi edilen bu araziyi 
alanlar, on seneden beri tasarruf etmektedirler, 
ihya etmişlerdir. Hoşnutsuzluklara ve şikâyet
lere yol açabilir. Şahıslardan geri alınması mah
zurlu ise de âmme müesseselerinin kâr maksa-
diyle aldıkları arazi ve evlerin geri verilmesi 
lâzımdır. 

Eski iktidarca Anayasa hükümlerine aykırı 
olarak memleket hakları ihlâl edilmiş, 12 sene-

I den beridir nakil edilmekle mağdur edilmiş, 
evlerinin yıkılmasına sebebiyet verilmiş, ken
dilerine mesken kurmaya takatleri kalmamış 
olan bu insanlar, yıkılan evlerinin ve alman 
arazinin bedellerinin 5098 sayılı Kanundaki hük
me göre emsalleri gibi dört misli üzerinden 
verilmesin^ yeni iktidardan beklemektedirler. 
Sayın Dahiliye Bakanı, yasa,klığı kaldırılan böl
gelere dair kanun tasarısını Yüksek Meclisin 
bundan önceki tatiline yakın getirmişti. Kanu-
niyet halini almadan daha şümullü bir tasarı 
getirmek için geri almışlardı. Yasaklığı kaldı-
rıian bölge halkına mülkiyet hakkı tanınmamak
tadır. Yalnız intifaı hakkı tanılıyor. Bu itibarla 
tescil dâvasını açmak istiyen veyahut varislik 
ve men'i müdahale iddialarında bulunanların 
dâvaları mahkemeler tarafından reddedilmekte
dir. Mahsul, ekin zamanı gelmeden evvel bu ka
nun tasarısının getirilmesini ve getirilecek ta
sarıda arz ve izah ettiğim mağduriyet ve hak-

I sızlıklarm önlenmesi için. 5420 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin 1 nci fıkrasının kaldırılması
nı ve bu vatandaşların haklarının korunmasına 
yer verilmesini, bu vatandaşlar Demokrat Par
tinin adaletinden bekliyorlar. 

Esasen bu haksızlıkların Önlenmesi için ik-
l tidar, Maliye Bakanlığının Bütçesine 1,5 mil-
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yon lira ödenek koymuştur. Fakat haksızlığın 
ıslahı için de kanunda yeri olması lâzımdır. Bu 
cihetin de nazara alınmasını sayın Dahiliye Ba-
kaniyle, Maliye Bakanından rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Samsun, Ağrı, Zeylân 
yasak bölge köylerinin idari teşkilâttan kaldı
rılanlarının adedini katı bilmiyorum. Tunceli '-
nin yasak bölge ve boşaltmış bölge köyleri tah
minen 183 tür. Uzun zamandan beri mağdur ve 
sefalet içersinde kalmış olan bu vatandaşların 
kalkınmaları için, onları mesken sahibi yapma
ya, müstahsil hale getirmeye, çift alâtı, edevatı 
ve tohumluk vermeye, içtimai hayatın gelişme
sine ve toprağın istiap durumuna göre köyü 
devlet tarafından kurmaya, köy yerlerini, Sağ
lık ve Tarım Bakanlıklarının mütahassıslarm-
dan teşekkül edecek komisyonlar vasıtasiyle tes-
bit etmeye, içme suyu ve sulama işlerinin, tanzi
mine, köy, bucak ve ilçeleri yol bakımından 
birbirine bağlanmak zaruretlerine son derece 
ihtiyaç vardır. Yoksa bu vatandaşlar «acım» 
dediği zaman. Hükümetin yapacağı yardımla se
faletten kurtulamazlar. 12 seneden beridir zira-
atten mahrum kalan bu vatandaşlar ilkbaharı 
bekliyorlar. Bu tedbirlere baş vurulmadıkça 
mağduriyet yüzünden takatsiz kalan bu insanlar, 
derme çatma kulübelerden, mağaralardan kur
tulamazlar. Yapılacak yiyecek yardımı onları 
tatmin etmediği gibi, Devlet bütçesini de sars 
mış olur. Vatandaşları da iş güç görmekten men-
eder ve felâkete sürükler. Çiftçilik, davarcılık, 
meyvacılıkla geçimlerinin sağlanması ve hükü
metten artık birşey beklememeleri yoluna koyul
mak lâzımdır. 

Tunceli, hâdiseler dolayısiyle iktisaden çök
müştür. Eski iktidar bu bölgeyi çok ihmal et
miştir. Tarım Bakanından çok rica ederim, uzak 
yerlerden bize arı kovanı, meyva fidanı göster-
mesinler, iktisaden çökmüş bir bölgeyi büsbütün 
mahvetmek doğru olmaz. İklim şartlarının ye
tiştireceği mahsulleri yetiştirmek, bilhassa top 
rak kanununu bir an evvel tatbik ettirmek, top
raksızları topraklandırmak, meyvacılık, arıcılık, 
yağ, peynir imali, tavukçuluk öğretme istasyon 
lan kurmak, veteriner ve ziraat memurları tâyin 
etmek, damızlık koç ve boğa vermek lâzımdır. 
Bunlar da, Tarım Bakanlığının bizzat o vilâye
tin dâhilinde kuracağı istasyonlar ve alacağı 
tedbirlerle kabildir. Yoksa birçok imkânsızlık
larla karşı karşıya ve başıboş olan bu insanların, 
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meyva fidanını ve bağ çubuğunu, Erzincan'dan 
Elâzığ'dan getirmeleri mümkün olmaz. 

Mahrumiyet mıntakası diye anılan birçok 
yurt parçalarımızın mâruz kald'ğı hâdiseler, Os
manlı Devleti zamanında, uzun müddet Devlet 
teşkilâtı kurulmamış olmasma vatandaşlarla Dev
let arasındaki münasebetlere ilgi gösterilmemesi 
yüzündendir. Son zamanlarda kurulan Devlet 
teşkilâtı da sırf ilçelere münhasır kalmış, idare 
âmirleri, mahallî şahsiyetlerden tâyin edilmiş, 
insanlığın her zaman muhtaç bulunduğu kültür, 
Eğitim, içtimai hayat ve medeni vasıtaları öğ
retecek bir teşkilâta lüzum görülmemiştir. 

Bu halin devamı ve gittikçe ilerlemesi ırkdaş 
ve soydaşlarımıza karşı eski Hükümetlerin alâ
kasızlığına ve onları medeni vasıtalardan tama
men mahrum bırakmış olmasma rağmen, bu 
mahrumiyetler ve sefaletler, ihmallikler içeri
sinde yaşıyan bu insanlar, damarlarndaki asıl 
Türk kanı iktizasmca, zamanı geldikçe vatanın 
harice karşı müdafaasında, Türklüğe yakışır 
mertlik ve fedakârlıktan geri kalmamışlar, mil
let ve memlekete karşı sevgi ve sadakatlerini 
ispat etmiş1 erdir. Bunun bariz hakikatlerinden 
birisi, Birinci D.ünya harbinde Ruslar, Erzurum, 
Erzincan'ı ve Tunceli toprakların işgal ettik
leri sıralarda TZ ve namus ve din düşmanı bu
lunan Bolşeviklerden gelecek faciaları anlıya-
rak, bu muazzam kuvvete karşı, ayağında çarı-
ğiyle, yavan ekmeğiyle, Hükümetin verdiği si
lâhla 4 sene kahramanca çarpışmış, düşmanı 
birçok felâketlere mâruz bırakmış, hudutlarımı
za kadar giderek döğüşen bu yiğit insanlar, Er
zurum'un kurtuluşuna da hissedar olmuşlardır. 
Düşmana yiğitliğini gösteren bu vatandaşların, 
eski iktidarın ihmalleri yüzünden, çektikleri ıs
tıraplarını dindirmek vazifesi, yeni iktidara yük
lenmiş bulunuyor. Bu vatandaşların uzun yıl
lardan beri tatmin edilmemeleri, eski Hüküme
tin beceriksizliğini gösteriyor. Çünkü Bulgar-
ya'dan kafileler halinde gelen ırkdaşlarımız 
hakkında yeni Hükümetin aldığı tedbirlerin 
onda birini bu vatandaşlarımız için de eski Hü
kümet almış olsaydı, 12 seneden beri dâvaları 
çoktan halledilmiş olurdu. İşte arkadaşlarım, 
medeni bir cemiyet düşüncesiyle hudutlarımız 
içindeki yerlerin kutsiyeti arasında fark olmadı
ğını biliyoruz. Fakat bugüne kadar bu medeni 
düşünceyi, bundan önceki iktidar tahakkuk etti-
remedi ve ettiremezdi, kim bilir daha kaç yıl 
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beklemek lâzımdı. Şimdiye kadar her türlü im
kânlardan mahrum kalan bu bölge halkı, dâva
larının halli ve her Bakanlığın kendi sahasında, 
kendilerine düşen ihtiyaçların tahakkuk ettiril
mesi ve ıstıraplarının dindirilmesi hususunda
ki ümitlerini Sayın Adnan Menderes Hüküme
tine bağlamış bulunuyorlar. 

Tunceli ihtiyaçları için bâzı mevzularda al
mış oldukları tedbirler dolayısiyle ayrıca te
şekkür ederim. Yalnız huzurunuzda izah etti
ğim eksikliklerin de ele alınmasını ve tahak
kuk ettirilmesinin bizzat Tarım Bakanlığının 
ele alarak itmam etmesini ve eskiden beri, yüz
lerce sene ihmal edilmiş, unutulmuş, hiç na-
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zara alınmamış olan bu cihetlerin ehemmiyet
le ele alınmasını tekrar rica ederim. 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanınındır. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkedaşlar, 
yurtlarına dönmüş bulunan bu vatandaşların 
hayatlarının tanzimi ve rahat bir hale getiril
melerinin temini için bilhassa Muhterem Mil
letvekili Hıdır Aydın arkadaşımızın buradaki 
sözlerinin zaptı alınarak yaptığımız kanunda 
bu cihetlerin de tetkik edilerek mütekâmil bir 
hale getirileceğini arzederim. (Soldan bravo, 
sesleri) 

BAŞKAN — Trabzon 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Maarif Teşkilâtına dair olan 789 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında Kanun teklifi ve Mülî 
Eğitim Komisyonu raporu (2/61) [1] 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu rapo
runu okutuyorum. 
(Millî Eğitim Komisyonu raporu ile Muhalefet 

şerhi okundu) 

BAŞKAN — Söz Ahmet Morgil'indir. 
AHMET MORGİL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar; Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen
leri istediği yere nakletmek salâhiyetini veren 
Teşkilât Kanununun 22 nci maddesinin kaldı
rılması hakkındaki teklif, Millî Eğitim Komis
yonunda reddedilerek Yüksek Huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bu maddenin kaldırılmasını teklif ve müda
faa eden arkadaşlar, maddenin mevcudiyetin
den öğretmenlerin emniyetsislik ve huzursuzluk 
duymakta olduklarını, keyfi muamelelere mâ
ruz bırakıldıklarını iddia etmektedirler. 

Bu maddenin mevcudiyetinden kimler hu
zursuzluk ve emniyetsizlik duyar? Buna cevap 
verebilmek için maddenin hangi hallerde tat
bik edildiğini te^bit etmek lâzımdır. 

Kanaatimce madde şu üç hal ve şekilde kul
lanılabilir : 

1. öğretmen yığıntısını önlemek. 

[11 72 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

2. Bâzı inzibati meseleler karşısında bu 
maddeden istifade etmek. 

3. Farzımuhal olarak maddeyi keyfî olarak 
kullanmak. 

Şimdi bu üç hali birer birer kısaca mütalâa 
edelim: Yurdun bâzı yerlerinde öğretmensizlik 
yüzünden (birçok dersler boş geçerken her han
gi bir okul veyahut da haftada beş altı saat 
dersler maaşını alan öğretmen veya öğretmen
lerin bu maddenin varlığından duyacakları hu
zursuzluk şefkata lâyık mıdır? Bu şefkati, her
kesten evvel bu durumdaki öğretmenlerin fera
gatle beslenmiş olan vicdanlarının reddedeceği
ne şüphe yoktur. 

Bazan öyle inzibati hâdiseler olur ki, hâdise 
çirkindir ve öğretmen suçludur. Fakat tahkikat 
neticesinde öğretmen hakkında kanuni muame
leyi gerektirecek delil elde edilemez. Bu durum
daki öğretmenin orada kalması mesleğin haysi
yeti, vatandaşların mektebe güvenleri bakımın
dan katiyen caiz değildir. Bu gibi hallerde 22. 
maddeden istifade zaruridir: 

Yine bâzı inzibati meselelerde bizzat öğret
menler bu maddenin varlığından istifade de 
ederler. Bazan bir çevrede, bir kin ve husumet 
neticesi olarak, bir Öğretmen hakkında çirkin 
ve asılsız bir söylenti ortaya atılabilir. BÖyle 
bir öğretmenin o çevrede kalması katiyen doğ
ru olmıyacağma göre, yapılacak iş, bu madde 
yardımı ile öğretmeni de tatmin edici bir nakle 
tâibi tutmaktır; böyle bir salâhiyet mevcut ol
mazsa meslekin haysiyetini ve âmmenin men
faatini korumak için öğretmenin haksız olarak 

453 — 
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ımutazarrır edilmesi mecburiyeti bile hâsıl olabi- | 
lir. 

Maddenin keyfî olarak kullanılması mesele
sine gelince, bu madde •bugüne kadar keyfî ola
rak hiç kullanılmamıştır, şeklinde bir iddiada 
Ibulumılamaz. Burada hemen ilâve edeyim ki, 
Ibu teklifi reddeden bütün arkadaşlar bu madde
nin bugünkü metniyle keyfî olarak kullanılmaya 
müsait şekilde kalmasına katiyen taraftar değil
dirler. Bakanlık, yakında getireceği bir teşkilât 
kanunu ile bu salâhiyeti keyfî olarak kullanıla-
mıyacak kayıtlar altına alacağını vadetmiş bulun- I 
maktadır. Bu işin bir an önce yapılmasını sayın 
Millî Eğitim Bakanından rica ederim. 

Maddenin kaldırılmasını teklif ve müdafaa 
eden arkadaşlar tek taraflı düşünmektedirler. 
Fertlere veya zümrelere hak tanırken âmmenin 
aneniatine aykırı olup olmadığını düşünmek lâ
zımdır. Burada da durum aynıdır. Mesuliyetle 
salâhiyet muvazeneli olmak gerektir. Bunca me
suliyetler taşıyan Maarif Vekâletinden, yerine 
hiçbir şey koymadan, bu salâhiyeti çekip almak 
onun elini kolunu bağlamak ve binnetiee cemiye
ti zarara sokmaktır. 

Bu madde her halde Maarif vekillerine keyfî 
iş yapma imkânı sağlamak için değil bir ihtiyaç 
ve zaruretin karşılığı olarak tedvin edilmiştir. 
Diğer bütün bakanlıklara bu kabîl salâhiyetler 
bahşeden mevzuatın mevcudiyeti de bu zaruretin 
bir ifadesidir. Ama şu veya bu maarif vekilinin 
fbunu keyfî olarak kullanmış olması, maddenin 
tamamen kaldırılmasını değil, keyfî olarak kulla
nılmayacak şekle konulmasını icabettirir. 

Son söz alarak Millî Eğitim Bakanının bahse
dilen teşkilât kanununu bir an evvel getirmesini I 
tekrar rica ederken bu kanun teklifinin reddedil
mesini sonsuz saygılarımla rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar; 
Ahmet Morgil arkadaşımın fikirlerine ben de 
iştirak ediyorum. 

Teklif sahibi, muallimlerin huzursuzluk 
içinde olduğunu söylüyor, bendeniz Türk Mil
letinin huzursuzluk içinde olduğunu ifade ede
ceğim. 

Arkadaşlar; çocuklarımızı yedi terbiyesine 
emanet ettiğimiz bu fedakâr ve feragatkâr zümre, 
yani kültür müessesesi içinde hizmet alan kıy
metli arkadaşlarımız arasına bâzı muzır unsur
ların zaman zaman karıştığını gördük ve işittik. 
Millî Eğitim Bakanı neler istedi? Eğer bu 22 ncı | 
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madde olmasaydı, herhalde Millî Eğitim Ba
kanı bugün girişmiş olduğu temizlik vazifesinden 
kolay kolay istifade edemezdi. Binaenaleyh tekli
fin reddi yerindedir. Komisyonun aynen verdiği 
raporun kabulünü bendeniz de teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Fehmi Çobanoğlu! 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar-

kadaşlar; Encümenin bir üyesi olmak sıfatiyle l3. 
arzedeceğim. Bu madde müzakere edilirken Re
şit Tarakçıoğlu arkadaşımız, birçok münakaşa
lardan sonra, birçok kirli çamaşırlar bulundu
ğunu söylediler. îşte arkadaşlar, bu madde bu " 
kirli çamaşırları yıkamak için bir sabundur. Bu 
sabunun Millî Eğitim Bakanının elinden alacak 
olursak istediğimiz işler olmaz, çamaşır yıkan
maz, kirli kalır. Onun için reddini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Esasen gelen rapor da teklifin 
reddini ihtiva ediyor, arkadaşlar lütfen tashih 
etsinler. Raporun reddi olursa ozaman teklifin 
kabulü mahiyetinde olur. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU — Raporun kabulü
nü rica ediyorum. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Ben de rapo
run kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Reşad Güçlü arka
daşımızın bir önergesi var, bu önergede denili
yor ki; (konuşulan tasarı İçtüzüğün 100 ncü 
maddesinde zikredilen tasarılardan olmadığı 
halde gündemin (Bir defa görüşülmesi işleri) 
kısmında yer almıştır. Esasa girişilmeden ev
vel tasarının kaç görüşmede kanuniyet kesbede-
ceğinin Riyaset tarafından açıklanmasını rica 
ederim.) 

Arkadaşlar; konuşulan, tasarı veya kanun 
teklifi değildir. Teklif reddedilmiştir. Bu tek
lif üzerine rapor konuşulmaktadır. Bu gibi ra
porlar bir defa görüşlür. Eğer Yüksek Heyetiniz 
Komisyonun fikrine iştirak etmez de raporu ka
bul etmezse esasen Komisyona havale edilir, Ko
misyon onu müzakere eder tekrar getirir, ozaman 
bir veya iki defa konuşma mevzuubahis olur. 
Yaptığımız iş İçtüzük hükümlerine uygun oldu
ğundan bu önergeyi tekrar reyinize koymaya
cağım. 

Söz, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 'nundur. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlar, asıl bir dâvanın huzurunuz-
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da müdafaasına yapmak cesaretini kendimde | 
gördüm. Davaa*n esası şudur: 1926 yılımda Me
murin Kanunu çıkmıştır, tarihi 18 Mart 1926 
d*r. Bu kanunun 42 nei maddesinde «Tahvil 
rizaya tâbidir ve bir üst makam memurun rizas» 
olmadan osu tahvil ederse yol parası sebep olana 
tazmin ettiriMr» der. Aynı kanunun 85 nei mad-
desrade tahvilin bir ceza olduğu anlatılmakta
dır^ yani aynı kan«fflda bir memurun eezaen bir 
yeeden bir yere kaldırılacağına dair bir madde. 
bulunmaktadır. Şimdi demek ki, Memurin Ka
nununun Devlet memurlarına tatbikini âdilâne 
bulmadığa bir hükmün hususi bir kanunla, yani 
maarif teşkilâtına dair olan bâr kanunun 22 nei 
maddesiyle muallimlere tatbikmda mahzurlar 
görülmemiştir. 

Şimdi esasında devlet memuru olan muallim
lerin ayn bir hükme tâbi tutulmalarını, onların 
ruhlarında tabiatiyle kötü bir tesir bırakmıştır. 

Ancak meselenin tatbikatına gelince, yalmz 
öyle bir küçüklük hissi ile iş bitmiyor. Diğer me
murlara tatbik edilmeyen bir hükmün, âdiline 
olmayarak öğretmenlere tatbik edilmekte mah
zur görülmem%tir. 

Maarif Teşkilâtı Kanununun 22 nei maddesi, 
bu Memurin Kanunundan dört gün sonra çıkan 
bir kanunla tesbit edilmiştir. Yani Maarif Teş
kilâtı Kanunu Memurin Kanunundan dört 
gün sonra çıkmıştır. Memurin Kânununun nu
marası 788, Maarif Teşkilâtı Kanununun numa
rası 789 dur. Yani sırf muallimler için böyle bir 
hükmü koyabilmek için bu kanun çıkarılmıştır. 
Şimdi, ne olmuş? Şu olmuş: Kütle halinde 
muallimler bir taraftan öbür tarafa nakledilmiş
ler. Tahkik, teftiş-yok. Devlet Şûrasına müra
caat edildiği zaman Bakanlık kendi yetkisini I 
kullanıyor, sizin dâvanızı kabul edemiyor deni
liyor. 

Arkadaşlar, 22 nei maddenin Kalmasını arzu 
eden arkadaşlarımızın ileri sürdükleri görüşlere I 
cevap vereceğim: Yalnız şunu tekrar tekrar ar-
zedeyim ki, 22 nei maddenin tasallutundan ken
disini kurtarmış muallim arkadaşımız pek azdır. 
Burada onu müdafaa eden muallimler her halde 
bu madde kendilerine tatbik edilmiş olsaydı on
lar benden daha evvel böyle bir kanunu huzu
runuza getirirlerdi. 

Arkadaşlar, bir öğretmeni; vazifesini yapmış 
kesdine muhit yapmış, çocuklarını, velilerini 
tanımış olduğu bir anda hiçbir sebep göstermek- 1 
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sizin, görülen lüzuma binaen falan yere kaldırı
yorum demek ve onu oradan kaldırahp atmak 
o muallimi perişan bir hale getirmek demektir. 
N^çin atıhyor,? Sebebi bilinmez. (Görülen lüzu
ma binaen...) Bu görülen lüzum nedkfBu meç
huldür. Bazan bunlar yüzlerceyi buluyor. îş%e 
bir iki sene evvel İstanbul'dan 152 muallim atıl
mış, sonra geriye getirilmişti. Birçok ıstıraba 
sebep oldu. Yalnız İstanbul'da değil, diğer ta
raflarda da yıllardan beri, 25 yıldır öyie oluyor. 

Arkadaşlar, bu 22 nei maddenin ipkasını mü
dafaa etmek, bu mağdur sınıfa, 35 - 40 bini bu
lan bu münevver ve memleketimizin evlâdını ye
tiş/örmekte elan öğretmen zümresine karşı, her 
halde onların takdirle yadedeeekleri birşekil de
ğildir. öğretmenlerin ruhlarını kazanmak ve 
onların bulundukları meslekle mütenasip, şerefli 
insan olduklarını da ispat etmemiz lâzımgeür. 
Bu da ancak diğer memurlara tatbikmda mah
zur görülen hükümlerin öğretmenlere tatbik 
edilmesine yol vermemekledir. Arkadaşlarım, 
Memurin Kanununun birinci maddesi der ki; 
«Memur kendisine Devlet hizmeti verilen kimse
dir» İkinci maddesi de müstahdemi tarif eder; 
«Mukavele ile çalıştırılan insanlar müstahdem
dir» der. 

Arkadaşlara sorarım, memurların vazifeleri 
nediH. memurların vazifeleri ve neler yapıp yap
maması lâzımgeleceği kanunlarla tesbit edilir. 
İndî ve keyfî bir hükme tâbi olan adama memur 
denemez, hattâ müstahdem dahi denemez. Bu şe
kilde kanuni bir hüküm altında çahştınlmıyan, 
istenildiği zaman Demoklesm kılıcı gibi, başmı 
kaldırma keserim denirse, o memur değildir, müs
tahdem de değildir, af edersiniz başka bir şeydir, 
yüksek kürsüde ifade edemiyeeeğim, ne memur
dur, ne de müstahdem. Bir memleketin evlâdını 
yetiştirenlere bu kadar ağır bir vasfı vermeye ta
raftar değilim. Yüksek Heyetinizin böyle bir 
hükmün bekasma taraftar olacağma da ihtimal 
vermiyorum. 

Biz komisyonda 14 kişi idik. Yedimiz bu tek
lifin kabulünü, yedimiz de reddini istedi. Yani 
komisyon bunu ret etti* ama, reisin bulunduğu ta
raf iki sayılır denildi ve btt şekilde ekseriyet te
min edilerek reddedildi. Şimdi asıl büyük: ̂ ekseri
yet buradadır, sizdedir. 

Arkadaşlar, deniliyor ki; memleketin bir tara
fından bâzı muallimler yüklü olur, bu muallim
lerin yüklü oldukları mairallerden başka yerlere 
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nakilleri için bu maddenin bulunması ve Millî 
Eğitim Bakanının elinden bu silâhın, bu kuvvetin 
alınmaması lâzımdır... Bendeniz bu fikirde olan 
arkadaşlarıma şu şekilde arzı cevap edeceğim: 

Bir defa yetiştirilmiş okadar muallim var
dır ki, hâlâ bunlar yer bulunup yerleştirilmiş de
ğillerdir ve hâlâ boş yer ariyan öğretmenler var
dır. Yetişmiş olan bu gençler henüz yerleştirilme-
miştir. 

ikincisi, öğretmen bir mahalde kadro ile ça
lışılır. Oraya 10 veya 20 öğretmen kadrosu verip 
vermemek Millî Eğitim Bakanlığının elindedir. 
Kadro vermediniz mi o mahalden öğretmen 
kalkar nerede münhal varsa oraya verilir. 
Bu, müdafaa edilemez. Kadroyu tanzim et
mek Millî Eğitim Bakanlığının elindedir. 
Bol bol öğretmen mevcuttur. Binaenaleyh ileri 
sürülen bu maddenin 22 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılması değil, ipkasını ileri sürmek 
istiyenlerin, mesnetleri kuvvetli değildir. Hâdise
ler karşısında zayıftır. 

Sonra deniliyor ki, efendim bu madde ile biz 
münasebetsiz öğretmenleri tecziye ederiz... Ka
nunda öğretmenleri tecziye edecek maddeler var
dır. Ayrıca böyle ne, bileyim, dev gibi bir mad
deye, zalimane bir hükme ihtiyaç yoktur. 

Sonra, tekrar ediliyor, deniliyor ki, efen^ 
dim, esasen Memurin Kanununun 42 nci mad
desi diğer kanunlarla tadil edilmiştir. Fakat 
arkadaşlar, tadil edilen o madde 1949 da ek su
retiyle bir kanunla verilmiş salâhiyete dairdir. 
Fakat, neden o salâhiyeti kullanmayıp da bu sa
lâhiyeti kullanıyorlar. Çünkü o kanun mu
ayyen ve mahdut işler içindir. Binaenaleh, o 
o noktai nazar da doğru değildir. 

Şimdi öğretmeni mümkün olduğu kadar ye
rinde tutmak, onun istirahatini emniyet altına 
almak, huzur içinde yaşatmak, izzeti nefsini ren

cide etmemek elbette onun çalışmalarından daha 
fazla istifade sağlamak için elzemdir, zaruridir. 

Bu maddeyi birçok tecrübe sahibi kimseler 
huzurunuza getirmişlerdir. Bendeniz bu asîl dâ
vanın burada, huzurunuzda vekilliğini yapıyo
rum. Fakat arzettiğim gibi bu muhterem heye
tinizin vereceği kararla yürürlükten kalkacak ve
ya kalacaktır. Bu kararınızı esirgememenizi 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Vasfi Mahir. 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

. — Muhterem arkadaşlar; bundan yirmi küsur 
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yıl önce Maarif teşkilâtına ait çıkmış bir ka-

' nun vardır. Bu kanunun bir maddesi Maarif 
. Vekâletine herhangi bir öğretmeni istediği an

da istediği yere nakletmek salâhiyetini vermek
tedir. 

Tarakçıoğlu arkadaşımız bu maddenin an
tidemokratik olduğunu iddia ederek kanundan 
çıkarılmasını teklif etmiş bulunuyor. İddiasına 
mesnet olan noktalar da şunlardır: Tahvil rıza
ya tâbidir. Bir memurun, arzusu alınmadan 
ve suçu var mı yok mu diye herhangi bir ma
kama müracaat hakkı olmaksızın bir yerden di
ğer bir yere nakli antidemokratik bir şeydir ve 
öğretmenin de huzurla çalışmasına engel olur. 
Ayrıca Memurin Kanununda bütün memurlara 
ve memur sıfatiyle öğretmenlere şâmil olmak 
üzere madde vardır. Bir memur bulunduğu 
yerde barmamıyacak bir duruma gelirse nakle
dilir. Aylıca öğretmenler için Bakanlığın he
men hemen keyfine bırakılan bir nakil madde
sine, lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, bu hususlar Millî Eğitim Komis
yonunuzda münakaşa edildi. Mevcudun yarısı 
bu kanun maddesinin kaldırılmasına, yarısı da 
kalmasına taraftar oldu. Başkan kalmasına ta
raftar olanlar grupunda bulunduğu için kanun 
maddesinin kalmasını istiyen taraf ekseriyet 
kazanmış oldu. Millî Eğitim Bakanlığı münte-
sipleri ve mümessilleri de Komisyonumuzda 
bulunmaktaydılar. Onların da fikirlerinden 
istifade ederek; maddeyi ona göre müdafaa et
meyi düşündük. Onlar teklif sahibi tarafından 
ileri sürülen noktaları reddetmediler. Hattâ ka
nun maddesinin kalmasını arzu eden diğer ar
kadaşlarımıza da bu maddenin antidemokratik 
mahiyeti hakkındaki reddedici ifadelerde bu
lunmadılar. Millî Eğitim Bakanlığı mümessilleri 
münakaşayı şu nokta üzerinde tadile uğrattılar, 
dediler ki, biz de sizinle beraberiz, bu maddenin 
pek de müstahsen birşey olmadığını biz de iti
raf ederiz, yakında bir teşkilât kanunu getirece
ğiz, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Kanu
nunu yapmaktayız; bu kanunda durumu daha 
etraflı mülâhaza ve teemmül ederek daha mü
nasip bir madde konmak ithimali vardır, bina
enaleyh şimdilik bu maddeye dokunmayın, Teş
kilât Kanunu yakmda gelecek; Teşkilât Kanu
nu geldiği zaman belki buna bir çare bulunur, 
ondan sonra kaldırmak veya ipka etmek sizin 

I elinizdedir. 
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Maddenin şimdilik kalmasını istiyen arka

daşlar da buna iştirak ettiler. Aralarında bu fikri 
kuvvetle müdafaa eden arkadaşlar da vardır. 

Durumu size umumi olarak böylece arzettik-
ten sonra bu maddenin kanuni ve meslekî du
rumunu bir miktar teşrih etmek isterim: 

Teklif sahibi maddenin konulmasına ait ta
rihi malûmat da verdi. Dedi ki, bu madde ko
nurken, bilhassa İstanbul'da çok mütekâsif ma
arif elemanları vardı, bunlar başka yere nak-
ledilemiyorlardı, hattâ terfi ile dahi gönderil
melerine imkân yoktu, bundan dolayı bu mad
de konmuştur1 ve üzerinden 20 küsur yıl .geçmiş
tir, hükmü kalmamıştır. 

Bendeniz durumun böyle olup olmadığına 
dair bir fikir ilâve etmiyeeeğim. Yalnız teklif 
sahibi arkadaş bununla bu maddenin konulma
sının normal birşey olmadığını, mevcut Memu
rin Kanunundaki kayıtlara rağmen maddenin 
ayrıca Maarif Teşkilât Kanununa geçmesine 
anormal bir durumun sebep olduğunu ve mad
denin muvakkat olduğunu ifade etmek istiyordu. 

Arkadaşlar; Memurin Kanununun bahis ko
nusu olan maddesi mealen şudur: Bir memur 
bulunduğu yerde barınamıyacak bir dereceye 
gelirse - tabiî her hangi bir sebeple - başka yere 
naklolunur. 

öğretmen de bir memurdur, öğretmen de, 
her hangi bir sebeple bulunduğu yerde barına
mıyacak bir hale gelirse, bu kanun mucibince 
naklolunur. Ayrıca öğretmenlerin terfi ve tec
ziyesine ait 1702 sayılı bir Kanun vardır. Bu 
kanunda da öğretmenin muhtelif suçlarının ce
zası işaret edilir. Ayrıca öğretmenlerden bir 
kısmına yani köy enstitüsü ve ona müteferri mües
seselerde çalışan öğretmenlere dair 4274 numa
ralı Kanun vardır, öğretmenlerin suçlarının bir 
kısmı ve cezası da bu kanunda yazılıdır. Ayrıca 
şimdi numarasını iyice hatırlıyamadığım 4356 
gibi bir şey olsa gerek, t ik öğretim müntesibi 
olan öğretmenlerin tecziyesine ait kanun vardır. 
Binaenaleyh bir öğretmene çeşit çeşit suçlardan 
dolayı her hangi bir ceza verileceğine dair ka
nunlar vardır. Eğer suçu vazıh olmazsa, hattâ 
Ceza Kanununa göre suç olmazsa, ancak muhi
tin hissiyatı öğretmeni itham ederse ve hattâ 
itham etmeksizin her hangi bir durum dolayı-
siyle öğretmen muhitinde barınamıyacak bir ha
le gelirse, nakledilmesine mesşet olabilecek Me
murin Kanununun maddesi mevcuttur. Binaen-
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| aleyh bütün bunlardan sonra Millî Eğitim Ba

kanlığına her hangi bir öğretemeni istediği an-
I da istediği yere nakletme salâhiyetini vermeye 

lüzum yoktur, iddia sahibi bu iddiasını, bu sa
lâhiyetin kötü kullanıldığına dair verdiği misal
lerle takviye ediyor. Arkadaşlar, gerçekten 20 
küsur yıldan beri Maarif Vekâletinin yaptığı 
nakiller tetkik edilirse cezai nakillerden gayri-
keyfî nakillerin bir hayli yolsuzluklara sebep 
olduğu iddia edilebilir. Teklif sahibinin istediği 
nakil, yoktur denilen .keyfî nakil hususudur. 
Bendenizce de keyfî nakil yok ve her hangi bir 
makamda keyfî nakil olduğuna dair iddia da 
yok. Şayet keyfî nakil imkânı varsa buna taraftar 
değiliz, bendeniz de değilim. Kanunen her han
gi bir memurun, her hangi bir öğretmenin nak
li elbette doğrudur. Ama hiçbir kanuni suçu 
yoksa, hattâ kanunun açık maddelerine temas 
etmeyip de yine suç sayılabilecek bir suçu var
sa bendeniz onun da suç olduğuna ve tecziyesi
nin icabettiğine şimdi vicdanlarınızdan geçen 
mütaaddit sebeplerle kaniim, doğru buluyorum. 
Ama bütün bu sebepler yokken sadece Millî Eği
tim Bakanlığında bir Bakanın, bir müsteşarın, 
bir umum müdürün, bir şube müdürünün keyfî 
için bir nakil keyfiyeti varsa sadece bir maarif 
müdürünün, bir ortaokul müdürünün, bir lise 
müdürünün, bir maarif memurunun, bir ilkokul 
başöğretmeninin keyfi için bir nakil bahis ko
nusu ise, buna muarızım. Buna hak namına, hak
kaniyet namına, demokrasi namına, meslek na
mına, millet namına muarızız, arkadaşlar. 

Şimdi Yüksek Meclise şunu arzediyorum ki, 
deminden beri tekrarladığım, Millî Eğitim Ba
kanından tutun da başöğretmene kadar, keyfî 
salâhiyet kullanılması dolayısiyle mağdur edi
len öğretmen vardır ve bu hususu iddia ve ifa
deme, Millî Eğitim Bakanlığının 20 yıllık ku
yudatı, milletin efkârı umumiyesinin 20 yıllık 
ifadatı şahittir ve ispatı her an mümkündür. 

Biz temenni ve iddia ederiz ki, öğretmenler 
olgun insanlardandır. Fakat her zaman insanın 
olgun olmasını beklemek de hakkımız, değildir. 
Kendinden daha üstün olan ve başöğret
men namzedi gibi görünen bir başka köğret-
mene, bir öğretmenin veya maarif müdürüne 
bir başöğretmenin «Ukalâ» demesi, o öğretme
nin başka yere nekledilmesine kâfidir. Aynı 
öğretmenin maarif müdürü tarafından da se-

I vilmediği vâkıdır ve onun maarif müdürün'e 
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bir gün gidip de, «Bendeniz iki senedir sıramı 
bekliyorum, hâlâ tâyin edilmedim» demesi ve 
maarif müdürünün de «Yer yoktur, efendim» 
diye cevap vermesi üzerine, «Fakat sizin hanı
mın hemşiresi dün tâyin edildi» dediği zaman 
o başöğretmen diğer bir vilâyette soluğu alır. 
Bunun sebebi ne teksiftir, ne meslekîdir, ne ka
nunidir, ne siyasetle ilgisi vardır. Sadece maa
rif müdürünün keyfidir. (Bravo sesleri) Aynı 
keyfî muamele derece derece maarif memuru, 
maarif müdürü, ortaokul ve lise müdürleri, ve
kâlet şube ve umum müdürlerinden müsteşara, 
hattâ Bakana kadar gider. Arkadaşlar, buna 
dair canlı misaller Bakanlıkta ağızlarda dolaş
maktadır, sicillerden bulmak da kabildir. Geç
miş Maarif vekillerinden, bir öğretmeni bir yıl 
içinde sekiz yere nakledenler var. ( «Allah be
lalarını versin» sesleri) Arkadaşlar; bundan 
bir yıl önce, size madde olarak söyyliyeyim, 
Muğla Vilâyetinin Finike Kazasının Ortaoku
lunu teftiş etmek üzere gittiğim zaman orada 
bir öğretmen gördüm; 25 defa nakledilmişti 
Maarif Vekâletinin sicillerini bir karıştırırsa
nız 5, 10, 20, 25 ve belki 30 defa nakledilen öğ
retmenler az değildir ve bu nakillerin % 90, 
belki de 95 inin kanuni ve hattâ sadece Bakan
lığı, her hangi bir mülâhaza ile mâkul hareket 
etmiş durumda gösterebilecek delilleri maalesef 
mevcut değildir. Yoksa haklı nakillere kim ne 
der arkadaşlar. 

Arkadaşlar, sizden çok rica ederim, zannet
meyiniz ki, bendeniz şu küçük cirmimle menfa
ati Hükümeti, menfaati idarayi, memleketteki 
meslekî disiplini düşünmez bir haldeyim. Bilâ
kis candan düşünüyorum. Mensup olduğum 
Yüksek Meclisiniz namına, mensup olduğum da
ha büyük .topluluk namına ve memleket namı
na, menfaati Hükümet namına düşünüyorum. 
Mâkul nakillere hiçbir diyeceğim yoktur. Ama 
hiçbir sebep olmadan nakiller yapılıyor. Bu na
killeri önlemek zaruridir. Teklifimizin mahi
yeti de budur. Teklif de ancak bu maddenin 
verdiği keyfî salâhiyetin kaldırılmasını iste
mektedir. Bu madde kaldırıldığı takdirde Hü
kümetin, Bakanlığın elinde yine kâfi derecede 
salâhiyetle/r, mâkul cezalar, mâkul nakillere 
yetecek kadar salâhiyetler mevcuttur. Kefcrfî na
kil salâhiyeti kalmıyaeaktır. 

Arkadaşlar, müsaadenizi istirham ederek şu 
adı geçen maddenin kayfî nakil, diye tavsif ettiği 
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i kanuni salâhiyetin kullanılması maksadı ile bu 

nakillerin meslek bakımından ne gibi neticeler 
gösterdiğini arzedeyim. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanununda 
böyle bir maddenin mevcut olduğunu bütün ma
arif âmirleri bilirler. 

Binaenaleyh her hâdiseyi buna göre mütalâa 
ederler, öğretmenlerden her hangi birisi suç iş
lemiş ise bu suçun tesbiti müşküldür, ama im
kânsız değildir. Zordur, zordur ama, nihayet zor 
işi başarmak lâzımdır. 

İnsanlar tabiaten tenbelliğe mütemayil olabi
lir. Mektep müdürü «işin içinden çıkamaz, nakli 
uygundur » der. O da bilir ki Bakanlığın böyle 
bir nakil salâhiyeti vardır. Bakanlık da mektep
ten böyle bir fetva alınca öğretmen nakledilir 

Meselâ öğretmen hırsızdır. Hırsızlığın cezası 
hiçbir zaman nakil değildir. Ama Bakanlığın 
şu salâhiyeti teşkilâtı, hırsızlığın cezasının nakil 
olduğuna vardırmıştır. 

öğretmen iffetsizdir. Bakanlığa yazılır, mü
fettiş gelir, teftiş yapar. Muhterem Heyetiniz 
bilir ki iffetsizliğin tesbiti gayet zordur. Ama 
Maarif teşkilatındaki kanunların bunu tarifle 
tavzih edici durumu vardır. Buna göre iş yap
mak lâzımdır. Müfettişlik hâkimlik gibidir. Ken
di ihtisaslarına taallûk eden sahadaki cezalar
dan başka, bu sahaya taallûk eden diğer ceza 
kanunlarındaki hükümleri bilmek lâzımdır. Yani 
müfettişin bir hukuk nosyonuna sahip olması 
lâzımgelir. Tenbel müfettiş bu zahmetlere kat
lanamaz. « Her ne kadar suç tesbit edilememişse 
de hakikaten iffetsizlik yapmış olması mümkün
dür, nakli uygundur» der. İffetsizliğin de ce
zası nakil oluyor, derhal Millî Eğitim Bakanlığı 
naklini yapıyor. Arkadaşlar, Ankara'daki iffet
siz Konya'ya gidince iffetli mi olacaktır?., 

Arkadaşlar, siyasi suçlar ve ithamlar da aynı 
şeye dayanmaktadır. Mektep müdürü yazar, «Bu 
hoca komünistliğe mütemayildir, bizim çocuk
ları kışkırtıyor, sevkediyor» der. Müfettiş gelir 
tetkik eder. Ben müfettiş isterim ki «Komünist
tir, işte ispatı» desin; böyle diyen müfettişler 
de vardır. Ben müfettiş isterim ki, «İftiradır, 
böyle bir şeyi yoktur, yerinde kalır» desin; 
böyle diyenler de vardır. Fakat birçokları tab'-

I an tenbelliğe meyyal olduğu için her şeyden 
evvel, «Komünistliğe ait katî bir şeyi yoktur, 
komünist değildir de denemez, bu muhitten 

I uzaklaştırılması uygun olur » der. Ve nakledilir. 
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ArkadaşiaT, vaziyet o hale gelmiştir ki, nakil J 

her derdin devası, her hastalığın şifası olmuştur. 
Maarif Vekâleti bunun zararını, meslekteki 

büyük suçların ihanetlerin cezasız kalmasfyle 
görmektedir. Maarif Vekâletinde bunlara ait 
yüzlerce rapor vardır, bunları göstermeye ama
deyim. Lise müdürleri, maarif müdürleri şöyle 
yazarlar : «Bu. öğretmen geçimsizdir, ahlâksızdır, 
solculuğa mütemayildir, ahlâki temayülleri kö
tüdür» diye doldururlar, «Bu öğretmenin bizim 
okulumuzdan nakli lâzımdır» derler. Bu maarif 
müdürünü bilâkis sorguya çekmek lâzımdır, 
çünkü ne hakla bir ahlâksızın (hâşa huzurunuz
dan) edepsizin kendi mektebinden başka bir mek
tebe naklini caiz görüyor? Sanki gideceği yer 
bu memleketin mektebi değildir. 

Arkadaşlar; maalesef, memleketimizde uzun 
yıllardan beri görülen durum budur ve bu, ka
nuni salâhiyetin tatbikatta kullanılması sebe

biyledir. Hakiki suçlar, büyük suçlar, feci mes
lekî suçlar cezasız kalmakta, yok olmaktadır. 
Fikirlerimi maddi misallerle kuvvetlendirmek 
için en basitlerinden size birşey arzedeyim : 

İki yıl önce, teşhir etmemek için isim söyle
memeye çalışacağım; yakınlarımızda bir vilâye
tin bir kazasında bir ortaokula gittim. Ortaokul
daki bir öğretmenin fevkalâde ayyaşlığından 
şikâyet ediliyordu. Maarif müdürü de ortaokul
dan naklini istiyordu. îki müfettiş arkadaştık. 
Af buyurun, bendeniz şimdi size arzettiğim 
kanaatlara tâbi kalarak, «nakli uygun değildir, 
eğer ayyaşlığı, ierayi memuriyete mâni' derecede 
ise ve daha başka ahlâki şaibeleri de varsa ka
nuni maddesini gösterelim, ihtar tevbih, kıdem 
tenzili, meslekten çıkarma... Her ne ise yapılsın» 
dedim. 

Benden sonra tahkikat yapan arkadaşım bu 
öğretmenin naklini istedi ve nakledildi. Bir 
müddet sonra müfettiş arkadaşana tesadüf ettim. 
Bana dedi ki, fevkalâde müteessirim, nakil iste
diğime pişman oldum; o ayyaş öğretmeni benim 
yetiştiğin kazaya, bizim memlekete verdiler (Gü
lüşmeler) tanıdığım fevkalâde ayyaş bir öğret
men vardır, onu da onun yerine verdiler. 

Şu isimsiz söylediğim şey vtkıdır. İcabında 
şehrini de, kazasını da, mektetomi de her ikisinin 
ismini de söyliyebilirim. Binaenaleyh nakil key
fiyetinin maarif meslekinde ne gibi kötü yol
lara doğru bizi götürdüğüne zannederim M; kâfi 
derecede misal vermiş bnıummaktayım. Vatanda- | 
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şm, en geniş mânasiyle, şu anda hatmnıza ge
len ve vicdanlarınıza sünuh eden bütün suçları
nın benim tarafımdan da düşünüldüğüne itimat 
buyurun. En geniş mânasiyle, öğretmenin her 
türlü suçunu tecziye edecek maddeler Memurin 
Kanununda ve maarif teşkilâtının bundan gayri 
üç aded kanunda mevcut bulunmaktadır. Bun
ların dışında bakanların, bakanlardan başöğret
mene kadar bütün maarif teşkilâtı âmirlerinin 
keyfine ve keyfî muamelelerine âlet olabileeekbir 
maddeyi kanunumuzdan kaldırmak bizim vçm 
hem bir hak ve hakkaniyet vazifesi, höm de bir 
demokrasi vazifesidir; hem de yıllardan beri bu 
yüzden mağdur olan geniş bir meslekdaş kitle
sinin ruhuna bir serin şifa sunmak bakımından 
bir vazifedir. 

Arkadaşlar, müsaadenizle işin dört yanını ar
zedeyim : Biraz utanarak ilâve etmek isterim ki, 
şu müdafaa veya mülâhazalarımla her hangi bir 
fikri iltizam etmiş bulunmadığıma inanınız. 

Millî Eğitim Bakanının müdafaasını sizlere 
peşinen arzedeceğim, çünkü ne söylüyeceMerini 
biliyorum. Söyliyeceklerinde samimîdirler, mü
messilleri de komisyonda söylemişlerdir. Ben on
ların söyliyeceklerine önceden cevap olsun diye 
değil, hâdiseyi bir bütün halinde ele alarak mu
kadder olan taraflarını düşünüp sizlere arzede
ceğim. Bunları neticenin salim olduğu iddiasını 
göstermek üzere kaydediyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığının ilk iddiası şudur; 
«Yakında biz bir Teşkilât Kanunu çıkaracağız, 
binaenaleyh acele etmeyin, talik edin, ret de et
meyin, kabul de etmeyin, teklif sahibi teklifini 
geri alsm, yakında bir Teşkilât Kanunu gelecek, 
orada biz bunu halledeceğiz.» Peki kabul ama 
teklif sahibi diyor ki: «Teşkilât Kanunu geledur-
sun, elimize bir kötü gelmiş niçin bunu talik 
edelim?.» Hattâ bir misal getirdiler, dediler ki; 
«Biz harb ederken üç beş tane esir alsak, bütün 
grupu esir alacağız diye bunları salıverecek mi
yiz?. Baze teklif olarak bir madde gelmiş, hattâ 
ona ekli olarak antidemokratik olduğu iddia edi
lebilecek kanunlar yalnız bunlardan ibaret değil
dir. Daha da vardır, bunları toptan düşüne
lim diyorlar. Bagün elimize gelmiş olanı atalım, 
İGabederse onları da tekrar ^üşünürüz. Bendeniz 
bu fikirdeyim. Binaenaleyh bunu Teşkilât Ka
nununa talik etmek doğru değildir. 

Bir de şunu arzedeyim, Teşkilât Kanrarana ta
likte laaidm bir yer alacağı için butnm üsermde 
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duruyorum. Bu madde müzakere edileli hemen I 
hemen bir aya yakındır. Teşkilât 'Kanununun 1 -
2 aya kadar Meclise geleceğini söylemişti. Millî 
Eğitim mümessili arkadaşlar. Hiçbir tavzih yap
maksızın dediler ki : Teşkilât Kanunu gelecek, 
ona talik ediniz. Bendeniz Millî Eğitim Bakanlı
ğına gittiğim sıralarda öğrendim ki, gelecek Teş
kilât Kanununda böyle bir madde yoktur. 2 - 3 
aya kadar gelecek dedikleri ve henüz gelmiyen ve 
belki bundan sonra 3 - 4 ay sonra gelecek olan 
Teşkilât Kanununda böyle bir madde yoktur. 
Millî Eğitim Bakanlığı, Teşkilât Kanununu ikiye 
ayırmıştır, evvelâ Merkez Teşkilât Kanununu 
yapmaktadır. İki tane müsteşar muavini koyu
yor, talim ve terbiye azasını 40 kişiye çıkarıyor, 
umum müdürlere muavin veriyor, ve saire... Bun
ları dedikodu olarak arzediyoruın. Yani merkeze 
ait teşkilât yapılıyor, öğretmenlere ait, öğretmen
lerin nakline ait bir madde yoktur. Bu birinci kı
sım Teşkilât Kanunu gelip müzakere edildikten 
ve çıktıktan sonra ikinci kısım gelecek ve onun ne 
zaman burada müzakere edileceği ve huzurunuz
da ne muamele göreceği malûm değildir. Hattâ 
aramızda bu Teşkilât Kanununun aleyhinde olan
larımız da çoktur. Bu sebeple bunu o Teşkilât Ka
nununa bağlamak elimizdeki işi yarma talik et
mek doğru değildir, talike mahal de yoktur. Ma
demki, buraya gelmiştir, iyi kötü ne yapmak la
zımsa yapmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığının diğer 
* iddiası şudur: Bu maddeyi elimden alırsanız elim 

kolum bağlanır, diyor. Ama arkadaşlar ispat ede
rim ki, asla bağlanmaz. Böyle eli kolu açık olan 
Millî Eğitim Bakanlığı mıdır?. Bütün bakanlık
ların eli kolu bağlanmış mıdır?. Hepsinde böyle 
madde var mıdır ! Yoktur. (Var sesleri) Hepisi 
de umumi .hükümlerden istifade etmektedir. He-
pisinde yoktur, (Var sesleri) şayet hepsinin var
sa ,ki, yoktur, var, var demekle ispat edilemez. 
Var olduğunu göstermek icabeder. Böyle keyfî 
salâhiyetler bir yerde varsa, bir hata, on yerde 
varsa on kere hatadır. Millî Eğitim Bakanlığı
nın elini kolunu bağlıyacak olduğunu madde ha
linde ispat etmek lâzımgelir, arkadaşlar. 

Biraz sonra Millî Eğitim Bakanı çıkacak, 
size heyecanlı sözler söyiiyecek, (Gülüşmeler, 
gürültüler) Bendeniz tahminimi söyledim. Söz
lerimde bir garaz ve ivaz olduğu anlaşılıyorsa 
sözümü geri almaya razıyım. 

Maksadım şudur ki, bu konu heyecanla mü- I 
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dafaa edilebilir. Fakat Yüksek Meclisin vicda
nına düşen şu olmak gerektir ki, iddiacı elim 
kolum bağlanacak diye heyecanlı müdafaalara 
değil, elimizin, kolumuzun bağlandığını müspet 
bir şekilde ispata çağırılsm. Mesele buradadır. 
Karşımıza katî deliller konulmalı, bendeniz de 
ikna edilmeliyim. Ve iknaa bendeniz de amade
yim. Millî Eğitim Bakanlığı mümessillerinin 
söylediğine göre sebeplerden biri de şudur: «Te
kasüf vardır, bu tekasüfü önlemek için öğret
menleri bir yerden bir yere biz nakletmeye mec
buruz.» Demin arzettim ki, bu kanun mevcut 
tekasüfü önlemek için çıkmıştır. Fakat bu ka
nun çıkalı 20 sene olduğu halde bu tekasüf hâlâ 
önlenememiştir. Bu nasıl kanundur ki, 20 sene
den beri bu tekasüfü önliyememiştir ? Binaena
leyh bundan sonra da önleneceği yoktur. Ohal-
de tekasüfü önlemek gibi bir mesele mevzuu-
bahis olamaz. Ve nihayet böyle ise biz iktidara 
geleli 6 <ay oluyor. Bu kanun elimizde idi. Ne
den bunu tatbik edip de tekasüfü önliyemedik? 
Bugüne kadar tekasüf kalmalı mı idi? Tekasüf 
maddesi de bu bakımlardan kuvvetli görünme
mektedir. öğretmenlik başka memuriyetlere uy
maz, denirse bunlara karşı da cevaplarım vardır. 
Fakat ne denirse densin hiçbirisi mukni ve kuv
vetli değildir. Eğer iş daha girift bir safhaya dö-
külürse ve icabederse bu maddenin eski bakan
lıklar zamanında ve bugün nelere sebep olduğu
nu size isimlerle açıkça tesbit ederek areztmeye 
hazırlanmış bulunmaktayım. 

Şimdilik hulasaten arzım şudur ki; bizi öğret
menlere karşı kanuni muamelelere sevkedecek de
recede münasip ve uygun kanunlar elimizde var
dır. Bu kanun maddesi gerçekten antidemokra
tiktir. Tatbikatta da kötülüklere sebep olduğu 
açık ve müspettir, öğretmenlerin ruhu üzerinde 
fena tesir yapmaktadır. Meclisimiz, Hüküme
timiz böyle bir antidemokratik maddenin kaldı-
rılmasiyle memleket ruhuna, bilhassa çocukla
rımızın ruhunu, kültürünü ve yetiştirilme saha
larını tanzim eden elemanların ruhuna bir dam
la inşirah verecektir, arkadaşlar. Bu maddenin 
kaldırılmasını demokrasimiz namına Yüksek 
Meclisinizin vicdanı hukukiyesinden beklerim 
arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. . 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, mevzu yüksek huzurunuzda leh
te ve aleyhte olan hatip arkadaşlar tarafından 
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esaslı bir şekilde teşrih edilmiş olduğu için ben I 
zati meseleye temas etmiyeceğim. 

Ancak benden evvel konuşan çok sayın ar
kadaşın ifade buyurmuş olduğu üzere, bu nevi 
kanunlar yalnız Maarif Vekâletinde değildir. 
Gerçi kgndisi başka Bakanlıklarda yok dedi ama 
sonra yapılan ikaz üzerinde, varsa onlar da 
kalkmalıdır dedi. 

Şimdi arkadaşlar, bahsedilen 22 nci madde 
Bakanın tasarrufunun suiistimali için bir açık 
kapı mahiyetinde ise hakikatta bir endişe mev
zua olmak lâzımgelir. 

Ben dikkat ettim. Sayın arkadaşımız çok es
kiden,- maziden misaller verdi. Bu suiistimalin 
çok eski yıllara ait olduğunu ifade buyurdu; 
sıraladı. Ben yeni zamana ait iyi misalleri, mat
buata akseden misalleri hafızamda tutuyorum. 
Sizler de hatırlıyacaksıhız, İstanbul'da çıkarıl
mış olan sayısı 52. kadar olan (152 sesleri) evet 
152 olan öğretmeni kanunun bu maddesi saye
sinde yerlerine iade etmek imkânı hâsıl olmuş
tu?. 

Şu halde maddeler yazılı olarak bir şey ifa
de etmezler, tatbikatta bir şey ifade ederler;. 
hüsnü istimal, suiisthaai meselesidir. 

Arkadaşlar; hâdisenin bir başka tarafına, 
arkadaşt ım temas etmedikleri için, bendeniz 
temas' edeee&Hn: Bugün öğretmen okullarından 
mesun olan pek çok bayan öğretmen vardır. 
Bunlar yer olmadığı için köylere verilmektedir. 
Bunların köylerde ne kadar müddet hizmet 
edecekleri şüphesiz kadro durumlariyle, yeni 
açıfeacak oküUar ve kendilerinin şahsi ve ailevi 
vasiyetleriyle alakalıdır. Tasavvur buyurun: 
Bir genç bayan öğretmen bir köye verilrmiştir 
ve kasabadaki bir zât ile evlenmiştir. Kasaba 
okulunu bunun naMi lâaımgelmektedir. Vekil 
hangi salâhiyetle bunu oraya alacaktır? Ki aile
vi bir zarurettir. 

Arkadaşla*, bunun gayrisinde* bugün bâzı 
yerlerde bildiğiniz gibi, hakikaten öğretmen 
çokîuğu vardır. Fakat bu öğretmen çokluğunu 
raütevaain bir şekild* ve biraz d*f arzuları hi
lâlim olsa, memleketin, âmmenin menfaati için 
gönderilmeleri' ieabeden yerlere sevketmek yine 
bu salâhiyetle mümkün olabilir. Binaenaleyh 
hâdisede âmme menfâati ile şahsi menfaat binar 
enale$h,; hâdisede Smmemenfatiyle şahsi men
faat' karş* kadıya' tutulduğu zaman âmme men- | 
fa^tlrtiSy hftsaü istpialr sortiyle, bu madde ile ! 
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I imkân dâhiline girdiğini inkâr etmek imkân

sızdır. Kaldı ki, arkadaşlar bugün elimizde ha
len mer'i bulunan bir î l İdaresi Kanunu var
dır. Bu kanunla valilere tanınmış olan salâ
hiyet - yalnız maarif cephesini alıyorum. 
Maarif- Vekilinin salâhiyetinin çok daha faz
lasını vermiştir, denilebilir. Çünkü vali vilâ
yet dahilindeki bütün öğretmenler üzerinde 
kanunen tasarruf salâhiyetini haizdir. Burada 
Maarif Vekâletine düşen tek şey valinin nak-

! lettiği öğretmenin harcırahını göndermekten 
ibaret kalıyor. 

Bunun dışında arkadaşlar; Memurin Kanu
nuna ek olan bir kanun vardır. Bu kanunun 
2 nei maddesi Bakanlar Kuruluna mutlak salâ
hiyet vermektedir. Bu o neviden bir salâhiyet
tir ki, bir Bakanlık bir memurunu başka yere 
tahvil edeceği zaman, orada teşkilâtı olsun ve
ya olmasın, hiçbir kayıtla mukayyet olmaksızın, 
tahvil etmek salâhiyetini haizdir. Bu da yük
sek rakamlı bir kanundur. Son zamanlarda çıka

rılmıştır. Dikkat buyurursanız münakaşa mevzuu 
olan kanunun 22 nei maddesi şöyle, böyle çey
rek asırdan beri işlemiştir. Bu mevzuda, bu 
madde işlemişse, teklif sahibi arkadaşımız Ta-
ra^çfeğti zaîı^eâîyorum maarif eminliği falan 
da yapmıştır, maarif teşkilâtında yıllarca çalış
mıştır; gerefc şahsi teşebbüsleri ile, gerek ge
çen devredeki mirietvekilîiği vazifesi sırasında 
bu kanunun bu maddesini daha evvel kanu
nun içerisinden atmak teşebbüsü bugüne ka
dar niçin tehir etmiştir? Bu,' biraz beni' düşün
dürmektedir. 

Arkadaşlar; halen Dahiliye Vekâletinin teş-
kilârT Kânununun 11 nci Bayındırlık Bakanlığı
nın Teşkilât Kanununun 24 ncü, Sağlık ve 
Sosyal Yardım' Bakanlığının 44 ncü, Gümrü
ğün 2 nei, Tarımın" 23 ncü ve Hariciyenin mu
addel birinci maddeleri de ayan mahiyettedir. 
Şu halde hâdiseyi kül olarak ele almak lâzım-
gelir. Bu manzumeyi toptan rslah etmek icabe-
der. Bunun içerisinde • yamz Maarife ait olan 
bir tek maddeyi ele alarak işin içinden çıkılmış 
olmıyacağına bendeniz kaniim. Yüksek Heyeti
niz bilir ki, Vekâletin teşkilât kanunlarında 
teşkilât sayıldıktan sonra* teşkilâta dair me
murların tâyin ve tahvillerine ait olan hüküm
ler gelir. Bunlar birbirine mütenazır olan hü
kümlerdir. Bu mütenazır hükümler bir sistem 
teşkil ederler. -Bunu serbest bırakmakla veya 
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birden yok etmekle ve ıslah etmekle, sistemi bir 
kenara bırakıp geçip gitmek, kanaatimce isa
betli olmaz. Kaldı ki, Maarif teşkilâtı kanununda 
da geleceğinin vadedilmiş olduğunu yine aynı 
arkadaşlar ifed>e etmiş bulunuyor. Şuh aide bu 
maddenin götü istimal edilmemesi şartiyle, bu
gün için müstacel en müzakere mevzuu olacak 
tarafını görmüyorum. Kaldı ki arkadaşlar, mad
denin metni, biraz da anlatıldığı kadar vehim 
verecek durumda değildir. Madde metninde 
«Maarif Vekâleti muallimleri maaş ve sınıfla
rına halel gelmemek şartiyle lüzum gördüğü 
yere tahvil eder.» demekte, birinci kayit olarak 
bunu koymaktadır, işte bütün üezrinde durulan 
nokta burasıdır: Lüzum gördüğü yere, ki ma
zeret beyan etmiş olanlar kabul etmemekte muh
tardırlar Şuhalde bu durum karşısında mev
zuu kül halinde ele almak ve kül halinde mü
talâa etmek en eşlem tariktir. Bu itibarla ko
misyon raporunun şayanı kabul olduğunu 
arzediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Himmet Ölçmen. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Kıymetli 
arkadaşlarım, Millî Eğitim mevzuu şahsan be
nim için çok yabancı bir mevzu olmakla bera
ber gördüğüm ciddî bir lüzum üzerine huzuru
nuzda söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Bu memlekette en şerefli memur zümresinin 
öğretmenler zümresi olduğuna ve bu zümrenin 
en', az terfih "edildiğine, bu zümrenin birçok hak
larının korunması lüzumuna kaani olan bir ar
kadaşınız olmakla beraber, bu 22 nci madde ile 
kendilerine alelacele munzam bir hak verilme
sine veya şimdiye kadar haksızlık telâkki edilen 
bir maddenin alelacele ortadan kaldırılmasına 
şahsan aleyhtarım. (Bravo sesleri). 

Zira arkadaşlar öğretmenler kitlenin, büyük 
bir ekseriyetinin şerefli, namuslu, iffetli ve 
vatansever insanlar olduklarına inanmakla be
raber, bunların içinde maalesef aksine olarak 
bilhassa bugünkü demokratik inkilâbı baltala
mak istiyenler olduğu gibi iffetsizlikle, ahlâk

sızlıkla, ve diğer bâzı suçlarla malûl olan öğretmen
ler de vardır. (Bravo sesleri) arkadaşlar kıymetli 

maarifçi arkadaşlarımız,bu nevi öğretmenlerin tec
ziye edilmeleri için, kanunu mahsus olduğundan 
bahsettiler. Maarif Bakanlığının bu gibi insan
ları tecziye etmek için ellerinde diğer silâhlar 
olduğundan behsettiler. Fakat arkadaşlar, biz 
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bu suçları işliyen öğretmenlerin bulundukları 
muhitte çok fena tesirler yaratmakta olduğunu 
da biliyoruz. Bu itibarla biz öğretmeni teminat 
altına almadan evvel, milleti teminat altı
na almamız lâzımeglir. Bâzı öğretmenler, par
ticilik mülâhazasiyle söylemiyorum, şu ve
ya bu parti rozetini köpeklerinin boyun
larına takarak sokaklarda dolaştırdıklarını 
dolaştırırsa, bir Öğretmen milletin önünde kür-
siye çıkar Allah yoktur, olmadığım size ispat 
edeceğim derse, bir öğretmen din derslerinin 
mekteplerde okutulmasına müsaade etmeyin, 
yoksa çocuklarınızı sınıfta bırakırım, diye talebe 
velilerini zorlarsa, tahkikatın kanuni müeyye-
delere istinat ettirilmesi için onu halkın bekle
mesine tahammülü var mıdır? (Varsa cezasını 
çeker sesleri). Güzel, biz bu hâdiseyi, milletvekili 
olarak, millet mümessili olarak icra makamına 
ulaştırıyoruz, icra makamı, tedbiri ihtiyati ola
rak onu efkârı umumiyenin önünden her an alıp 
başka bir yerde geniş bir şekilde tahkik ve tet
kikini yapma imkânını elde etmelidir. Ben hiç
bir zaman haksız yere ve sebepsiz yere bir öğret
menin bir yerden diğer bîr yere nakledilmesini 
istiyen bir arkadaşınız değilim. Bunun için ka
nuni müeyyideler konmasını veyahut getirile
ceği vadedilen teşkilât kanununda öğretmenlerin 
bu haklarının tanınmasını istiyorum. Fakat 
müsaade ederlerse ben de kendilerine bir sual 
sorayım: 1.4 Mayıstan bu yana bir istatistik yap
sak acaba haksız ve sebepsiz yere nakledilen öğret
menler mi aded. itibariyle çoktur; yoksa komünist
lik, ahlâksızlık, iffetsizlik, particilik suçlarından 
nakledilen öğretmenler mi daha çok bîr yekûn 
teşkil etmektedir? 

Bana öyle geliyor ki, bugün için şu anda 
Millî menfaatler Millî Eğitim Bakanlığının 
elinde bu maddenin bulunmasını âmirdir. Ama 
günü gelecek düşüneceğiz. Kanaatimce bu mem-
ketin bugünkü ıstırabı bu 22 nci madde değil
dir, bu memleketin daha büyük ıstırapları ve 
dertleri vardır. Ben maarifçi arkadaşlarımızdan 
Millî Eğitim Bakanımızdan rica ediyorum bu 
işlerin içinde bulunan insanlar olarak, bu işlerin 

.mütehassısları olarak evvelâ bu 'kanunlar ı 'hu-
. zurunuza getirsinler. 

Tine arkadaşlar; kendilerinin bahsettikleri 
bu kanun 20 küsur senelik bir kanundur. Sora
rım Vasfi Mahir arkadaşıma, kendisi bir talebe 
müfettişi olarak, bir Millî Eğitim müfettişi "ola-
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rak kaç defa kendi bakanlığına bu kanunun ta
dilini teklif etmiştir. (O teklif yapamaz ses
leri) . 

Arkadaşlar, biz Türk öğretmenini, Türk irfan 
ordusu telâkki etmekteyiz. Bugün bu milletin 
ordusu, subayı memleketin menfaatlerinin icabet-
t irdiği her yere seve seve gidiyor, vazife gö
rüyor. dövüşüyor, ölüyorsa, biz Millî Eğitim 
mensupları da memleketin ahlâka, terbiyeye 
muhtaç olan her sahasında ve noktasında seve 
seve vazife göreceklerine inanıyoruz. Emin ol
sunlar, onlara haksız muamele yapmıyacağız, 
onları haksız hareketlere mâruz bırakınıyacağız. 
Tersine olarak bugünün iktidarı hakkı kaybola
nın hakkını verecek, haksız olarak nakledilen 
öğretmen varsa işte milletvekilleri olarak Maarif 
VTekilini sorguya çekmeye amadeyiz. 

Bir şey daha soracağım: öğretmen bir yer
den diğer bir yere mutlaka şu veya bu sebeple 
mi nakledilir? Ben şahsan kendi memleketimin 
arzusuna uyarak iyi bir maarif müdürünü, bir 
lise veya orta mektep hocosını başka bir mem
lekete, başka bir kazaya istesem ve onu nak-
lettirsem kabahat mi yapmış olurum? (Gürültü
ler, naklettiremezsin sesleri) 

BAŞKAN — Aynı mevzu değildir. Rızasını 
almadan nakil mevzuu görüşülüyor. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Naklet-
tirebiliriz, rızası hilâfına dahi naklettirebiliriz. 

Arkadaşlarım, rica ederim, darılmasınlar, 
particilik yapıyorsun demesinler, fakat şimdi 
particilik yapacağım: 25 sene eski iktidar otur
muş, muayyen bir zümreye imtiyaz teminine 
uğraşmıştır. Millet bu defa kendisi için imti
yaz, kendisi için teminat istemektedir. Evvelâ 
milleti, sonra zümreleri düşüneceğiz. Bu itibar
la ben komisyon kararının tasvip ve tasdikim 
Yüksek Heyetten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar ; bendeniz ,de raporun lehinde konuşa
cağım. 

Saatlerden beri müzakere mevzuu olan bu 
kanun teklifi sadece öğretmenlerin nakil ve 
tahvillerine aittir, yani öğretmen zümresinin na
kil ve tahvillerinin teminat altına alınmasını 
istihdaf ediyor. 

Say m Tarakçıoğlu arkadaşımız bu mevzuu 
komisyonumuza getirdiği vakit uzun uzadıya 
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j tartıştık. Kendilerine Millî Eğitim temsilcileri 

dediler ki, 5 - 6 ay zarfında bunu da ihtiva eden 
bir Teşkilât Kanunu ile geleceğiz. Komisyonda 

i muhtelif arkadaşlar fikrlerini ortaya attılar ve 
dediler ki, tiler Kanunu ortada mevcut iken, ve 
yaşarken. Memurin Kanununa ek kanun mevcut 
iken bunun amelî bir faydası olamıyacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, hakikaten mevzuubahse-
dilen 22 nci madde antidemokratiktir, bunu bu 
şekilde kabul etmek lâzımdır. Fakat yalnız öğret
menler mevzuu muvacehesinde değiliz. Bugün 60 
lira asli maaş alan bir hâkim teminatsızdır. 70 .li
ra asli maaş alan hâkim ise teminatlıdır. Hâkimle
rin teminatını derpiş eden Kanun muvacehesinde, 
yine onların bu teminatına rağmen nakil edildik
lerini görüyoruz. Binaenaleyh, acaba 22 nci mad
denin ortadan kaldırılmasını derpiş ettikleri sıra
da, Millî Eğitim Bakanlığının nakil ve tahviller 
üzerinde önemle durduğu bâzı mülâhazaları, tek
lif sahibi göz önünde bulundurmuş mudur?. 

Bendeniz, arkadaşlarımın temas etmedikleri 
mevzulardan birisini ele alacağım, öyle öğret
menler tanıyorum ki, ilk memuriyet, ilk öğretmen
liğe başladığı günden emekliye ayrıldığı tarihe 
kadar ayni köyde, ayni kasabada kalmış, orada 
çoluk çocuk sahibi olmuştur. Çocuklarının tahsil 
ve terbiyelerini temin edebilmek için, beni orta
okulu olan, lisesi olan bir yere nakledin diye avaz 
avaz bağırmıştır, fakat maalesef nakledilmemiş-
lerdir. 

Bu kanunun 22 nci maddesi, belki ilk teklifin
de iyi niyetlere müsteniden yapılmıştır. Fakat 
mahrumiyet bölgesi telâkki ettiğimiz köylerde ve
ya kendi ihtiyaçlarına uymıyan kasabalarda 
emekliye ayrılıncaya kadar kalmak ıstırarında 
kalan zavallı Öğretmenlerin haklarını korumak 
için Bakanlığa bahşedilmiş bir salâhiyet idi. Fa
kat eski iktidar bunu iyiye kullanmadığı gibi 
1946 senesinden beri güzeran eden beş senelik 
müddet zarfında çeşitli tezahürlerini görüyoruz. 
Gerek teklif sahibi arkadaş, gerekse Vasfi Mahir 
Kocatürk arkadaşım hepsi geçmişe ait Millî Eği
tim Bakanlığının ters icraatını sTaladılar. Bunda 
hepimiz müttefikiz. Fakat Demokrat Parti ikti-

| darı iş başına geçtiği günden itibaren bu kanu
nun bu maddesi yürürlükte bulunmasına rağ
men hiçbir zaman ters çalışmamıştır. Kanun dai
ma iyi elde iyi, kötü elde kötü çalışır. Burada 
tatbikatın mühim rolünü unutmamak gerekir. 

I, Hattâ Demokrat Parti; prensip kararı olarak bu 
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nevi siyasi faaliyetler dolay isiyle nakil ve tahvil- | 
leri yapılan kimselerin haksız bir nakil ve tahvi- I 
le tâbi tutulanları yerlerine iadesi hususunda ı 
kararlar almış ve pek çok yerlerde bu hususu 
tatbik edegelmiş bulunuyor. 

Vasfi Mahir arkadaşım bir misal vererek ı 
harbde üç, beş esir alsak bütün grupu esir alın- I 
caya kadar bu tuttuklarımızı serbest mi bıraka- 1 
cağız, dediler. Acaba neyi tuttular, neyi bırak
mak istiyorlar. Bütün bakanlıklarda var, hattâ 
bir arkadaşım biraz evvel Tarım Bakanlığının 
18. nci maddesi diye bağırdı, ve Mahmut Güejbil-
mez arkadaşımız da birçok bakanlıklarda aynı 
şeyi, aynı muhtevayı taşıyan maddeler de vardır 
dedi. 

Hakikaten arkadaşlar, antidemokratik kanun
lar serisi, bugün yürürlükte bulunan kanunlar 
arasında sayısını tesbit edemiyeceğinmz kadar 
çoktur. Millî Eğitim sahasında çalışan arkadaş- I 
lar iyi bilirlerki; Tarakçıoğlu arkadaşımızın endi- I 
şeye düşülmemesini gerektiren bir nokta daha 
vardır ki Millî Eğitim Bakanlığı tahvilleri sene- j 
nin muayyen aylarında yapar. 0 muayyen ay | 
geçmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının teşkilât ka
nunu içinde ihtiva edeceğini sarahaten belirttiği 
ve 5 - 6 ay zarfında getireceğini bildirdiği kanun 
gelinceye kadar hiçbir öğretmenin nakli yapılmı-
yacaktır, çünkü ders yılı ortasında bulunulmak
tadır, dersler aksıyaeaktır, onun için muayyen 
aylara bırakır. 

Bu itibarla her tarafımız antidemokratik ka
nunlarla bezenirken aynı vasfı taşıyan bü kanun
ların içinde yaşarken 22 nci maddenin sadeee 
ortadan kalkması ile, benim şalisi kanaatim, 
malî bir fayda temin etmiyeceği gibi, altı bine 
yaklaşan kanunlarımıza bir numara daha ek
lemekten başka hiç bir faydası olmıyacaktır. 

Diğer temas etmek istediğim hususlara ar
kadaşlarım iliştiği için, son sözüm bu maddenin 
kalkması değil, .bendeniz Komisyonda da aynı 
mütalâada bulundum, fakat sadece kalkmasında 
fayda mutasavver olmiyan bir maddenin kal
dırılmasını doğrtı bulmadığımı ve antidemokra
tik telâkki ettiğimiz' bütün kanunlar ve bilhassa I 
memurların tahvil ve nakillerine taallûk eden I 
hususlar ki, bunların içerisinde yalnız öğretmen- I 
ler bir imtiyaz sağlamak hususunda yani nakli 
ve tahvili teminat altına almak gibi bir hu- I 
susun zamansız ve yersiz olduğunu iddia etmiş- I 
tim. Bu itibarla şimdilik bu maddenin bilhassa | 
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I son zamanlarda arkadaşlarım muhtelif ideoloji-
j lerin çarpıştığı ve sarahaten ifadesinde mahzur 

gördüğüm bu mevzu muvacehesinde bunun di
ğer maddelerle birlikte ve o zamana kadar da 
az çok alınması gereken tedbirlerin sağlanması 
noktasından kanun maddesinin aynen ipkasını 

| ve komisyon raporunun kabulünü teklif ediyo-
ı rum. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, ben de aynı Komisyonda bulunduğum 
için 22 nci maddenin kalması tarafını iltizam 
ettim. 

Komisyonda birçok arkadaşlar, uzun uzadı-
ya mütalâa ve fikir dermeyan ettiler. Yalnız 
her hangi bir vatandaşı inciten antidemakratik 
kanunların her zaman kalkması taraftarıyız. Fa
kat arkadaşlar, teklif sahibi arkadaş ve onun 
müdafileri, öğretmenler için bir teminattan bah
sediyorlar. Millî Eğitim Bakanı teminat altın
da mıdır ki, öğretmenler teminat altında olsun? 

j (O siyasi şahsiyettir, sesleri). 
Arkadaşlar, şimdi teminat kimseye verile

mez. (Şehremini, adı emin diye, mevkiinden 
emin) diye matbuat birtakım şeyler yazmıştı. 
Onun için hiçbir sınıfa bilâ kaydüşart teminat 
verilemea. O sınıfa teminat verirsek, diğer sını
fın teminatını almış oluruz. Birçok köylerde .ka
sabalarda, kötü kötü hareketleri görülen öğret
menler, diğer memurlar, mevkiîerinden emin 
olursa seciyelerinde, tiynetlerinde mevcut olan 
kötülüğü idame ettirirler. Vatandaş inler, sızlar. 
Kanuni bir şekilde onların suçlarını tesbit 
edip de cezaen takibat yapasiya kadar öbür va
tandaşlar arasında huzursuzluk olur. Binaen
aleyh biz Vekâlete böyle bir salâhiyet verelim, 
fakat seçtiğimiz büyüklerimiz, Bakanlarımız lâ
zımdır ki hak ve adaleti takip eden insanlardan 
olsunlar. Eğer onlar kanunu iyi kullanmazlarsa 
müdahale etmeliyiz. Bitiyorsunuz birçok kanun
lar yapıyoruz. Yaptığımız bu kanunların son 
maddesi olarak da «bu kaâuaun tatfcikına Bar-
kanlar Kurulu memurdur» diyerek, onu eMmi*-
deâ çıkarıyoruz, tşte çalışıp çabahgKfrusy müza-

I kere ve münarka^ ediyoruz. Hülâsa sözü ve sa
lâhiyeti onlara- veriyoruz. 

Şimdi biz dertıokratlar şuna çok dikkat ede
lim, madem ki millet bizi sevdi, reyini verdi/ 
bizden de adaktl i dbğrtt isler belfcttyor. Bfe De-

I mokrat Milletvekilleri de Bakanlarımı^ çok ne-
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zih ve çok âdil kimselerden seçelim. Adalet yo
luna devam ederlersıe onlara daim yardım ede
lim. Adaletten inhiraf eylerler, memurların te
minatını suiistimal ederlerse biz de onlara ver
diğimiz teminatı geri alırız. Onun için bendeniz 
22 nci maddenin ipkasını istiyorum. 

Çünkü öğretmen alayından biz, hiçbir vakit 
seviyesiz, ahlâksız, Türklüğe münafi bir hare
ket beklemeyiz ama belki bir soysuz birşey 
yapabilir. Onun hakkında uzun tetkikat safha
sına geçmeden önce alelacele bulunduğu yerden 
bakan alırsa, o tahkikatın daha salim cereyan 
etmesine vesile olur. Onun için bendenizin bu 
husustaki düşüncelerim böyledir. Zira her ba
kanın kendisine mahsus bir salâhiyeti olur, salâ
hiyet seviye ile artar. Biz bakanlarımızı seçer
ken seciyeli, faziletli insanlardan seçiyoruz ki, 

• salâhiyeti o nispette veriyoruz. Fakat onlar eğer 
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I beklediğimiz seviyeyi taşımıyacak olurlarsa on

ların teminatını alalım. Çünkü fazla teminat iyi 
olmaz. Kime ki fazla teminat verdin, bakarsın 
keyfe mayeşa tasarrufa başlar. Onun için bu 
madde ipka edilsin. Fakat çok rica edelim ki, 
bakanlarımız, yürütecekleri kanunları her hangi 
bir ihtiras, her hangi bir mefkureye uymıyarak-

I tan millet kendisine ne maksatla vermişse o yol-
I da yürütsünler. 

Hülâsa, kanunun bekası daha uygundur zan
nediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, daha çok söz istiyen 
arkadaşlar vardır. O bakımdan bunun müzakere
sini Çarşamba gününe talik ediyoruz. 

31.1.1951 Çarşamba günü saat 15 de topla
nılmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

I Kapanma saati : 17,20 
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S. Sayısı: 72 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'hun, Maarif Teş
kilâtına dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması baklanda Karnın teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra

poru ( 2 / « l ) 

zr.zı.mo 
B. M. Meclisi Başkanlığım 

22 Mart 1926 tarihli ve 789 sayılı kanunun 22 nci maddesininlağvına dair teklif etmiş olduğum 
kanun lâyihası ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. İlgili Komisyonlara havale Duyurulmasını ri
ca ederim. 

Trabzon Milletvekili 
' . ' , ' - * ' > _ M. K. Tarakçıoğlu 

GEBEŞÇE B&POBU - ' r ;• _ 

22 Mart 1926 tarihli ve 78Ö sayılı Kanunun, o tarihte Büyük Millet Meclisine sunulan esbabı 
mucibe raporunda işbu Kanun ile istihdaf edilen gayenin biri lisan, diğeri terbiyei umumiye kı
sımları ihdas etmek suretiyle Bakanlığın ilmî velayetini artırmak, diğer taraftan öğretmenlere 
mümkün mertebe refah temin ve öğretmenliği meslek olarak tesbit etmek olduğu görülmektedir. 
Dörtte bir asırlık hayatı olan bu kanun memleket irfanı ve öğretmenlik için faydalı olmuş ise de 
bâzı maddeleri ve bilhassa 22 nci madde öğretmenler hakkında daimî bir ıstırap membaı olmuştur. 
Zira sözü geçen madde Millî Eğitim Bakanlığına öğretmenleri hiçbir karar almağa muhtaç olma
dan istediği yere tahvil etmek yetkisini vermektedir. Bakanlık bu yetkiye dayanarak suçsuz birçok 
öğretmenleri memleketin bir ucundan alıp başka bir tarafa göndermektedir. 

öğretmenlerin mükâf atlandırılmaları ve cezalandırılmaları hakkında esasen 1702 ve 4274 sayılı 
hususi kanunlardan başka 788 sayılı Memurin Kanunu mevcut iken umumiyetle keyfî muamelele
re yol açmağa çok elverişli olan ve tamamiyle antidemokratik bir ruh taşıyan 22 nci maddenin kal
dırılması öğretmenler için olduğu kadar rejimimiz için de uygun ve yerinde bir iş olacağı kanaatin
deyim. 

TBABZON MİLLETVEKİLİ MUSTAFA RE
ŞİT TARAEÇIOĞLUNUN TEKLİFİ 

22 Mart 1926 tarihli ve 78$, sayih? Kanunun 22 
nci maddesini lâ&vedsn Kanun 

MADDE 1. — 22 Mart 1926 tarihli ve 789 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi lağvedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri, MaKye ve Millî Eğitim Bakanlıkları yü
rütür. 



Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/61 
Karar No. 7 

24 . 1 . 1951 

Yüksek 

Trabzon Milletvekili Sayın Mustafa Reşit 
Tarakçıoğhj 'nun Maarif Teşkilâtına dair 789 
sayılı Kanunun, «Maarif Vekâleti, muallimleri, 
maaş ve sınıflarına halel gelmemek üzere, lü
zum gördüğü yere tahvil eder. Bilâmazeret ka
bul etmiyenler müstafi addolunur», mealindeki 
22 nci madpesinin yürürlükten kaldırılmasını 
derpiş ederi kanun teklifi ve gerekçesi komis
yonumuzun 20 . XII . 1950 ve 6 . 1 . 1951 ta
rihlerindeki toplantılarında Millî Eğitim Ba
kanlığı mümessillernin huzuriyle incelendi: 

Teklif sahibi, yukarda adı geçen maddenin 
yürürlükten kaldırılmasını, gerekçe lâyihasına 
göre, aşağıdaki sebeplerden dolayı zaruri gör
mektedir : 

1. 22 nci madde, öğretmenler için daimî 
ıstırap membaı olmuştur; zira bu madde, Millî 
Eğitim Bakanlığına, öğretmenleri, hiçbir karar 
almak zaruretini duymadan istediği yere tah
vil etmek yetkisini vermekte ve Bakanlık bu 
yetkiye dayanarak suçsuz birçok öğretmenleri 
memleketin bir ucundan öbür ucuna göndermek
tedir. 

2. İlk ve orta tedrisat muallimlerinin ter
fi ve tecziyelerine dair 1702 sayılı Kanun ile 
4274 sayılı Köy Enstitüleri Teşkilâtı Kanunu 
ve 788 sayılı Memurin Kanunu ortada iken, 
umumiyetle keyfî muamelelere yol açmaya çok 
elverişli olan ve tamamiyle antidemokratik bir 
ruh taşıyan bu maddenin kaldırılması, öğret
menler için olduğu kadar rejimimiz için de uy
gun ve yerinde bir iş olacaktır. 

Komisyonumuzda bu mesele üzerinde yapı
lan görüşmeler sonunda şu cihetler tebellür et
miştir : 

a) 789 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
Millî Eğitim Bakanlığına bahşeylediği salâhi
yet, hukuki ve idari bir mesnetten mahrum de
ğildir. 

Âmme hizmetlerinin lâyıkiyle görülebilmesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına: bu türlü bir salâhiyetin 
bahşı ile mümkündür, ve binaenaleyh, Millî Eği
tim Bakanlığının bu neviden bir salâhiyete te-

Başkanlığa v 

sahübu tabiîdir ve zaruridir. 
Memlektin yüksek menfaati, memleket işleri

nin icabmca tedviri endişesi, böyle bir salâhiyeti 
sadece Millî Eğitim Bakanlığına değil, diğer Ba
kanlıklara da bahşeylemeyi zaruri kılmıştır. Ni
tekim her Bakanlığın teşkilât Kanununda ve 788 
sayılı Memurin Kanununun 42 nci maddesini 
değiştiren 1777 sayılı Kanunla Memurin Kanu
nuna ek 5439 sayılı Kanunda, 789 sayılı Kanu
nun 22 nci maddesi mealinde kayıtlar mevcuttur. 

b) 1702 ve 4274 sayılı kanunlarla 788 sayılı 
Memurin Kanununun mevcudiyeti, 789 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesinin lağvını istilzam etmez; 
çünkü ne 1702 sayılı Kanunda ve ne de 4274 sa
yılı Kanunda bu türlü bir salâhiyetin Millî Eği
tim Bakanlığına tanındığını tasrih eden bir mad
de vardır. 

788 sayılı Memurin Kanunu tadilleriyle bu 
Kanuna ek 5439 sayılı Kanunda her ne kadar 
Bakanlıklara memurlarını lüzum gördükleri yer
de istihdam salâhiyetini tanıyan kayıtlar mev
cut ise de, bu kayıtların Memurin Kanunu tadil 
ve eklerinde bulunması, hususi kanunların işbu 
ana kanunlardan mülhem olarak aynı mealdeki 
kayıtları ihtiva etmesine, kanun tedvini bakı
mından, mâni teşkil etmez. 

c) 789 sayılı Kanunun 22 nci maddesi anti
demokratik veya antikonstitüsyonel bir ruh ta
şımamaktadır. Zira bu madde hükmü, Anaya
sanın 68, 69 ve 70 nci maddeleriyle tearuz halin
de değildir. 

Yukardanberi tadat olunan sebepten dolayı 
789 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin lağvını 
derpiş eden teklifin reddine, oylama sırasında 
hazır 14 üyenin, İçtüzüğün oylarda eşitlik halin
de başkanın oyu iki sayılır hükmü nazarı itibara 
alınarak, ekseriyet ile karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Başkanı 
Edirne 

A. C. Köprülü 

Bu rapor Sözcüsü 
Çanakkale 
ö. ff. Mart 
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Balıkesir 
y. Pelvan 

Erzurum 
F. ÇobanoğJv 

Ankara 
Ö. Bil on 

Çankırı 
K. Arar 
Rize 

. 1. Morgu 

Muhalefet şerhi 
1. Maarif teşkilâtına dair olan 789 sayılı 

Kanunun 22 nci maddesi, Millî Eğitim Baka
nına muallimleri hiçbir tahkik ve teftişe lü
zum gömleksizin istediği yere tahvil etmek 
salâhiyetini vermekte ve kabul etmiyenleri 
müstafi addetmektedir. Mağdurların şikâyet 
dâvaları Damştayca'da kabul edilmemektedir. 
Halbuki 788 sayılı Memurin Kanununun 42 
nci maddesinde tahvilin rızaya tâbi olduğu ve 
35 nci maddesinde ise memurun ancak ceza 
olarak tahvil edilebileceği yazılıdır. Demek 
oluyor ki, Devlet memurlarına tatbik edilmesi 
âdilâne görülmiyen bir hüküm, hususi h|r ka
nunla muallimler hakkında reva görülmüştür. 
Şu hal muallimlerin ruhlarında daima bir 
(küçüklük duygusu) yaratmıştır. 

Kararda her ne kadar Memurin Kanunun
daki bu hükmün 10 . VT . 1949 tarihli ve 5439 
sayılı Kanunun ikinci maddesiyle tâdil edile
rek diğer Bakanlıklarda memurların ( 
Bakanlığa ait bir iş için ) dilediği yerde 
çalıştırılamsı salâhiyeti verildiği ileri sürül
mekte ise de bu salâhiyet; şümul, şiddet bakı

mından, tâdili istenilen 22 nci madde ile kı
yas edilemez; ve muallimler hakkında her va
kit bu 22 nci maddede tatbik edilir. 

2. Yürürlükten kaldırılması istenilen 22 
nci madde keyfî ve indî olarak kullanılmaya 
çok elyerişjidir ve şimdiye kadar ekseriya bu 
şekilde kullanılmaktadır. 

3. Vazifesini yapan bir muallimin rızası 
hilâfına her an Bakanlık tarafından bir yere 
kaldırılmasının mümkün olması; onlarda hu
zursuzluk yaratmaktadır. Böyle bir ruh hali 
içinde bulunan bir muallimin vazifelerine; 
kendisini verebilmesi hayli zor bir keyfiyettir. 

4. Bir muallimin durup dururken bir 
yerden başka bir tarafa kaldırılması ve şikâyet 
kapılarının kapalı bulunması bugünkü hukuk 
telâkkileriyle telif edilemez. Bandan başka şu 
hal muallim ile üst makam sahipleri arasında 
uygunsuz bâzı teşebbüslere baş vurulmasına 
sebep olmaktadır. 

Arzolunan sebeplerden ötürü 22 nci mad
denin yürürlükten kaldırılması yerinde ve yo
lundadır kanaatindeyiz. 

Ağrı Bursa Gümüşane 
K. Küfrevi A. C. Yöntem V: M. Kocatürk 

Denizli 
F. Başaran 

Kütahya 
R. Koçak 

Konya 
Ö. R. Doğrul 

'Trabzon 
M. R. Tarakçmğlu 
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