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ıı m»m 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 
1. — Niğde Mebusu Hasan Hayati ül-

kün'ün, İlkokul öğretmenleri ile ilkokul 
öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti 
teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna.ek kanun 
teklifinin geriverilmesine dair takriri 
(2/120,4/257) 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
ı», 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 
ve 89 ncu maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Ruznameye alınması
na dair takriri (2/286,' 4/258) 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 

memleket ölçüsünde bir mesken siyaseti ta-
kibetmek hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Başvekilden şifahi suali (6/273) 

2. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in, Hükümet programında yer alan husus-
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Sayfa 
lardan hangilerinin tahakkuk ettirildiğine"'" 
ve «Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri» 
hakkındaki Kanun muvacehesinde partile
rin mâruz kaldıkları durum üzerinde ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi sua
li (6/275) 176 

3. — Bursa Mebusu İbrahim öktem7-
in, Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri 
ile İran Hariciye VeMlinin 23 Kasımda 
Bağdad'da yaptıkları toplantı. neticesinde 
neşrettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve 
dördüncü maddelerine dair Başvekilden şi
fahi suali (6/293) 176 

4. — Kırşehir Mebusu) Ahmet Bilgin'-
in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad gö
rüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimizin 
kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları 
hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair 
Başvekil ve Hariciye vekilinden şifahi sua
li (6/294) 176 

5. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör 
Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine 
alınması sebebine dair suali ve Maarif Ve
kili Ahmed özel ile Başvekil Adnan Men
deres ve Devlet Vekili Celâl Yardımcı'mn 
şifahi cevapları (6/299) 176:215 



6; — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profe
sör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun fakültenin 
açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi 
sebeplerle vekâlet enirine alındığına dair 
sualine Maarif Vekili Ahmed özel ile Baş
vekil Adnan Menderes ve Devlet Vekili Ce
lâl Yardımcı'nın şifahi cevapları (6/301) 177: 

215 
7. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkinin, 

üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine 
alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı 
tasarruflarnı sebeplerine ve bu hâdiselerle 
İlgili olarak üniversite mensupları hakkın-

Sayfa 
da yapılan takibata dair sualine Maarif Ve
kili Ahmed özel ile Adliye Vekili ve Dahili
ye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk, 
Başvekil Adnan Menderes, Devlet Vekili Ce
lâl Yardımcı'nın şifahi cevaplan (6/303) 177: 

215 

B — Tahrirî sual ve cevabı 215 

1. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Maden ilcesine bağlı Hazer nahiyesinde sel
lerin tahribettiği tarla ve bahçelerde vuku-
bulan zararlar dolayısiyle ne gibi tedbir-
alındığına dair sualine Ziraat Vekili Esat 
Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/257) 215 

ı ı «•» 
1. - S A B I K ZABIT HULASASI 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, memleket 
ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetınek hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan şifahi suali, sual sahibi hazır bulunmadı
ğından gelecek İnikada bırakıldı. 

Kastamonu Mebusu Ziya Termenin, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangi
lerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar 
ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun mu
vacehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne, 

Bursa Mebusu İbrahim ökteuıln, • Türkiye, 
-Pakistan ve Irak Başvekilleri İle İran Hariciye 
Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptıkları top
lantı neticesinde neşrettikleri müşterek tebliğin 
üçüncü ve dördüncü maddelerine dair Başvekil
den olan şifahi sualleri, Başvekil hazır bulunma
dığından; 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilginin, Süveyş 
Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, İs
rail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebepleri
ne ve Suriye olayları hakkında ne gibi tedbir
ler alındığına dair Başvekil ve Hariciye Veki
linden olan şifahî suali, Başvekil ve Hariciye Ve
kâleti Vekili hazır bulunmadıklarından gelecek 
İnikada bırakıldı. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşerln, Siyasal Bil
giler Fakültesi Dekanı Frofesör Dr. Turhan Fey
zioğlu'nun vekâlet emrine alınması sebebine, 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siyasal Bil
giler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turhan 
Feyzioğlu'nun fakültenin açılışında söylemiş ol

duğu nutka ve hangi sebeplerle vekâlet emrine 
alındığına dair Maarif Vekilinden olan şifahi 
sualleri, Vekil hazır bulunmadığından gelecelc 
İnikada bırakıldı. 

Ankara Üniversitesinin 1964 malî yılı Hesa
bı Katî kanunu lâyihasının müzakeresi, alâkalı 
vekil hazır bulunmadığından bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek İnikada bırakıldı. 

Askerî Ceza Kanununun 34 ncü maddesi ile 
4542 sayılı Kanunla muaddel 35 nci maddesinin 
(A) bendinin 3 numaralı fıkrasının değiştiril
mesine, 

Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 5010 
sayılı Kanunla ilâve ve 6518 sayılı Kanunla ta
dil edilen (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanunlar, kabul edildi 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerin Nafıa Vekâleti kısmına bâzı kadroların 
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasının müza
keresi, ilgili vekil hazır bulunmadığından bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek İnikada bı
rakıldı. 

19 . XII . 1956 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

fyeisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Oörentaii 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attüâ Komik 
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Şifahi sualler 

1. — izmir Mebusu Cihad Baban'in, Kıb
rıs'ın mukadderatı etrafında cereyan eden 
görüşmeler haküanda olan şifahi sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/308) 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı 
şehirlerde ele alman imar hareketlerine dair 
şifahi sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/309) 

Teklifler 
1. — Amasya Mebusu Kemâl Bren ve dört 

arkadaşının, Amasya vilâyetine bağlı Suluca 
adiyle yeniden* bir kaza kurulması hakkında 
kanun teklifi (2/399) (Dahiliye ve Bütçe En
cümenlerine) 

2. — Elâzığ Mebusu .Selâhattin Toker ve iki 
arkadaşının, belediye zabıta ve itfaiye teşkilâ
tında vazife görenlere fazla mesai tazminatı 
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/400) (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine). 

3. —• Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, em
niyet müşavirliği ihdası hakkında kanun tekli
fi (2/401) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine). 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Hayvanlar Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri
nin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/402) 
(Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Erzincan Mebusu Mustafa Rahmi San-
alan'ın, Subaylar heyetine mahsus terfi Kanu
nunun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu 
maddesi ile Subay ve askeri memurların maaş
ları hakkındaki 5609 sayılı Kanunun 5838 sayı
lı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 2 nci madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair 6557 sayılı 
Kamına muvakkat bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/403) (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
- 6. — Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasının 

bir sene müddetle temdidine mütaallîk mektup
ların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/556) (Ruznameye) 

7. — Türkiye ile Japonya arasındaki ticari 

Tahriri sualler 
1. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin, 

jet tayyareciliği uçuş hizmetleri Tazminat Ka
nununun 1 nci maddesinin C bendinde yazılı 
talimatnamenin tatbik edilip edilmediği hak
kındaki tahrirî suali Millî Müdafaa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/270) 

2. — Erzincan Mebusu Hüsnü Çanakçı'nın, 
Tercan kaymakamı Kemal Macit Türet'in Palu 4» 
kaymakamlığına nakli sebebine dair tahrirî suali 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/271) 

münasebetlere mütaallîk olarak imzalanan za
bıtname ile eki mektubun tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/468) (Ruznameye) 

8. — Türküye ile Belçika - Lüksenburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının 
30 Haziran 1956 tarihinden Mbareıı bir sene 
müdetle uzatılması zımnında teati edilen mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/558) (Ruznameye) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kı-
rallığı arasında akdedilen Ticaret ve Tediye 
Protokolü ile eklerinin tasdikine dair kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz
bataları (1/461) (Ruznameye) 

10. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanan Modüs Vivendi ile Ticaret Anlaşmasının 
tasdiki hafekında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/460) 
(Ruznameye) 

11. — Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa 
Para Anlaşmasının Muvakkat Ta<tfbik Protoko
lünün tasdikine dair kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/410) 
(Ruznameye) 

12. — GeMr Vergisi Kanununun 32 ve 89 
ncu maddeleri "hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ile-Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alicim'm, Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 
ncu maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/473, 2/286) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Reiavekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Muslih Oörentas (Van), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REİS — Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hakkında Fethi Çelikbaş arkada

şımız söz istemiştir. 
Beyefendi, beyanlarınızın veyahut arkadaşla

rınızın beyanlarının zapta geçmediği hususunda 
mı söz istiyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hayır 
efendim. Zatâlinizin beyanı var, onun için. 

REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, son İçtimada Makamı Riyasette bu
lunan Agâh Bey, «Vekiller suallere cevap ver
mek için gelmedikleri takdirde Riyaset Divanı
nın kendilerini getirtmek için bir imkânı olma
dığı» ndan bahsettiler. Bendeniz de, yanlış bir 
tatbikatın not olarak Nizamnameye eklenmesi
ne mâni olmak için huzurunuzda söz almış bu
lunuyorum. 

Nizamnamenin 152 nci maddesinin ikinci fık
rası şöyle der : «Suale şifahi cevap istenmişso 
Riyaset tezkeresinin vusulünden nfhayet iki İn
ikat sonra vekil ona Meclis kürsüsünden cevap 
verir.» Madde 153, Fıkra 3 : «Vekil, sorulan 
suale gününden evvel de cevap vermek hakkını 
haizdir.» Madde 154 : «.. Suali soran cevap gü
nünde hazır bulunmazsa keyfiyet bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek İnikada talik olu
nur. 

Ondan sonra sakıt olur.» 
Şu halde bu esaslara göre Yüksek Mecliste, 

alâkalı vekilin mutlaka suallere cevap vermesi 
lâzımdır. Mâkul bir mazeret halinde, meselâ se
yahat dolayısiyle gecikmeler olabilir, ama Reis 
Beyin ifadelerine göre hareket olunursa, Ni
zamnamenin âmir hükümlerine rağmen Türki

ye Büyük Millet Meclisinin fiilen vazife görme
sine son verdirecek bir telâkkinin doğması müm
kündür. Dahilî Nizamname, eğer Reis Beyin 
geçen İnikatta beyan buyurdukları gibi tatbik 
edilirse, sual müessesesine cevap vermek tama
men alâkalı vekilin lütuf ve ihsanına kalır, böyle 
olunca da Türkiye Büyük Millet Meclisinin va
zife görmesi fiilen gayrimümkün hale gelir. Bu 
noktayı bilhassa tebarüz ettirmek için söz almış 
bulunuyorum. 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin 
152 nci maddesi, «Vekil üri İnikat sonra cevap 
verir» kaydını ihtiva etmefetedir. 

YÛSUF AZİZOĞLU (Diyarbalur) — Niha
yet iki İnikat sonra... 

REİS — Evet, nihayet ilci înîkat sonra.. Ve
kil her hangi bir sebeple bulunmaz, cevap ver
mezse, Riyasetçe Dahilî Nizamnameye göre ya
pılacak hiçbir muamele yoktur. Dahilî Nizam
namede, Vekil iki İnikat sonra cevap vermezse 
şöyle olur, böyle olur, Riyaset şöyle yapar, böy
le yapar diye bir kayıt bulunmadığına ve yine 
Dahilî Nizamnamemizde sual müessesesi foaştan 
aşağı tamamiyle muayyeniyet ve vuzuh müesse
sesi olduğuna göre, bu maddenin açıklığı karşı
sında Riyasetçe yapılacak bir muamele görme-
meikteyiz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bendeniz 
Reis Beye vazifesini hatırlatmak mevkiinde ol
duğum için evvelâ huzurunuzda özür dilerim. 
Alâkalı vekil gündemde gösterilen soruya Ni
zamnamede yazılı günde cevap vermez ve hazır 
da bulunmazsa Riyaset Dîvanının yapacağı va
zife şudur arkadaşlar : 

Nizamnamenin ilgili maddesini göstermek 
suretiyle alâkalı vekile Riyaset Divanı bir tez
kere yazar. Buna rağmen vekil yine cevap ver-
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mez ve bunun için Meclise gelmezse bir daha 
yazar. Fakat bu yazışmalar daha da dev$m et
tiği takdirde, gündemde Riyaset Divanının He
yeti Umumiyeye maruzatı ve sunuşları vardır, 
orada «Palan tarihte sorulan soruya vekilin ce
vap vermesi lâzımgeldiği halde, vekilin gelme
diği, cevap vermediği, bunun üzerine 'bir daha 
yazıldığı ve tekidedüdiği» arz edilir. Bunu yap
tıktan sonra artık Riyaset Divanının vazifesi 
bitmiştir, iş Yüksek Meclise kalır. 

RBÎS — Fethi Çelikbaş arkadaşımız zaptı 
sabık hakkındaki söz taleplerine rağmen Ni
zamname!.Dahilîye ademiriayetten bahis bu
yurmaktadırlar. Dahilî Nizamnamemizin 152 
nci maddesi sarahaten Riyasete böyle bir vazi
fe tahmil etmemektedir. Ruznameler her zaman 
muntazaman vekâletlere gönderilmektedir. Her 

.1956 C : l 
meclis kendi dahilî nizamnamesine göre müzâ
kerelerin sevk ve idaresini sağlar. 

Kendilerine hatırlatırım, eğer bunlar muay
yen bir madde içinde olsaydı 1955 Fransa Da
hilî Nizamnamesinin 96 ncı maddesine göre aid-
olduğu vekil iki defa bulunmazsa sual istizaha 
kaübolunur. Onlarda böyle bir kayıt vardır. Fa
kat Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinde böyle bir kayıt olmadığından 
Riyasetçe yapılacak başkaca bir muamele yok
tur. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum Reis Bey, bir noktayı arz edeceğim, töz 
vermiyecek misiniz î 

REÎS — Ruznameye devam ediyoruz, efen
dim. 

4. — BtTASET DÎVANININ HEYETt ÜMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
İlkokul öğretmenleri ile ilkokul öğretmenliğin
den gelip de muhtelif dereceli okullarda ve MüU 
Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların aylık 
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek ka
nun- teklifinin geriverilmesine dair takriri 
(2/120, 4/257) 

Yüksek Reisliğe 
İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmenli

ğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve 
Millî Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifimi 6742 sayılı Kanunla maksat 
tahakkuk ettiğinden teklifimi geri alıyorum. 

Gereken muamelenin ifasını rica ederim. 
REÎS —•Geriverilmiştir. 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alicanhn 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32've 89 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin ruznameye alınmasına dair takriri (2/286, 
4/258) 

REÎS — Koeaeli Mebusu Ekrem Alican'in 
bir takriri var okuyoruz, efendim: 

Türkiye "Büyük Millet Meclisi Reisliğine -
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 

§9 ncu maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifim, 21 . VIII .1956 tarihinden beri Büt-

ı çe Encümeninde bulunmaktadır. 
Dahili Nizamnamenin 36 ncı maddesi hüküm

lerinin tanıdığı salâhiyetle, kanun teklifimin 
Umumi Heyet ruznamesine alınmasını saygıla
rımla teklif eylerim. 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

REÎS — Dahilî Nizamnamemizin 36 ncı mad
desi gereğince teklif yerindedir, Ekrem Alican 
arkadaşımız haklıdır. Bu teklifin ruznameye 
alınması Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesin
deki 16 numaralı notu gereğince Yüksek reyini
ze bağlıdır. 

Bütçe Encümeni kanun teklifini müzakere 
ederek intacetmiş ve mazbatayı Riyasete tak
dim eylemiştir. Mazbata Riyasetçe tabı ve tevzi 
olunmuştur. Cuma günkü ruznameye girecek
tir. Buna rağmen arkadaşımız talebinde, reye 
konulmasında ısrar ediyorlar mı? 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Hayır. 
REÎS — Müzakereye devam ediyoruz. 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/273). 

REİS — Sual sahibi buradalar mı (Yok, ses
leri) Sual sahibi iki defa bulunmadığına göre su
âl düşmüştür. 

'S. — Kastamonu Mebusu Ziya Tcrmen'in, 
hükümet programında yer alan hususlardan han
gilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar 
ve gösteri*yürüyüşleri» hakkındaki Kanun mu
vacehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/275) 

KEİS — Sual sahibi burada mı? Yoktur. Su
ni gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Bursa Mebusu ibrahim Öktem'in, Tür
kiye, Pakistan ve lr~ak Başvekilleri ile tran Ha
riciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptık
ları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek 
tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/293) 

BE İS — Sual sahibi buradadır. Başvekil yok
tur. Başvekil adma konuşacak kimnc) var mı? Yok
tur. Sual gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

i. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Sü
veyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, 
İsrail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebepleri
ne ye Suriye olayları hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair Başvekil ve Hariciye Ve
kilinden şifahi suali (6/294) 

RElS — Sual sahibi buradadır. Başvekil gel-
mişlerdir. Buyuranuz, lütfen buradan konuşu
nuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Müsaade ederlerse birkaç güne kadar 
hazırlanalım ve ondan sonra arzu ettikleri iza
hatı verelim. 

REİS — Beyefendi, istediğiniz müddeti tâ
yin buyurur musunuz? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bir hafta. 

REİS — Dahilî Nizamnameye göre, her iki 
sual için de vâki talep veçhile bir hafta mehil 
verilmiştir. 

5. —r Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siya
sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tur
han Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınmam se
bebine dair sualine Maarif Vekili Ahmed özel üe 
Başvekil Adnan Menderes ve Devlet Vekili Ce
lâl Yardımct'nın şifahi cevapları (6/299) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Burada. Başvekil? Burada, Suali okuyoruz, efen
dim. 

5 . X I I . 195fi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

Kırşehir 
Tahir Taşcr 

t. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Pro
fesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun, vekâlet emri
ne alınmasını ieahettiren fiil ve hareketleri ne
lerdir? 

2, Bu fiil ve hareketler hakkında, mütalâ
ası sorulan Ankara Ünivei'sitesi Senatosu ne 
cevap vermiştir? 

:>. Ankara Üniversitesi Senatosunun Profe
sör lehine ittifakla mütalâa beyan ettiği yolun
daki neşriyat doğru ise, Senatonun bu mütalâ
asını vekâlet makamı hangi mukni sebep ve de
lillerle kabule şayan görmemiştir? 

REİS — Maarif Vekili Beyefendi, ruzname-
rle aynı mahiyeti taşıyan üç sual var. Bu sual
leri birleştirmek suretiyle cevap vermek arzu
sunda mısınız? Yoksa, ayrı ayrı mı, cevap vere
ceksiniz ? 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 
Muhterem arkadaşlar; aynı mevzu ile alâkalı, 
Maarif Vekâletine tevcih edilmiş bulunan üç 
suale, mahiyet ve muhtevaları aynı olmaları ba
kımından, aynı zamanda cevap vermeme müsa
adelerinizi rica edeceğim. 
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TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Reis bey, bir 

sual: Ruznamede bir EÖZIÜ sorum vardır, muh
telif bentler halindedir. Sual takririnde her 
bende ayrı ayrı cevap verilmesi lüzumu belir
tilmiştir. Maarif Vekili bunları tevhidettiği tak
dirde bendenizin sualine ayrı ayrı. cevap vere
cekler mi, yoksa her suale toptan mı cevap ve
recekler? (Boldan; gürültüler). 

REÎS — Efendim; Dahilî Nizamnamenin 152 
nci maddesine bağlı 88 nci nota göre alâkalı 
vekil arzu ederse aynı konudaki suallere müş
tereken cevap vermek hakkını haizdir. Onun 
için bu husustaki diğer sualleri okduktan son
ra Maarif Vekilini cevap vermesi için kürsüye 
davet edeceğim. 

Şimdi Turan Güneş ve Nüvit Yetkin arka
daşlarımızın sual takrirlerini de okutuyorum. 

6. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siya
sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tur
han Feyaiûğlu'nun fakültenin açılışında söyle
miş olduğu nutka ve hangi sebeplerle vekâlet 
emrine alındığına dair s-ualine Maarif Vekili Ah-
med özel ite Başvekil Adnan Menderes ve Dev
let Vekili Celâl Yardımcı'nın şifahi cevaplan 
(6/301) 

7. — Malatya Mebusu Nüvit zetkin'in, Üni
versite kuruluşu içinde teşkilât emrine alma Ka
nununa müsteniden yapılan bâzı tasarrufların 
sebeplerine ve bu hâdiselerle Ügüi olarak üniver' 
site mensupları hakkında, yapılan takibata dair 
sualine Maarif Vekili Ahmed özel Ü6 Adliye Ve
kili ve Dahliye Vekâleti vekili Hüseyin Avni Gök
türk Başvekil Adnan Menderes, Devlet Veküi 
Celâl yardımcı'nın şifahi cevapları (6/303) 

7 . XII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sorulanının Maarif Vekili tara
fından sözlü olarak ayrı ayrı cevaplandırılma
sına tavassutunuzu rica ederim. 

Kocaeli 
Turan Güneş 

1. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakültenin açılışın
da söylemiş olduğu nutkun tam metnine mut
tali misiniz? Muttali oldunûzsa ne şekilde mut
tali oldunuz? 
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2. Bu nutkun metninde hangi fikirleri 

ve cümleleri ilme, hakikata, dekanlık ve profe
sörlük vazifesine aykırı görüyorsunuz? 

3. Muttali değil'idiyseniz, hangi sebep
lerle vekâlet emrine alma muamelesine te
vessül ettiniz? 

4. Başvekilin resmen açıklanan : «Bâzı 
profesörlerin ve doçentlerin siyasi partilerle 
sıkı münasebetler tesisine teşebbüs edecek ka
dar ileriye ̂ gittiğinin sabit olduğu» şeklindeki 
beyanına iştirak ediyor musunuz? Ediyorsa
nız, şahısların kimler olduğunu ve tesis ettik
leri münasebetleri açıklar mısınız? 

5. 1964 seçimlerine kadar Teknik Üniver
site Rektörü olan zat bir parti ocağına kayıtlı 
bulunmuyor muydu? 

7 . XII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

1. Son zamanlarda üniversite kuruluşu ve 
camiası içerisinde sebebi açıklanmadan Maarif 
Vekili tarafından Teşkilât emrine alma Kanu
nuna müsteniden yapılan bâzı tasarrufların se
bep ve mahiyetinin Maarif Vekili tarafından. 

2. Yine bu hâdiselerle ilgili olarak üniversite 
mensuplarına emniyet makamlarınca gayrika-
nuni muameleler yapılıp yapılmadığının, yapıl
mışsa kimlerin telkin ve tasvibiyle vâki olduğu
nun ve üniversite mensuplarına bu kanunsuz mu
ameleyi reva görenler hakkında ne gibi kanuni 
muameleye tevessül olunduğunun Dahiliye Vekili 
taraf nidan; 

3. Cereyan eden hâdiselerde üniversite men
supları hakkında ne gibi bir suç iddiasiyle taki
bat yapıldığının ve bu takiplerin kanuni yetki
lere dayanıp dayanmadığının Adliye Vekili tara
fından; 

Sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya 
Nttvit Yetkin 

REİS — Efendim; üçüncü sual de Dahiliye 
ve Adliye Vekilinden cevap talebetmektedir. Ma
arif Vekilinden sonra Dahiliye ve Adliye Vekil
lerinin de cevap vermesi için kendilerini kürsüye 
davet edeceğim. , 

Buyurun Maarif Veküi. 
MAARÎF VEKÎLÎ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Pek muhterem arkadaşlar; biliyorsıınu? ki, 
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mevcut üniversitelerimizle Maarif Vekâleti ara
sındaki bağlan tesis eden hükümler, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 14 ncü maddesi ve 
6435 sayılı Kanunun ikinci maddesi hükümleri
dir. Binaenaleyh Maarif Vekâletine üniversite
leri murakabe etmek yetkisini tanıyan bu iki mad
dedir. Fikirlerimizi tesbit bakımından önce bu 
ciheti tebarüz ettirmek isterim. 

Biliyorsunuz ki, Ankara Üniversitesi 2 Kasım 
günü sabahleyin açılmıştır. Bunu takibeden 
üçüncü günü Ankara Üniversitesinin bir fakül
tesi olan Siyasal Bilgiler Fakültesinde ayrıca 
bir açış merasimi yapılmıştır. O zaman bu fa
kültenin dekanı bulunan zat, bu açışta, üniver
site muhtariyetini ve doçent arkadaşının profe
sörlüğe terfi ettirilmemesi hususunu da mevsruu-
bahsetmiştir. 

Evvelâ şu ciheti arz edeyim ki, üniversitenin 
açılışı vardır, fakat fakültenin açılışı yoktur. 
(Bravo sesleri) Bu Ankara Üniversitesi kararı
na da aykırıdır. (Bravo sesleri) Aynı zamanda 
2 Kasım günü üniversitenin açılışından evvel 
bütün tedrisat başlamıştır, üniversite fiilen ça
lışmaya girmiştir. Halbuki Siyasal Bilgiler Fa
kültesi merasim bahanesiyle bu açışa gitmiştir. 
(Politika yapmak için seseleri). 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde, geçen seneler
de de bu gibi hâdiselerin tevali ettiğini biliyor
sunuz. Geçen sene yine ayin mevzu, Fikir Kulü
bünün yapmış olduğu münazara sırasında, Üni
versiteler Kanununa aykırı hareketlerde bulu
nulduğu hususu tesbit edilmiş ve o zaman Üniver
siteler Kanununun 46 ncı maddesi muvacehe
sinde üniversite senatosunun bu hâdise karşı
sında mütalâası sorulmuştur. Bu cihet Nisan 
ayında tekidedilmiş olmasına rağmen hâlâ ce
vap verilmemiştir. (Lâyuhtidir, vermez sesleri) 

3 Kasım günü dekan tarafından neşredilen 
nutukta mevzuubahsedilen cihete vekâlet olarak 
bir şey söylemedik. Dekanın üniversite içinde 
üniversitenin bir öğretim üyesinin bu konuşma
yı gündelik gazetelerden birinde mevzuubah-
setmesi üzerine buna karşı vâki olan hücum bi
ze ispat etti ki... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) •—. Bir defa daha ispat,etti ki». 

MAARİF VEKLİ AHMEfr ÖZEL (Devam-
la) — Üniversite bu şekilde huzursuzluk İçinde 
bırakılamaz. Denim arz ettim, bir taraftan 4936 
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sayılı Üniversiteler Kanununun meriyette olan 
maddeleri, diğer taraftan 6435 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin vekâlete tanıdığı salâhiyete 
istinaden keyfiyete üniversitenin sükûnu Sala
mından bizzat üniversitenin içerisindeki huzur
suzluğu izale maksadlyle. 

6435 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
prafesör Feyzioğlu'nun fakülteyi açışında ve 
ondan sonraki malûm bulunan polemik muvace
hesindeki durumunu ve senatonun mütalâasını 
bir yazı ile 26 Kasım tarihli yazı ile senatodan 
sorduk. Çünkü 6435 sayılı Kanunun ikinci mad
desi bu ciheti âmir bulunuyor idi. 

Senatonun bu mütalâasını huzurunuzda oku
yacağım. 

«Ankara Üniversitesi Senatosu bahis konu
su konuşmanın tele alman metnini, bu konuşma 
münasebeti ile gazetelerde intişar eden yazıları 
ve Profesör Turhan Feyzioğlu'nun cevabını in-
celiyerek: 

1. Profesör Turhan Feyzioğlu'nun Zeki Me
sut Alsan'in emekliye ayrılması doiayısiyle fa
kültenin yıllık tedris hayatt ile ilgili konuşma
sında vâki beyanatına Senato iştirak etmez. 

6435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi tatbiki
ne mahal bulunmadığının senatonun mütalâası 
olarak arzın* oy birliğiyle karar verildi. 

Senatonun şu mütalâasında... 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — İmzalan da 

okuyun, Sayın Vekil Bey. (Soldan; «Dinle, din
le» sesleri) 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Devam
la) — Şimdi efendim, senatonun kararının bi
rinci maddesinde bir defa Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin bir açılış töreni yapmasını kabul et
miyor. Görüyorsunuz. Halbuki Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı şu davetiye ile fakülteyi ay
rıca açmaktadır. Bu, usule aykırıdır, senatonun 
kararına aykırıdır. (Sağdan; «Cezası idamdır» 
sesleri) Davetiye şudur : 

«Siyasal Bilgiler Fakültesinin 1956 - 1957 
ders yılı açılış töreni 3 Kasım 1956 da saat 10 
da fakültenin konferans salonunda yapılacak 
ve bu münşebetle emekliliğe ayrılan Devletler 
Umumi Hukuku Profesörü Zeki Mesut Alsan 
veda dersini verecektir. Fakültedeki bu töre
ne şeref vermenizi derin saygılarla rica ederim.» 

Programı da okuyorum : 
d . Açılışın kendisi...... 

m-~ 
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Evvelâ 2 Kasımda üniversite açılıyor ve üni

versitenin içinde ayrı bir üniversite imiş gibi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi açılıyor. 

«2. Profesör Turan Feyâoğlu'nûn konuş
ması, 

3. Profesör Zeki Mesut Alsan'm veda der
si.» 

Görüyorsunuz ki, ondan sonra sorduğumuz 
suale Ankara Üniversitesi Senatosunun verdiği 
cevap: «Bu bir açılış değil, olsa olsa bir pro
fesörün emekliye ayrılması dolayısiyle kendisi
ne yapılan bir merasimden ibarettir.» şeklinde
dir. Demek istediği şudur ki, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanının bu daveti Üniversiteler 
Talimatnamesiyle hemahenk değildir. Kaldı ki, 
bu tören münasebetiyle vâki konuşmaya sena
to iştirak etmemektedir. Şu vaziyet karşısında 
bir dekanın, bu konuşmalar senatoda kendi hu
zurunda olmasına rağmen istifa etmesi lâzımge-
lirken maalesef istifa etmemiştir. (Siz ediyor 
musunuz sesleri) Kaldı ki, rektör bizzat iki de
fa bu vaziyet karşısında kendisinin dekanlıktan 
istifa etmesi lâzımgeldiği hususunu telkin et
miştir. 

FBTHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hakkı yok 
telkine... 

MAARİF VEKİLÎ AHMED ÖZEL (Devam
la) — Binaenaleyh bil üniversitenin tasvibetme-
diği bir açılışı yaparken bu durumdaki bir de
kanın fakültenin başında bulunması doğru de
ğildir. işte biz bu bakımdan bunu idari vazife
den ayırmak için kendisini vekâlet emrine al
mış bulunuyoruz. Çünkü, malûmlarınız olduğu 
üzere bir kimsenin dekanlıktan ayrılmasında, 
üç yol vardır : 

1. Dekanlıktan ayrılma müddetinin bitmesi, 
2. İstifa etmesi, 
3. 6435 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 

tatbiki. 
Bu itibarla 6435 sayılı Kanunun ikinci mad

desi tatbik edilmiş bulunmaktadır. (Soldan: 
Bravo sesleri) Kaldı ki mevzuubahsettîği bu ko
nuşma Doçent Aydın Yalçın'm profesörlüğü
nün geç kalması hususundaki şikâyet ve bu geç 
kalış hususunda üniversite muhtariyetiyle kabi
li telif olmadığı mevzuundaki iddia da yersizdir. 
Şöyle ki: 

Üniversiteler Kanununun 28 nci maddesinde 
şu sarahat mevcuttur : Bir doçentin profesör-
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lüğe seçilmesi fakülte profesörler kurulunun 
seçimi, üniversite senatosunun uygun görmesi 
ve üçüncü etap olarak da Maarif Vekilinin tek
lif etmesiyle mümkündür. Yani bu etaplardan 
geçerek müşterek karara bağlanması lâzımdır. 
Binaenaleyh bu üç kademeden bir tanesi eksik 
olursa Üniversiteler Kanununun 28 nci madde
si muvacehesinde bu profesörlük ameliyesi yü
rümez. Nitekim, 10 -15 seneden beri doçent olan 
teklif yetkisini haiz bulunan Maarif Vekili bu 
üniversite doçentine niçin Prof. yapmıyorsunuz 
diyemediği gibi yirie Maarif Vekiline teklif edil
miş olan bir doçentin otomatikman, hiç mütalâa 
beyan etmeden bir makine gibi terfiine imza 
koymak elbette ne kanunun ruhuna uygundur, 
ne de maddeye uygundur. (Soldan, bravo sesle
ri) 

Kaldı ki, bu arkadaşın Üniversite Kanunu 
muvacehesindeki müddeti dolmuş değildir. 
(Sağdan dolmuştur, sesleri) Kaldı ki, bu arka
daşın, tercüme kabilinden dahi bir kitabı yok
tur. Bu arkadaşın yazılı ders kitabı da yoktur. 
(Soldan «nasıl profesör oldu?» sesleri) Sadece 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin Dergisin
de birkaç sayfadan ibaret mekaleleri, ondan 
sonra Form gazetesinde neşredilen makaleleri 
ve nihayet gazetelerde 30 a yakın yazıları var
dır. Bütün bunlar gösterilmektedir. (Soldan 
«tabiî siyasi yazıları» sesleri) 

Şimdi bir bir sicilini okuyacağım. 
Aydın Yalçın'm yazı ve eserleri de şunlar

dır ; bundan dolayı, profesörlük istiyor, dikkati
nizi rica ederim : 

«Şehirlerin sosyal fonksiyonları» (Siyasal 
Bilgiler dergisi 194.4), «Efkârı umumiye» (Siya
si İlimler mecmuası 1943). Bunların hepsi yer
lidir, yabancı değil. «İçtimai sınıflar» (İktisat 
Fakültesi mecmuası), «İktisadi doktrinler tari
hi» (Ders notları 1947 de şapoğrafla basılmış 
notlardır). 

Şu ciheti tebarüz ettireyim ki, Üniversiteler
arası Kurul bir kitaJbın yazılı kitap olarak ka
bul edilmesi hususunda şu şekilde bir karar ver
miştir : Matbaadan çıkacak ve âmmenin istifa
desine arz edilmiş kitap olacaktır. Yani 'bir ki
tap Profesörler Kurulunda * kabul edilir ve 
tabedilmesi için matbaaya verilir birkaç for
ması da basılır. Bu, kitap değildir. Kaldı ki, 
bunlar o da değildir. Binaenaleyh bunlar bir 

m 
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doçentin profesörlüğe terfii için bir vesika ve 
müeyyide olamaz. 

Para teorisi ve tatbikat (Ders notlan (1951) 
Millî gelir (Ders notları) 
Âmme kredisi (Ders notlan) 
Bütçemiz ve iktisadi istikrarımız (Siyasal 

Bilgiler Fakülaesi dergisi) * 
Milletlerarası Kalkınma Bankası raporu (S. 

B. F. dergisi) 
Merkez Bankamızın bültenleri (S. B. F. der

gisi) 
Bankacılrğımızdaki gelişmeler (vS. B. F. der

gisi) 
Bundan sonra bir de, (Millî tasarruf hesabı-

mızdaki gelişmeler), o da Siyasal Bilgiler Fa
kültesi dergisinde. 

Şimdi Forumda neşredilenlere geliyorum : 
(Fiyat kontrolü ve enflâsyon), (Fiyat ne de
mektir?), (Şeker darlığı neden?). Hani geçen 
sene olmuştu ya... 

Tlu'bulbat fiyatları politikası, 
Para politikamızdaki tenakuzlar, 
İktisadi durumun tahlili, 
Bütçenin bünyesi, 
Malî ve iktisadi bütçe ve iktisadi meseleleri

miz, 
İktisadi gelişmemizin özellikleri.. 
Bunlar Forumdadır. Sonra muhtelif gazete

lerde günlük iktisadi ve malî meselelere dair 
otuza yakın tetkik ve incelemeler. Bunlar hep 
profesörlük için hazırlıklar. 

Ondan sonra İngilizce eserler de var. Bun
ların hiçbirisi basılmamıştır. Bunlardan 'bilhas
sa birisi üzerinde*Ph. D. derecesi dahi almamış
tır. Yani doktor dahi değil. 

Aydın Yalçın Londra Talebe Müfettişliğinde 
dört sene memur iken orada fırsat 'bularak Lon
dra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okuluna tale
be olarak devam etmiş. Bi'naenaleyfh, Ibu esnada 
Master derecesi almış. Master derecesi asistan 
olmak içindir. Doktor derecesi doçent olmak 
içindir. Burada ise profesör olmak için Master 
derecesi gösterilmektedir. Halbuki mühendislik
te Master yüksek mühendisliğe tekabül etmek
tedir. Teknik Üniversitede böyledir. Esasen 
Master derecesi Ph. D. derecesinden yani dok
torluk derecesinden daha alt bir derecedir. Ve 
'bunların hiçbirisi tabedilmiş «serler değildir. 

Bunun dışında dalhası da var. Şimdi sicil 
ötesini arz ediyorum, arkadaşlar. 
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Doçent Aydın Yalçın, Siyasal Bilgiler Oku

lu İdare Muavinliğine 20.XII.1941 de 75 lira üc
retle tâyin edilmiştir. 31.1.1942 de Siyasal Bil
giler Okulu sosyoloji asistanlığına getirilmiştir 
ve oO.III.1945 te doçentliğe tâyin edilmiştir. Ya
ni sosyolojide doçent olmuştur. Halbuki bize 
vâki teklifleri iktisadi siyaset kürsüsüdür. 
İktisadi siyaset kürsüsünün burada doçenti ol
muş ve bütüj^ bunlar profesörlüğe tâyininde sa
yılmış. Hattâ Londra'da Talebe Müfettişliğimiz
de iken geçirmiş olduğu dört sene dahi profesör
lük için sayılmıştır. Bu, sırada ne yapmış? Mas
ter, yani teknik tekabül olarak yüksek mühendi
se muadil bir çalışma yapmış. Binaenaleyh bu 
mesai ilmî bir mesai sayılmak suretiyle orada ge
çen dört seneyi de doçentlikte geçmiş gibi telâk
ki etmek Üniversiteler Kanununun metnine ve 
ruhuna aykırıdır, Üniversiteler Kanununun 24 
ncü maddesinin ruhuna uygun değildir. Vo böy
le bir misal mevcut müesseselerimizde yoktur. 
(Soldan, dünyada yoktur, sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, devam ediyo
rum. 

29 . IX . 1951 de Londra'daki Talebe Müfet
tişliğimiz Kâtipliğinden dönmüş ve bu tarihte 
Ankara Üniversitesi Umumi İktisat Kürsüsü do
çentliğine tâyin edilmiştir. Sonra 23 Martta çı
kan kanunla bu hakkı tanınmış, bu sayılmak su
retiyle, sosyoloji doçenti olduğu halde Umumi 
İktisat Kürsüsüne doçent olarak alınmıştır. Bun
dan sonra 22 . V . 1952 de fiilî askerlik hizmetini 
yapmak üzere Yedek Subay Okuluna iltihak et
miş ve üniversiteden .ayrılmıştır. Yedek Subay 
Okulundan sonra tekrar Siyasal Bilgiler Fakül
tesine umumi iktisat doçenti olarak 28 . X . 1953 
tarihinde tâyin edilmiş ve geçen sene, 1955 sene-
sinde de İktisadi Siyaset Kürsüsü profesörü ada
yı olarak gösterilmiştir. 

Demin de arz ettiğim gibi, Londra'da Talebe 
Müfettişliğinde kâtip olarak geçen dört sene kü
sur ay ve günlerini tesbit ettirerek müddeti hiz
metine saydırmış bulunmaktadır. Halbuki vekâ
let bu kanaatte değildir, misali de yoktur. Çün
kü bu esnada bir taraftan memur, diğer taraftan 
üniversiteye talebe olarak devam etmiş ve ilmî 
araştırma yapmamıştır. Master unvanı, arz etti
ğim gibi, doçentlik için dahi bir argüman ve bir 
kriter değildir. Bidayette arz ettiğim gibi Ph. D. 
derecesi profesörlük için argüman değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu teklif edilen do

çentin profesörlüğü bir taraftan ilmî mevcut te
amüle ve şimdiye kadar olan profesörlere uymı-
yan ilmî tarafı öte taraftan da yine üniversite
ler Kanununa aykırı dört senelik memuriyet ha
yatının sayılması bakımından tasdik edilmedi. 
Yani doğrudan doğruya işin içinde Vis de forme 
vardır. Yani zamanı gelmeden profesörlük işle
mine geçilemez. Asgari beş yılı doldurmuş olma
sı şarttır. Bunu doldurmadığı için otomatik ola
rak sukut eder. Dolduğu vakit de yeniden pro
fesörler kurulu komisyonu seçer, jürisini seçer, 
seçimini yapar, üniversite senatosuna arz eder. 
Uygun görürse vekâlete arz eder, Vekilin teklifi 
ile müşterek kararla çıkar. 

REÎS —- Ahmed Bey, sesiniz duyulmamakta
dır, lütfen mikrofona yanaşın... 

MAARİF VEKİLİ AHMET) ÖZEL (Devam
la) — Peki. 

Muhterem arkadaşlarım, şu ciheti de şurada 
tebarüz ettireyim: Vis döform»olmak ciheti-sade
ce müddet bakımından değildir. Ayın zamanda 
mevcut Üniversiteler Kanunu ve ona bağlı bulu
nan tüzük muvacehesinde de keyfiyet malumdur. 
Onu peşinen arz edeyim. 

Şu bakımdan, mevcut tüzük muvacehesinde 
fakülte ilmî eserleri tesbit ve bu eserlerin mahi
yetini belirtmek üzere bir komisyon seçer. Bu 
komisyonun mensubolduğu kürsünün Ord. Pro
fesörü yoksa yerine görevlendirilmiş bir profesör 
otomatik olaark girer. Seçime girmeden girer. 
Ondan sonra 4 profesör de profesörler kurulunca 
gizli oyla seçilir. 

Halbuki Aydın Yalçın'in komisyonda bir de
fa kürsüyü yönetimle alâkalı profesör yoktur. 
Yani Evvelâ bu profesörün, profesörler kuru
lunda gizli oyla seçilmesi, senatoya arzı ve sena
tonun da kabulü lâzımdır. Bunlar yapılmamış
tır. Yapılmadığı için de mevcut tüzüğe aykırı 
olarak, dört üye seçilmesi lâzımgelirken beş üye 
seçilmiştir. Binaenaleyh, bu seçim hukukan mu
alleldir. Netice itibariyle işin içinde Vis dö fom 
vardır. Bir taraftan Üniversiteler Kanununun 
vermiş olduğu hakkı ve tasarrufu kullanırken ve 
bu da üniversitenin ve fakültesinin teklif etmiş 
olduğu profesör namzetinin durumunu, yani 
bunun tasdik edilmemiş olmasını nazarı itibara 
alarak üniversite muhtariyetinin zedelenmiş oldu
ğunu, üniversite muhtariyetinin mevcudolmadı-
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ğını ileri sürmekte mantıki bir safiyet mcvcucİo)-
madığı bedihî olarak görülmektedir. 

Şu vaziyet de gösteriyor ki, biüzat üniversite 
içinde bir huzursuzluk doğmuştur. Nitekim bir 
huzursuzluk olduğu yine üniversite öğretim mü
essesesinin müdahalesiyle anlaşılmıştır. Bu vazi
yet karşısında senatonun iştirak etmediği bir 
beyana muhalif olarak o senatonun içinde dekan 
olarak, fakülte müdürü olarak bu arkadaş nasıl 
icrayi vazife edebilir? İşte şu esbabı mucibe ile 
vekâlet emrine alınmış yani dekanlık durumu 
kaldırılmıştır. İki defa telkine rağmen istifa et
memiştir. 

Kaldı ki; bütün bu mevzularda Ankara Üni
versitesi Senatosu, şükranla arz edeyim ki, bi
zimle beraber yürümüştür. Çünkü aklıselimin 
yolu aynıdır, ayrı değildir. Nitekim Aydın 
Yalçın'm son hareketlerinden dolayı 6435 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi muvacehesinde 
Üniversite Senatosundan mütalâası sorulmuş ve 
«Vekâlet emrine alınması, teşkilât emrine alın
ması gerekmektedir.» diye cevap vermiş ve mu
vazi mütalâada bulunmuştur. Yani onun siyasi 
hareketleri, müşahede edilen hususlar senato-
muzca tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

TAHİR TAŞER-(Kırşehir) — Bu cümleyi 
tekrar eder misiniz? 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (De
vamla) — Buna ilâveten Doçent Muammer Ak-
soy'un yine 6435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi tatbikinin uygun olduğu hususu senatoca 
karar altına alınmış bulunmaktadır. 

Şimdilik bu mevzudaki arzım bu kadardır. 
Eğer suallerine ayrıca cevap vermemi isterlerse 
cevap vermeye amade bulunduğumu BVZ ederek 
huzurunuzdan ayrılırım. (Soldan, «bravo sesle
ri», şiddetli alkışlar) 

REİS — 3 sual tevhiden konuşulmakta oldu
ğundan ve Nüvit Yetkin arkadaşımızın suallerin
de Adliye ve Dahiliye vekâletlerine de müte
veccih kısımlar bulunduğundan, sözü Adliye 
Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Av-
ni Göktür'e veriyorum, buyurun! 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNt GÖKTÜRK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar... 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Dikkatli ko
nuşun... 
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ADLİYE VEKlLt VE DAHİLÎYE VEKA

LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Anlıyamadıra Taran Bey... 

TURAN.GÜNEŞ (Kocaeli) — Şahitler mu
vacehesinde hazırlanmış vesikalar burada yatı-
yorr«na göre konuşun... 

ADLÎYE VEKÎLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ-
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Bu hitabın dahi Muhterem Mecli
se karşı yakışık almıyan bir hîtabolduğuna dik
katinizi çekerim. Benim daima vesikalara da
yanmak ve daima vakalan işhadetmek suretiyle 
cevap vermekte olduğumu Yüksek Meclis tak
dir buyurur. Bunu ikaza lüzum yoktu. Bundan 
dolayı sözlerinizi size iade ederim. (Soldan, bra
vo sesleri) 

RElS — Vekil Beyefendi, bir dakika. 
Efendim bütün görüşmelerde serdedilen ka-

naat,fikir ve mütalâalara Riyaset hürmetkardır-
Yalnız konuşmaların lisan nezaheti dairesinde 
cereyanı da Tüzüğün 93 ncü maddesi icabından* 
dır. Bütün dünya parlâmentolarında hitaplarda 
Heyeti Vekileye ve Vekillere karşı hürmetkar li
san kullanmak mecburiyeti mevcuttur. 

RAÎP AYBAR (Bursa) — Hürmet karşılıklı 
olur. 

ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Devamla) —Şimdi arkadaşlar, Malatya Me
busu arkadaşımız Nüvit Yetkin arkadaşımız ta
rafından tevcih olunan şifahi sual takririne Ad
liye ve Dahiliye Vekâleti Vekili sıfatiyle ceva
bımı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Üniversite Talebe 
Birliği, Siyasal Bilgiler Fakültesine mensup bir 
profesörün vekâlet emrine alınmasını sebep itti
haz ederek bir beyanname neşretmiş ve ayrıca 
derslere girmemek, Fakülte binasındaki ışıkları 
söndürmek ve Vekâlet emrine alınma kararının 
iptali yolunda Sayın Cumhurreisine telgraf çek
mek gibi fiil ve harekette "bulunmuştur. 

Talebe Birliğinin bu hareketi yetkili merci
lerce Cemiyetler Kanununun 13 ncü maddesi 
muvacehesinde suç mahiyetinde görülmüştür. 
Meşkûr maddede aynen: «Talebe cemiyetleri her 
ne suretle olursa olsun siyasetle iştigal edemez
ler. Bu cemiyetler bulundukları mektep idare
lerine karşı bir harekette bulunamazlar.» denil
mektedir. Ayrıca, bir doçent hakkında da, bir 

* • 
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kısım talebeyi arz ettiğim fiil ve hareketlere 
tahrik ve teşvik ve matbuata beyanatta buluna
rak 6732 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük
münü ihlâl etmekten yine yetkili mercilerce tah
kikata tevessül edilmiştir. 

Görülüyor ki, yetkili mercilerce bu fiil ve ha
reketlerden dolayı mesuliyetleri hakkında mev
zuatın arz 'ettiğim âmir hükümleri ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun mahsus maddele
ri dairesinde tahkikata geçilmiş bulunmaktadır. 
Tamamiyle kanuni olan ve kanun ve usul hü
kümleri dairesinde cereyan etmiş ve etmekte bu
lunan - çünkü henüz mahkemeye gitmemiştir -
bu tahkikat sırasında hiçbir kimseye gayrika-
nuni hiçbir muamele yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda esef
le açıklamak mecburiyetindeyim ki, takrir sahi
bi Nüvit Yetkin arkadaşımızın, diğer bâzı mev
zularda olduğu gibi, (daha evvel verdiğim ce
vapları tekrara mahal görmüyorum.) bu mevzu
da da maksadı mahsusla hareket etmiş olduğu 
neticesine maalesef varmış bulunuyorum. Zira 
kanun hâkimiyeti olan memleketimizde... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Maşal
lah.... 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖK
TÜRK (Devamla) — Suç işliyen, kim olursa ol
sun, hassasiyetle, dikkatle takibedilir. Bu ta
accüp, bu istigrap nidaları, sadece memleketi
mizin emniyetini kemahiy e hakkına korumakta 
olan mevzuatımıza hürmetsizlik demektir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kanu
na hürmetsizlik ancak sizden gelir. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ V E K I L I H Ü S E Y I N A V N ! G Ö K T Ü R K 
(Devamla) — Buna ayrıca işaret etmek isterim. 
(Soldan, bravo, sesleri.) 

Kanun ve usul hükümleri dairesinde hakkın
da gereken muamele yapılır. Heyeti Celilenin 
yüksek dikkati nazarlarına bilhassa arz ederim: 

Bir profesör Vekâlet emrine almıyor, talebe
nin bir kısmı kanuna muhalif olarak tahrik ve 
teşvik ediliyor, suç mahiyetinde fiil ve hareket
lerde bulunuluyor, yetkili merciler kanunların 
kendilerine tahmil ettiği tahkik ve takip vazi
fesini yine kanun ve usul hükümleri dairesinde 
ifa ediyor. 

Hal böyle iken, arkadaşımız mevzuu sözlü 
soru olarak hûzurunuıa getiriyor. Bunun da di-
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ğer adlî tahkikattan hiçbir farkı yoktur. Ken
disi hukukçudur, bilmesi lâzımdır ki, her ileri 
cemiyette olduğu gibi bizde de suç işliyenler ta-
kiboiunurlar. 

SIRRI ATALAY (Kara) — Olunacaklardır. 
REÎS — Sırrı Bey, lütfen hatibin sözünü 

kesmeyin. 
ADLÎYE VEKİLÎ HÜSEYİN AVNl GÖK-

TÜRK (Devamla) — Sorarım arkadaşımdan, 
maznun olarak hakkında takibat ve tahkikata 
tevessül edilen, ifadesi alman başka bir vatan
daş için neden bir sözlü soru vermiyorlar da 
münhasıran bu mevzuu Yüksek Meclisin huzu
runa getiriyorlar? Haklarında tahkikat ve taki
batta bulunulan binlerce ve binlerce vatandaş var
dır. Elbette ki, bunun bir sebebi vardır ve mu
ayyen bir maksada müstenittir. 

"Sözlerime son verirken, takrir sahibi arka-
- daşımıza biraz da hâdiseler ile alâkalı mevzuat 

hükümlerini tetkik etmelerinir samimî ve insaflı 
olmalarını tavsiye ederim. 

REÎS — Sual sırasiyle söz Tahir Taşer'indir. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
REÎS — Müsaade buyurunuz, efendim. Usul 

hakkında Dahilî Nizamnamenin 89 ncu madde
si sarihtir. Hangi fıkraya göre söz istiyorsunuz! 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Vekil Beye
fendi, sorulan bu suali, hepimizin malûmu oldu
ğu veçhile, tam cevaplandırmamıştır. Binaen
aleyh, bunu cevaplandırılmış sayamazsınız. 

REÎS — Kürsüye çıktığınızda bu noktayı 
beyan buyurmanız mümkündür. Usulle ilgili bir 
husus değil.... 

Tahir Taşer, buyurunuz, efendim. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar-

ka'daşlarım, Siyasal Bilgiler Fakültesinin Deka
nı Doktor Profesör Turhan Feyzioğlu'nun ve
kâlet emrine alınması sebebine dair, Maarif Ve
kiline tevcih ettiğim sual dolayısiyle Sayın Ve
kilin cevaplarını dinledim. 

Muhterem Vekil o kadar indî> o kadar mes
netsiz (Soldan, oooo..., sesleri) (gülüşmeler ve 
gürültüler) o kadar gayrimakûl konuştular ki, 
bu konuşmasını kendilerinin ihrazettiği profe
sörlük şerefiyle mütenasip bulmadım. (Soldan, 
gürültüler) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Senin hâ
kimlik sıfatınla da şu sözün hiç münasip değil! 
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REÎS — Tahir Taşer Beyefendi, lütfen bu 

sözünüzü geri alınız. (Sağdan, «ne münasebet-
lef» Sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Haka
ret değil, sadece tenkid var. 

REÎS — Tenkidin de nezahat dâhilinde ol
ması lâzımdır. Sözünüzü geri almadıkça... 

TAHÎR TAŞER (Devamla) —• Ben sözümü 
geri almam. 

REÎS — Birinci İhtan veriyorum, sözünüzü 
geri alınız (Sağdan, gürültüler, «ne yaptı?» 
Sesleri) 

Beni ikinci ihtarı vermeye mecbur etmeyin. 
TAHÎR TAŞER ^Devamla) — Almıyorum. 

(Soldan, gürültüler) 
REÎS — Tahir Taşer arkadaşımıza Riyaset 

iki defa ihtar etmiş olmasına rağmen... (Sağ
dan, «ne yaptı ki ihtar ediyorsunuz?» Sesleri) 

Dahilî Nizamnamenin 186 ncı maddesine gö
re kendisine iki defa ihtar etmeme rağmen, Ri
yaseti dinlememesi karşısında bu İnikadın sonuna 
kadar konuşmaktan memnuiyeti hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Bu İnikat için konuşmaktan memnui
yeti kabul edilmiştir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo-
rum Reis Beyefendi. (Soldan, şiddetli gürültü
ler, «konuşamaz» sesleri). 

REÎS — Ne hakkında konuşacaksınız Bey
efendi! 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usule ria
yetsizlik edildiği hakkında, 

REÎS — Usul hakkındaki konuşmalar Dahi
lî Nizamnamenin... (Soldan, şiddetli gürültüler, 
konuşamaz, sesleri) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar... (Soldan, gürültüler, konuşamaz 
Reis Bey, sesleri.) 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Arka
daşımız Dahilî Nizamnamenin 89 ncu maddesi
ne göre .ve. Riyaset Nizamnameye ademiriayet 
edildiği hakkında, usul hakkında söz istediler. 
Kendilerine söz veriyorum. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, ihtilaflı noktalan halletmek için Ri
yaset Divanı celseyi «tatil eder. Reis yalnız başı
na karar veremez.^ Riyaset Divanında kâtip ar
kadaşlar da vardır. Onlann da mütalâalanm 
almak iktiza eder. Onlann mütalâaları ile bera
ber karar verilir. 

— 188 r-
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Bu takdirde (Soldan, gürijltüler) müsaade 

buyurun, efendim. Reisin etrafındaki kâtipler, 
sicil memurları değildir, onlar da rey sahibi ar
kadaşlardır, böyle bir ihtilâfta reyleri olmak lâ
zımdır, nizamname gereğince, tatbikat gereğince.. 
(Sağdan, alkışlar) 

R E Î S — Efendim, Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızın, Riyasetin Dahilî Nizamnameye ademiria-
yeti yolundaki beyanlarını dinlemiş bulunuyor-

\ sunuz. 
Riyaset şu kanaattedir ve bunda ısrar eder ki, 

Dahilî Nizamnamemizin 185 nci maddesine göre, 
ihtar cezası, doğrudan doğruya Reis tarafından 
ve re'sen verilir ve bu, Reisin ̂ hakkıdır. Bu bakım
dan Reis, ihtar cezası verirken, Riyaset Divanın
da yer almış bulunan kâtip arkadaşlara danış
makla mükellef değildir. îhtar cezası tamamiyle 
Riyasetin takdirine bağlanmıştır. Binaenaleyh, 
nizamnameye ademiriayet hususundaki beyan
larının yersiz olduğunu ifade ederim. 

TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Ayıptır, Reis 
Bey, ayıptır, ayıp!.. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun arkadaşlar. Bilin
mesi lâzımgelen bir şey varsaJRiyasetin vazifesi, 
Büyük Millet Meclisi müzakeratmın hüsnüida-
resini ve sükûnetin muhafazasını ve şahsiyatla 
uğraşılmamasım temini âmirdir. 

Arkadaşımızın Riyaset Divanına «ayıptır» di
ye hitabetmesini Riyaset hakaret telâkki etmek
tedir. Dahilî Nizamnamenin 189 ncu maddesifîe 
göre, Riyaset Divanına vâki olan bu hakaretin 
ağırlığı karşısında üç inikat için Tahir Taşer'in 
Meclisten çıkarılmasını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, lütfen salonu terk ediniz, efendim. 
Müzakereye devanı ediyoruz. Söz sırası Tu

ran Güneş'tedir. Buyurun, Turan Bey. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; bendenizin Maarif Vekilinden sor
muş olduğunı beş ayrı suale Muhterem Maarif 
Vekili cevap vermekten vazgeçmiş olsa mgerektir 
ki, sadece bunun iki numaralı bendindeki suale 
umumiyet arasında bir miktar temas ettiler. Ve 
ne benim, ne de arkadaşımın sual takririnde bu-
lunhliyan Aydın Yalçın'm sicil dosyasını tama-
men huzurunuza döktüler. Sormuş olduğum di
ğer sualler hakkında ileride bu Meclis kürsüsün
den kendisini tekrar izahat vermeye davet etmek 
hakkım baki kalmakla beraber bahis mevzuu et
tikleri sualimin ikinci maddesindeki Turhan 
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Feyzioğln'nun vekâlet emrine alınması hususu
nu ihtiva eden mütalâalarmdaki tenakkuzları 
müsaadenizle huzurunuzda arz etmek isterim. 
• Muhterem arkadaşlar; Turhan Feyzioğlu'na 

Vekilin atfettiği suçların başında, - vakıa resmî 
yazışmalarda vekâlet emrine alınmasına sebep 
olarak gösterilmiyor ama - Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde açılma töreni yapması gelmektedir. 

Bütün resmî vesaik huzurunuzda.. Ne sebep
le olursa olsun bu mevzu tasarrufta uzaktan 
yakından alâkalanmamakla beraber, resmî vesi
kalar arasında, senato ile üniversite arasında, 
Maarif Vekâleti arasında her hangi bir yazışma 
olup olmadığı bilinmemekle beraber, burada da 
zikredilmemiştir. 

Bendenizin kanaaıtince bhı husıusun burada ba
his mevzuu olması, Yüksek Meclisi, senatoya ya
zılan yazı ve buna verilen cevap bahse mevzu 
olan meselelerde Yüksek Meclisi tatmin etmiye-
ceği endişesidir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde açılış her sene 
yapılır, bu sene de bu tören yapılmıştır. («Orası 
şimdi mektep değil, fakülte» sesleri) Evet her 
sene açılış töreni yapılır, her sene Vekil Siya
sal Bilgiler Fakültesinin bu açılış törenine da
vet alır, bu sene yine almıştır, sesini de çıkar
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Turhan Feyzioğlu'-
nun vekâlet emrine alınması Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde söylemiş olduğu nutuk ve bunun 
husule getirdiği polemik sebebiyledir; başka bir 
sebeple değildir. «Bu nutuk karşısında sustum» 
diyor. Yani bunda vekâlet emrine almayı iea-
bettirecek bir muamele görmedi mi? Evvelâ bu. 
Ondan sonra «polemiğe yol açtı» diyor. 

Arkadaşlarım.; işin bu safhasında Maarif 
Vekilinin tanı metnine bundan ancak bir iki 
gün evvel muttali olduğu nutkun metninden 
bâzı parçalar okumak mecburiyeti hâsıl oluyor. 

SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Hepsini 
oku. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bu yazıyı 
suçlu bulan vekil hepsini okusun. 

Diyor ki Feyzioğlu; «Bu yıl üç kıymetli ar
kadaşımız doçentlik imtihanına girdi ve saire» 

* den sonra diyor ki : «Bu vesile ile fakültemiz 
profesörler kurulunun kararlaştırdığı ve sena
toca oy birliğiyle tasvibedilen arkadaşımızın du
rumuna kısaca temas etmeyi vazife sayarım. 
Üniversitenin yetkili kurullarından bu kadar 
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zaman evvel çıkmış bu kararın tekemmü
lünün gecikmesi repimizi üzmektedir.» (Soldan 
gürültüler) 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Diyebilir 
mi? 

REÎS — Müsaade buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — «Dünyanın 

birçok, üniversitelerinde kendisine vazife tevdi 
edilebilecek değerli bir meslekdaşımızm şahsi du
rumunu değil, fakat üniversitenin muhtariye
tini''ilgilendirmesi bakımından terfi kararna
mesinin''* bir ân önce tekemmülünü beklemek 
hakkımızdır..» Hani burada üniversite muhta
riyetini baltalayıcı bir şey var mı vekil bey! 

REÎS — (Şevki Ecevit Muhalefet sıraların
daki mebuslara hitaben bâzı sözler söylemesi 
üzerine) 

Ecevit Beyefendi, sükûneti bozmamanızı 180 
nci maddeye göre size de ihtar ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Senatonun bu beyanı üzerine ve
kilin huzursuzluk telâkki ettiği, huzursuzluk 
dediği fakat bir türlü mahiyetini açıkça söy
lemediği, gazetelerdeki yazışmadan sonra se
nato, bunun vekâlet emrine alınmasını ieabetti-
ren bir husus olmadığına karar veriyor. Sena
tonun kararı, hakikaten 6435 sayılı, Kanunun 
mucip sebepleriyle ve müzakereleriyle tabia-
tiyle mutabakat halindedir. 6435 sayılı Ka
nun, burada müzakere edilmiştir. Yüksek Mec
lisiniz, esbabı mucibe ve Hükümet bunun 
âtıl, rehavet içinde bulunan ehliyetsiz memur
lar için tatbik edileceğini açıkça belirtiyor. 
Bizim sorduğumuz sual, Turhan Feyzioğlu'na 
aidolduğuna ve vekil, 6435 sayılı Kanuna gö
re onu vekâlet emrine aldığına göre, Turan 
Feyzioğlu-nun tamamiyle cahil, âtıl ve işe ya
ramaz, ehliyetsiz bir kimse olduğunu ' 
burada * söylemesi "'icabederdi. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) Profesör Turhan Fey- f 
zioğlu, talebe sıfatiyle ve hoca sı fa tiy
le bulunmuş olduğu memleketlerde memle
ketimiz hesabına iyi bir isim ve şöhret bıra
karak memleketimize dönmüştür, 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bunu siz söylüyorsunuz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bunu biz 
değil, Yenizelânda'daki müellif, Amerika'daki 
müellif söylüyor. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) Burada deliller var efendim. 
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Turhan. Feyzioğlu'nun kötü profesör olduğu 

hakkında Türkiye üniversitelerinde, ecnebi üni
versitelerinde bir şey söylendi mi; bu hususta 
ecnebi kaynaklarında bir tek kelime çıktı mı ar
kadaşlar? Bilâkis sitayişkâr yazılar yazıldı. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) - - Türk 
memleketinde söylenmesi lâzım. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Aman Sa
dettin, bırak bu lâfları. Profesör Turhan Feyzi-
oğlu hakkında iyi şeyler düşünüldüğünü Adnan 
Beyin de bilmesi lâzımdır. Bunun hakkındaki 
malûmatı Vekil Ahmed özel Bey ve Hüseyin 
Avni Göktürk Bey size anlatırlar. Kendileri he
nüz Vekil olmadan bir milletvekili olarak, Büyük 
sinemanın beşinci katındaki Forum idarehanesi
nin merdivenlerini nefes nefese çıkan Hüseyin 
Avni Bey; «Siz vatan hizmeti görüyorsunuz, 

—Allah sizden razı olsun» dediğini her halde Baş
vekilden saklamamıştır. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkımlar) 

Ahmed Özel Beyin şimdi ehliyetsiz dediği, si
yaset yapıyor dediği Aydın Yalçın'a, Profesör 
Bedri Gürsoy'un evinde verilen çay ziyafetinde, 
şimdi burada tenkid edilen fikir kulübü münase
betiyle «aman Yarabbi nelerle uğraşıyoruz, hel
isi bıraktık da sizin gibi vatanperver, kıymetli ar
kadaşlarla uğraşıyoruz^» dediğini unutmazdı. Ve 
nihayet Ahmed.özel, Hüseyin Avni Beyden «or
saydı, kendisinin vekil olduktan sonra Turhan 
Feyzioğlu'na telefon ederek «Bu. memlekette Ana
yasayı tanzim edecekler arasında zatı âliniz de 
varsınız, bana yardım ediniz de Anayasayı de
ğiştirelim» dediğini de Öğrenebilirdi. (Gürül
tüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — 6 ay evvel 
siz de bizimle beraberdiniz. 

REİS — Sadettin Bey, Riyasetin ikazına rağ
men müzakereyi -ihlâl etmekte devam ediyor
sunuz. Riyaset Dahilî Nizamname mucibince size' 
de ihtar vermek mecburiyetinde kalmıştır, efen
dim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla). — Kendisi
nin tenkid etmiş olduğu zat hakkındaki fikirle
rini unutmamaları gerekirdi arkadaşlar. (Gü
rültüler) Bunların şahitleri vardır. 

IHŞAN GÜLEZ (Bolu) — İspat edilemiye-
cek hususlar, burada söylenmez. Bu hususları is
pat edin. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) —^İki profesör 
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arasındaki tartışma sonunda huzursuzluk olarak 
vasıflandırılan bu halin taraflarından biri olan 
fakat bir defa dahi durumunun gözetilmesi isten-
miyen doçentin bu münasebetle neler yazdığını 
bilirsiniz. Bunun üzerinde Vekil Bey durmuyor, 
düşünmüyor bile. Çünkü bunları Zaferde yazı
yor, siyaset değildir. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mensuplarına karşı şöyle diyor: «Hani bir mü
essese vardır: irili ufaklı bütün mensupları, her 
nedense yeni iktidarı hiç sevmezler, eski ikti<|a-
ra olan şükran borçlarını ödemek istercesine 
yeni iktidarı bombardımana tâbi tutarlar.# 

Aydın Yalçın için de bir. iki kelime söyliye-
yim. Aydın Yalçın'm profesölüğü hakkında ve
kâlete yazılıyor, aradan bir buçuk sene geçiyor. 
1955 senesi Nisanında itiraz ediliyor, geliyor, 
senatodan cevap çıkıyor: Senato ittifakla; «ha
yır müddeti dolmuştur;» diyor. 

Niye daha evvel vekil görüşünü üniversiteye 
bildirmiyor. Kendisinin son cevabı aldığından 
beri bir küsur sene geçmiştir. Bunlara rağmen 
bunu kendisinin vicdanına terk ediyorum, elini 
vicdanına bassın da söylesin; bu hâdiselerin hiç 
biri mevzubahsolmadan önce Enver Güreli 'ye, 
«yakında kararnamesini imzalıyacağım.» dedi 
mi demedi mi? (Sağdan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, vekil açıkça bir do
çentin ilmî kifayeti olup olmadığını tetkik ede
cek olursa üniversite muhtariyetinin üzerine 
çoktan bir bardak su içilmiş olur. 

Muhterem vekil hangi hususlarda bir iktisat 
doçentinin bilgisi olup olmadığını nereden tak
dir ediyor? Siyasal Bilgiler dergisindeki maka
lelerinin isimlerini saydı. Bunları okusa anlar 
mı? Anlamaz. (Soldan şiddetli gürültüler ve sıra 
kapağı vurmalar) 

REÎS— Müsaade buyurun arkadaşlar, ar
kadaşımızın Heyeti Vekile âzasından bir üniver
site mensubu profesör hakkında «anlamaz» şek
linde konuşmasını Riyaset doğru bulmamakta
dır, Lütfen tavzih buyursunlar. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Tavzih ede
yim, efendim. Muhterem arkadaşlar, bir Tıp Fa
kültesindeki lıoeanm verem hastalığı üzerinde 
yapmış olduğu bir etüdü bendeniz de anlamam, 
Ahmed özel arkadaşımız da anlamaz. Bendeniz 
Ahmed Beyin iktisadi meselelerde bu kadar ih-
tısas sahibi olduğunu bilmiyorum. Muhterem 
arkadaşlar, böyle üniversite muhtariyeti olmaz. 
Bir Maarif Vekilinin teker teker üniversite ho-
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i calarımn eserlerini tetkik edip hoca olabilir ve

ya olamaz diye karar verdiği bir memlekette 
ilim de, fen de olmaz arkadaşlar. 

Arkadaşlar henüz memlekette yeni fikirlerin 
yayıldığı bir sırada bir Demokrat Parti kurucu
sunun söylediği bir hususu arz edeyim: 

«Kendi kendini idare edemiyen, hocalarını 
kendi secmiyen, en ufak hareketi bile iktidar 
mevkiindeki hükümetlerin keyif ve arzusuna uy
durmaya çalışan bir üniversite ilim ocağı sayı
lamaz. O zaman üniversite kürsülerine ehliyet 
sahibi, hür fikirli insanlar yerine, köle- ruhlu, 
kudretsiz zavallılar, şarlatan ve dalkavuklar ge
çer, İlim, iktidar mevkiinin âdi bir vasıtası olur.» 

Bunu kurucu söylemiş.. (Sağdan, nerede o 
J kurucular? sesleri) 

«Hayat ve istikbali her hangi bir Maarif Ve* 
I kilinin ağzından çıkacak bir söze bağlı olan bir 

hocanın ilmin yüksek haysiyetini muhafaza ede
bileceğine inanmak akıl ve iz'andan tamamiyle 
mahrum olmayı icabettirir. Bütün dünyanın 
malûmu olan bir mütearifeyi tekrarlamak mâ
nâsız gibi görünür. Fakat ne hazin bir hakikat
tir ki bilhassa memleketimizde mütearifeler is
patı en müşkül dâvalar mahiyetini almış ve 
basit hakikatleri anlatmak için yapılan bütün 
gayretler uzun yıllar boyunca netice vermemiş, 
hattâ daha garibi, istihfafla karşılanmıştır.» 
Bunu Demokrat Partinin kurucuları söylüyor... 

REÎS —- Riyaset, müdahale zamanlarını da 
hesaba katmak suretiyle, konuşma müddetinizin 
hitamına bir dakika kaldığını bildirir. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — iki arkada* 
daha vekâlet emrine alındı. 15 gün Zafer gaze
tesinde, «yakacağım, yıkacağım!» neşriyatından 
sonra, zaten salâhiyetlerinin tamamı Maarif 
Vekilinin elinde olan senatodan başka ne bekli* 
yebilirsiniz ? Bunun dışında nasıl bir karar ve
rilebilirdi? Buna karar verildiği takdirde top
tan vekâlet emrine alınma tehlikesiyle kargı 
karşıya bulunduğunu takdir buyurursunuz. 

REİS — Turan Bey; cümlenizi tekrar ediyo-
• rum. «Böyle bir hal karşısında senatonun top

tan istifaya mecbur olunacağı» m, yani üniver-
I site profesörlerinin korku neticesi olarak bir ka

rara vardıklarını ifade ettiniz. 
Şimdi soruyorum, zatâUnizin de mensubol-

' duğu üniversite camiasına böyle bir itham ya
parken bunda o müesseseye bir hakaret mevzuu-
bahis midir, değil midir? 

— 1 8 6 -



î : 18 19 .12 
YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır) — Bun

da bir hakaret olamaz ve siz kelime üzerinde du
ramazsınız. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — izah edeyim. 
Muhterem arkadaşlar, ben senato azaları is

tifa tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlar, de
medim. Demedim, çünkü kasdım şu idi : Dedim 
ki; üniversitenin senato azaları hiçbir teminata 
sahip değildirler. Bir senato âzası, bir dekan na
sıl vekâlet emrine alınmış ise, senato âzalarının 
hepsi de vekâlet emri altına alınma tehlikesi 
karşısmdadır. Kaldı ki, Hükümetin bu kabîl 
hareketleri cesaret verici değildir. Senato aza
ları aldıkları kararların vekâlet tarafından na
zara alınmadığını görmüşlerdir. 

REÎS—• Efendim Turan Güneş arkadaşımı
zın 1 nci beyanı .ile 2 nei bej^anları arasındaki 
farkı Yüksek Heyet de fark etmiş bulunuyor. 
Bunları tavzih ettikten sonra sözlerine devanı 
edebilirler. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, 
kaç dakika kaldığını bilmiyorum, 

Muhterem arkadaşlar, Aydın Yalçm'ın pro
fesörlüğü meselesine gelince, Maarif' Vekilinin 
bir defa daha bu hususu tavzih etmesini rica 
ediyorum. Bir seneden beri bu kadar büyük 
yanlışlık ve hatalar i]? muallel bulunan bu ka
rarı, burada «Başka mevzuları, üniversiteye 
yazdım, bana zamanında cevap vermedi» diye 
tariz vesilesi yaparken, zamanında bütün bun-. 
lam birer birer sayarak, üniversiteye; «Niçin 
yanlış bir karar verdin?» diye neden sormamış. 
Bir seneden beri Maarif dosyalarında bu ka
dar muallel olduğu kendisi tarafından bilinen 
bu karar neden beklemiş? Bunu izah etsinler. 

REÎS — Efendim müsaade buyursanız... 
(Sağdan; olmaz, olmaz sesleri) Efendim mü
saade buyurursanız Dahilî Nizamnameye göre 
sual müessesesinde suali soranla alâkalı vekil 
arasında konuşma cereyan edeceğine dair âmir 
hükümler mevcuttur. Yalnız; zihnimde kaimi-
yabilir, muhterem arkadaşlarım da lütfen tet
kik buyursunlar. 155 nci maddeye bağlı 89 nolu 
not gereğince bu sual müessesesinde, konuşma
lar arasında bir arkadaşın ismi geçerse Riyaset 
ona söz vermek mecburiyefindedir. 89 nolu 
nota esas, zabıt ceridesi 5 . VI . 1930 tarihli tu
tanak dergisi sayfa (5)... (Umumi gülüşmeler 
ve bravo reis, sesleri). 
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Turan Güneş arkadaşimızın sorusunun 4 neü 

maddesinde Başvekilden bahsetmesi karşısında 
Riyaset, 155 nci maddenin 89 ncu notuna göre, 
Başvekile söz veriyor, efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında. 

REİS — Usulün hangi maddesi hakkında? 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, ri

yaset tebliğinin usule aykırı gördüğüm kısmı 
hakkında. 

REİS — Muhterem, arkadaşlar, Riyaset Yük
sek Heyetinizden şunu rica eder: Usul hakkın
da diye mütemadiyen söz alınıp esas hakkında 
konuşmalar oluyor. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında konuşacağım. 

REİS — Usul hakkında söz nizamnamemiz
de bir tek madde ile mukayyettir. Kendilerin
den soruyorum. Usul hakkındaki söz istekleri 
Dahilî Nizamnamenin 89 ncu maddesinin hangi 
fıkrasına göredir? Beyan buyursunlar. 

NÜVİT, YETKİN (Malatya) — Efendim. 
tebliğ .buyurduklarınızın usul maddesine uyma
dığını arz edeceğim,. 

REİS — Buyurun efendim. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Dahilî Nizamnamenin bütün mad
de ve fıkralarını ezber bilen Sayın Başkanımı
zın, bu mevzuda Nizamnamenin; «Bir kimseye 
çatıldığı zaman söz verilir.» ibaresini hatırlıya-
cağmı sanıyorum. Burada Başvekile çatma yok
tur. Buna rağmen Başvekilin konuşmasından 
memnun oluruz. Yalnız Sayın Başvekil lütfet
sinler benim sualim de görüşüldükten sonra 
kürsüye gelsinler. Konuşmam sırasında belki 
ben de kendilerinden bahsederim. 

REİS — Efendim Nüvit Yetkin Bey, Riya
setin Dahilî Nizamnameye ademiriayetinden 
bahsetmekfedir. Kendileri de iyi tetkikte bulu
nurlarsa bizimle aynı kanaate varırlar. Sualde 
4 ncü maddede sarahaten Başvekilden bahse
dilmiştir. (Soldan; «Edilmese ne olur?» sesle
ri) («Başvekil her zaman konuşamaz mı?» ses
leri...) Müsaade buyurun efendim. Dahilî Ni
zamname madde 155, not 89 a göre söz vermek 
de mümkündür. 

Söz Başvekilin, buyurun Beyefendi. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 

Bey, ismim geçerse ben de söz isterim, bunu tes
cil ediyorum. 
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TURGUT GÖLE (Kars) — Svayın Başbakan, 

Maarif Vekili kendisini müdafaa eder, sizin 
yardımınıza ihtiyacı var mı? 

REİS — Yersiz, haksız müdahalelerde bu
lunmamanızı rica ederim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz de ön
ce Nizamnamenin, müzakeremizi alâkadar eden 
maddesine ve usule dair mâruzâtta bulunaca
ğım. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Olmaz, 
sözlü soru hakkında. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Olmaz mı? 

REİS — Emrullah Beyefendi, Başvekilin 
konuşma mevzuu üzerinde, Nüvit Yetkin arka
daşımızın müdahalesi karşısında Başvekilin bu 
noktaya teması zatı hakkındaki taarruza cevap
tır. Dalhilî Nizamname, madde 95. Konuşabilir. 
(Gülüşmeler). Buyurun efendim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, ben, ismim bahis 
mevzuu olduğu için kürsüye gelmiş değilim. 
Bu bakımdan usul meselesi olarak mâruzâtta 
bulunacağım. Yani Hükümet olarak zannedi
yorum ki, münakaşaların cereyanı esnasında, 
Başvekil olarak, söz istiyebilir ve Yüksek Mec
lisin huzuruna gelir, Nizamnamenin, suallerin 
müzakeresi vekille sail arasında cereyan eder 
şeklinde maddesi başka milletvekilinin müzake
reye iştirak etmemesi mânasın; taazmmun eder. 
Yoksa konuşulanlar Hükümet mesuliyetinin he
yeti umumiyesine sâri bir manzara arz ettiği za
man Başvekil olarak söz almak hakkı nehyedil-
mez kanaatindeyim. Bendeniz meselenin bu ta
rafının halledilmesini ve Riyaset tarafından bu
nun tebliğ edilmesini rica ediyorum. (Doğru 
doğru sesleri) 

REİS — Başvekil tarafından dermeyan edi
len mütalâaya, Dahilî Nizamnamenin 87 nci 
maddesine göre Riyaset iştirak ediyor. (Sağ
dan gürültüler) Hükümet her zaman söz almak 
hakkına maliktir. Şimdi sual müessesi hakkın
da 155 nci maddeyi okudum ve arkadaşımızın 
sorusunda Başvekilden soru mevcuttur. Bu iti
barla Başvekilin konuşması her zaman için 
mümkündür. Buyurun Beyefendi, devanı bu
yurun. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Karar 
almadınız Reis Bey. 
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REİS — Karar almaya lüzum yoktur. 
EETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Başvekil 

bu usul meselesini halledin, dedi. 
REİS — Mesele halledilmiştir. Buyurun Baş

vekil. ' 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Bende\ıiz Meclis Riyaset mevkiini iş
gal eden muhterem arkadaşımızın Dahilî Ni
zamnamenin bir maddesini hatırlıyarak yalmi 
onu ifade etmesi ve diğer bir maddesiyle Hükü
mete verilmiş olan hakkı derhatır buyurma-
ması muvacehesinde hâsıl olan vaziyeti tasfiye 
etmek, bunun bir şekli halle bağlanması arzu
sundayım. Riyaset, Hükümetin her zaman söz 
alabileceği hususundaki maddeyi derhatır bu
yurarak ifade etmek suretiyle mesele halledil
miş oldu. Yoksa iddialar veçhile, bir usul me
selesi olarak burada Yüksek Heyetçe müzakere 
edilip karara bağlanması bahis mevzuu ola
mazdı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım , işin esasına 
geliyorum. Hükümet olarak, Başvekil olarak 
burada suallerin müzakeresinde de söz almak 
hakkını haiz olduğumuza kaani bulunmak sure
tiyle mevzua geliyorum ve konuşmama başlı
yorum. 

Üniversitenin gerek şahsiyeti mâneviyesine, 
gerekse üniversitede bihakkin ve liyakatla yer 
almış dürüstlükle vazife görmekte olan birçok 
muhterem mensuplarına lçarşı şu ana kadar ko
nuşmalar esnasında kasıtlı kasıtsız vâki ola,n ta
rizleri teessürle 'kaydetmek isterim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; iktidar olarak 
ÎDIZ, üniversitelerimizin şahsiyeti mâneviyesini, 
her türlü tariz ve taarruzdan masun bulundur
mayı, günlük politika oyunlarının dışında tu
tulmalarını gaye edinmişizdir. Teessürümüz bu 
kaideye muhalefetteki arkadaşlarımızın riayet 
etmemesinden ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; dört sene muhale
fette «bulunduk. İtibarlı, fevkalâde şevkle ve 
mühalbbetle karşılanan bir muhalefet devresi 
yaşadık. Bu esnada biz de, içinde mahalle ma
halle, parti ocakları açmış olsaydık, üniversite
nin hali bambaşka olurdu. Biz muhalefetimiz 
esnasında dört sene orduya balkmadı'k. Üniver
sitenin kapısından, penceresinden, içeride ne 
oluyor acaba, aca'ba burada bâzı tahrikler yap
mak suretiyle iktidarı şu noktadan, bu nokta
dan vurup dîze getirecek imkânlar mevcut mu-
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dur? diye bakmadık. Çünkü böyle bir teşebbü
sün millî menfaatlere, memleketin yüksek men
faatlerine yüzde yüz aykırı telâkki ettik. Bir 
te'k küçücük faaliyetimiz mevcut değildir, mu
halefetimiz esnasında. O zamanın iktidarı böyle 
bir hareketi, üniversitede parti faaliyetlerinde 
bulunmak teşebbüslerini her vesile ile önliye-
ceğini söylüyordu. Hattâ seçim nutukları ma
lûmdur. Üniversitelerde bâzı hâdiseler oldu, şu 
seçimi kazanalım, biz onların gününü göstere
ceğiz diye apaçık tehdidi ihtiva eden sözler 
sarf edilmişti. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, üniversiteleri
mizi politikanın oyuncağı halinden çıkarmak 
mutlaka lâzımdır ve buna karar vermişizdir. (Sol
dan bravo sesleri) Bilsinler (ki, bundan sonra 
iki tane profesör, üç tane doçentle teşriki mesai 
ederek üniversitede hâdise çıkaracaklar, 5 ki
şilik bir kumpanya kurmak suretiyle hâdiseleri 
ibütün üniversiteye mal edecekler, ondan sonra 
memleketin içinde ve dışında dönüp «bu mem
lekette üniversite muhtariyeti yoktur, ulûm 
erbabı, üniversite çoktan bu iktidarın aleyhta
rıdır.» diye memleketi içten dıştan kötülerlerse 
buna asla müsaade etmiyeceğiz. (Soldan şiddet
li alkışlar, bravo sesleri). 

TURGUT GÖLE (Kars) — Böyle bir şey yok. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Böyle bir şeyin mevcudiyetini şu kürsü
den bir saatten beri devanı eden müzakereleri iş-
hadederek ispat etmek mümkündür. Burada, her 
hangi bir kanunun tatbikatına aidolan yolsuzlu
ğa mütaallik olmak üzere hasbiden gelip de bu 
mücadeleleri yapmıyoruz. Bunların siyasi mak
sat, hüviyet ve mahiyeti malûm değil mi? 

Muhterem arkadaşlar; üniversitelerimizde 
uzun zamandan beri, bizim iktidara geldiğimiz 
günden beri meselelerin mevcudiyeti, huzursuzlu
ğun mevcudiyeti, tahriklerin mevcudiyeti^ her 
türlü şek ve şüphenin ötesinde bir hakikattir. Bu 
açılış törenlerinden, siyasi nümayişler yapmak
tan başlamak üzere üniversite kürsülerinden ted
risata yüzde yüz partizanlık gayelerinin tahak
kuk ettirilmesi için çalışıldığı gibi üniversite 
namına yapılan neşriyatta birtakım maksatların 
takibedilmekte olduğunu herkes bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi buraya Tahir 
Taşer geldi. Tahir Taşer geldi, ne dedi? Nizam
nameye muhalif bir iki lâf söyledi. Reisin mü-
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dahalesi üzerine, «ayıp, ayıp ayıptır» diye mü
temadiyen Reise hakaret etti. 

Ondan sonra Turan Güneş, üniversitede rektör
lük yapmış bir muhterem arkadaşıma, herkesin an-
lıyacağı bir yazıyı, «sen okusana bunu, anlıyamaz-
sm» gibi hakaret kasdiyle sözler sarfetti. Sonra
dan bu sözlerin tahfifine teviline teşebbüs etti. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Hayır öyle 
değil. Belki siz anlamadınız. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; bu yazılar acaba 
sanskrit lisanında mı yazılıyor? Bu yazılar aca
ba çok mahdut bir insan zümresi içinde ancak 
kendilerince anlaşılan kuş dilinde mi yazılıyor? 
(Gülüşmeler) Bunlar umumu alâkadar eden 
mevzular olarak yazılmaktadır. Ve ortada bun
ları anlamıyacağı iddia edilen insan da daha 
dün üniversitenin rektörlük mevkiinde olan bir 
arkadaştır. 

Muhterem arkadaşlar, burada bu münase
betle iki söz daha söylemek istiyorum. Bu Mec
lis müzakerelerini sokak kavgalarının cereyan 
ettiği bir saha haline getirmek teşebbüsü ile kar
şı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu derece bir seviyeye düşürülmesi gayretleri
ni mutlaka önlemek lâzım ve bunun usulünü 
bulmak lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, Hükümete sabah ak
şam hakaret edilir, Meclise sabah akşam haka
ret edilir. Birisi kürsüye gelir, hakaret eder, der 
ki: «Sen bir dergide acıkan makaleyi dahi anlıya-
mıyacak bir adamsın.» Eğer bir dâva ispat edil
mek isteniyorsa, eğer o dâvayı ispat edecek mal
zeme ve delillete kâfi miktarda sahip bulunulu
yorsa bu gibi sözlere hacet yoktur. Bununla Bü
yük Millet Meclisindeki müzakereleri tereddi et
tirmek, iktidarın haysiyetini mütemadiyen bal
talayıp vurmak kasdolunuyorsa her şeyden evvel 
millî vicdana müracaat etmeleri ve bunun millî 
menfaatlere uygun bir hareket olmadığını teslim 
etmeleri icabettiğini kendilerine hatırlatmak is
terim. Büyük Millet Meclisinde müzakerelerin se
viyesi böyle düşerse, iktidarın her vesile ile iti
bar ve haysiyetini kırmak yolunda hareketler de
vam ederse memlekete bundan hayır gelmez. Biz
ce yapacakları bu nevi hareketleri misliyle ken
dilerine iade etmek her zaman mümkündür. Ta
hir Taşer'in buradaki edası ve «sözümü geri al
mam» demesi doğru değildir. Eğer bir sözün ge
ri alınmasını Nizamname emrediyorsa «ben sözü-
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mü geri almam» demek kabadayılık değildir. Bu 
kürsü ve Meclis kabadayılık yeri değildir. Bura- ! 
dan çıkıp giderken elleriyle işaret ederek Meclisi j 
tehdit ve istihfaf işaretleri yaparak gitmesi de i 
kendisine şeref verecek bir hareket sayılamaz! 
(Solda-n, alkışlar). 

Kendisine şeref verecek bir hareket sayılın ı-
yacağı gibi B. M. M. ııin şeref ve haysiyetini de 
zerre kadar incitecek bir hareket sayılamaz. Bu 
edalarla, bu tavırlarla, bu kavgalarla ve iftira
larla ne elde edilmek isteniyor acaba? Bu usulleri 
tamamen bırakmak lâzım gelir. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Bütün 
Meclis gördü. Bir Başvekile tahrifat yapmak ya
kışmaz (Gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi müsaade ederseniz, muhterem arka
daşlarım, burada Turan Güneş arkadaşım kürsü
ye geldi. Zannettim ki, hukuk esaslarına istinad-
ederek, hukuktan bahsederek, kanun maddeleri 
zikrederek yapılan işin haksız olduğunu ispat 
edecek. Hayır, böyle hareket etmedi. Ne yaptı? 
Turhan Feyzioğlu, şöyle âlâ, böyle âlâ imiş, şöy
le bâlâ imiş... Bütün dünyada şöhreti varmış, o 
kadar kıymetli imiş.. Bunları söyledi. Arkasından 

Hüseyin Avrii Beyi, sözde bana gammazladı. Fo
rum gazetesine gitmiş, Forum gazetesinde onları 
teşvik edici, Hükümet aleyhindeki yazıları öven 
sözler söylemiş... 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Reis 
Bey.. «Gammazlama» kelimesini münasip görü
yor musunuz? (Soldan, «otur yerine» sesleri) 

ADNAN MENDERES (Devamla) — «Gam
mazlama» kelimesini, eğer hâdiseyi tam tavsif 
eder bulmuyorsanız, geri alır, başkasını söylerim. 
(Sağdan, gürütlüler) Şayet Riyasetçe muvafık-
sa devam edeyim? Riyasetin ihtarından evvel 
kendim rücu edeyim, başkasını söyliyeyim. 

Gammazlık etti demiyorum ama, Hüseyin Av-
ni Beyi koğuladı, koğuşturdu bana. (Soldan, gü
lüşmeler) 

Yine iki kişi, üç dört kişi arasında geçmiş 
hâdiseleri hiçte münasebet almıyaeak şekilde 
kürsüye getirdi. Küreüye getirdi ve Ahmed Ö/el 
arkadaşıma hitaben dedi ki : «Senin terfiini 
yakında imzalıyacağım demedin mi, senin vic
danına hitabederek söylüyorum.» Bunlar, süb
jektif ve objektif delillerin dışında hâdiseler
dir. (Sağdan, sabit var sesleri) Ne olduğunu 
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bu kürsüden söylemek lâzımgelirse, muhterem 
arkadaşlarımız hakkında söylediklerinizi bura
da tekrar etmek lâzımgelirse Reis beni ilk keli
meden itibaren dışarı çıkanı-. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Burada neler görü
yorum, kimleri görüyorum? Kimleri kimlerin 
yanında görüyorum? Söyliyeyim : Turan Gü
neş Bey, onun arkasında oturan muhterem ar
kadaşım, onun da arkasında oturan muhterem 
arkadaşımın birbirlerine söyledikleri zaptedil-
miş şekilleri bu kürsüden ifade edecek olursam 
sıkılırım, nizamı âlem bozulur! (Soldan: Alkış
lar, gülüşmeler) 

EKREM ALİ CAN (Kocaeli) - • Söyle Allah 
aşkına. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, şimYli üniver
sitelerimizde çıkan hâdiseler o - 5 kişiye inhi
sar etmiştir. Bunlar isimleri malûm olan kim
selerdir. Bunlar içinde hâdisenin mübaşiri sa
yılabilecek olan ve sureti zahirede en haklı te
lâkki edilmiş gibi görünen Turhan Feyzioğlu'-
una harekâtını daha ilk adımda üniversite, 
simdi Ahmed Özel arkadaşımın metnini okudu
ğu kararı ile tasvibetmemiş bulunuyor. «Sade
ce bu zatı vekâlet emrine alacağız, ne dersiniz9» 
Diye sual vâki olunca senato derakap diyor ki, 
«onun bu sözlerini beğenmiyoruz. Ancak vekâ
let enirine alınmasını ieabettireeek derecede 
ileri de görmüyoruz.» Şu halde daha haşla iken 
Turhan Feyzioğlu'nun münasebetsiz bir ha
rekette bulunduğunu senato kararı ile tesbit et
miş bulunuyor. Ondan sonra tahkikat başlıyor. 
Tahkikat başlayınca, üniversite senatosunun; 
mutlaka şiddetli ceza ile karşılıyacağı hare
ketlerin mcvcudolduğunu ve senatonun bu ha
reketleri ele ali]) takibata geçtiğini, hattâ 
haklarında Hükümet emrine alma kararının 
ittifakla alınmış olduğunu öğrendikleri son-
ı a, - kumpanya mensubu desem olur mu bilmi
yorum - (Gülüşmeler) yani beş kişi, on İçişi... 
Bunnlar bakıyorlar ki, vekâlet emrine alacak
lar, bakıyorlar ki, uzun zamandan beri kun
dakçıları kundtiklıyan birine mutlaka ceza ya
hut mukabele yapılacak; bu sefer millî kahra-
men gibi istifa ediyorlar. Ondan sonra da 
başkalarının istifa, etmesi için mütemadi gay
retler sarf ediyorlar. Devletin, başına bir gaile 
çıkarmak için ellerinden gelen gayreti sarf 
etmekten g e r i kaimi yo rl a r, 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, Turan Güneş 

diyor ki; istifa edenler var, onlar kahraman
dır. Onlar kim? Zaten nasıl olsa vekâlet em
rine alınacağını bilenler. Bunlar istifa ettiler, 
onlar kahraman. «Fakat senatodan aynı kahra
manlığı bekler misiniz?» diyor. «Üniversite 
profesörlerinden aynı kahramanlığı bekler mi
siniz?» diyor. Çünkü onlar* böyle bir karar 
alamazlar. Çünkü onlar vekâlet emrine alın
ma tehdidi altındadır. (Sağdan, tabiî sesleri) 
Yani üniversitenin muhterem, mensubini bu ha
reketleri tabiî telâkki edip harekete geçmez
lerken ancak bunların içinden beş tane millî 
kahraman çıkar ve bunlar bu hareketleri ile 
geride kalan muazzam ve muhterem kütleyi 
sanki itham ederler. Bana kalırsa hakikaten 
gerideki yüzlerce ve binlerce muhterem üni
versite profesör ve doçentlerini tasvibedip bun
ların içinden çıkan 3 - 5 kişinin birtakım siyasi 
cakalarla ihtiyar ettikleri hareketleri takbih 
etmek daha doğrudur .(Soldan bravo sesleri) 

Bunların hareketi siyasi bir cakadan başka bir 
mânaya gelmez. Bunların ondan sonraki hare
ketleri dahi gayet açık gösteriyor ki, bir si
yasi teşekkül vücuda getirilmiş, fikir kulübü 
denmiş, forum denmiş, şu bu türlü teşekküller... 
Bunlardan bir defa üniversitenin muhterem 
mensupları olan porfesörlerin ekseriyeti âzi-
mesi dilgir oluyor. Bunun delilini mi istiyor
sunuz?.. Bu istifa eden insanlar tek başlarına 
kendi kaderlerine terk edilmiş olmakla Üniversi
tenin büyük kitlesinin bunların, hakkındaki 
hükmün ne olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. 

Şimdi kanun bakımından işin mütalâasına 
gelelim. Turan Güneş Beyefendi bu noktalar 
üzerinde durmadı. Profesörlük müddetini dol
durmuş mu, doldurmamış mı? Diyor ki, «Ma
demki doldurmamıştı, mademki profesörlük 
müddetini doldurmadığına dair bir kanaatiniz 
vardı, uzun zaman geçtiği halde, niçin Üniver
siteye bildirmediniz ?» yazılsa bir türlü... 

MAARİF VBKÎLt AHMED ÖZEL (Sivas) 
— Yazıldı... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Yazılmasa dahi bundan Maarif Vekiline, 
Vekâletine bir suç terettübetmesi mevzuubahis 
değildir. Sebebi? Profesörleri kendileri seçecek 
ise Vekâletin tasdikine lüzum yok. Eğer onla
rın Üniversite Senatosunun seçtiği profesörleri j 

. 1956 O : 1 
gâh nâgâh bir itirazla karşılamak hakkı eğer 
Vekâlette mevcut ddğilse, kanunun bu suretle 
yazılmış olmasının mânası ne olmak lâzım gelir? 
Mademki kanun, profesörün profesör olabilmesi 
için Maarif Vekilinin tasdik etmesi lâzım gel
diğini sarih hükmü ile tesbit etmiş bulunuyor, 
Vekil takdirini kullanmak suretiyle ya tasvib-
edecek veya tasvibetmiyecektir. Tasdik \̂ e tas-
vibetmek bunun hak ve salâhiyetini de elbette 
tazammum eder. Hal böyle iken, bu açık bir hu
kuki mütearife iken; Maarif Vekilinin profe
sörlüğü tasdik etmemek hususundaki kararını 
muallel göstermek yolundaki sarf edilen gayret
lerin bir mânası olmamak lâzımgelir. 

Şimdi, neden Vekâlet emrine alınınca istifa 
ediyor? Çünkü bir hareket yapmak istiyor. Bu 
hareketler bizim içimizde de görülüyor. 3 - 5 
kişi bir araya geliyor; «Çıkalım, ayrılalım, elbet
te arkadan gelenler olur.» diyorlar... (Soldan, 
gülüşmeler) Bu faraziye ile Üniversitede de bir 
hareket vukua getirmek maksadiyle derhal te
şebbüse geçiliyor ve istifa silsilesinin başlıyaca-
ğı zannolunur. Elden kâğıtlar dolaştırılıyor, 
imza toplanmak isteniliyor, orada âdeta bir par* 
ti kurar gibi faaliyetlere geçiliyor, ve saire ve sai
re. 

Şimdi Vekâlet emrine alınınca istifa neden? 
Vekâlet emrine almak demek mutlaka memuri
yetten çıkarmak, vazifesinden çıkarmak demek 
değildir. Vekâlet emrine almak bir ikazdır, ve
kâlet emrine almak bir idari tedbirdir, Vekâlet 
emrine almak bir tetkik ve tefahhus devresi aç
mak demektir. Bu, mutlaka vazifeden uzaklaş
tırmakla neticelenmez. Niçin beklenmemiştir ? 
Hâdise taayyün edinceye kadar, hak, hakikat te-
beyyün edinceye kadar, niçin beklememişlerdir? 
Bu kadar emek verilen bir meslekin istihsal edil
miş olan neticeleri niçin bir anda bu suretle fe
da edilmek yoluna gidiliyor? Çünkü kararlı
dırlar. Çünkü bir şey çıkarmak için, bir hâdise, 
bir hareket yaratmak için evvelden karar ver
mişlerdir. Bu karar nereden geliyor? 

Şimdi müşareket halinde - şirket halinde de-
miyeyim - müşareket halinde, beş on kişi ara
da olabilir, üniversitede üç beş kişi itizale sapa
cak, bundan üniversitenin şahsiyeti mâneviyesi-
ne ne gam? Bir avuç buğdayın içinden üç beş 
tane mevaddı ecnebiye çıkabilir, başka maddeler 
çıkabilir... Bir avuç buğdayın içinden bir kaç 

i 
— 191 — 



İ : İ8 19,12 
başka madde çıktı diye ona buğday değildir de
nemez, yine buğdaydır, içinde üç beş tanesi çü
rüktür diye ona buğday değildir denemez. 

îmdi, bunlar bu cüreti şuradan alıyorlar. 
Eğer üniversite içinde üç beş kişi bir araya ge
lip de bir müşareket temin edemezlerse cesaret 
bulamazlar. Dışarda kendileriyle müşterekülmen-
faa teşekküller vardır. Onları destekliyecek ga
zeteler, onları destekliyecek birtakım nüfuzlu 
ve burada söz sahibi zevat vardır. Bunlarla iş
tirak ve irtibat tesis edildiği takdirde büyük 
bir hareket vukua getirebilmek ve yarının meş
hur şahsiyetleri arasında millî hayatta her han
gi bir mühim mevki elde edebilmek emeli bu 
gençlerin yüreğini, kalbini pençesi içine alabilir. 
Bunlar görülmemiş şeyler değil, daima vâki ola
bilir. Vâki olduğu takdirde nizam harekete gel
mek suretiyle bunlar önlenir. Hâdise bundan 
ibarettir. Ben bu kadar tahrik neticesinde bu 
gibi hâdiselerin vukuunu tabiî, telâkki ederim. 
Çünkü bunlara karşı o derecesine propagandalar 
yapılmiştır ki, üniversite muhtriyeti, üniversite 
muhtariyeti, diye bu mefhum o derece tağyir 
edilerek herkese anlatılmak istenmiştir ki, bu 
gibi hareketlerin derhal semere verebileceği ze
habı hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite muhtari
yetinden herkes bahsediyor. Halk Partisi de bah
sediyor. Üniversite muhtariyetinin acaba tarihi 
nedir? Üniversite muhtariyeti dedikleri kanun 
1948 de yahut 1949 da yapılmıştı. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — 1946 da Bey
efendi. # 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — öyle mi! Çok iyi. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Zatâlinizin olma
dığı zamanda.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Yani zatâlinizin Çubuk Kaymakamı 
bulunduğu zamanda.. (Soldan, gülüşmeler) 

Şimdi, 1946 da sünuhat vâki olmuş, akla gel
miş, üniversite muhtariyeti kurulmuş. Lisebebin 
minelesbap 1945 te olmamış, miadı gelmemiş. 
Demek ki, eşref saat hulul etmemiş. Demek 1946 
da birtakım hareketlerle beraber âti, yakın .âti 
teressüm etmeye başlayınca çevik davranmak 
lüzumu hissedilmiş ve Üniversite Kanunu çıka
rılmış. 1946 da kanunun çıkmasını iddialarımın 
lehinde telâkki ederim. Çünkü 1946 da çıkan bu 
kanunda, işte bu şikâyet etmekte oldukları Ve-
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killere verilen salâhiyetler aynen mevcut idi. 
1946 dan 1950 ye kadar geçen tatbikat içinde 
bunun her hangi bir aksaklık vücuda getirdiği
ni, üniversite muhtariyeti mefhumuna aykırı 
düştüğünü görmüş, anlamış ve onu tadil etmiş 
olmaları lâzımgelirdi. Biz, kanunda mevcut hü
kümleri aynen muhafaza ettik. 

TURGUT GÖfcE (Kars) —1954 te tadil 
edildi, Beyefendi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Biz şimdi Üniversiteler Kanununu 
değiştirmek niyetindeyiz. (Sağdan bir ses : «En 
iyisi kapatmak»). Üniversiteler Kanunu, nev'i 
şahsına münhasır bir kanundur. Bu fikirleri, 
kanunu buraya getirdiğimiz zaman anlıyacaksı-
nız. Siz hürriyeti, demokrasiyi, üniversite muh
tariyetini de kendi işinize geldiği gibi anlamak 
ve kendi işinize geldiği gibi bütün memlekete 
mutlaka ve mutlaka kabul ettirmek gayreti için
desiniz. Bu, böyle olmaz! 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 1950 den ev
vel siz de bizim gibi anlıyordunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Yaa, öyle mi Ekrem Bey? Müsaade 
ederseniz mühim telâkki ettiğim bir noktaya te
mas edeyim, Ekrem Beyin sözleri münasebetiyle. 

Muhterem arkadaşlarımız muhalefete, men
sup. Bunlar bavul bavul yanlarında gazeteler ta
şıyorlar. Yine, 1950 de, falan tarihte, falan bey 
ne söylemiş, bunları fevkalâde sadakatle hafı
zalarına yerleştirmiş arkadaşlarımız var. Sene
ler senesi, altı yıldan beri bâzıları, bir müd
detten beri de içimizden ayrılanlar bizim mazi
de neler söylediğimizi gelirler burada tekrar 
ederler. Fakat, meselâ aynı bavulları taşıyan 
arkadaşlarımız Türk Milletine İsmet Paşanın 
falan tarihte neler söylediğini ifadeyi bir kere 
akıllarına getiriyorlar mı? Fethi Çelikbaş filân 
tarihte ne söyledi? Ekrem Alican'm bir kere 
aklına geliyor mu? Osman Bölükbaşı falan-ta
rihte ne söyledi? (Gülüşmeler) Onların hafıza
ları buralarda tamamen durmuştur. (Sağdan, 
gürültüler) Söz söyliyen, kütleye hitabeden in
sanların sözlerinin kanaat verici olması için in 
dî bir tek ölçünün değil, (Sağdan, «çok doğru» 
sesi) âdil birçok ölçülerin bulunması lâzımgelir. 

Sevgili arkadaşlarım, vaktiyle İsmet Paşa
nın neler söylediğini Osman Bölükbaşı gayet 
iyi bilir. Fakat biz iktidara gelip de onlar ora
da beraber oturmaya başladıkları günden itiba-
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ren bütün mazideki konuşmalar levhi mahfuza 
intikal etti, hafızalarından silindi. Şimdi Ek
rem Alican sen şunu söyle, sen neler söyledin 
a canım? (Gülüşmeler) Hepiniz neler söylediniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İsmet 
paşanın yolunu tutmasaydmız sizin söyledikle
rinizi tekrar etmezdim. • 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Demek 
ki, bize söyledikleri şeyler ismet Paşaya da raci-
dir. İsmet Paşaya da racidir. (Soldan, gülüş
meler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Mazide 
söylediklerimiz^ ret ve inkâr etmiyoruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, maruzatımı kısaca 
hulâsa ettikten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 

Şimdi bir açılış töreni tertibedilmiş. Bu açılış 
töreni üniversite açıldıktan sonra tertibedilmiş-
tir. Mülkiye, bir fakülte olduğu halde; üniversite
de derslere başlama töreni yapılır ve bu bütün 
fakültelere raci olur. Mülkiye bir fakülte olduğu 
halde mülkiye müstakillen açılış töreni yapmış
tır. Sanki diğer fakülteler bundan mahrummuş gi
bi. Bu açılış töreni esnasında muhterem dekan, 
sanki orada toplu bulunan talebe Temyiz Heyeti 
Aliyesi imiş gibi, üniversite yahut Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde yapılmış olan her hangi bir kanun
suzluk hareketini temyizen veya istinafen dâva 
rüyet eder gibi, yahut rüyet edercesine 'mesele
sini oraya getirir ve kanunsuz hareket edildiğini 
talebeye söyler. Bunun yeri orası olmaması lâzım-
gelir. Ondan sonra mevzuu nedir?.. Vekilin ka
nunla sahİbolduğu salâhiyetin kullanılması. Sa
lâhiyet kullanılır. Maahaza mücerret takdir hak
kını kullanmak mevkiinde olmasına rağmen ay
rıca bu takdir hakkının neden ileri geldiğini ve 
niçin böyle kullanılmış olduğunu madde ve de
lillere istinadettirmek suretiyle izah etmeseydi 
ne olurdu? Bu sözlerin her şeyden evvel kendisini 
tatmin etmiş olması lâzımgelir. Çünkü Vekil 
diyor ki; «Müddeti dolmamıştır, talebe müfettiş
liği kâtipliğinde geçen müddeti tedris haya
tında geçmiş bir müddet telâkki ettirmek isten
mektedir. Onun için müddetinin dolduğunu zan
nediyor. Bizim açık telâkkimize göre müddeti 
dolmamıştır.» 

Şimdi hâdise bu.. Bunda değil ayaklanma, 
mektep talebesini mektebe gitmekten menetmek, 
birtakım gazetelere yazılar yazmak, İstanbul'a 
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sirayet ettirmek suretiyle birtakım nümayişler, 
ayak patırtıları ve ondan sonra tam işin alevli 
zamanında birbiri arkasından sual takrirleri 
vermek ve sual takrirlerini daha yazmadan önce 
matbuata intikal ettirmek suretiyle, meseleyi 
burada müaakere etmek maksadiyle değil de, 
böyle bir sual takririnin verilmiş olmasının te
siri altında hareket etmek.. Sual takriri verildi, 
kim bilir bunun altında neler var, neler çıkacak, 
kimbilir Mecliste neler yapacaklar diye birta
kım zayıf kalbliler ve bu istikamete meyletmiş
ler bu suretle cesaretlendirilecek. Bunlar gü
zel şeyler, güzel tertipler. İsrail ile münasebeti 
kesersiniz sual takriri, şunu bunu yapmak için 
tam fırsattır.. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — İstediğimiz 
izahatı verseydiniz, sual takriri vermezdik. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bu sual tak
ririni sordurmaya meydan vermeden niçin Mec
lise haber vermediniz? 

REİS — Karşılıklı konuşmayın, efendim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) •— Bütün bu hâdiseleri" hulâsa edeyim. 
Edayı, tavru hareketi hulâsa etmiş olayım : 

Bunların kanatince mutlalka muhalefet olunca 
İktidarın başına gaile çıkarmak ve imkân var
sa çorap örmek lâzımdır, ve muhalefet vazifesi 
sadece bundan ibarettir. Biz, memleket idaresi
nin karşılaşacağı tehlikelerle ve düşeceği sıkın
tılarla alâkalı değiliz. Onları başkaları düşün
sün. (Sağdan, gürültüler) Biz sadece muhalefet 
vazifesini istediğimiz gibi yapacağız. Muhterem 
arkadaşlarıma şunu hatırlatayım ki, îböyle bir 
muhalefet memlekete hayır yerine şer getire
cektir. 

Ondan sonra «Meclise niçin izahat verme
din?» Mecliste izaihat vereceğim, istediğiniz ka
dar. (Sağdan : «Ne zaman?» sesleri) («Yakm 
zamanda olsun» sesleri) Olur, olur. 

YÛSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Dış 
politika hakkında sual sormak bir günâh mıdır? 
Onu da anlıyalım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade ederseniz arz edeyim. Dış poli
tika hakkında soracağınız sualler sadece bizim 
iftihar edebileceğimiz hakikatlerin ortaya çık
masını mueibolur. Sadece bizim iftihar edebile
ceğimiz hakikatlerin ortaya konmasını mucip
tir. (Soldan, ibravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 
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'Bizim için çekinecek hiçbir 'husus m'evcut de
ğildir. Allaha çok şükür ki, Demokrat Partinin 
dış politikası demir gibi sağlam esaslara istinad-
etmektedir. Selâmet yolundadır. Etrafımızdaki 
ikomşuları ve bütün dünyayı selâmete götürmek 
için gayret yolundadır. (Soldan, «bravo» sesle
ri, şiddetli alkışlar) 

Bir sual değil, bir tane ile iktifa edilmemiş; 
arka arkaya 'bir da'ha, 'bir daha, bir daha... Mü
saade ederseniz, belki iktidarın maksatlı bir 
taktiği vardır. Sizin bu halinizi ortaya çıkarmak 
için, ağır almış gibi göründüğünü kabul etmek 
lâzımgelir. (Sağdan, gürültüler) (Soldan, al
kışlar, bravo sesleri) 

İBRAHİM ÖRTEM (Bursa) — Sual sormak 
günah mıdır? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, bir şey daha söy-
liyeyim. Sual sormak bir hakikati öğrenmek 
müessesesidir. Hal'bulki 'bizim arkadaşlarımız, 
belagat ve fesahat ile, bildikleri hâdiseleri mut
laka bir itham vesilesi olarak efkârı umumiye-
nin huzuruna getirmek maksadını gütmektedirler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Gazete
lerin yazdığı kâfiyse, neden D.P. Grupunda ko
nuştunuz, izahat verdiniz? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Efendim... 

RElS — Kerem buyurunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — U s u l 

hakkında diyerek demin Sayın Başbakana söz 
hakkı tanıdınız. Bize de söz vereceksiniz. 

REİS — Zamanı geldiği zaman zatıâlinize 
cevap vereceğim. Efendim, bâzı arkadaşlarımız 
oturduğu yerden Başvekile sual sormaktadır
lar. Riyaset bunları müsamaha ile karşılamak
tadır. Zira takdirimizi kullanmaktayız. Muhale
fete mensup arkadaşların tavzih sadedinde otur
duğu yerlerden sual sormalarını Riyaset Dahi
lî Nizamnamenin 84 ncü maddesinin 2 nei fık
rasına uygun bulmaktadır. Bu itibarla Başveki
lin kendilerine cevap vermesi de gayet tabiîdir. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Dahilî Ni

zamname bu değildir. Maddeyi iyi biliyorsunuz, 
ama hükümlerini bilmiyorsunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Nizamname hükmünün bu olmadığını id
dia eden arkadaşlar bizzat sualleri yağmur gibi 
yağdırıyorlar. Bu suallere benim cevap vermem 
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tabiîdir. Usulü müzalkere diyecekler ve kürsüde 
konuşan Başvelkili indirip gelip 'buraya usulü 
müzakere hakkında konuşacaJklar. Bunlar konu
şan Başvekili şaşırtmak, sözde hataya sevk et
mek için, ama müsterih olun.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Zarar 
yok, sasırsan da olur4 hakemler sağlam. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade buyurun, iki Tfcelime daha.. Bakı
nız mufhterem arkadaşlar, bir sual konuşuluyor. 
Bu sual daha bitmedi, "bitecek. Ama ne zaman 
bitecek?.. Meclisin bütün celsesini alacak, o za
man 'bitecek. Başka parlâmentolarda sualler kı
sa kısa cevaplandırılmaktadır, öğrenmek iste
diklerini Öğrenirler. Tatmin olmazlarsa Nizam
namenin başka hükümlerine müracaat ederler. 
Bizde tamamen bu usul suiistimal edilmek mev
kiine gelmiştir. Bfen ingiltere Parlâmentosunun 
bir celsesinde bulundum, yarım saat içinde 35 
sual cevaplandırıldı, evet, hayır şeklinde.. Siz 
Hükümet olarak gelin, burada evet veya hayır 
deyin, imkânı var mı! (Sağdan gürültüler) 
Ben söyliyeyim, siz de istediğinizi söyleyin. 

ikincisi, biziuı_JVÎecliste suallere kâfi mik
tarda zaman ayrılmaktadır, saat itibariyle, me
sai itibariyle müzakereye ayrılan müddet itiba
riyle mütalâa edildiği takdirde, bu kürsüden 
suallerin cevaplanmasına son derece gayret edil
diği aşikârdır. Bunun yanında bir zannımızı, 
bir fikrimizi de açıklamak mecburiyetindeyim. 
Sualler, âdeta hükümeti tedirgin etmek, müs
pet iş görmesini önlemek maksadiyle iradedili-
yor kanaat ve fikri geliyor.. (Sağdan gürültü
ler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu bir 
hakarettir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, bizim aklımıza 
gelen bu fikri tashih etmeleri kendilerine dü
şer. Bunu tashih ederlerse son derece memnun 
oluruz. «Hayır, öyle değil, maksat hakikatlerin 
ortaya çıkmasını istihsalden ibaret» derler ve 
hareket de buna göre olur. Itiraznameler evvel
den hazırlanır, sonra nutuklar tertibedilir ye 
gelinir bir sual sorulur. Sonra devam edecek, 
edecek, sualler bir ruznameden öbür ruzname-
ye intikal edecek. 

SELÂHATTlN TOKER (Elâzığ) — Başve
kil karışmaz, bunlara, bunlar Anayasa mesele
sidir. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — îşte böylece vakit gelip geçecektir. Ana
yasa hükümlerini bugün tatbik eden insanlar, 
bunlarla ilgilenenler; memleket menfaatlerine, 
Meclisin çalışma icaplarına uyarak tatbik eder
lerse elbette çok daha iyi olur. Arz ve temen
nim yalnız bu hususa inhisar etmektedir. Söz
lerim bundan ibarettir. (Soldan alkışlar) 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
usulü müzakere hakkında söz verecek misiniz? 

RElS — Ne hakkında? 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Kürsüye 

gelinee söylerim. Bir kimse konuşurken, bir 
meseleyi k a h ederken, Başvekilin kürsüye çık
ması neden "ieabediyor? 

RElS — Efendim; sorulan bir sual hakkın
da Başvekil çıkmış konuşmuştur. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Reis Bey, 
adaletinize hayranım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
de hayranını. (Sağdan «hep hayranız» sesleri) 

REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Başvekil ce

vap verdi, benden başka konuşan olmadı, binaen
aleyh ben şimdi söz istiyorum. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Evvelâ Tu
ran Güneş, konuşsun. 

RElS -— Nüvit Yetkin sırasını verdi, buyu
run. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Tur
han Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması mü
nasebetiyle, bendeniz şahsan müteşekkirim, Mec
lisimizin mahrum bulunduğu bir nevi umumi 
müzakere yapmak hamdolsun nasiboldu. Bu ba
kımdan Başvekile de müteşekkirim. Ancak Baş
vekil hükümetinin, partisinin ve iktidarının umu
mi politikası ve düşünce tarzı etrafında bir hay
li izahat vermekle beraber bendenizin bu hâdise 
münasebetiyle Maarif Vekiline sormuş olduğum 
sualleri, Maarif Vekili cevaplandırmadığı gibi, 
kendileri de lütfedip bu meseleye uzaktan yakın
dan temas etmediler. Yalnız üniversiteyi günlük 
politika oyunlarının dışında bırakmak arzusunda 
bulundular. Günlük politikadan, partilerinin na
şiri efkârı Zaferin neşriyatından da anlaşıldı
ğı üzere, pek pespaye bir şey anlıyorlar! Bu mev
zuda bir defa katiyen kendileriyle mutabakat ha
linde değiliz. (Sağdan, bravo seselri) 
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özür dilerim, «Bu kürsüden bizim sözlerimi

zi tekrar ediyorlar, daima, tekrar ediyorlar» di
yorlar. Ama verilen söze sadakat ve fikirlerde 
sebatkâr olma bakımından bir şahsın ne derece 
mütehavvil olup olmadığını tesbit; ancak eski 
sözleri ile şimdikileri karşılaştırmakla müm
kündür. Bu bakımdan biz kendi partilerinin 
programında, hükümlerinde eski Demokrat Par
tili olarak sabit kademiz. Kendileri eskiden üni
versite hocalarının siyasi hayata katılmaları ka
bul, bir nevi zaruret olduğunu kabul ediyorlardı. 
Hattâ yakın tarihte Meclis kürsüsünde bu kabîl 
beyanlarda bulunuyorlardı. «Siyasete intisabet-
meyi yüksek bir ahlâkın mevcudiyetine bağlı 
bir mesai tarzı olarak telâkki etmekteyiz. Biz 
siyaseti dalavera telâkki etmiyoruz. Dünü unu
tarak aksi istikamette yürümeyi siyaset icabı 
değil siyasetin takbih ettiği bir hâdise bir vazi
yet telâkki ediyoruz.» buyuruyorlardı. (Sağdan, 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım; kendilerinin poli
tikayı muhalefet yıllarında üniversiteye sokmak 
istemedikleri şeklindeki beyanları da eski bir 
Demokrat partili sıfatiyle hâdiselere uygun bul
madım. Benim 1946 - 1950 yılları arasında bir 
üniversite mensubu olarak kayıtlı bulunduğum 
Demokrat Partinin de istanbul Başkanı Prof. 
Nihat.Reşat Belger'di. (Sağdan, alkışlar). 

Bugünkü hâdiselerle de pek izah edemiyo
rum; bu sözlerini. Nitekim istanbul Şehir Mec
lisinde halen istanbul Üniversitesi profesörle
rinden Demokrat partili azalar vardır. 

Muhterem Başvekil; vekâlet emrine alınmış, 
istifa etmiş bu arkadaşların birtakım siyasi par
tilerle-iştirak halinde olduğundan, fer'an zimet-
hal olduğundan bahsettiler. Bendenize tam ve 
tarizde bulundular. Dediler ki : «Birtakım söz
ler söyleniyor. Ben öyle beklerdim ki, Turan 
Güneş arkadaşımız hukuki delilleri ortaya koy
sunlar, isnatlarını ispat etsinler.» 

Bendeniz Başvekili dinledim. Bu profesör
lerin ve doçentlerin her hangi bir siyasi parti 
ile iştirak halinde olduklarını gösteren, uzaktan 
yakından »bir delile rastlamadım,. (Sağdan; bra
vo, sesleri) Haysiyetine, şerefine düşkün, bir Ba
sın kanunu, bir basın kanunu daha, bir neşre 
hakaret kanunu çıkarttıran ve bugünkü beyan
ları ile gene de tatmin olmadığı anlaşılan Baş
vekil nasıl oluyor da Hükümet dışında kendi 
partisi dışında, haklı veya haksız vazifesinden 
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ayrılmış bu arkadaşlar hakkında siyasi parti
lerle iştirak halinde olduğunu beyan eden is-
patsız, delilsiz nutuklar söylüyor? (Sağdan; bra
vo sesleri, alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Grup kararı çı
kartıyor. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
Başvekil; «Turan Güneş anlamaz diye vekile 
hakaret ediyor», buyurdular, özür dilerim, ha
karet etmiyorum. Şimdi söyliyeceğim şeyleri 
belki Başvekil de anlamıyaeak. Nitekim bazan 
Başvekilin söylediklerini ben de anlamıyorum. 
Çünkü okuduğum kitaplarda buna dair bir hu
susa rastlıyamadım, bunun için anlıyamıyorum; 
(Sağdan; bravo sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bir insan vekil olabi
lir, Başvekil olabilir; ama dünyada mevcut bü
tün ilimlerden hisse sahibi olması katiyen lâzım-
gelmez. Aristo, Eflâtun ve Farabî zamanında, 
bütün ilimleri kavrıyan insanlar vardır. Ama 
bu çeşit ilim telâkkisi Ortaçağda kalmıştır. Mo
dem ilimde artık böyle insanlar mevcut değil
dir. Onun için, özür dilerim, ne kendilerinin 
kabiliyetlerinden ne de zekâlarından asla şüp-
ha etmiyorum. Başvekil, ihtisas sahibi olmadık
ları için bâzı hususların tahlilini belki kavrıya-
mıyacaklar. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Bu sözlerin 
sual ile alâkası ne1? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Başvekilin 
birçok sözlerinin sual ile ne alâkası vardı? 

Muhterem arkadaşlar; kanunun tahliline 
geçmeden evvel Başvekilin temas ettiği bâzı hu
suslara ben de temas etmek isterim. 

Diyorlar k i ; «Turan Güneş istifa edenlere 
kahraman diyor.» Senato baskı altında! Onlar 
kahraman değil mi? Arkadaşlar müstesna in
sanlar her tarafta bulunabilir. Meselâ Başvekil
in, hakikaten Demokrat Parti Grupu içinde müs
tesna bir insan olduğunu inkâra imkân var mı? 

DEVLET VEKÎLÎ CEMÎL BENGÜ (Ordu) 
— Memlekette. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Cemil Ben-
gü arkadaşımız ilâve ediyorlar; «Memlekette» 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Ben de 
ilâve ediyorum; dünyada. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Arkadaşlar 
Meclis Dahilî Nizamnamesi bu kürsüden açık 
artırmaya müsaade etseydi Sadettin Yalım ar
kadaşımızın dünyada diye ilâve ettiği sözünü 

tekrar etmeme mâni bir hal olmazdı. «Dünya
da bir tane, dünya, çapında bir tane» diyor. 
t SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Demogo-
Ji yapma Turan, biz seni biliriz. 

TURAN GÜNEŞ (Devaml) — Yapma Sa
dettin, Kocaelililer seni ayıplıyacak. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Seni ayıp
lıyacak, yazık seni burya getirdik. 

REİS — Karşılıklı konuşmayın efendim, de
vam ediniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, hâdiseyle alâkası olduğu iddia edi
len Aydın Yalçın'm profesörlüğü meselesine ge
liyorum. Dediler k i ; «Maarif Vekilinin tâyin, 
daha doğrusu teklif yetkisi var. Bu müşterek 
kararla çıkacak bir husustur.» Muhterem arka
daşlarım, bunun aksini ne Turhan Feyzioğlu 
nutkunda, ne de bendeniz kürsüde söyledim. 
Bahis mevzuu olan mesele bunlar değil; baftıis 
mevzuu olan mesele, Maarif Vekilinin Aydın 
Yalçın'm profesörlüğünü tasdik etmemesinin 
sebepleridir. Ben diyorum ki, bir seneden be
ri dosyalarında bekliyor. Vekil geliyor ve di
yor k i ; «Namütenahi kusurlardan dolayı mual
leldir, elle tutulacak tarafı yoktur.» Şimdi 
muhterem arkadaşlar, elle tutar tarafı olma
dığı iddia olunan bir arkadaş hakkındaki kara
rın üniversite senatosuna iadesi lâzımgelmez mi 
idi?. 

Kaldı ki, kendisinin ilmî kifayetsizliğini söy
lüyorlar. Fakat ilmî kifayetsizliği, Türk Üni
versitesi muhitinde kifayetsizliği iddia olunan 
Aydın Yalçın'a bundan altı ay evvel Kolombi
ya Üniversitesinde profesörlük verildiğini söy
lersem Yalçın'm terfiinde visdöform olduğu id
dia olunabilir mi? 

Bakın Ahmed özel Bey, sizin bilmediğiniz 
de bir muamele olabiliyor. Bu mesele Şûrayı 
Devlete giderse sizin kararınızı şekilden değil. 
esastan reddeder. Bunu bilmiyebilirsiniz. 

NECDET İNCEKARA (İzmir) — Vekâle
tinde de bunları bilen bulunmaz mı? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, mualleliyeti, muteberiyeti, susu, bu
su; üniversitenin muhtelif organlarından geç
miş Aydın Yalcın'm profesörlüğe lâyık olduğu 
neticesine varılmıştır. Mümkündür; Maarif Ve
kili buna rağmen beğenmiyor, sakat görüyor, 
kendi görüşüne uymuyor. Ben soruyorum, di
yorum ki: Niye Üniversiteye çevirmediniz? 
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Muhterem arkadaşlar, Aydın Yalçın ister 24 
neü maddenin A fıkrasına, ister B fıkrasına, 
ister parantez içerisindeki hükme, hangisine is-
tinadederse etsin, profesörlük müddetini dol
durmuştur. 5 sene 6 ay 10 gün etti. Binaen
aleyh bu kabîl meseleler üzerinde durmaya lü
zum yoktur. 

Bizim sual takrirlerimizin Yüksek Meclisi 
çalışmaktan alakoymamak için verildiği söylen
di ve İngiltere Parlâmentosundan bahsedildi. 
Muhterem arkadaşlar, bir Başvekil ne kadar 
kabiliyetli olursa olsun Esas Teşkilât Kanunu
nun bütün branşlarında yed-i tulâ sahibi olamaz. 
Başvekil İngiltere'ye kadar gitmiş ve Parlâ
mentoyu tetkik etmiş. Orada spikere sorsa idi* 
siz, muhalefet umumi bir müzakere isterse ne 
yaparsınız, diye. Bunu sorsa idiler bu isteğin 
derhal kabul edildiğini kendisine söylerlerdi. 
Hakikaten biz de o zaman sual müessesesini 
çok kısa, köyün yolları ve saire gibi hususlarda 
seçmenlere selâm için kullanırdık. Ama bugün 
hali ile birtakım mühim mevzuları, istizah mev
zuu olacak hususları mecburi olarak sözlü so
ru içinde vermek mecburiyetindeyiz. «Acele 
ediyorsunuz, sual takriri veriyorsunuz.» diyor. 
Biz Meclis kürsüsünden konuşmayı vakit ye
mek için vermiyoruz. Sözlü soru hâdisenin aka
binde verilir. 

«Meclisi çalışmaktan alıkoyuyorsunuz» bu
yuruyorlar. Büyük Millet Meclisi 19 ncu asır 
başlarında kurulmuş olsaydı o zamanki zihniye
te göre çalışması, kanun yapması lâzımgelirdi. 
Ama Başvekilin bunu bilmesi ieabeder, modern 
parlâmentoların vazifesi yalnız kanun yapmak de
ğil, hükümeti murakabe demektir, öyleki, kanun 
yapmak salâhiyetleri bir miktar delegasyon sure
tiyle icra kuvvetine bırakılmıştır. Buna mukabil 
murakabe imkânları artırılmıştır. Binaenaleyh 
Üniversite hocalarına yapılan bu haksız muame
le münasebetiyle Türk Parlâmentosunda bin bir 
güçlükle «çalışan muhalefete zaman israf ettiği 
yolunda iddialarda bulunmak yersizdir. Ben 
Başvekilden rica ediyorum... 

REİS — Konuşma müddetiniz bitmiştir. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Başvekilin 

sözlü soruma verilen cevap üzerine bendenizin 
konuşma hakkı 15 dakikadır. Ondan sonra Ve
kilin verdiği cevap müddeti kadar hakkım var
dır.... 
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REİS — Sual soran mebusun konuşması is

ter birinci defa, ister ikinci defa olsun, 15 da
kikayı geçemez. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Siz Nizamna
menin maddelerini çok iyi biliyorsunuz. Bana 
söyler misiniz Nizamnamenin hangi maddesidir? 

RElS — 155 nci maddesidir. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bir cümleyi 

müsaade ederseniz söyliyeyim, ondan sonra ine
ceğim. 

REİS — Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desini okuyorum: 

(Madde 155. — Mesul Vekilin cevabını mü-
taakıp yalnız suali soran mebus mütalâa beyan 
etmek hakkını haizdir. 

Ancak bu mütalâa 15 dakikadan fazla süre
mez.) 

Bu itibarla kürsüyü terketmeniz lâzımdır. Ni- « 
zamnamenin maddesinin takdiri Riyasete aittir. 
Eğer Riyasetin Nizamnameyi tatbikte hatasını 
düşünüyorsanız bunun için de ayrıca bir sual ge
tirebilirsiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bir tek cüm
le söylememe müsaade etmiyor musunuz? 

REİS — Söz müddetinizin bitmiş olmasını 
ikinci defa hatırlatmış olmama rağmen yine kür
süden... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Maddeye ta
allûk eden notları da bir defa okuyun ki, Meclis 
de açıkça görsün. 

REİS — İkinci defa bu şekilde müdahalede 
bulunmanız dolayısiyle ihtar veriyorum. Bu şe
kilde hareket eden kim olursa olsun ihtar veri
rim. (Soldan; gülüşmeler.) 

(Turan Güneş kürsüyü terketti.) 
REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Başvekilin, Maarif Vekilinin 
izahatını tatminkâr görmiyerek, burada saatler
ce Yüksek Meclise izahat verdikten sonra, soru
ların zaman aldiğmdan şikâyet etmeye hakkı 
olmamak lâzım gelir. Başvekilin burada itiraf 
ettikleri taktik mevzuunun bir misalini de bu
rada tesbit ettik. Yüksek Meclisin ekseriyet gru-
puna verdiği izahatı itmam etmek gayretiyle 
Heyeti Umumiyeye, mesnetsiz, delilsiz olarak 
kendisini müdafaa imkânından mahrumjralunan 
şahıslari, genç ve münevver insanları itham ede
rek, (kumpanyacı, kundakçı ve saire.) gibi vasıf
larla tahkir etti. 
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Aziz arkadaşlar, Başvekilin bu mevzua taal

lûk eden bütün iddialarını, sadece Yüksek Mec
lisin hissiyatını kendi lehine çevirmek ve haksız
lığı nazarlardan örtmek için yapılmış bir tak
tik olarak mânalandırmak lâzımdır. Ben men
subu olduğum siyasi parti adına bu ithamları 
ret ve iade ederken burada bu genç ve münev
ver vatan çocuklarını da tenzih ediyorum. (Sağ
dan, alkışlar.) 

REİS — Nüvit Beyefendi, zabıtla r meydan
dadır. Başvekilin beyanları söylediğiniz şekilde 
değildir. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) ~- Aynen al
dığım notlar şudur: «2 profesör peyliyerek, üç 
doçent elde edecekler ve bir kumpanya kura
caklar işte bu suretle...» Tâbirler budur. 

Arkadaşlar; peylenmiş, elde edilmiş ne pro
fesör vardır, ne doçent vardır, reddediyorum, 
iade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Başvekil konuşmala
rının bir yerinde Üniversite Kanununun 1949 
da çıktığından bahsettiler. - Halbuki bu kanun 
1946 da çıkmıştır, - (bu kanundan şikâyet etme
ye hakları yoktur, çünkü kendi zamanlarında 
çıkmıştır.) dediler. Bizim şikâyetimiz Üniversi
te Kanunundan değildir. O kanunun tatbik edil-
meyişindendir. Bizim şikâyetimiz Üniversite Ka
nunu ile tesis edilmiş bulunan muhtariyetin 
tahribedilmiş olmasındandır. Bizim şikâyetimiz 
muhtariyeti tahribeden ve mütaakıben çıkarıl
mış olan vekâlet emrine alma yetkisini Bakana 
tanıyan ve kendilerinin zamanında yapılmış olan 
eklerden ve tadillerdendir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahattan 
sonra Adliye Vekilinin verdiği izahat üzerinde 
bir kaç dakikanızı işgal edeceğim. Daha evvel 
Sayın Başvekilin bir sözüne müsaadenizle cevap 
vereyim. «Bu suali niçin soruyor»diyorlar. Ve 
âdeta bu genç üniversite mensuplarının politi
kaya alet oldukları iddiasını bununla ispat et
meye çalışıyorlar. Ben niçin bu suali sorduk 
anlatayım. Teşkilât emrine alına kanunu burada 
müzakere edilirken Başvekil aynen şöyle diyordu: 

«Bu kürsüden Hükümet olarak nihayet mu
halefet arkadaşlarımdan kimsenin, ne de iktidar 
partisinden sizlerin her hangi birimizin şu mu
ameleyi haksız olarak neden tatbik ettiniz diye 
bir itabınıza maruz kalmayacağımızdan eminiz 
arkadaşlar. Bu derece emniyet içinde konuşmak
tayız. Binnetice siyasi hayatımızda ve' idare 
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hayatımızda hiç kimseyi incitmeden memleketin 
üzerinde var olan ve işleri engelliyen birtakım 
müşkülleri ve mânileri ortadan kaldırmaktan 
başka bir netice vermiyecektir.» 

işte şimdi o kanunun bir haksız tatbikatına 
muttali. olduğumuz için, Başvekilin tahmin etti
ği gibi, bu kürsiye kanun namına, kanunu ko
ruma namına ve Yüksek Meclisin teffiz ettiği 
salâhiyetler suiistimal edilmiş olduğu için, mu
rakabe hakkına- dayanarak buraya gelmiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, son çıkarılan Teşki
lât emrine alına Kanunun 2 nei maddesine gö
re Turhan Feyzioğlu 'nun vekâlet emrine alm-
.dığmı ve bu hükme istinadettiğini Sayın Pro
fesör Maarif Vekili söyledi. Yüksek Meclisinizin 
bu kanunu çıkarırken hangi maksatla Hükümete 
bu salâhiyeti vermiş olduğunu, kanunun metnin
den, •esbabı mucibesinden değil, ayrıca Hükümet 
Reisinin burada dermeyan buyurduğu mütalâa
lardan dahi açıkça anlaşılır ki, devlet işlerini 
•engellemeye sebep olan kifayetsizlik ve atateti 
önlemek için ısdar edilmiş bir hükümdür. Hal
buki bu vekâlet emrine alma hâdisesinin sebebi
ni Maarif Vekili başka, Başbakan başka türlü 
izah eylediler. 

Maarif Vekilinin burada verdikleri izahat 
ile Başvekilin verdikleri izahat biri birini tut
mamaktadır. Maarif Vekili Fikir ocakları 
kulüplerinden tutarak bâzı mecmualarda yazı
lan yazılardan bahsettikten sonra, Siyasal Bilgi
ler Fakültesinin üç Kasım açılış törenine işi bağ
ladılar. Bu beyanları bizzat vekâlet emrine alma 
işinde resmî yazılarındaki sebebine aykırı bu
lunduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim (Trup
taki izahatları da başka türlüdür. Resmî olarak 
Turhan Feyzioğlu; sadece iki noktadan vekâlet 
emrine alınmıştır. 

Bunlardan biri; bir doçentin terfiinin gecik
tirilmesi mevzuunu ortaya atarken üniversite 
muhtariyetinden bahsetmiş olması, diğeri de bir 
polemiğe vesile vermiş olması keyfiyetidir. O 
polemiğe vesile olanın kendisi olmadığını Maa
rif Vekili lütfedip burada itiraf ettiler ve açı
lış töreninden 15 gün geçtikten sonra Zafer ga
zetesinde çıkan bir yazıdan bunun neşet ettiğini, 
ihtilâfın ortaya çıktığını söylediler. Demek ki, 
polemiğe sebebiyet veren Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dekanı Turhan Feyzioğlu değil, hakkında 
16 sayfalık tahkikat fezlekesi bulunan, bir sürü 
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dâvalardan takip altında olan ve Zafer gazete
sinde açıkça polemik yapan Mehmet Köymen'-
in yazısıdır. Ondan sonra çok hazindir, bu zatı 
bakanlık taltif ederek Amerika'ya gönderiyor 
ve dekanı vekâlet emrine alıyor. (Sağdan, ifti
har etsinler, sesleri ) 

Aziz arkadaşlarım, bakan vekâlet emrine al
ma yetkisini kendisine tanıdığı Üniversite Ka
nundan kendileri de demin bahsettiler. .14 neü 
maddeyi, lütfeder müsamaha ederseniz bera
ber mütalâa edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite faaliyet
lerine vekilin müdahale hakkı hususunda Üni
versiteler Kanununun 14 ncü maddesi ne diyor 
bakınız. Vaktinizi fazla almak istemiyorum, is
terseniz aynen okuyabilirim. 

«.... Maarif Vekili, Senatonun vermiş oldu
ğu bir kararın tekrar tezekkür edilmesini temin 
için senatoya iade eder veya Senatolararası Bir
liği - ki, kendisi bu birliğe riyaset eder - intikal 
ettirir. Vekilin bunlar dışında hiçbir hususta 
salâhiyeti yoktur.» 

Şimdi arkadaşlar;. 6435 sayılı Kanunun ikin
ci maddesine göre, hepiniz hatırlarsınız, teşkilât 
emrine alma üniversite mensupları için senato
nun mütalâası alındıktan sonra tâyinindeki usu
le bakılmaksızın vekil tarafından vekâlet em
rine alınabilir diyor. Bu senatoların mütalâası
nın alınması keyfiyetini Yüksek Heyetiniz ka
nun vâzıı olarak, niçin koydunuz.? Sadece bir 
formaliteyi yerine getirmek için mi? Yoksa 
konulan hükmün bir sebebi olmak lâzımgeldiği 
düşüncesiyle mi? O takdirde senato mütalâanın 
müspet olması halinde o suretle işlem yapılaca
ğını kabul etmek lâzımdır. Kanun vâzıı olan 
sizler fuzuli bir hükmü aksi halde kanuna k oy
nayacaktınız. Buna rağmen vekâlet emrine al
maya lüzum yoktur, şeklinde senato kararma 
rağmen vekilin vekâlet emrine alması, Yüksek 
Heyetinizin vekile verdiği salâhiyetin suiistimali 
demek olduğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar; demin Vekil Beyin 
Senato tasvibetmemektedir dediği husus Turhan 
Feyzioğlu'nun açılış konuşması değil, bu açılış 
töreninin yapılması değil, bu konuşmada Aydın 
Yalçın isminde bir doçentin terfii mevzımnun 
geciktirilmiş olması üniversite muhtariyetini ze
deler telâkki ettiğini ifade etmesidir. Sadece bu 
noktai nazara iştirak etmedim diyor. Her ilim 
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adamı, her münevver birbirlerinin noktai naza
rına iştirak etmeye mecbur değildir. Bir şahsın 
noktai nazarını diğer bir şahıs tasvibetmiyebilir. 
Bu sebep elbette Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet 
emrine alınması işlemini gerektirecek mahiyette 
değildir. 

Aziz arkadaşlarım, elde tatbiki mecburi olan 
ve müdafaa edilmesi istenen ve hâdiselere mesnet 
olarak gösterilen bir Üniversiteler Kanunu var
dır. Üniversite mensuplarının, öğretim üyeleri
nin ve öğrencilerinin ne gibi hallerde haklarında 
işlem yapılacağına dair disiplin cezası ve tahki
kat usulüne dair bu kanımda hükümler var
dır. Meslekten çıkarmaya varıncaya kadar sena
toya'salâhiyetler, verilmiştir. Demokrat Parti ik
tidarı zamanında Üniversiteler Kanunu tadil ile 
profesörlerin politika ile iştigal etmeleri keyfiyeti 
meni ve fecrim edilmiştir. Kanunun politikayı 
meneden maddesinin metni ve onun tatbik edile
ceği, ve bu emre aykırı hareket edenler hakkın
da tatbik edilecek muameleyi tâyin mercii olarak 
senato kabul edilmiştir. Eğer suç işlenmişse sena
to varken ve senatonun da ihraca kadar tecziye 
salâhiyeti mevcutken vekilin, bu salâhiyetler cüm
lesinden olan disiplin ve ihraç gibi bir hususu 
vesile ittihaz ederek vekâlet emrine alma tasarru
funu mazur ve haklı telâkki etmeye imkân yok
tur. 

Şimdi, sualimizin metnine hiç dâhil değilken 
sayın vekilin Aydın Yalçın'm durumundan, ter
limden, sıfatlarından uzun uzun bahsetti. Ben 
de şu ciheti arz etmek istiyorum ki, Aydın Yalçın 
terfie müstahaktı veya değildi, niçin sayın vekil, 
bir buçuk seneden beri yapılmış olan inhanın 
tasdik veya reddedildiğini senatoya bildirmemiş
tir. Bu kendisinin vazifesidir. Şimdi size Üııi-
versiteler Kanununun 14 ncü maddesini aynen 
okuyacağım, vekil beyle birlikte mütalâa edelim, 
beni ikna etsin; vekile murakabe salâhiyeti tanı
yan maddede diyor ki: «Vekil senato kararlarını 
ya iade eder veya üniversitelerarası kurula gö
türür. Üniversitelerce Millî Eğitim Bakanının 
onanmasına sunulan kararlar en çok üç ay içe
risinde onanır. Bu süre içinde onanmıyan ka
rarlar onanmış sayılır.» Buna ne buyurudur efen
dim? (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; senatonun bu kararı 
fiilen onanmış bir haldedir. Bir hissi iğbirar ne
ticesi bu zata maaşı verilmemektedir. 
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BEİS — Nüvit Bey, bir dakikanız kaldı. j 
NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Aziz arka

daşlar, diğer taraftan Dahiliye Vekâletince ya
pılan muamele de başından sonuna kadar key
fîdir. Üniversitenin bir kanunu varken, üni
versitelerin kendi bünyesi içinde işlenmiş suç
ları takip usulleri varken, bunlar işletilmemiş, 
üniversite ile hiç alâkası olmıyan polisler talebe' 
arasına sokulmuş, yatakhanelerde polisler yatı
rılmıştır. Bunlar kanuni mi sorarım sizlere? 

Arkadaşlar; bu gençlere reva görülen metot
lar zor metotlarıdır. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Tamamiyle iftira, 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Murad Âli 
Bey, bari siz söylemeyin. Sizin ilme karşı olan 
iğbirarınızı hepimiz biliriz ve mazur görürüz. 

Binaenaleyh tamamen keyfî ve tamamen zor 
metodu, kuvvet metodu tatbik suretiyle yapılan 
hareketler bizim memleketimize ve milletimize 
bir itibar kazandırmaz arkadaşlar. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim, ismi geçmiş olması itiba
riyle Osman BÖlükbaşı arkadaşımız söz talebet-
mektedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Esba
bı mucibesi var, lütfen takriri okutunuz. 

REİS — Takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
İsmi geçtiği için Başvekile söz vermiş bulu

nuyorsunuz. Başvekil konuşmasında ismimi zik
retmek suretiyle tarizlerde bulundular. Nizam
namenin aynı hükmü gereğince bana da söz ver
menizi arz ve rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Osman BÖlükbaşı 

REİS —• Efendim, izah edeyim, evvelâ Baş- ' 
vekile Riyasetin söz vermesi Turan Güneş ar
kadaşımızın sualinin dördüncü maddesindeki t 
beyanıdır. (O değil sesleri) Müsaade edin, be- ı 
yanıdır, bir. İkincisi, yine Dahilî Nizamname
nin 87 nci maddesine göre Hükümet her zaman 
söz hakkına maliktir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Siz bi
rincisini tatbik ettiniz. 

REİS — Beyefendi, birinci sebebe göre de 
söz vermek hakkımızdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bana 
da birinciye göre söz verin. I 
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REİS — Başvekil konuşmasında Osman BÖ

lükbaşı 'nın ismini ifade etti. İsmet Paşanın is
minden bahsetti. Turan Güneş'ten bahsetti. 
Yalnız Dahilî Nizamnamemiz, 95 nci maddesi
nin birinci fıkrasında taarruz vâki olmasını 
şart koşmuştur; isminden bahsolunmasmı Ri
yaset taarruz kabul etmemektedir. Bu-itibar
la kendisine söz vermiyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Dire
niyorum. 

REİS — İsrar ediyorlar. İsrar ettiklerine 
göre taarruzun vâki olup olmadığını 95 nci 
maddenin son fıkrasına göre yüksek oyunuza 
arz ediyorum. 

Taarruzun vukuunu kabul edenler.. Etmi-
yenler.. ^Taarruzun vukuu kabul edilmemiştir. 
Size söz vermiyorum. 

Başvekil, buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, Turan Güneş ar
kadaşım bana birçok iltifatlarda bulundular. 
Biliyor, bilmiyor, ş^clur, budur... Görenler Al
lah için söylesin, şeklinde. Bunları kendilerine 
kendi inhisarlarına devrü ferağ etmekteyiz, if
tihar etsinler. Başka söz söyliyec^k değilim. 
Şimdi Nüvit Yetkin arkadaşıma geliyorum. 
Nüvit Yetkin arkadaşım, fakülte yatakhanele
rinde polisleri yatırdığımızı söylemektedirler. 
Bana mesul bir adam olarak isim versinler hak
larında muamele yapacağımı arz edeyim. 

İkinci mesele, bütün hukuki mütalâalarını 
ve müdafaalarını, üç ay zarfında kabul edilme
miş olan, müspet veya menfi cevap verilmiyen 
senato kararlarının onanmış farz olunacağı esa
sına istinadettirdiler. Bunda yanıldıklarını der
hal ifade edeyim. Ben madde okuyayım. Bunu 
yanlış anlamışsınız desinler. Madde der ki: 
«Profesörlerin ve Ordinaryüs Profesörlerin tâ
yinleri profesörler kurulunun seçimi ve senato
nun uygun bulması ve Millî Eğitim Bakanının 
teklifi üzerine müşterek kararla yapılır.» 

Şimdi bu tâyinin ve seçimin onanmış olma
sı için muamelenin tekemmül etmesi şarttır. 
Muamelenin tekemmülü, şu madde ile sarahatle 
ifade edildiği gibi, müşterek karara bağlamak
la vâki olur. Bizim tatbik ettiğimiz madde bu
dur. Biz sarahatle hâdiseyi zikretmek suretiyle, 
kanun metnini okumak, şartiyle tatbikatımızın 
kanuni olmadığını iddia ettiği için biz de, bil 
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mukabele, kararın, muamelenin §u maddeye gö
re yapılmış olduğunu iddia etmekteyiz. 

Diğer madde, okuduğu madde filhakika ka
nunda vardır. O madde, umumiyetle senatonun 
kararları hakkındaki maddedir. Profesörlerin 
tâyinine dair olan madde, yani hususi madde 
şimdi okuduğum maddeden ibarettir. Eğer bun
da hatamız varsa teşrif ederler kürsüye, bizi 
ikna ederler. 

RElS — Nüvit Yetkin, buyurun. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ Sayın Başvekile teşekkürle 
söze başlıyayım. Biz kanunsuzluğu kendisine bil
dirdiğimiz takdirde takibedeceklerini söylediler. 
Benim şikâyetim üniversite yatakhanesinde po
lisler yatırılmış olmasından ibaret değildir. Bu 
matbuata intikal etmiştir, takibederlerse minnet
tar olurum. Dahiliye Vekâleti Vekili ve Adliye 
Vekilinin kanunsuz muamelesi bununla bitmiş 
olmuyor, Üniversite Kanununa göre üniversite 
mensuplarının da devlet memurları gibi usulü 
muhakemeye tâbi tutulması lâzımdır. Nasıl ki, bir 
devlet memuru görevinden tevellüdeden, memu
riyet görevi sırasında vukubulan fiil ve hareket

ken dolayı idare heyetinden geçirilerek lüzumu 
muhakeme veya meni muhakeme edilirse... 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisav) — 
Madde okuyun, madde.. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Madde de 
okuyacağım, Murad Âli Bey. Müsterih olun, 
Mevzuubahsolan öğretim üyeleridir. 

Üniversiteler Kanununun 49 neu maddesini 
aynen okuyayım arkadaşlar : 

«Üniversite öğretim mesleki üyelerinin me
murluk görevleri dolayısiyle veya görevlerini 
yapmak sırasında işledikleri suçlar üzerine (Me
murin Muhakemat Kanununun gerektirdiği ilk 
soruşturma, rektörün gereğine göre tâyin edece
ği bir veya iki tahkikçi tarafından yapılır» 

Şimdi arkadaşlar üniversitede Adliye Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti Vekilinin bahsettiği hâdise 
şU : Üniversitede nizamnamelere aykırı hareket 
edilmiş, derslere girmemişler, ışıklar söndürül
müş. Bu hareketler, buna sebebolduğu iddia edi
len üniversite mensupları hakkında bir tahkikat 
ve disiplin muamelesinin ifasını gerektirir, bu 
maddeye göre de, buna fakülte ve senato yetkili
dir. Bu vaziyet karşısında ne hakla Adliye Ve
kili maznunları polis vasıtasiyle evlerinden, yurt
larından aldırarak karakollara götürüyor? Bir 
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profesörün ifadesi almıyor, okutturuluyor, sabah
leyin tekrar karakola götürülüp tekrar \e tekrar 
ifadesi almıyor. 

AZİZ KOKSAL (İçel) — Tabutluklara gö-
türülmemiş ya. Karakola götürülmüş. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Tabutluktan 
bahseden arkadaşıma söyliyeyim. Anlaşılan siz o 
devirlere rahmet okutmak istiyor ve mutlaka da
ha Jfaskm çıkmaya kararlı görünüyorsunuz. 

'Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan, do
çentin tâyini mevzuuna temas ettiler. Şimdi, bah
settikleri kanun maddesi, evet bir doçentin pro
fesör olabilmesi için saydığı şartları izah ediyor. 
Fakat bu şartlar fazlası ile tekevvün etmiştir. Ve 
Maarif Vekilinin söylediği gibi beş senenin dol
mamış olması hususu bugün için yârid değildir. 
Bu gencin 11 senelik doçentliği vardır. Bu 11 se
nenin altı senesini fiilen doçentlikte geçirmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, esasen bu terfi keyfiye
tini senato karara bağladıktan sonra, Maarif Ve
kilinin teklifi ve müşterek kararname ile tekâmül 
eder, diyor. Yine aynı kanunun 14 ncü madde
sinin hükmüne göre karar karşısında Maarif Ve
kilinin ancak iki hakkı vardır, tekrar incelemek 
üzere iade veya senatolararası kurula sevk etmek. 
Bunun dışında başka hiçbir salâhiyeti yoktur. 

Sayın Ahme.d özel arkadaşıma soruyorum. 
1955 Aralık ayında yani yeni kabine teşekkül 
ettikten sonra, Aydın Yalçın'in profesörlük in
hasını bizzat kendisi imza ederek Başvekâlete 
gönderdi mi, göndermedi mi? İstirham ederim ce
vap versinler. Siyasi hayatımı ortaya koyarak id
dia ediyorum ki, göndermişlerdir. Aksi sabit olur
sa istifa ederim. (Sağdan, alkışlar) Göndermiş
tir ve Mülkiyeye geldiği zaman arkadaşların el
lerini sıkarak sürüncemede kalan bu işi hallettim 
ve imza ettim demişlerdir. Bu iş Maarif Vekâle
tinde değil, Başvekâlette kalmıştır, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi muhterem Baş
vekilin bu genç arkadaşlara yaptığı ithamlardan 
hiçbiri vâridolmadığı gibi reva görülen muame
leden de bir netice çıkmaz. Ne Turhan Feyzioğlu 
ne Aydın Yalçın ne Muammer Aksoy ve ne de 
içlerinde buradaki arkadaşlarımızın biraderleri 
evlâtları olan diğer genç kıymetler bu haksızlıkla 
ne maddeten ne manen zedelenmiş olmazlar. Ama 
bunlar bizim içte huzurumuzu ve irfan hayatı
mızı, dışta da itibarımızı zedeler. Bunun için size 
bir misal vereyim. Bilmem arkadaşlarım Times 'in 
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son sayısını okudular mı.. Tavsiye ederim oku
yun . örnek saydığımız demokrat memleketlerde 
bu hâdise ne tesir bırakmış anlayın. (Soldan, ona 
siz yazdırmışsmızdır sesleri) Biz mi yazdırdık?.. 
İnsaf edin. Bu mecmuanın yıllık bütçesi bizim 
devlet bütçemiz kadar. Ben size bir cümlesini 
okuyayım; bakınız ne diyor: «Kendi kötü idare
sini gözden saklamak için umutsuzca bir gayretle 
Türk Hükümeti söz ve basın hürriyetini kısmış, 
bütün tenkicl yollarını kapatmaya çalışmıştır. 
Geçen hafta da toplarını millî üniversitelere çe
virmiştir. Baş hedef Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin genç ve değerli dekanı (34 
yaşındaki) Turhan Feyzioğlu idi. 

Aziz arkadaşlarım, itimadedin bu genç arka
daşlarımız şu veya bu politik cereyanına tâbi de
ğildirler, kendilerini şu ve bu cereyana kaptır
mış değildirler. Bu genç arkadaşlar, 1946 dan 
1952 ye kadar bugünkü iktidarın mürevvici, mü
dafii, hayranı idiler. Bunu ispat ederim. Aydın 
Yalçın Demokrat Partinin en hararetli müdafi-
lerinden idi. Yalnız beş on kişi değil, münevver 
genç arkadaşların % 90 ı hiçbir partiye mensup 
değildirler. Yalnız iç hayatımızdaki bütün bu 
olayları ve hükümetin icraatını bir kenardan il
min ve kendi mefkurelerinin mirsadı ibretinden 
temaşa etmektedirler. Siz hukuk prensipleri ve 
demokratik esaslara riayetkar olduğunuz müd
detçe onları daima yanınızda bulacaksınız, on
lar sizinle beraber çalışacaklardır. Fakat siz bu 
mefkurelerden uzaklaşıp bu mefhumlara arka 
çevirdikçe onlar sizi takibetmiyecek, onlar her 
damara göre şerbet veren sözde münevverlerden 
olmıyacakl ardır, arkadaşlar. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, Nüvit Yetkin 
benim söylediğim meseleye cevap vermiş ye te
mas etmiş değildir. Benim söylediğim mesele, 
yönetmeliklerin ve umumi senato kararları-hak
kındaki bir maddenin, hâdisemize tatbiki gibi 
yanlış bir zehabın kendi zihninde hüküm sür
mesidir ki, bunlar tarafımdan iddia edilmiştir. 
Mesele buna cevap vermek keyfiyetidir. Maal
esef bu cevaplandırılmamıştır.' 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — özür dile
rim, bunu da cevaplandırırım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) ' — Şimdi gelelim. Adliye Vekili ne hak-

.1956 C : 1 
la karakollara götürdü diyor ve şunu söylüyor: 
Bunlar üniversite görevi yaptıkları halde bun
ları karakollara götürmek caiz değildi. Çünkü 
suçları diğer memurlar gibi vâzifci memuriyet
lerinden ıuümbais olduğu için Memurin Muha-
kemat Kanununa tâbi tutulması icabederdi. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Görevleri 
sırasında.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Şimdi, müsaade ederseniz bendeniz bu 
iddianın peşinen Adliye Vekili tarafından ce
vaplandırılmış olduğunu, şimdi yazılı olarak 
biraz evvel kendilerinin huzurunuzda okumuş ol
dukları beyanlarını okumak suretiyle ispat ede
ceğim. 

Adliye Vekili arkadaşım okuduğu beyanın
da şöyle yazmış : «Üniversite Talebe Birliği, Si
yasal Bilgiler Fakültesine mensııp bir profesö
rün vekâlet emrine alınmasını sebep ittihaz ede
rek bir beyanname neşretmiş ve ayrıca derslere 
girmemek, fakülte binasındaki ışıkları söndür
mek ve vekâlet emrine alınma kararının iptali 
yolunda Sayın Reisicumhura telgraf çekmek 
gibi filü harekette bulunmuştur.» 

Şimdi, iki hâdise var : Birisi, Üniversite Ta
lebe Birliğine taallûk etmektedir. Bu fiilü hare
ket, bir üniversite içi hareket, hâdise olmaktan 
çıkıyor, tamamen inzibati bir vaka, zabıta vak
ası haline geliyor ve artık bu, üniversite. Kanu
nuna değil, doğrudan doğruya Cemiyetler Ka
nununa taallûk eden bir hüviyet alıyor. Bu 
açıkça belirtilmektedir. Çünkü Cemiyetler Ka
nunu, her hangi bir cemiyetin kuruluş maksadı 
dışında hareket edemiyeceğini yazmaktadır. Bu, 
bütün dünya memleketlerinde âmme nizamı mes
elesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir cemiyet, 
şu, şu maksatla bir talebe birliği kurdum der 
ve Cemiyetler Kanunu da bunların siyasetle 
meşgul olmasını ayrıca meneden bir hükmü 
ihtiva ederse, buna rağmen bunlar kalkarlar da, 
bu kanunun ruh ve mânasını ihlâl edecek hare
ketlere geçerlerse buna üniversite içi bir hare
kettir demek doğru düşer mi? Cemiyetin bu ha
reketini kanunu muhil bir hareket saymak icab-
eder. Burada bir yanlış varsa gelsinler, söyle
sinler. 

Şimdi geri tarafları bırakıyor Nüvit yetkin 
arkadaşım, sadece Reisicumhura telgraf çekmek 
falan diye, cevabın asıl hüviyetini, nasıl sÖyli-
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yeyim, zihinlerimizde tağyir etmiye çalışıyor. 
Ondan sonra beyanatına devam ediyor; talebe 
birliğinin bu hareketi yetkili mercilerce Cemi
yetler Kanununun 12 nci maddesi gereğince suç 
mahiyetinde görülmüştür. 

Cemiyetler Kanununun maddesini aynen 
okuyorum; «talebe cemiyetleri her ne şekilde olur
sa olsun siyasetle iştigal edemezler. Bu cemi
yetler bulunduğu mektep idarelerine karşı bir 
harekette bulunamazlar.» * 

Görüyorsunuz ki; Cemiyetler Kanunu; mek
tep idaresine karşı hareket etmeyi dahi Cemi
yetler Kanununa karşı işlenmiş suç gibi telâkki 
etmiştir. Ayrıca bunu hususi bir maddesinde 
tasrih etmiştir. 

Şimdi sorguya çekilenlerden diğer birine ge
lince; bunun sorguya çekilmesi sebebi de, üni
versiteler içi bir hâdise olmanın ötesindedir. 
Yani memuriyet vazifesini görmesinden, üniver
site içindeki faaliyetlerinden dolayı sorguya çe
kilmiş değil, Matbuat Kanununun sarih hüküm
lerini ihlâl eden beyanatta bulunmasından do
layı Matbuat Kanunu hükümlerince sorguya çe
kilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikat böyle olun
ca, Nüvit Yetkin arkadaşımın hukuki bflgisinin 
tam ve kâmil olmasını farzetmek mevkiinde bu
lunduğumdan, bu arkadaşımız bütün bunları 
bilmez gibi gelipte burada bir zulüm işlenmiş 
gibi meseleyi takdim etmesi katiyen caiz de
ğildir. 

Time dergisinin yazdığı yazılara gelince: 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, zannedi

yorum ki memleketin iktidarı veya memleketi 
idare edenler aleyhinde söz söylemek bid'atını 
ilk defa Nüvit Yetkin arkadaşımız ihdas etmiş
tir. Nüvit Yetkin arkadaşımın, Time mecmuasının 
yazdığı yazrya mukabil, lehimizde de birçok 
yazıların yazıldığını kayıt ve kabul etmesi lâ
zımdır. 

Ondan sonra sevgili arkadaşlarım, bu iddia
ların hepsini, 1954 seçimlerinden evvel de yap
mışlardı. Bu memlekette zulüm mevcut olduğu
nu o zaman da yüz defa, bin defa söylemişlerdi. 
Fakat millet bu husustaki hükmünü de vermiş 
ve bütün bu iddialara rağmen Demokrat Parti 
işbaşına gelmiştir. Bizim tâbi bulunduğumuz ma
kam, Türk Milletinin millî iradesidir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar). 

.1956 0 : 1 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu ka

nunlarla tecelli edecek millî irade değil mi? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

l a ) — Ne sebeple hangi maksatla meşrep ve 
maksadının ne olduğunu bilmediğimiz kimsele
rin limaksadin yazmış olduklarını apaçık iddia 
edebileceğimiz ecnebi gazetelerin yazılarını, müd-
dealarının delili olarak bu kürsüye getirmelerini, 
çok şayanı teessür görmekteyim. (Soldan, bravo x 

sesleri, alkışlar). Bunu tekrar etmemesini Nüvit 
Yetkin arkadaşımdan, bizzat kendisinden rica 
ederim. 

REÎS — Nüvit Beyefendi; Başvekilin zatı-
âlinize cevabı, Dahilî Nizamnamenin 95 nci 
maddesine göre ileri sürdüğünüz fikre karşı
dır. Lütfen sizin de aynı noktaya sadık kala
rak konuşmanızı rica ederim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Başvekil cevap verirken bir 
noktaya temas ettiler; iradei milliyeye hepi
miz hürmetkarız, iradei milliyeyi Yüksek Mec
lis temsil eder, buyurdular. Elbette hepimiz 
iradei milliyeye hürmetkarız ama iradei milli
yeyi temsil eden Meclistir, Hükümet değil. 
Meclis icra makamında oturanların bu salâ
hiyetlerini iyi kullanıp kullanmadıklarını mu
rakabe etmek vazifesiyle mükelleftir. Biz de 
işte bu murakabe hakkını kullanıyoruz. Bu 
bizim en sarih hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar iktidarın organı olan „ 
gazeteler her gün dış matbuatın kendi ikti
darı lehinde yazdıklarını tıpatıp yazmakta
dırlar. Bunda mümsiklik etmezler. Burada bir 
Maarif Vekili sureti kafiyede yapılmaması lâ-
zımgelen bir şeyi yapar, bir memurun mahrem 
sicil dosyasını okur buna cevaz verilir. Be
nim okuduğum yazı yurda serbestçe giren ve 
hepinizin okuduğu, bildiği bir mecmuadan bir 
cümledir. Müsaade ederseniz, ben demin fik
rimi iyice ifade edememişim. Başvekilin 
bahsettiği madde şu : «Profesörlerin ve Or
dinaryüs profesörlerin tâyinleri, faküU 
te profesörler kurulunun kararı, senatonun bu
nu uygun bulması ve Millî Eğitim Vekilinin 
teklif etmesiyle müşterek kararla yapılır.» 
Bunda hepimiz beraberiz. Şimdi Millî Eğitim 
Vekilinin kendisine mevdu bulunan bu teklif 
keyfiyetini, Hükümetin murakabe keyfiyetini 
hüküm altına alan madde 14 ncü maddedir, 
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Bu maddede şöyle diyor, aynen okuyorum. 
«Millî Eğitim Vekili üniversitelerin başkanıdır. 
Bu sıfatla fakülte ve ona bağlı kurumları de
netler. Bu denetlemesini ünivetsite ve fakül
telerden gerekli hususları sormak, onanıma 
bağlı-tâyin de buraya girer - (değil sesleri, gü
rültüler) müsaade edin efendim, kendi anlayış 
ve görüşümüzü söylüyoruz. Siz de buraya ge
lir söylersiniz, 

REİS — Devam buyurun efendim. 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Onamına 

bağlı kararları onamak ve üniversite veya fa-
. külte kurullarının kararlarından gerekli gör

düklerinin yeniden bu kurullarda incelenmesi
ni istemek suretiyle yapar. 

Bakan, onandığı senato kararlariyle üni
versite ve fakülte kurullarının kabul edip uy
gulamakta bulundukları kararlardan uygun 
görmediklerini üniversitelerarası kurula gönde
rir. 

Bundan başka bir madde gösterin. Var mı
dır? Bu murakabenin başka türlü olacağına dair 
bir madde var mıdır! 

Bundan başka Muhterem Başvekil, Maarif 
Vekili hükümetin üniversiteler üzerinde muraka
be yetkisini gösteren başka bir hüküm göstersin
ler, fikrimi tashih edeceğim. 

Adliye Vekilinin cevabına gelince. Bendeniz 
bu cevapları dinlemiş bulunuyorum. Sayın Baş
vekilin metni tekrar etmesine lüzum yoktu. Ad
liye Vekili Cemiyetler Kanununa muhalif hü
kümler diyor. Arkadaşlar üzerinde frakı ile bil
gece toplantısından alınıp karakola getirilen do
çentin talebe cemiyeti ile alâkası yoktur. Bu ha
reket bütün talebe muhitlerini rencide etmekte
dir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Adam öldürürse ne olacak? 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Murad Âli 
Bey, hiç, olmazsa Memurin Muhakemat Kanunu
nu bilirsiniz, bunun adanı öldürme ile ne alâkası 
var?. 

Üniversite dâhilinde ışıkları söndürmek veya 
yakmak, derse girmek veya girmemek keyfiyeti 
ancak ve ancak disiplin cezasını mucibolur. (Gü
rültüler, beyanname sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, îzam buyurmayın rica ede
rim.. «Beyanname» buyurdunuz.. Yapılan tahki
kat ne oldu? 526 ncı maddeye göre sevk edildi. 

1956 0 : 1 
On lira para cezası.. (Soldan, olsun, on lira on li
radır, sesleri) 

REİS — Hükümet adına Celâl Yardımcı, bu
yurun. (Sağdan, ooooo sesleri) 

OSMAN BÖLÜK^AŞI (Kırşehir) — Geli
yor Beberuhi... ' 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Ben yalnız hukuki ve kanuni bir mese
leye temas edeceğim. Nüvit Yetkin bu işte tama-
miyle yanılıyor. Tmamiyle yanılıyor.. (Sağdan, 
gürültüler). 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Diyorlar 
ki : «14 ncü maddeye tevfikan... 
' NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bunun sözlü 
soru ile ne -alâkası var? 

REİS — Hükümet her zaman söz hakkına ma
lik olduğunu Riyaset mütaaddit defalar beyan et
mektedir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Dahilî Nizam
nameye göre Vekil ile sual soran arasında konu
şulur. 

REİS — Hükümete sual soranla, Hükümetin 
konuşması mümkündür. Dahilî Nizamnamenin 
87 nci maddesini tekrar ediyorum. Hükümet 
her zaman söz hakkına maliktir. Buyurun Celâl 
Bey. * 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Arkadaşlar, Hükümet kanunun bir mad
desini yanlış tatbik ediyor iddiasında bulunan 
Nüvit Yetkin'e cevap vereceğim ve bu iddiası
nın gayrivâridolduğunu ispat edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hükümetin 
mümessili Başvekildir, ancak onun cevap ver
mesi lâzımdır. (Sağdan; gürültüler) 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Ben de Devlet Vekiliyim, Başve
kil adına konuşuyorum. Niye telâşlanıyorsunuz? 
Çünkü cevabın altından kalkamıyacaksınız da 
ondan'". (Sağdan; gürültüler) Niye telâşlanıyor
sunuz? Müsaade edin de konuşalım. 

Nüvit Yetkin diyor ki : «14 ncü maddeye 
tevfikan üniversite senatosunun teklif ettiği ka
rarlar ya tasdik edilir, veyahut da üniversite
lerarası kurula gönderilir. Eğer tasdik edilmez, 
bekletilirse üç ay zarfında bu karar katîleşir, 
hüküm ifade eder.» 

Şimdi arkadaşlar; muayyen olan müddet 
içinde senatoya gitmesi mevzuubahsolan karar* 
senatoya gidecek karar mıdır, gitmiye-. 
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eek olan karar mıdır? 28 nci madde diyor ki ; ( 

pforesör ve ordinaryüs profesörlerin tâyinleri ; 
profesörler kurulunun seçimi ve senatonun uy- j 
gun bulması ve Millî Eğitim Bakanının - onamı 
değil - teklifi üzerine müşterek kararla yapılır. 
(Sağdan; iyi ya, sesleri) Şimdi bu tâyin Millî 
Eğitim Bakanının tasdikine iktiran eden bir şey 
değildir. Nasıl profesörleri, yönetim kurulu se
natoya teklif ediyorsa ,senato da nasıl Hükü
mete teklifte bulunuyorsa, Maarif Vekili de on
lar gibi teklif eder. Kim çıkaracak bu kararı? 
Müşterek kararname. Bu müşterek karar sena
toya gidecek kararlardan değildir. Madde bir. 

Nüvit Yetkin arkadaşımız bize şu tarzda bir 
emsali hukuki göstersinler. Bu, Devlet hayatın
da bir tâyin işidir. Bir sıfat, bir memuriyet ala
cak ve bir mevki iktisabedeeek. Dünyanın ne
resinde görülmüş ki, müşterek karar ile teessüs 
edecek bir hak, üç ay intizardan sonra kendili
ğinden katiyet kesbetsin? Böyle şey yok, Nüvit 
Bey. 

Gelelim 14 ncü maddeye... Dikkat buyuru
nuz arkadaşlar, 14 ile 28 i biribirine nasıl karış
tırıp işin içinden çıkmak istiyorlar. Hakikaten 
akıl ermiyecek bir ustalık... 

Şimdi 14 ncü maddenin bir de başlığı var
dır. ötekinde yoktur, ötekinde tâyin.. Bunun 
matlabıha ve bir de faslına bakmak lâzımdır. 
Şimdi 28 nci maddeyi vâzıı kanun, (profesör
lük ve ordinaryüs profesörlük) bağlığının yani 
faslının içinde tedvin etmiştir. (Sağdan; doçent, 
doçent, sesleri) Evet doçent, profesör olacak. 
(Soldan; gülüşmeler, alkışlar) 

Bakınız, 3 ncü bölüm fasıl 1 doçentlik, 3 ncü 
bölüm fasıl 2 profesörlük... 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Bu tâ
yin değil, terfidir. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — 3 ncü bölüm, fasıl 1 doçentlik. 
3 ncü bölüm fasıl 2, profesörlük ve ordinaryüs 
profesörlük. 17 nci madde alıyor, 28 ve müta-
akıp maddede bitiriyor. Ama 14 ncü madde 
böyle değildir. 14 ncü maddenin başında bir 
başlık var, orada diyor ki... 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Ben de oku
dum. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Okudun ama şurasını okumadın. 

NÜVtT YETKİN (Malatya) — (Hükümetin 
murakabesi) diye olan başlığını da okudum. 

.1956 0 : 1 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Hükümetin deneti faslı budur. 
Şimdi Maarif Vekâletiyle Üniversite arasında 
çıkacak olan ihtilâflar Üniversiteler Kuruluna 
gönderilmek veya bekletilmekle meriyet veya 
muteberlik iktisabetmesi işi murakabe mevzu-
undadır, tâyin mevzuunda değildir, işin bir ta
rafından alıp öbür tarafını bırakırsak mâna 
çıkmaz. Bakınız ne diyor : (Hükümet deneti; 
Millî Eğitim Bakanı üniversitelerin başıdır. Bu 
sıfatla üniversite, fakülte ve onlara bağlı kurul
ları hükümet adına denetler.) Bakınız tâyin 
yok. «Üniversitelerarası kurula başkanlık et
mek... Onanıma bağlı kararları onamak.» Tâyin
le ilgisi yok. «Üniversite kurullarının aldığı ka
rarlardan gerekli gördüklerini yeniden bu ku
rullara göndermek.]» Tâyin değil. Tâyinin ya
kasını bırakmıyalım, ipin ucunu kaçırdık mı işin 
altından çıkamayız. Tâyin işi ile diğer mesele
leri karıştırmıyalım. Şimdi gelelim son fıkra
ya : «Onanıma sunulan kararlar, en çok üç ay 
içinde onanır. Bu suretle onanmazsa, üniversi
telerarası kurula gönderilen kararlar onanmış 
sayılır^» 

Demek ki, üniversite ile, hükümet arasında, 
tâyin işinden gayrı birtakım kararlar, teklif-* 
ler olur. Bunların birçoğu, Üniverniteler Kanu
nunun diğer fasıllarında yazılı olduğu gibi, Ma
arif Vekâletinin tasdiki ile muteberiyet iktisa-
beder. Peki Maarif Vekâletinin tasdiki ile mu
teberiyet iktisabeden bir işi senato Vekâlete 
gönderirse vekâlet ne yapar? Vekâlet, tasdika 
seza bulmazsa iki türlü muamele yapar : Ya 
mucip sebepleriyle iade eder veyahut da Üniver
sitelerarası Kurula gönderir. Göndermezse üç 
ay sonunda muteber olur, meriyet iktisabeder. 

Görülüyor ki, 28 nci madde ile 14 ncü mad
de arasında gece ile gündüz arasındaki fark ka
dar bariz bir fark vardır. Ama Nüvit Yetkin bu 
farkı görmek istemiyor. (Soldan şiddetli alkış
lar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REÎS — Usulün nesi efendim? (Soldan, gü
rültüler) Müsaade buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) —- Efendim arz 
edeyim, §ayet usule uymazsa sözümü kesersi
niz. Celâl Yardımcı'ya usulsüz söz verilmiştir. 

REİS — Mehmet Hazer arkadaşımız Celâl 
Yardımcı arkadaşımıza Riyasetin usulsüz söz 
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verdiğini iddia ediyor. Dahilî Nizamnameyi lüt
fen tetkik buyursunlar. 87 nci maddenin birinci 
fıkrası diyor ki : 

«Müzakeratm başından sonuna kadar Baş- -
vekil veya onun adına bir vekil burada beyanı 
mütalâa eder.» Celâl Yardımcı arkadaşımız da 
'Başvekil adına mütalâa beyan etmiştir. Riyaset 
bu hususta bir usulsüzlük görmemektedir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Başka bir es-
foalbı mucibe arz edeceğim. 

REİS — Buyurun, Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, Makamı Ri
yasetin ifadesi o kadar doğrudur ki, Nizamna
me Hükümet mefhumu içinde işi ortaya koy
muş bulunuyor. Bu, mesuliyeti müştereke dola-
yisiyle bir vahdet teşkil ettiğimiz Hükümet 
mefhumundan anlaşılabilecek bir keyfiyettir, 
'bunda mucibi tereddüt nokta yoktur. 

Benim kürsüye gelişimin asıl söbebi, Nihad 
Reşad arkadaşımızın vaktiyle îstanlbul Demok
rat Parti Reisliğini yapmış olması hususunun 
hatırlatılmış olmasıdır. Nüvit Yetkin arkada
şımız bunu 'hatırlattı. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Ben söyle
medim. (Turan Güneş söyledi, sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet, Turan Güneş Bey hatırlattı, o hal-. 
de sözüm Turan Güneş Beye ve sizedir. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyuracak 
olursanız bu âdeta maddi hata mahiyetindedir 
ve Demokrat Partinin dört senelik muhalefette
ki bütün faaliyetlerinde başka hiçbir hâdise 
zikretmek mümkün olamamıştır. Bu da bizim 
ne dereceye kadar görüşümüze bağlı olduğumu
zu ispat etmektedir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İstanbul 
Belediye Meclisinde bugün yok mu? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade buyurun, sözümü kesmeyin, ko
nuşayım. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sinirlen
meyin, Beyefendi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Efendim, müsaade ediniz, 'burada nizam
nameden, mevzuattan, hürriyetten, demokrasi
den, her şeyden bahsederler, ondan sonra da 
hatibin sözünü kesmek için mütemadiyen uğra-. 
şırlar. Şikâyet ediyorum size beyefendiyi, öğ
renmek istemiyorsanız söylemem. 

. 1956 C : 1 
Nihad Reşad Bey, âdeta maddi hata şeklin

de, kimse farkında değil, hattâ heyecan içinde, 
kendisi dahi farkında değil, kanunun menettiği 
bir şeyi yapacak, tasaddi edecek cesarette 
değil, çok muhteremdir, kanunun menettiğini 
öğrenince, Üniversiteler Kanununun kendisinin 
parti reisi olmasını menettiğini duyar duymaz 
derhal ayrılmış, riyasetten mi ayrılmış, yoksa 
vazifeden mi, yanlış söylemiyeyim, ayrılmıştır, 
her iki halü kârda kanun hükmünü yerine der
hal getirmiştir. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, ben o zaman 
dikkatsizlik yüzünden Nihad Reşat Belger'in 
falan yerde profesör olduğunu mutlaka siciliyle 
bilmem lâzımgelmez. Reis seçilmiş, kanun hük
mü kendisine bildirilmiş, o da kanun hükmünü 
yerine getirmiş, öyle bir gaflete düştüğümüz
den dolayı özür dilerim, geçmiş zamanlar nam 
ve hesabına. Ama bu, Demokrat Partinin üni
versiteyi siyasi maksatlara alet etmek gayreti 
içinde bulunduğunun delilini teşkil etmez. Za
manında hatırlatılmakla derhal tashih edilmiş 
bir keyfiyettir. Ama bunun ötesinde sabah ak
şam gördüğümüz hâdise, üniversite muhtari
yeti, üniversite muhtariyeti diye hâdise çıkar
mak gayretidir. Gazetelerde makaleler yazılmak 
suretiyle o muhit kıyama teşvik ediliyor, dışar
dan, içerden hareketler yapılıyor ve bütün bun
lar , kanun çerçevesine sığdırılmak isteniyor. 
Şimdi müzakerelerin uzun sürmesinden bende
niz çok memnunum. Çünkü hukuki görülen id
diaların, hislere hitabeden kanun maddelerini 
birbirine karıştırmak suretiyle yanlış zehaplara 
sevk etmek gayretlerinin biraz da tetkik adese
sine tutulduğu takdirde bu derecelerde ayakta 
tutunamadığı hakikati uzun müzakereler neti
cesinde meydana çıkmıştır. 

Bir sual münasebetiyle Meclis kürsüsünden 
konuşulan husus, zannediyorum ki, mevcut ka
nunun hükümleri aleyhine müteveccih bir gay
ret değildir. Olsa olsa mevcut kanunun ya ade
mi tatbiki veya yanlış tatbiki hâdisesine inhisar 

. etmesi lâzım gelir. 
Bu müzakereler göstermiştir ki, bütün siyasi 

iddiaların, siyasi tahrik gayretlerinin ötesinde 
tam ve hukuki olarak meselenin üzerinde du
rulduğu takdirde, iddialar gayrivârittir, kanun
suzluk yoktur. Yapılan muamele, mevcut ka
nunların hükümlerine tıpatıp uygundur. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 
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REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Pek muhterem arkadaşlarım; Üniversiteler 
Kanununun 14 ncü ve 28 nei maddeleri birbirine 
karıştırıldı. Evvelâ bu ciheti tasrih etmek isterim. 
28 nci madde, 10 ncu ve 24 ncü maddelerle alâ
kalı yani öğretim üyelerinin seçimi ve uygulan
ması hakkındaki mevzu ile ilgili ayrı bir tüzük 
vardır. Binaenaleyh, Üniversiteler Kanunu, bu 
mevzuu 14 ncü maddeden tamamiyle ayırmış du
rumdadır. 

Üniversiteler öğretim üyelerinin seçilmeleri
ne dair Tüzüğün 15 nci maddesini okuyorum : 

«Profesörler Kurulunun kararı en geç üç gün 
içinde rektörlüğe bildirilir. Senato, Profesörler 
Kurulunun seçim hakkındaki kararını en geç bir 
ay içinde inceliyerek, uygun görürse, Üniversite
ler Kanununun 10 ve 28 nci maddelerine göre ge
reğini yapar.» 

Binaenaleyh, üniversite öğretim üyesinin se
çimi ve teklifi ile ilgili 28 nei maddeden 14 ncü 
madde ile her hangi bir şekilde münasebeti olma
dığı şu tüzükle sabit bulunmaktadır. Kanunu bu 
şekilde tebarüz ettirdikten sonra, konuşmamın 
başında da tebarüz ettirdiğim hususlara geliyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; üniversitelerle Maarif 
Vekâletini bağlıyan kanun sadece Üniversiteler 
Kanunu değildir, bir de 6435 sayılı Kanun var
dır. 

Muhterem Turan Güneş arkadaşımızla Muh
terem Nüvit Yetkin arkadaşımız 6435 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin Prof. Turhan Feyzi-
oğlu'na tatbik edildiği halde neden bu hâdise
lere sebebiyet veren Mehmet Köymen'e (kendi
leri onun makalesini okudular, ben de isim zik
redeceğim) tatbik edilmediğini sormakta ve hat
tâ şikâyetçi bulunmaktadırlar. 

Yani bir taraftan bu kanunun ikinci madde
sini bir profesöre tatbik etmekten mütevellit 
dâva, öbür tarafta aynı üniversitenin başka bir 
öğretim üyesine tatbik etmemekten dolayı şikâ
yet ediyor. (Tezat, sesleri) Binaenaleyh müta-
lâalarmdaki bir tezadı tebarüz ettirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Doçent Aydın Yal
çın hakkında neden Maarif Vekâletinin üniver
siteye yazı yazmadığı hususunda sorular sorul
du. 26 Ağustos 1955 tarihli yazıyla durum üni
versiteye bildirilmiştir, demin arz ettim. 
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TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Cevap aldınız 

mı? 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Devam

la) —• Kendi noktai nazarında ısrar etmektedir. 
Yani müddet ve-akademik hüviyet bakımından. 
Halbuki vekâlet üniversitenin başı olması dola-
yısiyle bir koordinasyon müessesesidir. Yani 
Üniversiteler Kanunu ve Tüzüğündeki doçent, 
profesör ve ordinaryüs profesörlerin tâyinlerin
de kullanılan ölçülerin ahenkli olması, farklı ol
maması ieabeder. Bunu koordine edecek mües
sese olması dolayısiyle Maarif Vekilinin tekli
finden geçer bunlar. 

Aydın Yalçın'in hâdisesine benzer bir hâ-' 
dişe görülmemiştir, onu açık olarak belirtmek 
isterim. Kaldı ki, demin de arz etmiştim, bunun-
dışında ayrıca usule aykırı cihet de mevcuttur. 
Binaenaleyh Muhterem Feyzioğlu açılış nutkun
da Üniversitenin muhtariyeti zedelenecek, diye
cek yerde bu mevzuda arkadaşının hukuki du
rumunu tetkik etmiş olsaydı vazifesini yapmış 
olurdu. 

Muhterem Turan Güneş arkadaşım suallerin
de, Üniversitede rektör olduğum zaman bir par
tiye kayıtlı olup olmadığımı sormaktadır. Peşi
nen arz edeyim ki, 1953 senesi Şubat ayında, he
nüz rektör değildim, Elektrik Fakültesi Dekanı 
idim, Taksim Bucağına kaydoldum. 1946 da ken
disinin de Üniversitede iken Demokrat Partiye 
kayıtlı olduğunu biliyorum. Fakat kayıtlı ol
duğu müddet zarfında Üniversitede aktif poli
tika yapmış mıdır? Yapmamıştır. 

Benim durumuma gelince: 
1953 Şubatında Demokrat Partiye kaydol

dum. Fakat 1954 seçimlerinden sonra mebus ola-' 
rak aranıza karışmak şerefine nail olduktan 
sonra Sivas Demokrat Parti Kongresine ilk de
fa iştirak ederek parti kapısından içeri girmiş 
bulundum. Bunu bilhassa itebarüz ettirmek is- ' 
terim. Üniversiteyi bizzat partizan ve politik bir 
anlayışın dışında tutmak için, namzeti olmama 
rağmen, Sivas'a gitmedim. Hattâ benim partiye 
girmem hususu kimse tarafından bilinmiyordu. 
Bu yüzdendir ki matbuat beni müstakil aday 
olarak göstermiştir. Binaenaleyh maksadım 
üniversiteyi ve ilmi partizan bir anlayışın dışın
da tutmak ve Rektör olarak her hangi bir şe
kilde misal olmamaktı. Bunun dışında bir hare
ketim varsa açıklasınlar, istanbul Radyosunda 
konuşma yapmam mümkün iken bunu dahi yap-
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madım ve vazifemin başında kaldım. Fazla ola
rak arkadaşlar şunu da yapmadım: Teknik Üni
versiteye bağlı olarak memleketin son derece 
muhtaeolduğu teknik okulun açılması sırasında 
yönetmeliğin bir maddesinden yani, 11 nci sı
nıftan değil de 10 neu sınıftan talebe alınması 
hususundaki kararı bahane ittihaz edilmek su
retiyle şahsım ve Üniversiteye karşı acılan kam
panya malûmdur. Bilhassa Dünya gazetesi bu
nu yapmıştır. 

O zaman Senato bir beyanname ile bu neşri
yata cevap vermek istedi. Teklif yapıldı ve 
şahsan mukavemet ettim, dedim ki : «Rektör 
mesuldür, fakat Senato mesul bir müessese de
ğildir. Beyannameden dolayı her hangi bir ha
ta zuhur edecek olursa, Senatonun uygun gör
mediği, tasvibetmediği bir cihet hâsıl olursa, 
ben istifa ederim, Üniversite kurtulur. Ama bu 
beyanname senato tarafından yapılacak olursa 
müessesenin üzerinde kalır. Çünkü senato bir 
müessesedir. Bu itibarla uygun bulmuyorum, 
beyannameyi ben vereceğim.» dedim. Nitekim 
verdim; arkadaşlar tatmin oldu. Bu beyanna
meden sonra senato bu beyanınıza iştirak etmi
yorum, deseydi, huzurunuzda derhal itiraf ede
yim ki, istifa edecektim. Bunu daha önce söy
ledim. Hâdise böyledir. Muhterem Feyzioğlu'-
nun açılış dolayısiyle Senatonun, Üniversitenin 
tasvibetmemiş olduğu, iştirak etmediği bir ko
nuşması dolayısiyle isabetsizliği, Senatonun için
de kendi arkadaşları tarafından istifa etmesi 
söylendiği ve istifa etmesi icabederken istifa 
etmemiştir. Bunu demin de arz ettim. Rektör ta
rafından iki defa telkin edilmiştir. Bu, bana da 
söylenmiştir. 

Binaenaleyh Üniversitenin tasvibetmediği ve 
hata işlediğini ifade eylediği bir Dekanın bu va
zife başında kalmaması gerekir. İstifa etmediği
ne göre dekan buradan ayrılmasını teinin mak
sadı ile Vekâlet emrine alınmıştır. (Alkışlar, kâ
fi, kâfi sesleri...) 

REÎS — Nüvit Yetkin (Soldan, ooo! sesleri.) 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümetin üç azasını dakikalar
ca burada yorduk. Ben yalnız bir noktaya te
mas edeceğim. Burada sormadığımız hususlar 
cevap mevzuu oldu. Bizim sorumuzda Aydın 
Yalcın'm neden terfi etmediği yoktur. Halbuki 
Sayın Başvekil ve yardımcısı uzun uzadıya bu 
mevzu üzerinde durdular. Aydın Yalcın'm tâ-
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yininin gecikip gecikmemesi, sadece Turhan 
Feyzioğlu'nun bir nutku dolayısiyle bahis mev
zuu oldu. O nutuktan bahsederken, Aydm Yal
cın'm terfiinin de senato kararı içinde olduğun
dan bahsettik. Yani demek istedik ki, Aydm 
Yalçın'm müddetini doldurup doldurmadığı, 
eserleri ve ilmî kifayeti olup olmadığının, hulâ
sa Aydm Yalcın'm terfii mevzuu senato kararı 
ve salâhiyeti içerisinde olduğu kanaatinde ol
duğumuzu ifade ettik. Burada dakikalarla Ma
arif Vekili verdiği cevabında, Aydın Yalçm'm, 
sicili şudur, müddetleri budur diyerek, izah et
tiler. (Soldan, gürültüler) Buna lüzum yoktur 
dedik. Senato bunu incelemiş, lâyık görmüş ve 
tâyin etmiş. Şimdi, Saym Celâl Yardımcı 14 ncü 
maddeyi aynen okudular. Senato kararları hak
kında, senatonun bilûmum kararları hakkında 
14 ncü madde, Hükümetin murakabe imkânla
rını yazmış. Bana lütfederler mi, bunu neresin
den çıkarıyorlar? Bu kararı birbuçuk sene ala-
koyınak salâhiyeti hususunu nereden buldu
ğunu? Bu mevzuu şimdi bırakıyorum. Maarif 
Vekilinin, bir üniversite üyesini teşkilât emri
ne alabilmesi için 6435 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyet, ancak kifayetsizliği sabit olduğu za
manda vekâlet emrine alına muamelesinin ya
pılabileceğidir. Mevzuu budur. Bunu sorduk ar
kadaşlar. Aydın Yalçın terfi etmiş, etmemiş, bu 
senatonun bileceği iştir, Maarif Vekilinin bile
ceği iş değildir. 

Turan Güneş arkadaşım, Turhan Feyzioğlu'
nun açış nutkunu okudu. Bu açış nutkunda 
dercedilen hususlar bir vekâlet emrine almaya 
ve sizin teşkilât emrine alma kanunu ile verdi
ğiniz salâhiyeti kullanmaya kâfi bir sebep de
ğildir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi Turhan Feyzioğlu'
nun vekâlet emrine alınmasını gerektiren se
bep, onun üniversite muhtariyetinden bahset-
mesidir, deniyor. Size bir karar okuyacağım. 
Ankara Üniversitesinin bir kararıdır ve 18 . I . 
1955 tarihinde Zafer gazetesinde çıkmıştır. Ba
kınız ne diyor : «Üniversite Kanunu, üniversi
te öğretim üyelerinin mesleke alınmaları ve tâ
bi olacağı disiplin cezaları ve meslekten çıka
rılmaları hakkında etraflı hükümleri ihtiva et
mektedir. Aynı kanunun 14 ncü maddesiyle de 
hükümetin denetlemesi mümkün kılınmıştır. 
Teşkilât emrine alma Kanununun ikinci mad
desi, hem Üniversiteler Kanununun ruhuna ted-
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vinindeki maksada uymıyan bir hükümdür. 
Üniversiteler Kanununun kurduğu sistemi boz
maktadır. Muhtariyeti geniş ölçüde zedelen
mektedir. Hem de üniversite mensuplarını di
ğer devlet memurlarından ayırarak teminatsız 
hale getirmektedir. 

Bu karar arkadaşlarım, üniversite senatosu
nun kararıdır. Bu kararı senato veriyor. Zafer 
gazetesi de neşrediyor. 1955 senesinde. Maarif 
Vekili bu kararı politika telâkki etmiyor da, bir 
arkadaşının profesörlüğünün gecikmesinden 
bahseden, üniversite muhtariyetinden söz açan 
dekanı politikayla iştigal etmiş sayıyor. Bunun 
(haksız), haklı olduğuna asla kaani değilim. 
(Soldan, ilk söylediğin doğru sesleri) Muhte
rem arkadaşlarım, ama demin Sayın Maarif 
Vekili intakı hak kabilinden kürsüden ifade et
ti : Bir üniversite mensubu iken politika ile iş
tigal etmiş. Bir partiye girmiş. Beyanat vermiş. 
Senatoya, «beyanatı ben vereyim, İcabı hal is
tifa ederim» demiş. Şimdi Turhan Feyzioğlu'-
nun Mehmet Köymen'e cevap vermesi, profe
sörler kurulunun arzusu ile olmuştur. Profesör
ler kurulu Mehmet Köymen'in yazılarının fa
kültenin şahsiyeti mâneviyesini rencide ettiğini 
ihsas etmiş. Turhan Peyzioğlu buna istinadede-
rek beyanat vermiş. 

Ne demiş arkadaşlar? Yaptığı beyanatı Za
fer gazetesinde gördünüz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan Ni-
had Reşad Belger'den bahsettiler, Nihad Re'şad 
Belger"hakkmda bir hata oldu gibi bir şey söy
lediler. Ai buyursunlar, yalnız Nihad Reşad Bel-
ger'den ibaret değildir, birçok partiye^kayıtlı 
vardı. Arkadaşlarım, Demokrat Partinin safla
rı içinde, Turan Güneş bizzat orada kayıtlı bu
lunduğunu söyledi, Maarif Vekili fakültede 
iken partiye kayıtlı olduğunu söyledi. Bir siya
si partinin Genel Başkanı hakkında en ağır bro
şürü bir profesör arkadaşımız yazmıştı, bu ar
kadaş şimdi de aranızdadır. İstanbul Üniversi
tesinde bulunan birçok asistan, doçent belediye 
seçimlerine, Meclisi Umumi seçimlerine iştirak 
etmişler ve kazanmışlardır. (Belediye seçimi si
yaset değil sesleri) Belediye seçimleri siyaset 
değil mi? Belediye seçimleri siyasettir, ne yapı
yorsunuz? (Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar buna mukabil size Turhan Fey-
zioğlu'nun istifa mektubunu okuyorum. (Soldan, 
lüzum yok, sesleri) 
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REÎS — Nüvit Bey istifa mektubunun okun

masına lüzum yok. (Soldan, gürültüler) 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Arkadaşlar, 

peki okumıyayım. Demin burada Başvekil tara
fından ithamlara mâruz kalan arkadaşların 
hangi partiye kayıtlı oldukları burada beyan 
buyurulsun, ben mahçubolacağım. (Sağdan, al
kışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan- • 
bul) — Muhterem arkadaşlarım; vaziyet bütün 
açıklığı ile meydanda olmasına rağmen Nüvit 
Yetkin arkadaşım tekrar konuşmak suretiyle ve 
hâdiseyi iğlâka çalışması üzerine, kaç defa kür
süye gelirse gelsin, mutlaka sarahati burada teb-
yin ettirdikten sonra ayrılmanın doğru olacağı 
kanaatini taşıyarak huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi hâdiseyi iğ-
lâktan tecrit ederek, basite, özüne ve esasına 
irca edelim. ' Nüvit Yetkin der ki, Üniver
siteler Kanununun 14 ncü maddesi tat
bik edilmek lâzımdır. Biz de deriz k i ; 
14 ncü madde değil, 28 nci madde tatbik 
edilmek lâzımgelir. Sualin esası ise, kanunsuzluk 
var mı dır, yok mudurun ortaya çıkarılmasıdır. 
Binaenaleyh iddialar bütün iğlaktan . tecrit edil
diği takdirde hâdise buraya müncer oluyor. 
Yani hâdisemizde tatbik edilecek 14 ncü mailde 
midir, 28 nci madde midir? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sîz hep Ay
dın Yalçın'dan bahsediyorsunuz, bizim sualimiz
de bu yok. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Bakınız sarahatten kaçıyorsunuz, si
zin burada aynen ifadeniz var. 

Diyorsunuz ki vekil birbuçuk seneden beri 
onamamıştır. 

Üç ay onanmıyan kararlar katiyet kesbeder, 
tatbika konur. Bu ifade ile tatbiki lâzımgelen 
maddenin 14 ncü madde olduğu sarahaten ifade 
edilmiş oluyor. 

Sizin iddianızı aynı yoldan gitmek suretiyle 
cerh edeceğim. 14 ncü madde tatbik edilmiş 
olsa idi, Senato, üç ay onartmadığı takdirde va-
cibüttatbik karar muvacehesinde kalacak, ve bu 
takdirde profesör olması lâzımgelecekti. Bu asla 
mevzubahsolmadığına göre, iddia tamamen 
bâtıldır, 
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Şimdi müsaade ederseniz iekrar arz ediyo- j 

rum. 14 ncü madde umumi bir maddedir. Vekilin 
denetlemesi vazife tâyini maddesidir, profesörle
rin tâyin maddesi hususi maddedir. 

Hâdisemize tatbiki lâzımgelen madde 28 nci 
maddedir. Bu 28 nci madde der ki; «profesörler, 
ordinaryüs profesörlerin tâyini.» İşte bakınız 
mevzuumuz tam bunun içindedir. Bunun dışın
da mütalâa etmeye imkân yoktur. Bir 
kanunsuzluk nasıl iddia olunabilir ? Pro
fesörlerin tâyinlerinin, fakülte profesörler 
kurulunun seçimi, Senatonun uygun bulması 
ve Millî Eğitim Vekilinin teklifi üzerine müş
terek kararla yapılır. Bilirsiniz ki; tâyinlerin 
hepsi ya Vekiller Heyeti karariyle ve yahut 
üçlü imza ile yapılır. Senatonun teklifi üzerine 
bu tâyinin mabihüttatbik bir hale geleceğini 
nasıl tasavvur edebilirsiniz? Burada vaziyet aşi
kârdır. Takdire taallûk eden hususlarda siz ve 
biz istediğimizi söyleriz. Tatbik eden insanlar 
mesuliyeti deruhde etmek suretiyle karar alırlar. 
Bunları beğenmiyebilirsiniz. Bunda da haklısı
nız. Çünkü salâhiyetinizi kullanmışsınız. Ama 
kanunun maddesinin.tatbik edilmediği veyahut 
kanunun bozulduğu hususuna gelince; iddianız 
tamamen yanlıştır. (Soldan alkışlar) 

. REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, hâdiseye vuzuh gelsin diyor, Baş
vekil... Benim bildiğim; ne Nüvit Yetkin'in su
alinde, ne bendenizin sualinde ve ne de Tahir 
Taşer'in sualinde Aydın Yalçm'm profesörlüğü
nün tasdiki falan, gibi uzaktan yakından Ay
dın Yalçın'a temas eden hiçbir husus mevcut 
değildir. Yalnız müzakere uzadıkça muhterem 
Başvekil meseleyi o tarafa, bu tarafa götürü
yor ve zaman zaman benim tamamiyle cevabsız 
kalan 5 bent halindeki suallerimin bâzılarını 
geçerken cevaplandırıyor. Binaenaleyh meseleyi 
vuzuha getirmek istiyorsak Prof. Dr. Turhan 
Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması mesele
si üzerinde durmamız lâzımdır. Aydın Yalçın'm 
profesörlüğü meselesi üzerinde değil, işin esası 
bu noktadadır. 

Kanuna uygunluk veya uygunsuzluk mese
lesine gelince: Yüksek Meclis, ne Devlet Şûra-
sıdır, ne de Temyiz Mahkemesidir. O, siyasi bir 
organ olarak, millî bir murakabe organı olarak; 
yapılmış bir tasarrufu yerinde olup olmadığını 
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tetkik etmekle mükellef ve bununla salahiyetli
dir. 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 
— Hayır. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 
Maarif Vekili arkadaşım «hayır» diyor. Arka
daşlar, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün
den beri Yüksek Meclisin salâhiyetlerinin hiç
bir kanunla bir Hükümete devredilmesi imkânı 
derpiş edilmemiştir. Bu meclis burada bulun
duğu müddetçe Hükümet, tasarruflarının hesa
bını, takdirinin neye istinadettiğini burada açık-
lıyacaktır, arkadaşlar. (Sağdan; bravo sesleri, 
alkışlar)- Bu Meclis bir Hükümete bir salâhi
yet verdim diye bunun tatbikatı üzerinde dur
maktan asla ve kat'â vazgeçmez arkadaşlar. 
Bunu böyle bilmek iâzımgelir. (Sağdan; alkış
lar). 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — 
Yüksek Meclisin, sizin ikazınıza ihtiyacı yoktur. 
(Soldan; bravo, sesleri) 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) —'B i r parlâ
mentoda meclisin hakları müdafaa edildiği za
man zatiâlinizin yaptığı gibi müdahale edilmez, 
beyefendi; (Sağdan; kuvvetli alkışlar) 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Büyük Mec
lisi sizi alkışlamak vazifesiylede mi mükellef 
tutuyorsunuz? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Aman efen
dim; vazifeniz her halde yerinizden bağırmak 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bu mesele böyle. Şim
di işi hukuki cepheden mütalâa etmek lâzım-
gelirse; tatbik edilen kanun 6435 sayılı Kanun
dur. Onu burada arz ettim. Bu kanunda reha
vete düşmüş memurların tasfiyesine ait hüküm
ler vardır. Binaenaleyh meseleyi idare hukuku 
bakımından incelemek lâzımgelirse bir defa 
maksatta hata vardır. Daha doğrusu karar bü
tün unsurları bakımından sakattır. Ne Maarif 
Vekili, ne Başvekil, hiçbir arkadaş bu tasarruf
larının sebebini burada vuzuhla ispat etmek im
kânına sahibolamadılar. Siyasal Bilgiler Fakül
tesi bir açılış töreni yapmış. Buna kimse ses çı
karmamış. Başka sebeplerle - hâlâ daha bu kürsü
den vuzuhla söylenmiyen başka sebeple - -vekâ
let emrine alma yoluna gidiliyor. Ama sonra
dan açılış töreni s'^fcebolarak gösteriliyor. 
Vapur hareket etsin, istim sonradan gelsin... 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bir idari tasamı-
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f un sebebinin önceden tahakkuku ve bilinmesi 
lâzımdır. 

Kaldı ki, bendeniz arz ettim, Siyasal Bilgi
ler Fakültesinde her sene açılış töreni yapılır 
ve Maarif Vekili oraya davet edilir. İhtimal ki 
geçen sene bu açılışta bulunmuşlardır. Meselâ 
bu sene, Ankara Hukuk Fakültesi de açılış tö
reni yapmıştır. Binaenaleyh bütün bunları bu
rada söylemeye ne lüzum var? Bunlar basit 
şeyler. • -

Şimdi, bir vesileyle Maarif Vekili 1953 sene
sinde Demokrat Parti Taksim Ocağına kaydo-
iunduğundan bahsetti. Arkadaşlarım, Başvekil 
çıkıyor, Grupunda izahat veriyor, diyor ki; bâzı 
profesörler siyasi partilerle irtibat halinde ol
duğu görülerek bu hususta tedbirler alınacak
tır. Neymiş bu irtibat, bu bağlar? 

Arkadaşlarım, bir partiye âza olmaktan da
ha açık irtibat olur mu? (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) Benim bildiğim yegâne hukuki irti
bat âza olmaktır. Bunun ifade ettiği mâna şu 
olsa gerektir : Evet, Maarif Vekili Demokrat 
Partiye kaydolundu, Turan Güneş kaydoldu, 
biz iktidar partisiyiz. Muhalif partiler iktidarı 
tenkidederler, zedelerler, onun için profesörler 
oraya olsa olsa âza kaydolunurlar. 

Arkadaşlar, ben kendi şahsımdan bahsedeyim. 
Bendeniz 1946 senesinde Demokrat Partiye kay-
dolduğum zaman ne doçenttim, ne bir şeydim, 
sadece bir asistandım. Üniversiteler Kanununun 
üniversiteye muhtariyet ve. teminatı altında bu-
lunmıyan, asistan olarak bu haklara sahibolmı-
yan bir adamdım. Kandıra'nın Şeyhler nahiye
sinde Hoca köyünde göğsümde Demokrat Par
tinin rozeti olduğu halde Nihat Erim ve İsmail 
Rüştü Aksal'ı, «Buyurun, hoş geldiniz, ben, De
mokrat Parti adına sizleri karşılıyorum» diye
rek karşıladım; (Soldan, gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, madem yapılmamak lâzım-
gelirdi, o zaman beni neden partiden ihracetme-
diniz? (Sağdan, gülüşmeler) İhracetınediniz, 
hem de, aferin Turan Güneş, diye beni alkışladı
nız. 

Nihad Reşad Belger meselesine gelince; mad
di hata imiş. Başvekilden rica ediyorum, bu mad
di hata karşısında, «Bu, kanunlara aykırıdır, 
lütfen istifa edin» diye Nihad Reşad Belger'e bir 
mektup gönderilmiş midir? Bu mektubu ibraz 
edebilirler mi? (Soldan, «Bunun sualle ne alâka
sı var?» sesleri) * a 

im a: ı 
Kaldı ki, arkadaşlarını, kanun müsaade "edi

yor veya kanun müsaade etmiyor. Üniversite 
hocalarının faal siyaset yapmamalarını program
larının aksi hükmüne rağmen istemiyorlardı* ise 
koca İstanbul'da başkanlık yapacak, Nihad Re
şad'dan başka kimse bulamadılar mı " 

Kanun cevaz veriyor veya vermiyor,. şu hata 
bu hata, - her halde maddi hata Nihad Reşad'm 
profesörlüğünde değildir - kendisi bir parti baş
kanlığına getirilmiş midir, getirilmemiş midir? 

«Belediye meclisi faal politika yeri değildir» 
diyorlar. Muhterem arkadaşlarım, benim bildi
ğim bu yerler tamamiyle "faal politika yerleridir. 
Aksini iddia-edene rastlamadım. 

Şimdi her hangi bir profesör bir muhalefet 
partisinin ocağına kaydolunursa kendisi siyasi 
partilerle irtibat haline gelecek midir, gelmiye-
cek midir? Kendileri Demokrat Partiye bu ka
yıtları yapmakta devam ediyorlar. Hattâ Zafer 
Gazetesi - şimdi nüshasını bulamadım, istenirse 
takdim ederim - beş profesör daha Demokrat Par
tiye kaydoldu diye bundan bir iftihar payı çı
karmaya çalışıyor. Vekil diyor ki, bu ne biçim 
şey. Hem Turhan Feyzioğlu'nu vekâlet .emrine 
aldınız diye tenkid ediyorsunuz, hem de Mehmet 
Köymen'i almadınız diye tenkid ediyorsunuz. 
Biz Mehmet Köymen'in vekâlet emrine alınma
sını istemiyoruz. Fakat kendilerinin prensiple
rinin mantiki neticelerine katlanmaları lâzımdır. 
Turhan Feyzioğlu'nu vekâlet emrine aldıran pren
sip neye Mehmet Köymen'e tatbik edilmiyor? Hat
tâ 6435 sayılı Kanunu bu şahsa tatbikte sebep de 
vardır. Kendi fakültesinin dahi maaşını yükselt
mediği, ilmî kifayetini yeter bulmadığı Mehmet 
Koymen bu kanuna tâbi tutulsa yeri vardır. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Burada olmıyan bir arkadaş hakkında böyle ko
nuşamazsın. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi bunu 
açıkça söylesinler. Mesele ortada:"Bizim kararı 
değiştirmemize imkân yoktur. Siz ister bu kararı 
tasvibeder, ister etmezsiniz". Yalnız, demokrasi 
efkârı umumiye önünde oynanan bir oyundur. 
(Soldan, oooo sesleri) Siz de biz de'söyleriz, en 
nihayet efkârı umumiye bu mevzuda hakli kim,--
haksız kim, karar verir. Turhan Feyzioğlu'nun 
vekâlet emrine alınması doğrudan doğruya siyasi 
sebeplerdir. 6735 sayılı Kanun, siyasi sebeplerle 
»tatbik edilemez. Maarif Vekili o sebepten bu se-
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bebe geçip duruyor; fakat hakiki sebebi söyle-
a ı iyot ' : 

Adnan Bey bunların siyasi partilerle alâka
sını gösteren bir delil gösterememiştir, Falan 
adanı, falan partide kayıtlıdır, falandan talimat 
aldı, bunu yaptı, şunu yaptı. Bunu ispat etmek 
gerek... Söyle de göreyim... (Sağdan, alkışlar) 

R E İ S — Başvekil, buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES istan

bul) ~ Muhterem arkadaşlarını, evvelâ bizi 
millî iradenin mümessili olan Büyük Millet Mec
lisinin hak ve salâhiyetlerini tahdidedici mahi
yette bulunmakla itham etti. Bunu tamamiyle 
reddediyorum. Biz takdir hakkına taallûk eden 
hususların bu kürsüden konüşulmıyacağı iddi-
asnda bulunmadık. Dört seneden beri cereyan 
eden müzakereler bunun bir.delilidir. Arkada
şım diyor ki, kanunsuzluk yapılıp yapılmadığı 
üzerin4e durulmaz,, takdir hakkının nasıl kul
lanıldığı üzerinde durulur, diyor. Hata. bura
da. Kanunsuzluk yapıldığı için neden Büyük 
Millet Meclisi meşgul olmasın? Neden Büyük 
Milleti Meclisinin asli salâhiyetini, Nizamname 
mucibince tâyin edilmiş olan salâhiyetini niçin 
nehyediyorsunuz? Yanlış anlamadımsa hâdise 
budur. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yanlış anla
mışsınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Neden! Kanunsuzluk vâki midir, değil 
inidir hususuyla meşgul olmaz, takdir hususuyla 
meşgul olur, dediniz. Eğer ifadeniz böyle ise 
hatalısınız. 

Şimdi diğer meseleye geçiyorum. Yani si
yasi bir parti ile irtibat tesisi, yani siyâsi par
tinin âzası olmak, siyasetle meşgul olmanın de-
iilhıi teşkil eder mi, etmez mi? Bir siyasi parti 
ile irtibat tesis etmek, ona intisabeylemek, siya
setle meşgul olmanın delilini teşkil eder. Bil
hassa o profesör intisabettiği parti hakkında ta
lebelerine telkinlerde bulunursa. İşte bu sebep
ten dolayıdır ki, vekil takdirini kullanarak ve
kâlet emrine almıştın*. (Soldan; bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

REİS — Efendim, 4,5 saatten beri 3 sualin 
cevaplandırılması ile Yüksek Heyet meşgul ol
maktadır. Turan Güneş arkadaşımızın da be
yan buyurdukları gibi, Riyaset, söz istiyen ar
kadaşlarımızın suâl dışına çıkmış olmaları neti
cesinde, burada yalnız ileri sürülen fikirlere 

nuıkabil fikir beyan edilmesi için sos vermeye 
devam etmiştir. Şu anda Başvekilden sonra bir 
tek milletvekiline söz vermek suretiyle müza
kereye son vereceğim. 

Buyurun Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Turhan Feyzioğlu'na atfedilen hu
sus, muayyen bir meselede vekâletin kararını 
tenkid etmesi, yaıü bu kararından üzüntü duy
duğunu ifade etmesidir. Bunun bir siyasi par
ti, ile ne alâkası vardır» Bunun neresi siyaset
tir? Bir defa bu hususun tesbiti lâzımgelir. 

İkincisi, Adnan Bey diyor ki, siyaset okut-
mıyaeağım. Eğer Adnan Bey Tİirfciye'yi me
deni bir memleket olarak muhafaza etmek is
tiyorsa, profesörler bal gibi siyaset okutacak
tır. (Sağdan, alkışlar) Profesör Preion'un dün 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde vermiş olduğu 
konferansı dinlemiş olsalardı, bir Paris Hukuk 
Fakültesi profesörünün Fransız hükümetlerinin 
inmesi veya çıkması mevzuunda veya hükü
metlerin hatası veya savalbı üzerinde neler söy
lediğini işitmiş olurlardı. 

Turhan Feyzioglu, bunları dahi söylememiş
tir. Binaenaleyh siyaset yapıyor yolundaki id
diaları yanlıştır. Turhan Feyzioğlu'nun bir si
yasi partiye uzafktan yakından alâkası olduğu
nu ispata dahi burada yanaşmamışlardır, bunun 
tesbitinde efkârı umumiye bakımından fayda 
vardır. Karar haksızdır. Ben Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kanunun uygunluğunu veya ay
kırılığını tetkik edeme^^emedim. 

Ben, Büyük Millet Meçlisi Şûrayı Devlet 
değildir, Temyiz değildir, dedim. Nitekim .Da
hilî Nizamname öyle meselelerin bu mercilerde 
halledilmesini âmirdir. Ben, kanuna uygun ol
sa dahi, takdir salâhiyetini kaza mercileri tet
kik etıiıiyeeeğî için, takdire taallûk eden hu
susların da burada Mecliste konuşulabileceğini 
söyledim. Mutabakat halinde miyiz efendim? 

BAŞVEKİL ADNAN MEİNDERES (İstan
bul) — Demin söyledik. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Binaenaleyh 
benim söylemediğim sözü bana atfetmeyin; (Sol
dan, söyledin söyledin sesleri) Bizim asıl mese
lemiz Turhan Feyzioglu siyaset yapmış mıdır; 
yapmamış mıdır.. Katiyen siyaset yapmamıştır. 
(•Soldan, gürültüler ve daha nasıl yapacak ses
leri) Buraya kadar zabıtlarda tesbit edildi. Bun
dan sonrasını da millet bilir, arkadaşlar. 
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REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Müsaade ederseniz, iki cümle ara ede
ceğim. Şu noktanın tesebbüt etmesi lâzımdır. 
kendi nam ve hesabına istediği 'kadar siyaset 
yapabilir. Bugün profesör, l>elediye âzası ol
makla, partilere kaydedilehilmekle, fiilen bunu 
sabit hale (koymuştur, tatbikat bundan, ibaret
tir,'bunda şek ve şüphe yoktur. 

Fakat vatan evlâdını, siyasi kanatlenne gö
re, onlar üzerinde terbiyeci nüfuzunu kullan
mak, onlara numara verme nüfuzunu kuHau-
maJk, onların genç, körpe dimağlarına türlü su
rette nüfuz etmek suretiyle gündelik politika
nın mahkûmu haline getirmekle, oyuncağı hai
line getirmekle, bizim takdirinıizce, kanunun 
menettiği sahaya girmiş oluyorlar, onun için 
vekâlet emrine aldık. Bir profesör bir partiye 
girmiştir diye vekâlet emrine almıyoruz, bele
diye âzası olduğu için, şehir işlerinde çalışıyor, 
politika yapıyor diye vekâlet emrine almadık. 
Ama gündüz külâhlı, gece silâhlı, gençlerimizi, 
çocuklarımızı ellerine alacak, kendi siyasi ka-
natlerine göre sabahtan afkşama kadar telkin al
tında bulunduracaktır. Sonra kalkıp ilim na
mına vaızlar vereceklerdir. Bunun birçok mi
salleri vardır, arzu ederseniz bu misalleri ge
tirebiliriz. (Sağdan, buyurun getirin sesleri) 
Artık yeter. Şimdi tekrar tasrih ediyorum, bu 
profesör arkadaşımızın üniversitedeki faaliyeti, 
bizini kanatimizee, faal politika sahasına gir
miştir. Çocuklarımıza ^eııdi kanatl erini telkin 
etmiş ye bunları birtakım ayaklanmalara teş
vik etmiş olduğu için, takdir hakkımızı kullan
dık. Demokrasinin icabı, 'bu gibi müesseselerde 
tarafsız olmaktır. Demokrasinin şaşmaz bir un
suru, şaşmaz bir esâsıdır bu. Binaenaleyh, pro
fesör, profesörlüğe istinadederek üniversite 
içerisinde çocuklarımızı, kendi fikirlerine imale 
için kendi nüfuzunu, baskısını kullanamaz. Üni
versitenin içi siyaset yeri değildir. Biz bunu 
böyle anladık, bu sebeple takdir hakkımızı kul
landık ve vekâlet emrine aldrk. (Boldan, alkış
lar) 

REİS — Söz Turan Güneşindir. 
Turan Güneş, yalnız cevapla iktifa etme

nizi rica ederim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ondan hiç 

şüphe etmeyin. 
Arkadaşlarım, Meclis beş saattir bu meseleyi 
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müzakere ediyor. Bendeniz Ba$yefaili bir<şok defa-

* 1ar davet ettim, dediknki; «Bû prefeşeklerin, do
çentlerin, onun söylediği gibi, fakültede talebeleri 
kendi kanaatlerine .göre zehirlediğini ispat 
edebilir mi, böyle bir şey yaptıklarını uzaktan 
yakından ispat edtebjiir mi? Bir delil Üerd şüysüu» 
Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine- alınma
sı için resmî yazılarda ileriye sürülen tek de
lil Siyasal Bilgiler Fakültesinin açılış törenin
de söylemiş olduğu nutuktur. Turhan Feyzi-
oğlu, Aydın Yalçın veya diğer arkadaşları
nın fakültede vâkıjıer hangi bir'konüşmâlan 
sırasında * talebelere ^Demokrat Parti İyi veya 
kötüdür, Halk Partisi şöyledir veya böyledir, 
Hürriyet- Partisi şudur diye her hangi bir 
şey söylediklerini gömüşler midir? Bunun dı
şında bu arkadaşlann hangi derslerinr han
gi usullerle takibederek bu kabil unsurları 
meydana çıkarmışlardır? Fakültelerdeki genç
lerin tedrisi bir kontrole tâbi tutulmuyorsa üni
versitelerin yatakhanelerinde3 polislerin yatmak
ta olduğunu ne şekilde kabul' etmek lâzımge-
l i r r • " v ' • • - ' • • " • ; • • • • ' : - v - ^ : * • • • • • . • • 

Turhan Feyzioğlu*nun ve Aydın Yalçın Jın 
yazdıkları, söyledikleri meydandadır; Bir ikti
sat hocası için «MeMlekette falan şeyde şöyle 
yapmak 1 âzımgelirdi» demek onun tabiî hakkı
dır. Üniversiteler; ilmin, hakikatlerin münaka
şa edildiği yerdir. Biı* doçent çıkar, muhalif 
parti şöyledir, böyledir, der poHtikâ sayılmaz; 
diğer bir profesör çıkar, memleketin büyük kal
kınma içinde olduğunu söyler, politika sayıl
maz, güzel. 

Bizim noktainazarımıza göre bi& böyle söy-
liyeni de öyle söyliyeni de kabul ı ediyoruz, 
bunu onların tabiî hakkı olarak tanıyoruz, gö
rüşümüz bu. 

Kendi görüşlerinin tabiî'neticesi olarak leh
te konuşan da aleyhte konuşan da takıbetnıe-
leri lâznngelir. Bununla beraber itham ettik
leri hoca arkadaşların Demokrat Partinin aley
hinde, Hürriyet Partisinin> falan partinin le
hinde söyliyenlerij varsa ç^ r i ş ın la r -Eğerbu 
kabîl beyanlar olduğu halde, sadeee Turhan Fey* 
zioğlu 'nun vekâlet emrine alınması için baha
ne olarak söylemiş,olduğu nutuk gösteriliyor
sa, bu da söylediğim gibi tasarrufun, esasında 
ve takdirinde, yersiz olduğu ve iptali İâzımge-
len bir karar olduğunu göstermekten başka bir 
şeye yaramaz. 

~ f i « -
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REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; derslerde parti 
tesiri yapılıyor mu, yapılmıyar mu meselesi ba
his mevzuu olurken, sanki ben derslerde parti 
propagandaları yapılıyor iddiasını serd etmi
şim gibi... (Sağdan biraz evvel öyle dedin ses
leri) 

Böyle olursa diye kaide vaz'ettim. Çünkü 
konuştuğumuz mesele tamamen objektiftir. Ya
ni bir partiyle münasebet tesis etmenin, siya
setle uğraşmanın hangi neviden siyasetle uğra
şıp uğraşmıyacağını tedvik eden bir kaideden 
bahsettim. Şimdi kendisi diyor ki; tedrisata po
lis vasıtasiyle nüfuz etmişler ve onları kontrol 
altına almışlar, felâkettir, şudur, budur filân.. 
Bunu külliyen reddediyorum. Büyük şeref du
yuyorum ki, üniversitede ne tedris ederler bil
mem, kapısından bakmış, kulağımı vermiş de
ğilim, katiyen ve katibeten.. Ama kendisi di
yor İfi, bir profesör kalkar, muhalefet zalimdir 
der. Demek ki kendilerinin gestapo teşkilâtı 
var, bunları biliyorlar. Bu ne biçim şey.. (Sağ
dan gürültüler^ Telâşlanmayın, ne oluyorsu
nuz? (Sağdan, gazeteler yazıyor sesleri) De
mek ki gazeteden öğrenmişsiniz, ben de bilmi
yorum, siz de bilmiyorsunuz. Üniversitede ne 
okuturlar bilmem, hükümet dönüp bakmaz. 
Yalnız üniversite profesörlerinin vicdani hare
ket etmelerini, kendi hususi tandanslarına gö
re tedrisat yapmalarım, objektif usullere göre 
tedrisat yapmalarını, hele çocukları gündelik 
politikaya alet yapmaya çalışmamalarını bizzat 
ismet Paşa 1950 nutkunda söylemişti. 

ikinci meseleye geliyoruz : Arkadaşımız 
diyor ki; «takdir hakkını burada müzakere ede
riz. Fakat kanuna uygun olup olmadığını bu 
kürsüde münakaşa etmememiz lâzımgelir.ı» Ve 
delil olarak da «burası Şûrayı Devlet mi ? Tem
yiz Mahkemesi mi?» Diyor. Fakat bu ölçüyü 
kendi iddiası hakkında kullanmıyor. Çünkü 
kendi iddiasmca «delilleri buraya getirin» di
yor. Buraya şahit mi getirelim? Buraya delil 
mi getirelim? Burası Şûrayı Devlet mi? Bura
sı Temyiz Mahkemesi mi? (Soldan bravo sesle
ri, alkışlar) Demek ki kendi işlerine gelince 
şöyle, gelmeyince böyle. Kendilerine gelince 
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böyle, bize gelince şöyle. 

REÎS. — Nüvit Yetkin. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim söz 

sırası benimdir. 
RElS — Nüvit Yetkin daha evvel söz iste

miş bulunuyor, Beyefendi. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Arkadaşlar; 

mevzuu Sayın Başvekil soru mevzuuuun dışına 
çıkararak kanunun tatbik şekline getirdi ve 
uzun konuşmalar yaptı. Biz buraya üç tane 
soru getirdik; Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet 
emrine alınması hakkındaki sebepleri sorduk. 

REİS — Nüvit Bey; müsaade buyurun. 
Mevzuun dışına çıkmıyrak, o şekilde konuşunuz. 
(Soldan; kâfi sesleri, sağdan; devam sesleri) 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; siz salonu terkedebilirsiniz. Sözle
rim zapta keçiyor. 

Biz tekrar ediyoruz; 6435 sayılı Kanunu 
tatbik eden Maarif Vekilinin hakkı takdiri yan
lıştır. Kanaatimiz, bu takdirin yanlış olarak 
tatbik edildiği merkezindedir. Zira Üniversite 
Kanununun disiplin cezaları ve üniversite men
suplarının faaliyetlerinden dolayı tatbik edile
cek 49 neu maddesi vardır. Bu cezaların tatbi
ki, ceza tâyini senatoya bırakılmıştır. Bunun 
dışında kaabiliyetsizlik ve ehliyetsizlikten baş
ka bir sebeple 6435 sayılı Kanunla vekâlet em
rine alınamaz bir profesör, bu bir. Demin Baş
vekil burada söylediler, esaslı sebep şimdi mey
dana çıktı. Resmî yazıda bu sebep başka idi, 
vekilin burada söylediği sebep daha başka idi. 
Başvekil bunu tamamladılar. Günlük politika
yı çocuklara yaymaktadırlar, diyor. Bunu as
la kabul etmiyoruz arkadaşlar. Buraya bir de
lil getirsinler. Bir beyanlarını okusunlar. Bu
nu yapmamışlardır. Bunu yapmadıkça profe
sörlerin çocuklara günlük politikayı yaydıkla
rını iddia edemezler. Demokrat Partiye girdi
ğini burada iftiharla söyledikleri bir profesör 
dâhil olduğu partinin prensiplerini çocuklara 
yaymıyor da, hiçbir partiye mensubolnııyan bir 
-profesör sadece çocuklara nasıl hareket etmele
ri lâzımgcldiğini söylemesi, onlara günlük poli
tikayı yaymak olarak kabul ediliyor. Bunu bu
rada söylemeye kimsenin hakkı yoktur arka
daşlar. 

— 2M — 
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REÎ8 — 3 sual de eevaplandınlmış bulun

maktadır. 
21 Aralık Cuma günü saat 15 te toplanılmak 

üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,50 

B — TAHRÎRİ 8ÜAL VE CEVABI 

1. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Ma
den ilcesine bağlı Hazer nahiyesinde sellerin 
tahribettiği tarla ve bahçelerde vukubulan zarar
lar dolayısiyle ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun tahri
rî cevabı (7/2ST) 

29. X I . 1966 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maden ilcesine bağlı Hazer nahiyesine 18. 
VI. 1956 günü yağan şiddetli yağmur ve dolu
dan mütevellit sellerin tarla ve bahçelerde bü
yük zararlara sebebiyet verdiği öğrenilmiştir. 
Bu hususta Ziraat Vekâletince alınmış olması 
gereken tedbirler hakkında yazılı olarak bilgi 
verilmesine müsaade ve delâletlerini saygılarım
la rica ederim. 

C. H. P. Meclis Grupu Başkan V. 
Sinob 

N. Sertoğlu 

T. C 
Ziraat Vekâleti 
Hususi 12S6 

13 . XII. 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

1.XII. 1956 gün ve 7-257/3491/15853 sa
yılı yazılan karşılığıdır. 

Elâzığ vilâyetinin Maden kazasına bağlı 

Hazer nahiyesinde 18. VI . 1956 günü yağan 
doludan mütevellit zarar hakkında Sinob Mebu
su Nuri Sertoğlu tarafından tahrirî sual takri
rine verilen cevabi yazı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılanmla arz olunur. 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Elâzığ vilâyetinin Maden kazasına bağlı Ha
zer nahiyesinde 18. VI . 1956 günü yağan do
ludan mütevellit zarar vilâyetçe derhal tesbit 
ettirilmişti. Hazer dağı eteğinde % 80 i hay
vancılıkla maişetini sağlıyan bu nahiye çiftçi
lerinin fasulya, yonca, mısır, pancar, nohut, pa
tates ve kısmen buğday ekili 206 dekar zarar 
gören sahaları dikkat nazarına alınarak kanu
ni haklan meyanında, 

A) Banka borçlarının tecili. 
B) Arazi vergilerinin terkini. 
C) ön plânda vilâyetçe güzlük tohumluk-

lann yeteri kadar tefriki cihetine tevessül olun
muştur. 

Bununla beraber Hazer nahiyesi çiftçileri
nin tamamı banka borçlarını ve Arazi Vergile
rini ödediği gibi hiçbiri bugüne kadar banka 
kredisi veya sair her hangi bir yardım talebin* 
de de bulunmamışlardır. Aynca kendilerine tef
rik edilen tohumluk -buğdayları da almadıkla-
n anlaşılmıştır. 



21. B. M. #f. Kotta*» 


