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Satıcar ve İstanbul Milletvekili Tteşit Ül
ker'in, 20 - 2*1 Mayıs lolayl armm bastırıl
ması sırasında .şehit olan «veya yaralanan 
snlbay ve erlerimizin ailelerine Devletçe 
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ler'ini'n haftalık ders saatleri ile ek ders 
ücretleri hakkında kanun tasarısı ve Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı 
ile C. iSenatoisıı Tunceli üyesi Mehmet Ali 
Demir ve !3 arkadaşının İlk ve 'orta ted
risat muallimlerinin terfi 've tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunim değişik 
3 n'cü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi «ve O. 'Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir »ve 8 arkadaşının, 
'3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de-

Sözlü soru 

1. — Antalya Milletvekili 'ihsan Ataöv'Ün, 

Sayıe 
ğiışltirilmesi ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 
6836 sayılı 'Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Millî Eğitim 've Plân 
komisyonları raporları »('1/525, 2/25, 2/] 66, 
2/186) (IS. Sayısı: 515) 219 S38 

2. — 'Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana milletvekilleri 'Kasım Güle'k ive Ke
mal 'Sanibralhihıoğlu'nun, 'Siyasi partiler 
kanım teklifleri ve Oeçici Komisyon rako
ru (1/560, 2/378, 2/5)91) (S. Sayısı: 527) 238:249 

basında çıkan bâ'zı iddia <ve isnatların, doğru 
•olup almadığına dair 'Millet Meclisi (Başkanlı
ğından sözlü sorusu (6/79.1) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gümrük kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulan geçici komisyona seçildikleri halde 
toplantılara katılmı'yan ve Komisyon 'çalışma
larını sekteye uğratan 5 üye hakkında içtüzü
ğün 46 nci maddesi uygulanarak keııdilerinin 
Komisyondan çekilmiş sayıldıkları kararını 
hildiren Komisyon Başkanlığı yazısı okundu, 
hillgi edinildi. 

25,5'6 sayılı Hâkimler 'Kanununa geçici hir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının gün
deme alınarak öncelik «ve ivedilikle .görüşülme
sine dair Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın, 

•Gündemde bulunan tapulama kanun tasarısı 
ve tekliflerinin 'Cumlhuriyet Senatösunica de
ğiştirilen 've Millet Meclisince henimsenmiyen 
maddeleri Karma Komisyon raporanun önce
lik ve İvedilikle görüşülmesine dair Devlet (Ba
kanı 'ibrahim Saffet Omay'ın önergeleri lokuna-
rak, leh ve aleyhlerinde yapılan görüşmeler
den sonra, kahul olundu. 

2'5İ5'6 sayılı Hâkimler Kanununa /geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı görü
şülerek tümü kabul olundu. 

Tapulama kanun tasarısı ile ilgili rapor gö

rüşüldü ve tasarı kanunlaştı. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve 

'orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık 
ders saatleriyle ek ders ücretleri hakkındaki 
kanun tasarısı ve tekliflerinin Siyasi partiler 
kanun tasarısından da önceye alınması hakkın
da Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı önerge
si kabul edildiyse de, ilgili Bakan hazır bulun
madığından, tasarının görüşülmesi !bir defaya 
mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Siyasi partiler kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere bir süre daha devam olun
du. 

3 Şubat lO'04r 'Pazartesi günü 'saat '14 de top
lanılmak üzere (Saat 19 da) 'birleşime s/on ve
rildi. 

Başkan 
aşkanvekili 

İV. Ok 

Kâtip 
Samsun 
/ . Kılıç 

Kâtip • 
Yozgat 

/. Kapısız 

SORULAİS 
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Yazılı soru 
1. — Kırşehir Milletvekili Memdu'h Erde-

mir'in, merközi taşrada bulunan şirketlerden 

Teklifler 

•1. — İstanbul Milletvekili Supihi Baykam'm, 
7244 sayılı Kanunun '5 nci maddesinin tadili [hak
kında kanun teklifi." (2/656) (Plân Komisyo
nuna) 

2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
yabancı uyruklu turistler aleyhine işlenen suç
lar hakkında kanun teklifi. (2/657) (Adaleltl 
Komisyonuna) 

Raporlar 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz 've 4 arkadaşının, 30Ö5 sayılı Meşhut 
suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci 
maddesine bir 'bend ilâvesine dair kanun (tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/458) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 568) 

4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa »bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması (hakkında 

hangilerinin, merkezinin, Ankara'ya nakledil
miş olduğuna dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gfönderilmiştir. (7/424) 

kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra-
ploruna dair € . Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/636; O. Senatosu 1/372) ,(M. Medisi jS. Sa
yısı : 573; C. Senatosu 'S. Sayısı : '383)' 

'5. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapioruna 
dair C. 'Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/632; 
C. 'Senatosu 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 
574; C. Senatosu S. Sayısı : '384) 

6. — tstaribul Üniversitesi 19'63 yılı Bütiçe 
Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisylon başkan
lıkları tezkereleri i (M. Meclisi 1/630; C. 'Sena
tosu 1/374) (İM. MecliSİ S. ISayısı : 575; C. Se
natosu S. Sayısı : 385) 

2. — GELEN KAĞITLAE 



B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Boabeyli 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisi 46 ncı Birleşimini acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama otomatik cizalıla ya
pılacaktır. Sayın üyeler anahtarları çevirdikten 
sonra kabul düğmesine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bilmiştir. Ço

ğunluğumuz var, müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü-
celer'in, 'farım Balamı Turan Şahin'in, tütün 
alım - satımı konusunda ve tütün piyasasının 
açılması ile ilgili olarak Muğla Milletvekili Ad
nan Akarca'ya verdiği cevabı tamamlayıcı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı söz istemişlerdir. Sayın Bakan gün
dem dışı konuşmanız ne hakkındadır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri) — Tütün piyasasının açıl
ması ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 30 Ocak 1064 
Perşembe günü Oturumunda tütün piyasalariyle 
alâkalı bir mevzuda gündem dışı söz alarak ko
nuşan Muğla Milletvekili Sayın Adnan Akarca'-
ya Hükümet adına Tarım Bakanı Sayın Turan 
Şahin'in cevap verdiğini öğrenmiş ve bu mevzu 
ile alâkalı. Meclis zaptını tetkik etmiş bul imliyo
rum. Önemi dolayısiyle ve Bakanlığımla alâkalı 
bulunduğundan Yüce Meclisinize izahat verme
nin faydalı olacağı mülâhazasiyle huzurunuzu 
işgal etmek mecburiyetinde kaldım. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Adnan Akar-
ea'nııı ileri sürdüğü hususlardan birisi Ege tü
tün piyasasının gecikmesiyle, ekicilerin büvük 

endişeye düşmüş olmalarıdır. Mahallî tütün ekici
leri dernekleriyle bizzat ekicilerden almış bulun
duğu şikâyet mektuplarından da olayın teyidini 
ispata çalışmışlardır. 

Aziz arkadaşlarım; Ege tütün piyasasının ge
cikmesi, diye bir mevzuun meveııdolmadığmı 
Bütçe Komisyonunda da ifade etmiştim. Bir defa 
daha huzurunuzda ifade etmek isterim ki, Ege 
tütün piyasası, arkadaşımızın zannettiği gibi geç 
kalmış değildir. Bunun böyle olduğunu aşağıda 
acıklıyacağım son 7 senelik Ege bölgesi tütün pi
yasası açılış tarihleri gösterecektir. 

Bu tarihler şöyledir : 
1956 mahsulü tütün piyasası 4 Şubat 1957 de. 

j 1957 mahsulü tütün piyasası 27 Ocak 1958 de, 
1958 mahsulü tütün piyasası 9 Şubat 1959 da, 
1959 mahsulü tütün piyasası 22 Şubat 1960 ta, 
1960 mahsulü tütün piyasası 20 Şubat 1961 de, 
1961 mahsulü tütün piyasası 8 Ocak 1962 de, 
1962 mahsulü tütün piyasası 19 Aralık 1963 te-
dir. 

Görülüyor ki, arz ettiğim 7 senelik piyasa 
açılış tarihleri normal olarak Şubat ayına rasla 
inakladır. 

Bu sen eki piyasa açılış tarihi; geçen senelerle 
mukayese edilecek olursa hiç de geç. kalmamıştır. 
Hattâ geçmiş senelerdeki istihsalle 1963 mahsul 
yılı istihsali kıyaslanacak olursa piyasa geçen yıl-
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M. Meclisi B : 46 
lara nazaran erken de açılmış 'denilebilir. Zira 
piyasanın açılışı rekolte ile yakından alâkalıdır. 
Piyasanın açılabilmesi için tesbitlerin yapılması, 
ekici ve alıcıların hazırlıklarını tamamlamış ol
ması lâzımdır. 

Son beş senelik tütün istihsalimiz gözden ge
çirilecek olursa, durum daha da vazıh olarak gö
rülecekti]'. 

Kilo 

1959 yılı tütün istihsalimiz 
1960 yılı tütün istihsalimiz 
1961 yılı tütün istihsalimiz 
1962 yılı tütün istihsalimiz 
1963 yılı tütün istihsalimiz tahrir
lere göre 
dur. 

129 250 317 
139 041 685 
101 264 890 
89 537 132 

131 000 000 

1963 yılı tütün mahsulüne ait rakamın ambar-
iamada 140 000 000 kiloyu bulacağı tahmin edil
mektedir. 

({örülüyor ki, rekor seviyeye ulaşan 1963 yılı 
tütün mahsulü, Ege bölgesinde de 80 - 85 000 000 
kiloyu bularak rekor seviyeye ulaşmıştır. Çeçen 
senelere nisbetle daha yüksek seviyede bir mah
sul ve daha çok ekiciyle karşı karşıya bulunuyo
ruz. Tahrir işleriyle tesbit muayenelerinin mah
dut elemanla kısa zamanda ikmalinin mümkün 
olamıyacağı izahtan varestedir. Buna rağmen 
feragatle çalışan eksperlerimizin azim ve gayret
leri sayesinde bütün tesbit ve hazırlıklar tamam
lanmış, piyasanın 6 Şubat 1964 tarihinde açılması 
mümkün olmuştur. 

Malûm olduğu veçhile Ege bölgesinde tütün 
mubayaası, köyler nazarı itibara alınmak sure
tiyle toplu mubayaa yapılır. Eğer köyde bütün 
ekiciler hazırlıklarını toptan ikmal etmemişlerse 
ogünkü mubayaadan hazırlıklarını ikmal edemi-
yenler istifade edemezler ki, işte esas ve hakiki 
şikâyet o zaman başlar. Halbuki Karadeniz böl
gesindeki mubayaa toplu köy mubayaası olma
yıp münferit ekicilerdeki şahıs mubayaalarıdır. 

Hepimizin malûmu olduğu gibi, geçen sene 
tütün satış piyasasının daha erken açılmış olma
sının sebebi mavi küf hastalığı dolay isiyle istih
salin 89 000 000 kilodan ibaret bulunuşudur. 
Çeçen iki seneyi nazarı itibara alarak piyasanın 
geç kaldığını iddia etmenin hatalı olduğu yukar-
daki vermiş olduğum izahattan anlaşılmaktadır. 
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Piyasaların açılışından evvel bütün alım ve 

satımının yapılmakta olduğu maalesef bir vakıa
dır. 

Hattâ piyasası geçmiş senelere nazaran erken 
açılmış bulunan 1962 mahsulünde dahi tütün 
alım ve satımı vâki olmuştur. Bu itibarla, bahis 
konusu elim ve satımların şimdiden başlamış ol
masını, piyasanın geç. açılmasına bağlamak uy
gun olmasa gerektir. Millî Korunma Kanununun 
yürürlükte bulunduğu senelerde bu kabil alım 
ve satımlar bu kanun hükümlerine göre mümkün 
mertebe önlenebiliyordu. 

Halen Millî Korunma Kanunu yürürlükten 
kaldırılmış olduğundan, piyasadan önce yapılan 
tütün alım ve satımlarını önliyecek kanuni bir 
müeyyide yoktur. Hâsıl olan bu boşluğu doldur
mak ve piyasa nizamını bozan hareketleri önle
mek üzere bir kanını tasarısı hazırlamış bulun
maktayız. 

Diğer taraftan her sene olduğu gibi bu yıl da 
ekici tütünleri satış piyasalarının Devlet nam ve 
hesabına desteklenmesi hususu kararlaştırılmış 
ve bu vazifenin Tekel Genel Müdürlüğüne veril
diğine dair Bakanlar Kurulu kararı da 28 Ocak 
1964 tarihli Resmî Gazetede neşredilmiş bulun
maktadır. 

Hattâ bu kararnamenin neşrinden evvel müs
tahsilin endişesini gidermek maksadiyle bu sene 
de piyasanın Şubat ayının ilk haftasında açıla
cağına ve destekleme alımının da Tekel îdaresi 
tarafından yapılacağına dair 20 . 1 . 1964 tari
hinde radyodan tarafımdan bir beyanat verilmiş
tir. Piyasanın katî olarak 6 . 2 . 1964 tarihinde 
açılacağı da yine radyodan üç gün evvel efkârı 
unmmiyeye açıklanmıştır. 

Bu itibarla tütün ekicilerimizin piyasaların 
desteklenmiyeceği hususunda her hangi bir endi
şeye düşmelerine de mahal bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Adnan Akar
ca «Dış piyasanın elverişliliği karşısında fiyatlar 
iyi bir şekilde tesbit edilmiyor» demek suretiyle 
fiyatlardan da şikâyet, etmektedirler. 

40 günden beri Gümrük, ve Tekel Bakanı ola
rak vazife görmekteyim. Bu zaman zarfında mu
bayaa zamanına raslamış olmam ve mevzuun öne
mine binaen daha çok tütün konusuyla alâkadar 
olmuş bulunuyorum. Bu müddet içerisinde pek 
çok tütün ekicisi, tütün ekicileri dernek temsil
cileri ve nihayet Tütün Ekicileri Federasvonu 
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M. Meclisi B : 
Başkan ve idare heyetleriyle sık sık temaslarda 
bulundum. Bunlardan hiçbirisi geçen seneki tes-
bit edilen tütün fiyatlarından şikâyetçi olmadı
lar. Hattâ tütün ekici ve ekici temsilcilerimiz 
komşu memleketlerdeki Şark tütünü istihsalinin 
artışı ve kilo maliyetlerinin düşük oluşu dolayı-
siyle haklı olarak endişelerini beyan ederek dış 
memleketlere daha çok tütün ihracedebilmemiz 
için Hükümetle iş birliği yapmak suretiyle müş
terek tedbirler alınmasını ileri sürdüler. Memle
ketimiz için çok önemli bir döviz kaynağı olan 
yabancı memleketlerdeki tütünlere nazaran kali
te ve sağlık yönünden daha üstün vasıfları haiz 
bulunan tütünlerimizi ekiciler elinden değer fi
yatla satınalmak ve tatminkâr fiyatlarla alıcı 
memleketlere ihracetmek veya ihraç imkânı ara
mak elbetteki Hükümetin başta gelen vazifesidir. 

Hulâsa olarak şunu ifade etmek isterim ki, 
Hükümetimiz etraflı ve emin millî bir politika
nın hudutları içerisinde her türlü emeği değer
lendirmeye çalıştığı gibi tütün mahsulünü de de
ğerlendirmeye gayret sarf edecektir. 

Sayın Akarca'mn ifadelerinden yakıldığı ve
ya denize döküldüğü bildirilen tütünlerin 1960 
yılı mahsulüne aidolduğu tahmin edilmektedir. 

1960 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piya
salarında Devlet nam ve hesabına destekleme 
mubayaaları yapılmasına dair 13 . 2 .1961 tarih 
ve 5/823 sayılı Kararnameye ekli Kararın 2 nci 
maddesinin «C» fıkrasında çok düşük vasıflı tü
tünlerin alım harici bırakılacağı ve bu tütünler 
için tatbik olunacak muamelenin piyasa sonunda 
Maliye, Ticaret Bakanlıklariyle Bakanlığımızca 
müştereekn tâyin edileceği kaydedilmiş ve bu ka
rarname hükmüne göre Ege bölgesinden 70, 
Marmara ve Karadeniz bölgesinden 70 - 80 ku
ruştan mubayaa edilmiş bulunan yüzde 30 ran
dımandan daha aşağı 1 640 228 kilo tütünün 
ticari kıymetini kaybetmiş ve işlendiği takdire 
işleme maliyetini korumıyan kısmın imha edilmesi 
Tarım Bakanlığınca muvafık görülmüş olmasına 
rağmen Bakanlığımızca bu mütalâaya iştirak 
cdilmiyerek Ticaret ve Maliye Bakanlıklarının 
da muvafakati alınmak suretiyle maliyet bedel
leri üzerinden idare stokuna devredilmiş bulun
maktadır. 

Bu suretle. 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhi
sarı Kanununun 31 nci maddesi uyarınca içile-
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cek evsafta olmıyan çürük, yanık, kara yeşil ve 
kırıntı gibi yakılması emrolunan tütünlerden 
başka her hangi bir suretle tütün imha edilme
miştir. 

Eksperlerin tütün ekicilerine hakaret etmek
te olduğu hakkındaki iddiaya gelince; büyük eki
ci kütlesini tenzih ediyoruz. Eksperlerimizin za
man zaman ve bâzı ekiciler tarafından hakarete 
uğradıkları, yaralananlar olduğu gibi bir ekspe
rimizin de öldürüldüğü bir vakıadır. 

Hürmetlerimle. 

2. — Tokat Milletvekili Z ey yat Kocamemi'-
nin, Türk Parlâmentosundan son Kıbrıs olayla
rının neticelerini yerinde görmek üzere giden
ler adına yaptığı açıklaması. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Zeyyat 
Kocamemi'de söz istemiştir. Kıbrıs'a gitmek üze-
ro intihabedilen parlâmento üyelerinden biri 
olarak Kıbrıs'a gidip döndüğünü ifade eden bir 
önerge vermiştir. Kısa olmak ikaydiyle söz veri
yorum. 

Buyurun. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Azitf Baş
kanım, kıymetli arkadaşlarım, gayet kısa izahat 
vermek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Kısa olmakla beraber bugün Türklerin ölüm. 
vo kalım mücadelesi yaptığı Kıbrıs'ta bugüne 
hangi yollardan gelindiği ve bugünkü hâdise
leri hazırlıyan şahısların ne fikirde olduklarını 
belirtmek üzere biraz geriye gitmek lüzumu
na kaaniim. 

Daha 1821 de Enosis hayaline kapılan 
Kıbrıs'ın gayrimüslim cömaati durmadan hu
zursuzluk yaratmışlar. Ve bunun en büyük 
örneğini de 1931 senesinde yine bir papaz olan, 
Milânos isimli papazın idaresi altında İngiliz
lere karşı isyan ederek vermişlerdir. İngilizler 
bu şahsı tevkif etmişler, Kıbrıs'tan Filistin'e 
sürmüşler ve orada Tanrısına kavuşmuştur. 
1955 ile 1959 arası BOKA devrinden son
ra kurulan Cumhuriyetin ilk hareketi de bu 
papazın kemiklerini Filistin'den alıp Kıbrıs'a 
nakletmek olmuştur. Bu tutum içindeki insan
ların, Kıbrıs'ı idare edenlerin fikirlerine ge
lince, bunları da anlatmak üzere bugün idare ba
şında bulunanların mütaaddit yerlerde söy
ledikleri konuşmalardan üç adet misal vermek 
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isterim. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Mec- i 
lisinin Başkanı olan ve Londra'da da görüşme
lere iştirak eden (llatkos Klerides'in 20 Kasım | 
1961 de bir EOKA'cmm mezarı başında söyle- I 
diği sözlerdir. Klerides diyor ki, Kıbrıs'lı Rum 
mücahitlerin başladığı binanın tamamlanması, 
biz yaşıyan Rumlar için mânevi bir mükelle
fiyettir. Kıbrıs'ta Makarios'un İçişleri Baka
nı olarak asayişi teminle mükellef olan ve hem 
içten hem dıştan gelenlere karşı Kıibrıs'ı muha
faza edecek teşkilâtın başında bulunan İçişle
ri Balkanı Yorgacis ise yine E.O.K.A liderlerin
den olan ve bugün adada pek çok heykeli bulu
nan Markos Dırakos'un mezarı başında aynen 
şöyle söylüyor: «Senin 5 sene evvel Selea te- I 
pelerinde akan kanın hürriyet ağacını sula- I 
mış, Helenizm denen dev ağacın büyümesine 
yardım etmiş ve Allah'ın bize müjdelediği za
fere giden yolda bize rehberlik etmiştir. Bu 
yol ne kadar zahmetli ve meşakkatli olursa ol
sun- biz yaşıyan Rumlar ümit ve emellerimizin 
tahakkukuna kadar bu yolda yürüyeceğiz.» 

Evet Kıbrıs'ta emniyeti teminle mükellef 
İçişleri Bakanı Yorgacis azılı E . O J K . A Lideri 
Markos Dırakos'un yolunda yürüyecektir. Ve 
nihayet kendisini Reisicumhur yapan anaya
sayı hiçbir zaman ıkabul etmediğini durmadan 
ilân eden ^Üakarios'un 4 Ocak 1962 de söyle
diği ve ohey konuşması diye meşhur olan ko
nuşmasından bir parça halkın asıl mücadelesi 
son Dulmuş değildir. Bu. mücadele ne kadar 
şekil değiştirirse değiştirsin sonuçlanmış sa
yılamaz. Kıbrıs halkının mücadelesi devam ede
cektir. Zürih ve Londra Andlaşmaları bir mü
cadele Ibir merhale olduğu kadar ilerideki 
mücadeleler için de bir başlangıç noktasıdır. 
işte arkadaşlarım, Zürih ve Londra'dan başlı-
yan hareket bugünkü neticeye gelmiş ve bu
günkü mücadeleleri daha o günden ilân edil
miştir. Arkadaşlarım, bu fikirdeki insanların 
yarattıkları Kıbrıs'a gidildiği zaman görülen 
manzara şudur; Türk cemaati burada bir Ölüm 
kalım savaşı hâlinde ve bir hapisane hayatı ya
şamaktadır. Karma köylerdeki Türkler kendi 
evleri içinde, kendi sokaklarında mahsur, elin
de silâh ne zaman ve nereden geleceğini bilme
diği ölümü beklemekte kendi arasına sığın
mış diğer ırkdaşlarma yiyeceğinden, giyeceğin
den vermekte, ne işine gidebilmekte, ne de so-
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kağmdan bir adım dışarıya çıkabilmektedir, 
Türklerin çoğunlukta olduğu hattâ yüzde yüz 
ekseriyeti teşkil ettiği köyler dahi etrafında 
kendilerinden 4 - 5 misli 'kalabalık olan Rum 
köylerinin muhasarası altında köylerini tel ör
gülerle çevirmişler, onlar da silâh elde ne köy
lerinden dışarı çıkabiliyor, ne tarlasına gidi
yor, ovasında kalmış hayvanına, ağacında kal
mış portakalına, alâka gösterebiliyor. Türki
ye'den gelen yardımların kendisine dağıtılan
larını beraberce yiyerek günlerini geçirmekte-
ler. Bu şartlar altında, Ibu ölüm tehdidi altın
da yaşıyan Türkler zaman zaman imkân bul
dukça yerlerinden kaçmakta, kendilerini emniyet
li hissedecekleri diğer arkadaşlarının köylerine 
sığınmaktadırlar. Ve bu şekilde bizim göç diye 
isimlendirdiğimiz hâdise meydana gelmektedir. 

Arkadaşlarım, Rumlar bu göç hâdisesinden 
de fena halde endişe etmektedirler. Çünkü, bili
yorlar ki, göç hâdisesi, Türk tezi olan taksime 
giden yolu geniş mikyasta, açacak ve ondan 
başka da kendi istekleri, Türkleri adadan yok 
etme isteklerini bir gün mevkii iktidara getir
mek istedikleri anda karşılarında daha derli 
toplu bir Türk ırkı bulacaklardır. Onun için 
bunu istemiyorlar, yaygarayı basıyorlar. Bü
tün dünyaya yayıyorlar. Plân dâhilinde hare
ket ediyorlar ve Türk Kıbrıs'ı parçalamak is
tiyorlar, diye. Ne yazık ki, Ibu fikirlere Birleş
miş Milletler mümessili olan Hintli General 
Oyana dalhi iaiianımıiş, (bulunuyor. Gözememizde 
ıbize «Niıçm 'göç 'ediyorlar, ekalliyette olanlar 
edebilir amıa «aynı sayıda olan Türkler niiçim 'göç 
ediyorlar?» dedıi. Gyaaıi'niim ihu suıaüıiaıin oevalbını 
Ibilz Barlâlmenlfo üyeleri (Büyükelçi ile Iberalber 
•gezerken terk 'edilen bir köyden aldık. Orada 
(bir ihtiyar kadm gördük, eşyalariinı toplaımış 
gidiyordu. Sıordulk, «Ndiçün gidiyorsun?» İlki gö
zü iki çeşme ağlıyarak dedi ki; «Kocam öldü, 
üki ıgün evvel şu tepede oğlumu öldürdüler, 
hayvanlarımı elimden aldılar, Ibeni de gelip öl
dürsünler diye burada ibekliyeyilm mi? El'bettte 
(kaçacağım.» dedi. Ama Kılbrıs'a ıgildenler bu 
'hakikatleri olduğu gtijbi göremiyorlar. Kaçabi
len kaçıyor, kaçaımıyan, ımıeselâ Kulfcla köyünde 
olduğu /gtübi şu Meclisimizin 'genişliğindeki ibirr 
sdkak 'başında Iburada Ikum torbalarının, arteaı-
sinlda, o)toma!tik salâhların namlularının tehdidi 
altında kaJimaklba ve ellerinde çaktoaklı tüfek 
ne zaiman ateş laçıâacafc, ne. eaıman iımiha eddlece-
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ğıİK diye körkm içimde ıbekfemekfcedirler. Arlka-
d aşlarımı,, tanlar kendilerini amüdıaıfaa edebilen
ler. Bir de müdafaa edemıiyenler var. Bumba
rı da gördük. Leflklöşa'da, Rum kesiminde, hepi
nizin (bildiği resimlerini gördüğünüz, o doktorum 
çocuklarının öldürüldüğü ove ıgittdk. O kapıdan 
içeri adımı adan herkes tereddütsüz insanlığım
dan nefret eder ve ultıaınır., Müdafaasız insanla
rın, çocukların arkasına gizlendiği kapılar oto
matik tabancalarla delik deşik edilmiş. Ma
sumların vücutlarından fışkıran kanlar duvar
ları kırmızıya 'boyamı ıs. Ve hırslarını al anmamış
lar, kapıları kıifmiişlar, pencereleri devirmiş-
ler, yandaki .evlere 'tıaıairraız letıımilşler. Arkadaş-
1 anını, 'bütün 'bunları görüp dünyaya anlatmak 
ve onlara yandımı etlmek lâzımı. Amra nasıl? 
Ada itamı aım-en Rumların elinde, radyo onlarda, 
'telefon, onlarda, telgraf onlarda,, havayolları 
onlarda., ilim anlar onlarda, karayolları onlarda. 
Dm umu 'dünyaya, duyurimak isti!yOrismmm.z, ra.d-
yorla ısöylıiyeyiım, diyorsunuz, kesiyorlar. Tel
graf çekiyorsunuz göndermiyorlar. Deniz yolu 
ile yollamak llstiyonHıumıız, yolları kesiyorlar. Si
zin, dünyaı ile Ibütün alâkanızı kesip (kendi fikir
lerini dunmadam yayıyorlar. Arkadaş! anım, Hü
kümet (olarak harekete (geçiyorsunuz, Kızııflay 
diye yardım gönderiyorsunuz. Bir yardım gi
diyor, Tüıklerin maneviyatı biraz yükseliyor, 
ikinci simle haşlıyorlar ıgüçlük çıtoairmaya, «Ha
yır diyorlar, Mâ gosa, liimanına çıkamaız. Larna-
fka, limanıma, çıkacak.» Yerine .gidip gö ilmiyen 
'b'iVınınz. Mago!-w limanı Türklerin hâk'ım oilldıı-
»•u «bir mm/takada ve Türk işçisinin çal ıhtığı (bir 
limandır. Gemi limana yanaşur, doğrudan doğ
ruya vaisı/taya. yükünü boşaltır. Larnıaka acık Il
ımandır. Gemi yanaşamaız, mavnaya mal yük
lenecek, mavna, ısıahile «gelecek, mavnadan mal
lar gelecek ve sallıilden vasıtaya 'binecek ve bü
tün 'bu aradaki intibah da Rumlar temin edeeek. 
Rumi mavnası malı alacak, Rum rıhtımıma gide
cek, Ruım kamyonuna, verilecek. Bunun ne ka
dar' imkânsın olduğunu .elbette anlarsınız. Bu
nunla da kalmıyor mücadele, münakaşa günler-
ee sürüyor, MıaıgoSa'yı kafbull ediyorlar; fakat 
saat beşe kadar mutlaka boşaltacaksınız, diyor
lar. Onu da kalbul ediyorsuınuz, beşe kadar (bo
şaltacağız diyomunnız, bu sefer de hayır, Kızı
lay dağıtamaz, Kızılmaca verin, ı dağıtacak, de
niyor. ' Günlerce- onun için ımünakaşalar devamı 
ediyor. Bu arada, i lmiler geliyor, l)oş yere 
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ıgümlerec, haftalarca Ibekliyor, birtakıiım mücade
lelerden sonra buna muvaffak almıyorsunuz. Ar
kadaşlarım, Larnaka limanına gitmi'iyen, bun
ları da görımiyen Ibileınez. Biz Adanın hemen 
'her tarafını dıolafştık. Rum. semtlerimden Türk 
semtlerine Türk Bayrağı altımda foiraız da ce
saretle girdik. 'Larnaka'ya ıgeldiğifmiz zaman 
feimı 'kim oMuğumımMı Ibild ilkleri ıhaldc Türk 
nk'ifbetJçi'leri (bizi nölbetçiden riöibctçiye teslim ede
rek Türk kesimine gönderdiler. Larnaka (böyle 
Ibir yer ve Yunanlılar yaırdımm huraya çıkard
ım asım istiyorlar. 

Aıtoadaşlaırım, Kılbrıs'ta; duymussSmmuzdur, 
'bir Erimeni Kilisesi (lıâld'isesi meydana çıkıyor. 
Ermeni Kilisesi Türk kesimi ile Ruım kesimi 
arasımda Ibir yerde ve 'Türk fcesiilmini arkadan 
vuracak (bir mevkide. Ruımlar kilisedien ıgid'iyor-
l'ar 'bitişikteki ayakkalbı falbrikaisına, duMa.ıfl.arlda 
'delik açıyorlai', cephane ve 'malzeme getiriyor
lar. Bu, halber (almıyor, (ba«kım yapıiilıyor, .11111-
vakkaıben Ni/Mainmış deJlilkler görülüyor. Resiim-
Lei'i (^ekiliyor, fakait döıit îbiir Itan-aıftan Tüıık TRM-
çil iğine proltei.sıtolaır yağıiyor. «Tüıfeler kiliseyi 
iba^m:ış, Ermeni papadan tevkif e!t<m!İş, şöyle 
işkence ya7>mış, b'öyle işlkeıvce yapmış.» Sefir 
harekete .geçiyor, gece yarısı Lübnan Elçisini 
alıyor, kiliseye ıgötürüyor. Burada şunu da he-
lirteyiım ki, Sefirimizin orada ibulumffıası Türk 
camiası içim gayet iyi ıbir şans olmuştur. Ltilb-
11:111 Elçisine delikler gösteriliyor, Oci'lisenin İva-
'beri olmadan bunlar masul açjilır, deniyor. Tev
kif edilmiş papa.z olmadığını, yalnız alâkalı 
'bir şallısın ifadesinin: alındığı söyleniyor, verile
cek cevap kalmayınca sefir ıg-idiyor. Alfasın
dan Fransız Sefiri geliyor, oma da dunum gös
teriliyor. «Ben bi'lmiyordu'm.» diyor. Fransa'
ya telgraf 'çekiyor. Ama Ibülfo'in, bunlar mmcadele 
ede ede yapılıyor. 

J^efkeVle Türk kesiıminde bir maden var, 
Amerikaılılar imletiyor. Bu im a den in içinde eo-
ğuniukla Türk işçileri çalıtşıyor. Fakat korku
dan şimdi .madene .gidilemiyor. Jşsiz, güçsüz, 
LefkeVle nıuiıaisara altında. 

Deniyor ki, «Siz gidin çalışın, sekiz dokuz 
yüz kişisiniz, size bir şey yapamazlar.» Rumları 
çıkartın ki biz madene gidelim; fakat kopresor-
ler rııııı kesiminde, havayı keserler ve biz de 
maden de ölürüz deniliyor. Tedbir düşünülü
yor; Fazıl Küçük, şirketin Amerikalı müdürüne 
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üç defa haber gönderiyor, gelin meseleyi hallet
mek için konuşalım diye, Amerikalı müdür gel
miyor. Arkadaşlarım bunları tesbit için gazete
ciler gidiyor, temsilciler gidiyor. Bunların ilk 
işi Rum kesimine postu serip Ledra Palasa karar
gâh kurmak oluyor. Daha sonra sabahtan ak
şama kadar ramlarla temas, akşamdan sabaha 
ramlarla temas ve bütün dünyaya raim tezi ya
yılmaya başlıyor. Meselâ bir Le Monde Gaze
tesi aleyhimize müthiş bir makale yazıyor. Fa
kat sonra yavaş yavaş gidiyor, görüyor, bakı
yor ki anlatılanlar hakikatte böyle değildir. 
Türk kesimine geliyor, sefirle konuşuyor. 
Yavaş yavaş vaziyeti kavrıyor ve makaleleri 
tedricen düzelmeye başlıyor. Guardian Gazetesi 
de öyle. Ve nihayet Figaro Gazetesi en sonun
da hakikate çok yakın bir makale yayınlıyor ve 
bunu zannederim radyolardan da dinlemişsiniz-
dir. Orada diyor ki, Adada Türk Rum'u Rum 
Türk'ü öldürüyor. Bir emniyetsizlik havası do-
layısiyle artık bu iki millet bir arada yaşamaz.' 
Bu hakikaten hakikate yakın bir görüş ve bizim 
tezimizdir. Yalnız bu şekilde konuşurken ufak 
bir nokta gözden kaçıyor. 

Arkadaşlarım, adada iki cemaat bir arada 
yaşayamaz değil, adada Türkler Rumlarla bir 
arada, yaşayamaz. Rumlar Türkler'den hiçbir 
zarar gelmiyeceğinden emin, isterlerse pek âla 
yaşayabilirler. Ama, Türk hiçbir zaman kendi
sine arkadan vuran, kendisine vahşice saldıran 
Rum'un karşısında eli kolu bağlı olarak orada 
yaşayamaz ve orada kendisini emniyette hisse-
demez. îki cemaat bir arada yaşayamaz dendiği 
zaman mutlak surette bu anlaşılmalıdır. Kısa
ca; Türk'ün civanmertliği, oradaki Rumların 
vahşetiyle bir potada eriyerek bir millet haline 
artık getirilemez. Bunların muhakkak surette 
ayrılmaları lâzımdır. Arkadaşlarım, bugün Türk 
Rum'u öldürüyorsa, öldürmüşse, niçin öldür
müştür? Bunun sebebini de bütün dünyaya an
latmak lâzımdır. Türk olduğu yerde sulh ve 
sükûn içinde yaşarken, karşılaştığı taarruz ne
ticesi meydana gelen bir harb halinin tabiî bir 
neticesi olarak öldürmüştür. Ama, Rum, Türk 
ırkını adadan sileceğim, kendi .melun emelime 
nail olacağını diye durduğu yerde oturan, na
musu ile. çalışan komşusuna saldırmıştır. Bunu 
bütün dünyaya ilân etmek ve artık bu milletin 

3 . 2 . 1964 0 : 1 
bu barbarların eline esir olarak bırakı lanı ı'y a ca
ğını bildirmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım emniyet tedbirleri alınsın, di
yor. Gyani bize şöyle bir sual sordu: «Niçin 
hicret ediyorlar? Emniyet tedbirleri alınsın, 
bunlar beraberce yaşasınlar. Emniyette birden 
bire alınmaz. Bu bir plân olmasın?» Cevap ola
rak dedim ki, yüzde yüz emniyet tedbirleri alı
nız, yüzde yüz onlara temin ediniz yine hicrete 
devam ederlerse sizin söylediğiniz olur, ama et
mezlerse siz bu şekilde konuşamazsınız. 

Arkadaşlarım, bugün bir karara varıldı; 
NATO Kuvvetleri Kıbrıs'a gidecektir. İnancım 
odur ki, bugünkü vaziyeti bir parça daha ra
hatlatır bu tedbir. Fakat, meseleyi kökünden 
asla ve asla halletmez. Türk'ler biraz evvel 
çizdiğim tablo içinde, elinde yiyecekleri yok, 
ne kadar dayanacakları belli olmaz ve sürün
cemede kalan işler daha konferanstan konfe
ransa giderse, iki ayı geçtikten sonra korkarım 
ki, manen de maddeten do oldukları yerde çö
kerler. Düşününüz siz, şu mesafeden gece gündüz 
silâh tedidi altında aç ve susuz kaç gün yaşarsı
nız? Türkiye'ye geldiğim zaman; zaman ka
zanmanın bizim lehimize olduğuna dair bir ce
reyan hissettim. Ve emin olun ürperdim arka
daşlarım. Zaman Kıbrıs Türk'lerini yiyecektir. 
Katı şekilde dinamik olarak adımları atmaz, 
değil gerilemek, titrek dahi ilerlersek Kıbrıs 
Türkü'ne yardımcı olamayız. Bunu açıkaça söy
lüyorlar. Biz Türkiye'den hiçbir zaman bizim 
için fedakarlık yapmasını istemiyoruz, onun 
beynelmilel anlaşmalarına, onun kendi selâ
metine halel vermek istemiyoruz, ama, bizim 
teminatımız katı surette alınmazsa bizim artık 
bu ada üzerinde hayat hakkımız kalmaz ve biz 
burayı terkeder, dünyanın diğer köşelerinde 
kendimize yeniden yurt ararız diyorlar. 

Arkadaşlarım, onun için hep birlikte, parti 
farkı gözetmeksizin Kıbrıs mevzuunda birleşe
rek hareket etmemiz lâzımdır. Kıbrıs'lılar bana 
sordular, partiler arasında fark var mıdır, de
diler. Hayır, yoktur dedim. Partiler birbirle
rinden ve Hükümetten ayrılırlarsa şuna emin 
olun ki, ancak Kıbrıs mevzuunda daha ileri 
adım atmak için ayrılırlar, sizin için bizim 
kalplerimiz böyle çarpıyor dedim. Sizlere bun
ları bildirmek mecburiyetini kendimde hisset
tim. Hürmetlerimle. (Alkışlar). 
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3. — Mara§ Milletvekili Kemali Bayazıt'm, 

İçişleri Komisyonundan çekilmesi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Riyaset 
Divanının Yüksek Heyete sunuşları. 

Doktor Kemali Bayazıt'm İçişleri Komisyo
nundan istifa ettiğine dair önergesi. Okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
C. H. P. Millet Meclisi Grup Başvakekilliğine 

seçilmiş bulunmam hasebiyle, İçişleri Komisyo
nundaki vazifemde faideli olamıyacağımdan, bu 
görevimden istifamın kabulüne müsaadelerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazıt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sanayi Komisyonu Başkanı Kudret Ma-
vitan'ın, Alâmeti Farika Nizamnamesine bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin ko
misyondaki görüşmelerinin bir ay süre ile gecik
tirilmesine karar verilmiş olduğu hakkındaki ya
zısı. 

BAŞKAN — Sanayi Komisyonu Başkanı Sa
yın Kudret Mavitan'ın önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 28 Nisan 
1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin 
görüşülmesinin bir ay müddetle tehirine, teklif 
sahibinin talebi üzerine Komisyonumuzun 
29 . 1 . 1964 tarihli 9 ncu Birleşiminde karar ve
rilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Millet Meclisi 
Sanayi Komisyonu Başkanı 

Gaziantep 
Kudret Mavitan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Ticaret ve Sanayi bakanlarının; Petrol 
Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir petrol dağıtım 
ve satış teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun ta
sarısının, bir an önce kanunlaşması için, hava
le edilmiş olduğu Maliye, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından üçer üye seçilerek kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini teklif eden 
önergesi 
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BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon teşkil edil

mesine dair Sanayi ve Ticaret bakanlarının müş
tereken verdikleri önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir petrol 

dağıtın ve satış teşkilâtı kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının ehemmiyetine ve müstaceliye
tine binaen biran evvel kanunlaşması için ha
vale edilmiş olduğu Maliye, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından ikişer üye seçilerek ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini 
ar ve teklif ederiz. 

Sanayi Bakanı Ticaret Bakanı 
Muammer Erten Fennî Islimyeli 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

20 - 21 Mayıs 1963 tarihinde yapılan silâhlı 
ayaklanmanın bastırılması için Ölenlerle yarala
nanlara aylık bağlanması, ikramiye ve tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısının gündeme 
alınması ile ilgili iki önerge vardır. Birisi 
Sayın Millî Savunma Bakanı llhami Sancar'm, 
diğeri de İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in
dir. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Oyla
mada hata vardır efendim, yeniden oylama ya
pılsın. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Oylamada 
hata olmuştur, yeniden oylama yapılmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN—Efendim, demek ki, oylamada 
hata var. Muhterem arkadaşlar, önergeyi oyu
nuza sundum. Kabul edenler, etmiyenler diye 
sordum; kabul etmiyenlerin ekseriyette olduğu 
görüldü ve kabul edilmemiştir diye bildirdik. Ha
ta neresindedir? Bir hata yoktur, önerge kabul 
edilmemiştir. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, lütfen okunmuş olan 
önergeleri dinliydim. Belki arkadaşlarımız din
lemedikleri için lehte ve aleyhte oya katılmıyor
lar. Bu sebeple önergeleri dinliyelim, reyimizi 
izhar edelim. Oylama yanlış sayıldı, hata oldu 
diye bir tâbire mahal kalmasın. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Ne
den kalsın, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin. 
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6. — Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 20 - 21 Ma
yıs olaylarının bastırılması sırasında şehit olan 
veya yaralanan subay ve erlerimizin ailelerine 
Devletçe yardım edilmesi maksadiyle hazırlanan 
kanun tasarısının, protokole alınarak, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkındaki önergeleri 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
20 - 21 Mayıs 1963 tarihinde yapılan silâhlı 

ayaklanmanın bastırılması sırasında, ölenlerle ya
ralananlara aylık bağlanması, ikramiye ve tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının, (S. 
Sayısı: 537) işin çok gecikmiş olması ve önemi se
bebiyle yeni yapılan gündeme alınmasını, öncelik 
ve ivedilik talebi de olduğundan bu yolda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 - 21 Mayısta cereyan eden müessif olayla

rın bastırılması sırasında en ön safta ve kurşun 

1. — Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta ted
risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında
ki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arka
daşının, 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nci maddeleriyle 3836 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/525, 2/25, 2/155, 2/186) (S. Sayısı: 515) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu lütfen yerini 
alsın. Sayın Bakan buradalar. Kanunun tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiş birinci ve ikinci 
maddeler kabul edildikten sonra 3 ncü maddenin 
müzakeresi sırasında, üçüncü madde komisyona 
intikal etmiştir. Ve komisyondan da tekrar gel
miştir. 

Sayın İhsan Ataöv, tümü üzerinde, müzake
reler bittikten sonra mı söz istiyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır, efen-

3 . 2 . 1964 O : İ 
altında çarpışarak şehit olan subay ve erlerimi
zin ailelerine Devletin yardım elinin uzatılması 
için hazırlanan kanun tasarısı maalesef hâlâ ka
nunlaşamamıştır. 

Yararlanan, bacaklarını ve kollarını kaybeden 
kahraman gazilerimiz perişan halde bu kanunu 
beklemektedirler. Bu yüzden, 20 - 21 Mayıs olay
ları sırasında demokratik nizam ve Cumhuriyet 
rejimine candan bağlı Türk Ordusunun bu kahra
man mensupları şehitlerle, uzuvlarını kaybetmiş 
yaralı gazilerimizin ailelerini daha fazla mağdur 
etmemek için Millet Meclisi 537 S. Sayısı ile da
ğıtılan «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun» tasarısının protokole alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. Millî Savunma Bakanı 

llhami Sancar 
BAŞKAN — Mahiyeti aynı olan bu iki öner

geyi birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve gündeme 
alınmıştır. 

dim, 3 ncü madde üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın komisyon. 3 ncü madde 

ile ilgili mütalâalarınız intikal etmiştir. Bu mad
deyi şimdi mi görüşelim, yoksa diğer maddeler 
bittikten sonra mı uygun buluyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MIİKİKELÂMOĞUT (İzmir) — 
üçüncü madde ile ilgili olduğu için şimdi gö
rüşülmesi uygundur. 

BAŞıKAN — 3 ncü madde ile ilgili olarak 
Komisyondan gelmiş d a n raporu ve metni oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek ve 

Orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalıik 
ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında Ka
nun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, ilk ve or
ta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nci 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun ıkaldırılınası 
hakkında kanun teklifinin 3 ncü 'maddesinin (a) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Yüksek 
Meclisçe dikkate alman önerge .Komisyonumuz
da Millî Eğitim Balkanı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve 
görüşüldü. 

önerge, orta öğretim, öğretmenlerinin mec
buri ders saatlerini toptan 15 saat olarak tcsbit 
etmekte ve birinci devre öğretmenlerinin maaş
ları karşılığı okutacağı ders saatlerini 18 saat
tim 15 saata indirmektedir. (Benzeri meslek okul
ları içinde aynı hükmü getirmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler 
ve alınan izahat neticesinde, 

1. iller derecedeki okul öğretmenlerinin ye
tişme şekli göreceği hizmetle ilgili olup, lise ve 
muadili okullar için üniversite, orta okul ve 
benzerleri için lise ve öğretmen okulu üzerine 
2 senelik bir yüksek öğretim kabul edilmesi, 

2. İH er derecedeki okullarda, okul dışı çalış
maların derecesinin büyümesi nisbetinde artması 
sebebiyle okul içi çalışmalarm azalması, 

3. Birinci devre ile ikinci devre arasında \ 
bir fark olmadığı takdirde 'daha zor olan ikinci 
devreye rağbet edil m iveceğinden hizmetin aksı-
yacağı, 

4. Bu değişikliğin neticesi olarak bütçeye 
15 milyon liralık bir malî külfet yükleneceği gi
bi, yeni öğretmen ihtiyacın] da doğuracağı, an
laşılmış Hükümetin de katılmadığı önergeye Ko
misyonumuz katılmamış bu sebeple de madde
nin değiştirilmesine lüzum olmadığı kararlaştı
rılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan vekil i 
Trabzon Sakarya 

A. Ş. Ağanoğlu N. Bay ar 
Sözcü 
İzmir Afyon Karabisar 

N. .Mirkelâmoğlu M. Turgut 
Ankara Ankara 

N. Berfckan M. Ete 
1) i y a rbakı r TC lâzı ğ 

H. Güldoğan TT. Müftügil 
İzmir tzmir 

A. Ertunga 1. Gürsan 
tzmir Kars 

N. Kürşat K. Okyay 
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Kastamonu 
8. Keskin 
Mardin 

S. Aysan 
Sakarya 

M. Gürer 
Sinop 

M'. Alieanoğlu 

Maraş 
H. F. Evliya 

Sakarya 
B. Afcdağ 

Siirt 
A. Yaşa 
Trabzon 

A. Şener 
Yozgat 

V. Uyar 
BAŞKAN — Komisyon üçüncü madde met

ninde ısrar etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak 
söz istiyen arkadaşlarıma sırası ile söz verece
ğim, .Sayın Ata 'Topaloğlu, .buyurun efendim. 

ATA TOPAUOĞIJU (Ordu) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, öğretmelilerin 
ders ücretleriyle ilgili kamun Yüksek Meclisiniz
de görüşülürken kanunun üçüncü maddesinin bir 
takrir üzerine tadil edilmesi dol ay isiyle Komis
yon tarafından geri alınmıştı. Geri alınan mad
de eski şekliyle tekrar huzurlarınıza getirilmiş 
bulunmaktadır. Maddenin eski şekliyle Komis
yon tarafından tekrar Yüksek Meclisin huzuruna 
getirilmesini, yıllardan beri halledilmiyen bu 
mesele üzerindeki bu tutumu tasvibetmiyorum. 
Ook eski bir usule dayanan ve bugün kıymetini 
kaybeden bu kanunun eski şekliyle meriyette bı
rakılması öğretmenler arasında uzun zamandan 
beri 'devam edip gelen adaletsizliğin bundan 
böyle de devam ettirilmesi, arzu edilen ve be
nimsenen neticeleri ortaya çıkarmıyacaktır. Bil
hassa «on yıllarda Eğitim Enstitüsü mezunları 
ile Yüksek Öğretmen Okulu mezunları arasında 
beliren anlaşmazlığı ve bâzı huzursuzlukları bu 
kanunun eski şekliyle kabulü, eskiden olduğu 
gibi, devam ettirecektir. 

Meslekin cazip hah1 getirilmesi Hükümet 
programında da yer aldığına göre, bu caziplik 
manevi bakımdan olduğu kadar maddi bakımdan 
da tatmin edilmeleri ile mümkün hale gelecek
tir. Ortaokul öğretmenlerinin de mecburi ders 
saatlerinin 18 den 15 e indirilmesiyle bir mik
tar- daha fazla paranın öğretmenin eline geç
mesi sağlanmış olacaktır. Bu durum muvacehe
sinde İlse ve ortaokullardaki mecburi ders saa
tinin her ikisinde de 15 olarak kaimi edilmesini 
arz ve rica ediyorum. Bu mevzuda bir de öner
ge veriyorum, teveccühlerinize mazhar olursa 
yıllardan beri sürüp ıgelen 'bu dâva bu şekilde 
neticelenmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım; üçüncü madde bundan önceki otu
rumlarda Büyük Meclis tarafından etraflı şe
kilde tartışılmış ve bir arkadaşımla birlikte ver
diğim. önerge tasviplerinize mazhar olmuş; fakat 
Bütçe Komisyonu buna iştirak etmediği için, 
maddeyi geri almıştı. Şimdi, bu maddenin ge
ri alınıp tekrar aynı şekilde getirilmiş olması 
ve bu müddet içerisinde Türle öğretmenine inti
kal eden Meclisteki çalışmaların intikal şekli 
hakkında biraz maruzatta bulunacağım. 

Aziz arkadaşlarım, önce orta tedrisat öğret
menlerinin memleketimizde oynamış ohiuMarı 
rol bakımından üzerinde ne kadar durulsa azdır. 
Komisyonun getirdiği gerekçede birkaç madde 
söyleniyor. Fakat esas olan 15 milyon liralık bir 
malî külfettir. Üçüncü madde üzerinde orta ted
risatın birinci kademesindeki öğretmenler aley
hine olarak bu şekilde komisyon tarafından ıs
rar edilmesi bütçeye malî yük yüklemek endişe-
sindedir. Ve bu da bu şekilde kabul edilecek 
olursa, ikinci devrede öğretmen sıkıntısına dü
şüleceği Hükümet görüşü olarak, Komisyon gö
rüşü olarak beyan edilmektedir. Bütçeden 15 
milyon liralık bir külfet kaldırıldığı zaman öğ
retmen sıkıntısının ortadan kalkacağı gerekçesi 
beni hayretler içerisinde bıraktı. Bugün, İsta
tistik Umum Müdürlüğünün çıkarmış olduğu 
bildirilere göre 5 728 lise öğretmenine karşı 
15 348 ortaokul öğretmenimiz var. 9 371 de mes
lek okullarında öğretmen bulunmaktadır. Şu ka
nun maddesi bu şekilde çıkacak olunsa 15 bin kü
sur ortaokul öğretmeni bundan mağdur olacak
tır. 

Hü'ldimetimizin muhtelif vesilelerle ıbeyan et
tiği ve Hükümet programına aldığı, Sayın Ba
kanın öğretmenlerin çeşitli topluluklarında, kon
grelerinde beyan ettiği bir hu'sus vardır : öğret
menler yeni Personel Kanununda özel esaslara 
bağlanacaktır, öğretmenlerin maddi durumu 
mümkün mertebe nazara alınacaktır, öğretmen
lik cazip hale getirilecektir... Bütün bu »sözler 
uzaktan, çok eski senelerden beri Meclis müza
kerelerinde, bütçe* konuşmalarında parti grupla
rının edebiyat olarak beyan ettiği hususlardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; önünüze bir 
imkân gelmiştir. Sizleri yetiştiren öğretmenleri 
bu imkânla ya taltif edeceksiniz, yahut da sizle-
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ri buraya gönderen arkadaşlar 'içinde töğitim 
Enstitüsü mezunu, Yüksek öğretmen Okulu me
zunu gibi bir tefrik yaratmak suretiyle öğretmen
liğin içine bir ikilik daha sokacaksınız. İşte ben, 
vicdanımın sesine uyarak sizleri uyarmak iste
rim. Bu sözlerimde en küçük bir politik düşün
ce taşımıyorum, öğretmenler konusunda bütün 
partilerin, bütün milletvekillerinin aynı his ve 
aynı kalble hareket ettiklerine inanmak istiyo
rum. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, geçen hafta 
önergemiz okunurken, burada oylanırken, öğret
menlerin hakkını korumak için ders ücretlerini 
ilk ve ikinci devrede 15 saatte birleştirmek hu
susundaki teklifimiz üzerine, kürsüye çıkıp Tür
kiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu 
Başkanı olan arkadaşımız - ki, C.H.P. milletve
kilidir - burada bu tezi savunmadığı halde, şim
di Şubat ayında bütün Türk öğretmenine yap
mış olduğu aylık bültenden bir pasaj okuyarak 
hüsnüniyetlerimizi, samimiyetlerimizi açığa vur
mak istiyorum. Aziz arkadaşlarım Türkiye öğ
retmen dernekleri Millî Federasyonu bütün Türk 
öğretmenlerine yaymış olduğu Şubat ayı bildi
risinde der ki; «uzun bir süreden beri federasyo
numuzun üzerinde titizlikle durduğu ortaöğretim, 
öğretmenlerin ders ücretlerini artıracak olan ka
nun tasarısı Hükümetle yaptığımız temaslar so
nunda olumlu bir sonuç vermiştir. Sözünü yerine 
getiren Hükümete ve bu yolda gayretlerini esir-
gemiyen Parlâmentodaki bütün partilere teşek
kür ederiz. Ortaokul ve liselerde ayrı ayrı sapta
nan ders sayısı temaslarımız sonucunda ortaokul
larda 18 ve liselerde 15 iken bunlar birleştirilmiş. 
ve bütün ortaöğretimde 1.5 olarak kabul ettiril
miştir.» 

Aziz arkadaşlarını; bizim 15 saatte birleştir
mek hususundaki vermiş olduğumuz önerge Mec
liste okunurken, bu önergenin lehinde beyan bu-
yurmıyan ve hattâ bu önergenin lehinde oy kul-
lanmıyan insanların Türk öğretmenine aylık bil
dirilerle bunların hakkını savunur görünmek, 
olursa ben yaptım, olmazsa, ne yapalım ben mü
cadele ettim ama olmadı, demek hiçbir zaman sa
mimiyet ve hüsnüniyete dayanan bir ifade ola
maz. 

Bu tasarının, bu önergenin müzakeresi sıra
sında, bu Önergenin oylanma tarzı en geniş şekil
de basında yer almıştır. Milliyet gazetesinin bu 
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mevzu ile ilgili olarak yandığı küçük bir pasajı 
okumak isterim. «A. P. li milletvekillerinin öner
gesi aleyhinde konuşan Bütçe Komisyonu Söz
cüsü Necip Mirkelâmoğlu, bunun kabulü ile büt
çeye 15 milyon lira kadar ek bir külfet getirece
ğini belirtmiş ve önerge A. P. milletvekillerinin 
çoğunluğunun oyu ile kabul edilmiştir.» 

Şimdi, Federasyonun Türk öğretmenine yay
dığı bildiride Cumhuriyet Senatosunda verilen 
bir önerge dolayısiyle bir A. P. li senatör öğret
menleri kötü duruma sokacak şekilde tavsif edil
miştir. Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Senato-
sundaki önerge dolayısiyle öğretmen haklarını ko
nuşan Saym Bakan buradadır. Kendilerinin ce» 
vap verdiği senatör A. P. li değildir, işte öğret
menlere politik ifadeler kullanmak suretiyle par
tileri âdeta jurnal etmek öğretmenlerin hak ve 
hukukunu... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen bu konuda 
maddeye münhasır beyanlarda bulunan ve biti
rin bu konuşmayı. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, maddeye münhasır beyanlar üzerin
de bulunuyorum. Çünkü, komisyon,... (Politika 
yapıyorsun sesleri) Politikayı ben yapmıyorum. 
Sizin partiye mensubolan Federasyonun Genel 
Başkanı yapmış işte. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, komisyonun getirmiş olduğu 15 
milyon liralık malî külfet ve öğretmenlerin bu 
şekilde 15 saatte ders ücretleri bildirilirse öğret
men miktarının azalacağı gerekçesine, 90 bin öğ
retmeni temsil ettiğini iddia ettiğimiz büyük bir 
Federasyonun görüşünün uymadığını yani Hü
kümetin ve komisyonun getirdiği gerekçeye Türk 
öğretmeninin ifadesi olarak uygun bulunmadığı
nı izah etmek herhalde gündemin dışına çıkmak 
veya başka bir yolda konuşmak demek değildir. 
Ben tam mânasiyle mevzuun ortasında konuşu
yorum. Ve komisyonum getirdiği gerekçeyi bütün 
Türk öğretmenini temsil ettiğini iddia ettiği Mil
lî Federasyonun görüşleriyle nakzetmeye çalışıyo
rum. Bunun neresinde gayritabiîlik Aziz Başka
nım ve muhterem arkadaşlarım?. 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde komisyon
dan geldiği şekilde kabul edilirse, o zaman, üze
rinde hassasiyetle durduğumuz sosyal adaleti de 
çiğnemiş olacağız. Aynı okuldan çıkmış, aynı ilim 
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ve irfanla mücehhez, aynı bilgileri yurt sathına 
götürüp vatandaşlara dağıtan öğretmenlerden, 
kaderin şehirlere intikal ettirmek suretiyle öğret
men kifayetsizliği yüzünden liselerde ders oku
tan öğretmenler, yurdun en ücra köşelerindeki 
mahrumiyet içinde yaşıyan ve büyük mânevi yük
ler taşıyan öğretmenler yanında yine bir imtiyaz
la teçhiz edilmiş olacaktır. 

Doğu - Anadolunun yaz - kış geçit vermiyen 
ücra köşelerinde bir ortaokulda çalışan öğret
men bu medde bu şekilde 'kabul edildiği 'tak
dirde 18 ısaat mec'buri ders okutacaktır. 6 saat 
mecburi ücretli ders okutacaktır. Ama aynı 
sene, belki de kendisi-nden liyakat Ibakımmdan 
daha aşağıda bulunduğu halde kaderin Anka
ra'nın Yenimahallesine veya Yenişehir'ine tâ
yin ettirdiği bir öğretmen burada Atatürk Li
sesinde vazife görüyorsa, bu öğretmen de 15 
saat mecburi ders okutacak ve mecburi ücretli 
9 saat ders okutacaktır. Birisinin eline daha 
fazla para geçecek. Eline fazla para geçen ar
kadaşımız. cemiyetin bütün nimetlerinden, me
deniyetin Ibütün nimetlerinden faydalanarak 
şelhrin ortasında gayet rahat bir şekilde çalı
şacak, hatta hususi dersler de verecek; fakat 
yurdun en ücra köşesinde çalışan birçok ımah-
rumiye'tlere katlanan fedakâr 'öğretmen, hem 
eline az para geçecek, hem de orada mahrumi
yetlere katlanacak, ötedenberi öğretmen ca
miasına çok 'saihibolduğunu öğretmenler içeri-
ısitrde asla tefrik yapmadan sokulmuş olan iki
likleri bertaraf etmek suretiyle camiayı birleş
tirmeye çalıştığını ifade eden Sayın Millî Eği
tim Bakanını ikaz etmek isterim. Burada Hü
kümet 15 tmilyon lira bir mali külfetin arkasr-
na gizlenerek bu sosyal adaleti çiğneyemez. 
Bu 15 milyon lira, bulunmalıdır. Çünkü, mem
leketin en uzak köşelerine ilim götüreceğiz, ora
da halkı eğiteceğiz, halkı kalkındıracağız. Bü
tün kalkınmanın temelleri Millî Eğitimden ge
çer dediğimiz halde, eğer (bu maddi külfet, bu 
imacldi raüşkilât yüzünden o insanları kendi 
kaderlerine terkedecek olursak; o zaman kati 
surette resmî beya<nl anımızla,, bu hareketleri-i 
miz arasında samimiyet kurulamaz, işte aziz 
arkadaşlarım yarın yine huzurunuza gelecek 
olan bir eğitim ödeneği kanunu müzakere edi
lecektir. O zaman köylerde yaşayan öğretımeıı 
arkadaşlarnmıza 150 lira, işehirlerdeıkine HOO 
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lira vereceğiz. Bunlar da öğretmendir, ikisi de I 
aym yerin mezunudur. Fakat birisi köyde ça
lıştığı için «mahrumiyetine karşılık olarak ona 
bir tazminat veriyoruz. Şehirde çalışanlarada 
içerisinde bulunduğu içtimai tatminden dolayı, 
medeni nimetlerden istifade etmesinden dolayı 
öbüründen % 50 nisbetinde daha az veriyoruz. 
İlkokul öğretmenleri hakkında bu sosyal ada
leti böyle düşünürken, bunun tamamiyle aksi 
bir tutumu orta tedrisat öğretmenlerinde .meş
ru kılmak, sureti katiyede bu. camianın lehine 
olmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi öğretmen mesele
sinde, Millî Eğitim meselesinde Büyük Mecli
sin bilhassa maddi sıkıntıları bertaraf etmek 
hususunda çok hassas (bulunacağına ve bütçeye 
mali külfet yüklenir gerekçelerinin sırf Millî 
Eğitim konusunda, Millî Savunma konusunda 
nazara almıyacağına kaaniim. Bu millet kendi 
ücra köylerindeki çocuklarını okutacak öğret
menler için üç saatlik bir ders yüzünden büt
çesinin açığını kapatacağını düşünmemektedir. 
Biz bu öğretmenlerin, üç saati yüzünden, ara
larında bir ikilik doğaicak şekilde bir tafrik 
yaratırsak, o zaman yurdun her tarafında lü
zumlu olan orta tedrisat öğretmenlerinin aza
lacağını; fakat aslında zaten mevcudu ıbeşbin 
olan lise öğretmenlerinin kendilerinden küçük 
olan ortaokul öğretmenlerini tatmin ettiğimiz 
için Hükümetine ve Meclisine küseceğini asla 
tahmin etmiyorum. Kendinden geride olanlara 
çok hak verildi diye ileride olan insanlar gü-
cenjmezler. Ama kendi hakları verilmediği za
man gücenirler. Hükümetimiz bu gerekçeyi 
lise öğretmenlerinin azalacağı üzerine kuru
yorsa o zaman lise öğretmenlerini tatmin ede
cek yeni formüller aramalıdır, öğretmenliği 
cazip hale getireceğiz elerken, bunu Hükümet 
programlarının sayfalarında ve öğretmenlerin 
toplu bulunduğu kongrelerde onların gönülle
rine su serpmek için edilmiş lâflar olarak ka
bul etmiyorum ben. Devlet adamları dışarıda 
ettikleri lâfm hesabını millet kürsüsünde verir
ler. Ve burada bunu bütün samimiyetleriyle 
ifade ederler. Eğer bu kürsüden ifade edilımi-
yen, dışarda söylenen sözler bu kürsüden taki-
bedilmez, bunun üzerinde bu kadar samimi du-
rulımazsa, o zaman insanların Meclis dışında I 
meslek erbabına karşı tutumu ile Meclis içeri-
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sinde Parlâmentoya karşı olan tutumu arasında 
fark var demektir. Meslek içinde tutumları 
arasında fark olan Devlet adamları hiçbir za
man memleket kalkınmasında bizi olumlu 'so
nuçlara götüremezler. İşte ben Hükümeti en 
mühim konuda uyarmak istiyorum. Ve diyo
rum ki, her zaman her yerde söylediğiniz ve 
bilhassa sahip çıkmak istediğiniz Türk öğret
menlerinin kaderi Meclis Kürsüsüne serilmiştir. 
15 milyonu bulamıyorum diye öğretmenleri ıs-
dıraplariyle başbaşa bırakmak ta elinizdedir. 
Yoksa, programlarınızın, şimdiye kadar ettiği
niz lâfların samimiyetine uyarak onun yarası
na merhem sürmek de elinizdedir. Vereceğiniz 
karar, samimiyetinizin ifadesi olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin zabıtlarında tescil edi
lecektir. 

Ben vicdan huzuru içinde huzurunuzdan ay
rılıyorum, arkadaşlar. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Çok değerli arkadaşlarım, as
lında son derece basit, tamamen objektif gö
rüşlere dayanması gereken bir kanun konu
sunda, görüyorum ki, hatip arkadaşlarımız 
bunu daha ziyade bir hamiyet edebiyatı ve top
luluğun, ihmale uğramış, adaletsizliğe mahkûm 
edilmiş bir topluluğun müdafaasını yapma ha
vasına bürünmektedirler, öğretmen topluluğu, 
oldum olasıya siyasi edebiyatın mihverini teş
kil etmiştir. Fakat, bu siyasi edebiyatın mihve
rini teşkil ettiği bugüne kadar onun maddi 
-kaderinde de büyük ölçüde bir değişiklik ol
mamıştır. Ne zaman öğretmeni ilgilendiren 
bir konu çıkarsa taraflar bol bol konuşmakta
dırlar. Ama öğertmenin kaderi; pek bu ede
biyata muvazi olarak düzelmemektedir. Mesele, 
aslında bugüne kadar yürürlükte bulunan bir 
sistemle günün şart lan içinde öğretmenin eme
ğini bütçe imkânları içinde biraz daha değer
lendirme çaresini getiren bir kanun teklifi 
muhterem Meclisinizde müzakere edilmektedir 
ve iki oturumdur bu 3 ncü madd.e müzakere 
saatlerimizi işgal etmektedir. Bunun daha zi
yade ciddî bir anlaşmazlığa, mesele hakkında 
esaslı bir bilgiye sahibolmadığma delil olduğu 
kanısındayım., 

Bir defa müsaade buyurursa muhterem He
yettiniz, meseleye Eğitim Bakanlığı zaviyesinden 
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bir bütüü olarak bakalım. Şimdi bugün, ilk, 
orta, birinci devre, orta ikinci devre, yüksek 
öğretim kurumları ile üniversite kurumları 
şeklinde kadenıelenınektedir. Bu kademelerde 
öğretim görevi almış bulunan arkadaşlarımızın 
yetişme şartları birbirine uygun değildir. İlk
okullarda öğretmenlik yapanlar ilköğretmen 
okulu mezunlarıdırlar. Ve bir de, lise mezunu 
olup öğretmenlik yapmak istiyenler kurstan 
•geçirilerek ilkokul öğretmenliği yapmaktadır
lar. Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanunu ge
reğince orta, öğretim, iki menşeye sahiptir. Bi
risi ; ortanın birinci devresi eğitini enstitüsü 
mezunlarına mahreçtir. Yüksek öğretmen 
okulları da liselere mahreçtir. Teşkilât Kanunu 
bir defa bunu böyle tesbit -etmiştir. Yüksek 
okullarda, öğretmenlik yapmak için de, daha 
ileri bir formasyon ve, bu arada kariyer aka
demiye mensubolmak gerekmektedir. Bir defa 
'öğretmenlerin nıenibaları, menşeleri, nitelikleri 
•böylece tesbit edildikten sonra Türkiye'mizde 
bugün eğitim kademelerimizde bu menşelere 
ş'6v:>, öğretmen topluluğu nasıl serpiştirilmiş 
bulunmaktadır. 1950 senesine kadar Teşkilât 
Kanunumuz, bugün de yürürlükte bulunan 
Teşkilât Kanunumuz bu kadem elenmekte 
nıüessiriyetini muhafaza etm'iştir. Fakat 1950 
den sonra 'bilhassa ortaöğretimin inkişafı, okul
larımızın birden artması öğretmen yetiştir
mekle muvazi gitmediğinden öğretmen sıkın
tısı başgöstermiştir. Bugün ilkokul hocası 
olup da ortaokul öğretmenliği yapan arkadaş
larımız vardır. Ortaokul öğretmeni iken lisele
rimizde öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var
dır. Ama bu, aslında bir haktan değil bir zaru
retten ileri gelmektedir. Yani orta ikinci dev
resinin hoca sıkıntısı ister istemez orta birinci 
devresinin hocalarına burada yer vermeyi ge
rektirmiştir. Aynı ihtiyaç, ilkokul hocalarının 
da ortaokullarımızda ders vermesini gerektir
miştir. Normal, zamanda normal kontenjana 
sahibolduğumuz takdirde bugün yürürlükte 
bulunan Teşkilât Kanununa göre ilkokul ho
calarının menşei ilkokul hocalığı niteliği, orta
nın birinci devresinin hocalarının membaı, men
şei. ve niteliği, lise hocalarımızın memfbaı, menşei 
ve niteliği ayrılmış ve kademel-enmiş bulunu
yor. Ama hocaya olan ihtiyaç, burada, dağı
lışta bir ölçüde bu hiyerarşiyi bozuyor. Şimdi 
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aslında, hu hiyerarşi bozuluyor ama hiçbir za
man arzu edilen bir şey değildir, bir zaruret
ten doğmaktadır. Bu hiyerarşiyi büsbütün bo
zan orta öğretimin ikinci devresindeki eksik
likleri tamamlamak için daha ileri bir formas
yon, daha, zor çalışma şartları arz eden bu orta 
öğretime güç katmak lâzım iken, bunu, şimdi 
arkadaşlarımızın arzu ettikleri istikamette bi
rinci devre ile, ikinci devreyi nivelize ettiği
miz, aynı seviyeye indirdiğimiz veya çıkardı
ğımız takdirde o zaman ayrıca daha, ileri bir 
emek istiyen lise hocalığına rağbet azalır mı 
binam takdirini arkadaşlarımıza bırakıyorum. 
Ders saatleri konusunda, da bu böyledir. İlk
okul hocaları haftada H2 saat mecburî olarak 
ders veriyorlar. Orta öğretimde, 18 saat bi
rinci. devresinde, ikinci devresinde de 15 saat, 
Bu -°)0 seneden beri uygulanmaktadır. Bugün ne 
olmuş da hangi ilerleme, hangi yeni görüşler 
aradaki, bu farkı lüzumsuz kılmaktadır? Bunu 
izah etmek mümkün değil. Bu, Türkiye'de böyle 
olduğundan, daha fazla bizim örnek aldığımız, 
metotlarımızı kendilerinden iktibas ettiğimiz 
bize nazaran çok daha seviyeli memleketlerde 
de uygulanan sistemdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tasarı öğ
retmenlerin kaderini yeni baştan ele alan bir ta
sarı değildir, öğretmenliği cazip kılmak için 
düşünülen bir tasarı değildir. Bu, bugüne kadar 
uygulanmakta, bulunan ek ders ücretleri mikta
rının artırılmasını hedef tutan bir tasarıdır. Bu 
da fil'hal bu tasarı ile 5 liradan 10 liraya çıka
rıl inakladır. Teknik öğretimde de keza bir mis
line çıkarılmaktadır. 

Şimdi, meseleyi böyle almak gerekirken, or
taöğretimin birinci devresi ile ikinci devreli 
arasındaki zaruri olan farkı tamamen ortadan 
kaldıran bir tutuma getirdiğimiz taikdirde eği
tim sistemini tahribetmiş oluruz. İlkokullarda, 
öğretmenleriniz yalnız ders saatleri içinde sınıf
ta kaldıkları müddetçe emek vermektedirler, za
manlarını harcamaktadırlar. Onun dışında, ders 
için ayrıca ileri bir gayreti, daha ileri bir yol 
bulunur gerektiren bir hal mevcut değildir. 
Ortaöğretimin birinci devresi ile ikinci devresi 
arasındaki program farkı d'a hiç. şüphesiz orta
öğretimin ikinci devresinde öğretmenin hazır
lık için sarf edeceği ve ders saati içinde sarf 
edeceği emekle, enerji ile ortaöğretimin birin-
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ci devresindeki teksifi mesai aynı değildir. Bu, 
programın tabiatından gelmektedir, niteliğin
den gelmektedir. O halde ortaöğretimi bir kül 
halinde düşünmek benee uygun değildir. As
lında eğitimi seviyesizlendirmeye yol açacak bir 
tutum olur. 

Arkadaşlarımız bir basşka noktayı da karış
tırmaktadırlar. «Efendim, yüksek tahsil yaptı
ğı halde, fakülte mezunu olduğu halde ortaokul
larda vazife alan öğretmenler vardır. Bunlar da 
tıpkı liselere öğretmen yetiştiren menbadır. Bu 
adaletsizliktir, bu fark giderilmelidir.» 

Muhterem arkadaşlarım, aslında fakülteler
den mezun olanlar, münhal olduğu takdirde 
doğrudan doğruya liselere öğretmen olarak 
verilmektedirler. Yalnız bunlardan bir kısmı 
belli yerlerde vazife istedikleri için ve bir de karı-
koea durumundan dolayı ya kocasının, bulun
duğu yerde veya karısının bulunduğu yerde va
zife almak istedikleri için bilnza ortaöğretimin 
1 nci devresinde kendilerine vazife verilmek
tedir. Şimdi, sosyal şartlar icabı bu arkadaşla
rımıza tanınmış olan bu imkânı bir adaletsizlik 
konusu olarak ele almak aslında adaletsizliğin 
tâ kendisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin neresin
den bakarsanız bakm bunun katiyen bir hami
yet varışıyla, bunun katiyen sıkıntıda bulu
nan öğretmen topluluğunu refaha kavuşturma 
meselesiyle bir irtibat ve ilgisi yoktur. Mev-
cudolan bir sistemi mahfuz tutmayan, onu şu
rasından burasından zedeliyen birtakım değişik
likler, sizin uzun zamandan beri şikâyet ettiği
niz ve çocuklarınızın sıkıntısını çektiği bir ra
hatsızlığı, alabildiğine genişletmiş olursunuz ki 
bu, eğitimin aleyhinedir. Bugün mevcudolan 
sistemin tamamen aleyhindedir. Bunu Muhterem 
Heyetinizin özellikle dikkatine arz etmeyi bir 
vazife biliyorum. Teşekkür ederim. 

BALKAN — Sayın Remzi Şenel buyurun. 
KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Ben ondan önce 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim söz istiyenleri sırayla 

kaydediyoruz. Ondan evvel söz istemiştim deme
ye lüzum yok. 

KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Arkadaşımla söz 
istemiştim yanlışlık olmuş. 

REMZÎ ŞENEL (Denizli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bundan önce kanunun 

müzakeresinde Meclisin temayülüne Komisyonun 
katılmayış sebeplerini şöylece hulâsa edebiliriz: 

1. Lise veya öğretmen okulu üzerinde eği
tim yıllarının azlık veya çokluğundan dolayı öğ
retmenlerin tasnif edilmesi. Bir kısmının 2 se
ne, bir kısmının 3 sene, bir kısmının 4 sene öğ
retim görmesinden sonra, ortaöğretim okulla
rında onlara ders verilmesi, 

2. öğretim seviyesi, öğretim kademeleri 
yükseldikçe öğretmenlerin yorgunluğunun ve 
öğretmenliğin yorgunluğunun artması. Esbabı 
mucibenin 2 neisi de bu. 

3. Hizmetin aksıyacağı. 
4. Eğer önceden Yüce Meclisin kabul ettiği 

şekilde Komisyon kabul edecek oldrsa Bütçeye 
T5 milyon gibi bir yük yükleneceği. 

5. Şimdiye kadar bir anane halinde bu 
mevzu geldiğinden, bu ananenin değiştirilme
mesi. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuu teker teker 
cevaplandırmak icabederse şunu samimiyetle, bu 
meslekin içinde ömrünün bir kısmını harcamış 
bir arkadaşınız olarak ve üzülerek ifade etmek is
terim ki, bugün ilkokul öğretmenleri arasında 
- maalesef peşinen bir öğretmen olduğum için çok 
üzüntü duyuyorum - geliş kaynaklarından dolayı 
derin bir münakaşa mevcuttur. Bu benim gibi 
mutlaka bu Mecliste hangi partiden olursa olsun 
arkadaşlarımın hepsini üzmektedir. Bir Maarif 
ordusu içinde böyle bir ayrılığın olması katiyen 
tasvibedilmez, doğru görülmez. Komisyonlarda, 
toplantılarda biz, maarifçi olarak Sayın Bakan
dan bunun düzeltilmesini rica ettik. Sayın Bakan 
bu hususta vaitte bulundu. Inşaallah bu münaka
şa bu ayrılık kalkacaktır, kalkar. Bu mevzu he
pimizi üzmekte iken yeniden biraz rahat olan or
ta öğretimin içine de yeni bir ayrılık mevzuu mu 
sokalım, muhterem arkadaşlar? Yeni bir ayrılık 
mı sokalım? Yani arkadaşların bir kısmına bu 
mevzuu yani onbeş - onsekiz saat mevzuunu, hiç 
aklımızda yokken, tamamen bir mahrumiyet böl
gesindeki arkadaşların tatmin edilmesi düşünce-
sindeyken, mevzuu bir diploma münakaşası hali
ne getirmenin hiç doğru olmıyacağı kanaatinde
yim. Bu, ilkokullarda, ilk öğretimindeki üzüntüy
le karşıladığımız ayrılığı orta öğretime de getir
mek demektir. 

2. Şu görüş de doğru değildir arkadaşlar; 
ömrünün pek çoğunu bu mesleke vermiş bir in-
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san olarak arz edeyim, öğretim; seviyesi yüksel
dikçe öğretmenliğin zorlaşıp, kolaylaştığı mese
lesine gelince muhterem arkadaşlarım, takdirle
rinize arz edeyim, tek öğretmenli, 5 sınıflı bir 
ilkokul öğretmeni akşama kadar bu 5 sınıfın 5 ine 
do ders verecek ve 5 sınıftaki çocukların hepsi
nin her türlü durumu ile ilgilenecektir. Müsa
adenizle, bu tek öğretmenli 5 sınıflı okuldaki İni 
arkadaşın yorgunluğu, bu meslek kademelerinin 
içindeki bütün öğretmenlerin yorgunluğundan 
fazladır arkadaşlar, kabul etmek lâzım. 

Yine arz edeyim, muhterem arkadaşlar, 60 -
70 kişilik bir ilkokul sinifnida akşama kadar va
zife gören muhterem bir ilkokulöğrelmeninin, ho
casının, eğer fevkalâde geniş, görüşü ve fevka
lâde sabrı olmamış olsaydı bu öğretmen arkada
sın akşam üzeri delirmesi ieabederdi. Hepimizin 
çoluk çocuğu var. Demek ki, ilkokul 1 ardaki bede
nî yorgunluğu, ilkokullarda ki yorgunluğu bir ta
rafa itip de, efendim lisede şu kadar yoruluyor 
gibi bir mevzuu ortaya koymak da doğru bir şey 
değildn\ Hattâ iddia edebilirim ki, öğretim ka
demesi yükseldikçe öğretmenlerin ders verme ra
hatsızlığı, ve yorgunluğu daha da azalacaktır, 
azalır. Mevzuu, bu bakımdan da doğru değildir. 

Bizim iddiamız muhterem arkadaşlarım şu
dur; Anadolu'nun mahrumiyet bölgelerinde vazi
fe gören öğretmen arkadaşlar vardır. Bunlar ay
nı menşeli olduğu halde birisi tatmin edilmekte
dir, diğeri tatmin edilmemektedir. Bunun çare
sini bulun diyoruz. Çaresi olarak da 15 - 18 mev
zuunu ortadan kaldırmak teklifinde bulunuyoruz. 
Bu, bu mevzuu büyük mikyasta halledecektir, 
muhterem arkadaşlar. Şöyle ki; dünyanın hiçbir 
yerinde mahrumiyet içinde çalışan bir insanın, 
daha îmkânlı bölgede çalışan bir insandan az üc
ret aldığı görülmüş şey değildir, arkadaşlar. 
Mahrumiyet bölgesi içinde çalışan bir öğretmen 
arkadaş bu gün daha i m kanlı bir bölgede çalışan 
bir öğretmen arkadaştan daha az ücret almakta
dır. Bunu bundan evvelki konuşmasında Sayın 
Bakan da kabul ettiler ve şöyle ifade buyurdu
lar; «Evet bu doğrudur; fakat biz bunun tedavi
sini başka şekillerle düşünüyoruz, başka şekilde 
tatmin etmeyi düşünüyoruz.» Bundan evvelki cel
sede; böyle bir ifadede bulundular. 

Biz de diyoruz ki, öğretmenlerin ders ücretle
ri kanunu bunca zamandır, geldi, gelecek müna
kaşası, dedikodusu yapıldı; Allah'a şükür, ancak 
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bu kanun huzurunuza yeni gelebildi. Acaba Ba
kanın ifade buyurduğu bu mahrumiyet mıntaka-
smdaki arkadaşların tatmini meselesi ne zaman 
ele alınacaktır? Hiç bu yola gitmeden, 15 - 18 
mevzuunu hallettiğimiz takdirde bu mahrumiyet 
bölgesinde çalışan arkadaşlar kendiliğinden 
'tatmin edilecektir. Şöyle ki, arkadaşlar; bilhas
sa Anadolu'da mahrumiyet bölgesinde çalışan 
arkadaşlar az ders ücreti almaktadırlar. Bu ar
kadaşlar altı saat ders ücreti alırlar. îmkânlı böl
gelerde çalışan arkadaşlarsa 9 saat ders ücreti 
alırlar. Biz diyoruz ki, bu iki arkadaşları bera
berce inceliyelim, mahrumiyet bölgesi içinde ça
lışan arkadaş da 9 saat ücret alsın diğeri de yi
ne eskiden olduğu gibi 9 saat ücret alsın. Biz 
eskiden kazanılmış bir hakka dokunmuyoruz ki. 
îmkânlı bölgelerde çalışan arkadaşların hakkın
dan bir şeyi kesip de öbür tarafta çalışan arka
daşlara ilâve etmiyoruz ki. Onlar gibi üç saat 
daha fazla ders ücreti verelim. Meselâ aklıma ge
len Yusufeli, Şavşat, Hopa ve Anadolunun Şark 
mıntıkasında hattâ Garpta pekçok mahrumiyet 
içinde bulunan yerde çalışan arkadaşlarımıza da 
üç saat daha fazla ders ücreti vermek imkânına 
sahibolalım diyoruz. Bunun bütçeye 10 milyon 
15 milyon lira yük yüklemesine gelince muhte
rem arkadaşlarım; eğer biz on milyon lira ile 
mahrumiyet bölgesi içinde çalışan arkadaşları 
tatmin edeceksek helâl olsun. Zira mahrumiyet 
bölgesi içinde bulunan bir arkadaşımız, imıkânh 
bölge içinde bulunan bir arkadaştan daha az pa
ra aldığı için Sayın Vekil de bilirler, her yıl 
sene sonunda binlerce öğretmenden binlerce di
lekçe Maarif Vekâletinin masalarının üzerine yı
ğılır, haklı olarak tabiî. Müdürler Komisyonu 
toplanır, dilekçeleri inceler, bir kısmının nakil 
isteği yerine getirilir bir kısmını ertesi seneye 
bırakırlar. Ertesi yıla bırakılan binlerce öğret
menin tâyin isteğine o yıl binlercesi katılır ve 
ertesi yıllara binlerce binlerce bırakılır gider. 

Mahrumiyet bölgesindeki arkadaşlarımızı tat
min etmediğimiz müddetçe arkadaşlar, o mınta-
kalara ne bir öğretmen gönderebileceğiz, bula
bileceğiz, ne kaymakam ne doktor gönderebilece
ğiz. Hiçbir şey gönderemiyeceğiz. Ancak lütfe
der, daha evvel kabul ettiğiniz gibi bu üç. saat
lik ayrılığı kaldıracak olursanız hiç diploma mü
nakaşasına gitmeden, hiç yıl münakaşasına gir
meden mahrumiyet bölgesinde çalışan arkadaş-
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larımıza üç saat daha fazla ders ücreti vermiş 
olacaksınız. 

Sonra muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan 
ifade ettiler, Sayın Bakan bizi mevzuu anlama
makla itham ettiler. Fakat iddia ediyoruz ki asıl 
çelişmezlik içinde bulunan zannediyorum ki biraz 
kendileridir. Şöyle ki; bu kanundan sonra ar
kadaşlar, ilkokul öğretmenlerinin köy ödeneği 
kanunu geliyor. Köy ödeneği kanununda Sayın 
Vekâletin de kabul ettiği şu esas ortaya konu
yor. , Köylerde çalışan öğretmenlere 150 lira köy 
ödeneği, şehirlerde çalışan öğretmenlere ise 100 
lira köy ödeneği, İşte Vekâlet de kabul ediyor 
bakınız. Demek ki, mahrumiyet içinde çalışan 
öğretmenlere mahrumiyet içinde olmıyanlara nis-
betle 50 lira daha fazla ücret veriyor. Buna hiç
bir öğretmen de itiraz edemiyecektlr. İtiraz et
tiği takdirde de o kişiye- o şahsa diyeceğiz ki, iş
te arkadaş 50 lira daha fazla almak istiyorsan 
köye git diyebileceğiz. Burada bizim teklif etti
ğimiz hususta da itiraz edecek olursa, peki ar-
Kadaşım git Hopa'ya, git Şavşat'a, git Yusufeli'-
ne üç saat fazla ücreti siz alın, demek durumu 
hâsıl olacaktır. 

Sayın arkadaşlardan, Yüksek Meclisten bun
dan önce verdiği kararda ve gösterdiği temayül
de ısrar etmesini, bu mevzuda Komisyonun fi
kirlerine katılmamasını rica ederim. Bizleri, bu 
kanunu bekliyen binlerce öğretmen de merakla 
beklemektedir. 

Hulâsa olarak »sayın arkadaşlarım, eski ka
rarımızda ısrar etmemiz bu izah etmeye çalıştı
ğım mevzuu kökünden halledecektir. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kömıisıyon, (buyurun efendimi. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NECİP MİRKELÂMOÖLU (İzmir) — De
ğerli arkaldaşlarıım, !biz konuyu, selâm nutukla
rına (mıüsaiddıani' (bir havaya girmeden, sadece 
teknik çizgi ve çerçeve içinde, huzurunuzla sere
ceğiz;. 

Kcınıtisyoııuımuz Yüksek Meclisin kalbini etmiş 
olduğu /bir önerge ürerine meseleyi tekrar te
zekkür 'dtimiMtlr. Sonucunda eski 'kararında, 
Hükümet tasarısına uygun, Millî Eğitim Komis
yonunun kalbul tarzına uygun ve ilk 'kararıma 
ulylgun noktai nazarını (tekrar huzurunuza gc-
tinmek yolumda karar vermiştir. Niçin? Konu
nun Yüksek Meclis tarafından teferruatiyle ve 
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esasiyle anlaşılmasını teaninen kısa bâzı açıkla
malar yapmak zorunkığundayız. 

Bu taisarı Millî Eğitim bünyesinde olan, or
ta öğretim müesseselerinin, öğretmen ihtiyacına 
bir cevap olmak üzere tanzim edilmiştir. Onlbdn 
öğretmene ihtiyaç vardır, bu sahanın eldeki öğ
retmen sayısı ve kadrosu, buna kâfi değildir. 
DeMer Iboş geçmektedir. Burna bir hal taırzı 
bulmak ımiülâhaızasiyle, bu tasarı tanzim edilmiş
tir. Bu taisarı yenil Mır şey ıgerirmemektedir. 
Yeni unsurları vardır ama 'çekirdeğinde, özün
de, esasında şimdiye kadar uygulanan sistemi 
mulhafaza etmekteidir. Evvelâ bu noktanın Yük
sek Meclûsiço amlaşılmaisında fayda vardır. 

Arkadaşlarımı, ortaiokul ve emsali müessese
lerle lise ve emsali müesseseler arasındaki bu 
farklılık nereden doğruyor? Niç^n Hükümet ve 
komisyon olarak bu noktada ısrar ediyoruz, arz 
edeyilm : 

İlkokul öğretmenleri aldıkları maaş karşılı-
ğındtf 'haftada 32 «aaf ders vermeye nıcclljııııdur
lar. Üniversite öğretmenleri aılldı'kları 'maaş kar
şılığında haftada 12 saat ders vermeye1 mecbur
udurlar. Bu farklılık nereden doğuvor? Bu fark
lılık nereden doğuyorsa, biraız sonra izalh edece
ğim farklılık da oradan doğuyor. 

İlkokulda eğitim pedagojiktir. Hafif oldu
ğu kalbini edilmiştir. öğretmen, bütün hizme
tini ilkokuldaki ders saatlerine inhisar ettirme
si icalbeder. öyle temenni 'ödilir. Şu halde illk-
okuMa ders veren bir Öğretımen 32 saıatlik ders 
verîmek ısuretiylo ve okul dışına mesaisini, hiz-
ınıetin'i! taşırmadan, okulda (başlar ve okulda bitti
rir. Onun için 32 saatlik ders verme mecburi
yeti kendisine yüklenmiştir. Eğitim yukarıya 
doğru kademe kazanınca, öğretmenin yükü 
•ağırlaşır. Ortaokulda riilspî bir pedagojik sis
tem, ama ilmî eğitilme doğru bir ağırlaşma, 
Ibir adım vardır. Bunum için ilkokul öğretme
ninin 32 saat ders verme medburiyeti, 18 saate 
indirilmiştir. Liselerde ve emsallinde 15 saate 
indiırilımiiştıir. Neden? Çünkü lise öğr-etımeıM ar
tık ilmin ağırlığını eğitim sahasına getirmek 
z?orunlluğuınldadır. Lâiboratuvar mesaisi vardır, 
kendilsinıi hazırlama mesaisi vardır. Dünya lilfca-
ratürünıü takip mecburiyeti vardır. 

Arkadaşlarım, ortaokul öğretmeninin ilmî 
mesaisini bir tutmak doğru olur mu?. Bir lise son 
sınıfına, hele fen bölümüne, fizik, veya matema-
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tik dersi veren bir öğretmenin bu dersi verme- I 
den lâboratuvarda veya okul dışında kütüpha
nede kendisini ne şekilde eğiteceğini ve hazırlı-
yacaklarım tahmin buyurursunuz. Bu bakımdan I 
bu kademe sistemi yaratılmıştır. Kademe siste
mi lise öğretmenlerine bir atıfet, bağışlamak 
için, kendilerine lûtufta bulunmak için, kendile- [ 
rine duyulan şefkatin ve merhametin neticesi 
olarak maaş karşılığı 15 saat ders sistemi kabul 
edilmiş değildir. Bu hizmetin mahiyetinden, bün
yesinden doğan bir mecburiyettir. Bunu anlat
mak istiyoruz. 

Şimdi ortaokul şğretmeni, 18 saat, maaş kar
şılığında, ders okutacak, sonra 6 saatlik mecburi 
ve ücretli ders okutacak, ve bu 24 saat olacak
tır. Bu tasarı, buraya bir yenilik getiriyor; 24 
saat okutmakta dahi doldurulamıyan açık ders
leri doldurmak için 6 saati daha ilâve ediyor ve 
bunu ihtiyari tutuyor, bunu da ücretli olarak, 
öğretmen isterse kabul edip okutacak, istemez
se okutmıyacaktır. Demek ki, yüksek huzuru
nuzda anlatmak istediğimiz noktalardan birisi 
ve en önemlisi hizmetlerin mahiyeti farklıdır. 
Aşağı kademede ilkokulda 32 saat, hafif öğre
timdir. Ortaokulda biraz ağırlaşmıştır, liseler
de daha ağırdır ve üniversitelerde çok daha ağır
dır. Bu bakımdan öğretmenin maaş karşılığı, 
okutacağı ders saatleri bu kademelere göre tan
zim edilmiştir. Ve bir hizmetin mahiyeti ile alâ
kalı bir kademe hareketidir. 

Ayrıca Saym Bakanın da ifade ettiği gibi, 
Teşkilât Kanunu lise öğretmenlerinin yüksek 
tahsilli olmasını mecburi kılmıştır. Ortaokul öğ
retmeni Lise muadili mekteplerden sonra iki sene 
yüksek öğretim görür. Lise öğretmeni 4 sene ola
rak daha ağır şartlar altında çalışır. Ortaokul öğ
retmeni ise daha hafif şartlar altında çalışır. 
Arkadaşlarım, zahmetle nimeti ahenkli hale ge-
tirmezsek kimse zahmete girmez. Değerli arka
daşlarımın tadil teklifi istikametinde kabul eder
seniz zaten büyük ihtiyaç duyulan lise öğretmen
leri kadrosundan ortaokula doğru bir temayül 
belirecektir, bir kayış temayülü belirecektir. 
Neden?. Çünkü nimetleri bir. Birinin vazifesi 
ağır, diğerinin vazifesi hafif. Buna mukabil ni
metler müsavi. Zahmetten, külfetten kaçıp ve I 
müsavi nimet noktasına doğru gidecek. I 

Ayrıca öğretmen camiasında yükselmek şev- I 
kmi, yukarı çıkma hevesini bir noktada tevkif I 
etmiş olacaktır. Hayatın umumi akışı içinde | 
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kendisini yetiştirmek, daha yüksek merhaleye 
gitmek, daha üst kademelere atlamak hevesini 
durduracaktır. Çünkü bu, faydası ve mânası ol-
mıyan bir hale getirilecektir. Lise öğretmeni 
olanlar ile, ortaokul öğretmeni olanlar arasında 
hiçbir fark bırakmazsanız; elbetteki ortaokul 
öğretmeni olarak kalmak da fayda mülâhaza 
edecektir, insan tabiatinin içinde olan, daha yu
karılara çıkmak, daha ileriye gitmek hevesi bu 
şekilde ters istikamete yöneltmiş olacaktır. Muh
terem arkadaşlarım, getirilen teklifn mesleki 
cazip hale getirmekle de alâkası yoktur. Üste
lik meslekin cazibesini aşındırmış olacaktır. 
Çünkü bu fark neticesinde, bu kademe meslekin 
mahiyet ve bünyesinden doğmuş olduğu için, bu 
farklılığı ortadan kaldırdığınız takdirde, bir ada
leti değil; bir adaletsizliği meydana getirmiş 
olacaksınız. Ortaokulların mutlaka mahrumiyet 
bölgesinde kurulması gibi bir kaideyi Komisyo
numuz anlamamaktadır. Misal vereyim; Hakkâ
ri'de lise vardır, Şişli'de ortaokul vardır. Hakkâri 
lise öğretmeni onbeş saat ders okutacaktır. Şişli 
ortaokul öğretmeni onsekiz saat ders okutacaktır. 
Bunun mahrumiyet bölgeleri ile alâkalı olması 
gibi bir noktaya bağlanması doğru olmamaktadır. 

Arkadaşlar, konu sadece 15 milyon meselesi değil
dir; dikkat ve tetkik buyurursanız Komisyonun 
İsrar gerekçesinde bu madde, 5 nci, 6 ncı madde 
olarak sıraya tabi tutmuş. En önemli konumuz 
olsaydı, en sağlam mesnedimiz bu olsaydı, bunu 
en başta getirmek mümkün idi. Ama böyle değil. 
Biz bunu diğer asıl sebeplerin yanında, diğer öz 
sebeplerin yanında, bir tadil sebep, bir ikinci se
bep, bir yan sebep olarak, huzurunuza getirmi
şizdir. Ve sadece bu bütçenin sırtına yüklenen, 
Komisyonun kabul ettiği yük de bu kadar değil
dir. 5 lirayı 10 liraya çıkarmak suretiyle bu büt
çe munzam olarak 70 milyon bir meblâğın yükü 
altındadır. 70 milyona munzam olarak 15 milyon 
daha koymak ve ayrıca adaletsizlik getirerek, 
cazibe unsurunu yok ederek ve meslekin bünye
sinden ve mahiyetinden doğmuş olan zarureti if
na ederek, bu takririn getirmek istediği, bu tak
rir kabul edildiği takdirde gelecek olan sonuçlar 
bunlardır, arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım, Komisyonunuz bu kararı ve
rirken ve eski kararında ve noktayı nazarında 
İsrar ederken, bu mülâhazalardan hareket etmiş
tir. Yüksek Meclisin bizim bu mülâhazalarımızı 
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kabul edeceğini, gerek ihtisas komisyonu olan 
Millî Eğitim Komisyonunun gerekse tasarıyı sevk 
eden Hükümet görüşüne uygun ısrarımızın, Yük
sek Mecliste makes bulunmasını ve kabul edilme
sini üstün saygılarımızla, rica ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat, buyuran. 
Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar ken

di sıralarının ne zaman geleceğini merak etmek
tedirler. Şimdi söz alanların isimlerini sırası ile 
okuyorum. 

Sayın Burhan Arat'tan sonra, Veli Uyar, 
Şükrü Koç, Yusuf Ulusoy, Rüştü özal, Halûk 
Nur Baki, ihsan Kabadayı, ihsan Ataöv, Rıza 
Polat, Burhan Akdağ. 

Buyuurun Sayın Arat. 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — Sayın ar
kadaşlarım, burada teker teker hepiniz birçok 
öğretmenin emeğine muhatabolmuş, emeğine 
konu teşkil etmiş vu bunların haklarını üzerimiz
de taşıyarak gelmiş bulunmaktayız. Bu itibarla 
sayın arkadaşlarımın hiç birisinin çok kutsi bir 
vazife yapmakta olan öğretmenlerin, refahının 
artması gibi bir imkânın karşısına çıkacağını as
la düşünemem. Ama şu veya bu sebeple de öğ
retmen topluluğumuzun bir politika konusu ha
line getirilmesini ve bu pazarda söz söylemeyi 
de hoş karşılıyanlardan değilim. Bu itibarla 
bendeniz bu taraflara kaçmadan meselenin esa
sının ortaya konarak müzakere edilmesini ve bu 
suretle Meclisimizin, öğretmenlerimize duyduğu 
yüksek alâkanın ama onun yanında da geriye 
değil, fakat mutlaka ileriye gitmesini gerektiren 
bir karar alınması fikrindeyim. Bu sebeple söz 
almış bulunuyorum. 

Mesele nedir sayın arkadaşlarım, ilk tedrisat 
vardır, orta tedrisat vardır, ikiye bölünmüş. 
Birincisi orta bir, orta iki, orta üç. İkincisi lise 
bir, lise iki, lise üçtür. Ondan sonra yüksek 
tedrisat geliyor. Şimdi kaidai asliye prensibini 
vaz'edelim. Liselerde, yani orta tedrisatın ikin
ci devresinde ders okutabilmek için, gerek Sayın 
Bakan arkadaşımızın ve gerekse komisyon söz
cüsünün buyurdukları gibi, aslolan liseden son
ra 4 yıllık bir üniversite tahsili yapmaktır. Ya
ni liseden sonra dört yıllık tahsil görmüş kim
seler, kâfi miktarda ise, orta tedrisatın ikinci 
devresine yıllık enstitü mezunlarından hiçbir 
kimse tâyin edilemez, daha doğrusu orada on-
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lara vazife verilemez. Onların vazifeleri, orta 
tedrisatın birinci devresinde nihayet bulur. 

Şimdi zaruret dolayısiyledir ki; lise sınıfların
da, lise üzerine iki yıllık enstitü tahsili yapmış 
bulunan öğretmenlere vazife verilmektedir. Bu 
istisnai bir haldir, kaidei asliyeyi hiçbir zaman 
bozmaz. Liselere münhasıran üniversite'mezu
nu öğreteilerin kâfi miktarda yetiştiği anda; bu 
istisnai hal kalkacak. Çünkü, o zaman zaruret 
de ortadan kalkacaktır. 

Şimdi evvelâ mesele şu, biz bu yola. gitmek 
istiyor muyuz? Yani, liselerimizi dört senelik 
üniversite tahsili yapmış öğretmenlerle doldur
mak ve bütün kadroları bunlarla duldurmak is
tiyor muyuz, istemiyor muyuz? Meclis bunu 
istiyor mu, istemiyor mu? Bu tahakkuk etme
den liselerimizde gerekli seviyeyi almış mezun
lar yetişebilir mi, yetişemez mi? Bunu istiyor
sak, bu kanuna komisyonun ısrar ettiği şekilde 
rey vermek mecburiyetindeyiz. «Değil» dersek 
politika yapacağız. Enstitülerden mezun olan 
orta mektep öğretmenlerinin adedi daha çoktur. 
Daha çok gönül alırız, hevesine kapılırsak, bu 
politikanın ta kendisidir. Herkes inandığını 
söyler burada. Emin olun ki, inandığımdan 
!başka bir şey söylemiyorum. Eğer onları tat
min etmekse maksat, sadece o zaviyeden hareket 
edeceksek, o takdirde hilâfına beyanda bulunan 
arkadaşlarımın isteklerine göre rey kullanmak 
mecburiyetinde kalacağız. Şimdi mesele bunun 
ikisini ayırdetmekte. Tamamen objektif ola
rak arz ediyorum. Lise öğretmenlerinin yüksek 
tahsil sahibi olmalarını istemiyor muyuz? Pek 
sayın arkadaşlarım, bizde öyle ata sözleri var
dır ki, tabiat kanunu mesabesindedir. Yani na
mütenahi tecrübeye mukavimdir. Namütenahi 
tecrübe etseniz, namütenahi tecrübeden sonra yi
ne her defasında aynı neticeyi alırsınız. Bu ata 
sözlerinden ,bir tanesi «Marifet iltifat tabi, 
iltifatsız meta zayidir.» Şimdi bu otuz yıldır 
aksaksız devam eden bir tatbikatı ortadan kal
dıracak bir yola gittiğimiz takdirde, daha üs
tün formasyon istediği muhakkak olan liselere 
ikinci devre öğretmen yetiştirmek hususundaki 
hevesi, yani marifeti iltifatsız bırakacağız. Ma
rifeti iltifatsız bırakmak demek, ilerlemeye sırt 
çevirmek demektir. Bu Mecliste ilerlemeye sırt 
çevirmek, yani geriye gitmek gibi bir kanunun 
çıkmasında büyük sakıncalar olduğuna pek muh-
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terem arkadaşlarımın, hulûsla nazarı dikkatini 
cel'betmek isterim. Zururet budur, kaide budur. 
Ama bu metin öyle tanzim edilmiştir ki ; mah
rumiyet mıntakasmda bulunan öğretmen arka
daşlarımızın durumlarını kendiliğinden içine al
maktadır. 

Şöyle ki; mahrumiyet mıtakasmda bulunan 
bir lisede kadro noksan ise, oradaki iki sene 
enstitü tahsili yapmış olan arkadaş lise sınıfla
rında ders alacak ve bu suretle mahrumiyet böl
gesinde bulunmanın üç, saatlik mükâfatından fay
dalanacaklardır. Kaldı ki; yine bu metin bir 
prensibi, burada bu noktada bu açıdan da pekiş
tirmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; lise sınıflarında 
okutulacak ders için, komisyonun da belirttiği 
gibi, öğretmemin bir ön çalışma yapması lâzım-
gel (liginden, o da korunmuş olacaktır. Ama arz 
ediyorum; bir istisnayı kaidei asliye haline ge
tirecek bir metnin kabulünde sakınca vardır. 
Böyle bir metnin kabulü, ileri doğru bir gidiş 
değil, geriye doğru gidiştir. O zaman niçin git
sin de iki yıllık enstitü tahsili yapmak varken, 
4 yıllık üniversite tahsili yapsın? Döner, daha 
kolay kısma gider, iki sene okur, bareme girer 
maaşını almaya haşlar, kıdemini almaya başlar. 
Bu kaideyi bozmakla arkadaşlarım, Barem Kanu
nunun yine «marifet iltifata, tabidir» diye tahsile 
göre, emeğe göre koymuş bulunduğu esasları da 
tahribetmis, onlai'la çelişik hükümler sevk etmiş 
oluruz. Mesele, bu 15 milyon lirayı bu öğretmen
lere dağıtma meselesi değildir. Mesele, orta ted
risatta çalışan, enstitü mezunu arkadaşların mağ
dur olması meselesi değildir. Sözlerime başlarken 
de arz ettiğim gibi burada öğretmen arkadaşların 
daha büyük bir refaha kavuşmasını istemiyen 
tek arkadaş olduğuna inanmıyorum. Hepimiz is
teriz. İnşallah, Devletimiz daha çok zenginler, 
bütçemiz daha çok ferahlar, onlara gönlümüzün 
hudutsuz arzularına uyarak lâyık oldukları şeyi 
veririz. Aslında, biz bunları vermekle de onları 
lâyık oldukları iltifatı göstermiş değiliz. Bunun 
da hicabı içindeyiz, ama eldeki hayratı tahribet-
mivelim., arkadaşlar, tahribetmiyelim, geriye dön-
miyelim, ileri gidelim, tstisna için kaidei asli
yeyi bozmıyalım. Bendeniz bu sebeplere binaen 
komisyonun teklifinin desteklenmesini saygıla
rımla arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN 
yorum : 

Kifayet önergesi vardır, okulu-

O : 1 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Ataöv. Sayın Numanoğlu lehinde söz verilmez. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, dört milletvekili arkadaşımız konuştu. 
Sözcü ve Bakan da bu arada söz aldı. Şimdi hem 
sözcüsünün hem. de bakanın öne sürdüğü bâzı 
fikirler var. Bu fikirlerle Yüksek Meclisin bir 
aydınlığa kavuşması lâzım. Meselâ şimdi Burhan 
Arat arkadaşımız bâzı şeyler söyledi. Mahrumi
yet bölgesinde bulunan liselerde ders okutacak 
ortaokul öğretmenlerinin tatmin olacağından 
bahsettiler. Bunun gibi Sayın Bakan da bu ko
nunun öğretmenliği cazip hale getirmek veyahut 
da bir derde deva olmak için değil, mevcut bir 
sistemde küçük bir tadilât yapmak için dediler. 
Bu öyle esaslı bir konu ki, orta tedrisat müesse
selerinin bulunduğu bütün yurt sathını, dol ayı-
siyle memleketin orta öğretimini ilgilendirmekte
dir. Şimdi lise öğretmenlerinin hakkına ders üc
reti bakımından ortaokul öğretmenlerini yaklaş
tırma acaba hakikaten gerçeğe uygun mu, değil 
mi? Kifayet bu bakımdan yerinde değildir. Daha 
aydınlanacağımız hususlar vardır. Meselâ, Ko
misyon Sözcüsünün dediği gibi lise öğretmenle
rinin hakkını alamayız. Onların çalışmaları, orta
okul öğretmenlerinden çok daha fazladır. Lâbo-
ratuvar çalışması yapar, şu yapar, bu yapar. 
Esas bunun üzerinde duracağız. Ortaokul, lise ve 
ilkokul öğretmenlerinin yüklerini dahi anlıyama-
dık, burada. Komisyon kalktı; ilkokul öğretmen
lerinin yükü yok, üniversite öğretmeninin yükü 
çok, üniversite hocasına 1.2 saat, ilkokul hocasına 
32 saat ayırdık, dedi. Ama demedi ki; üniversite 
hocasının 

BAŞKAN - - Sayın Ataöv, kifayet aleyhin
de... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Üniversite 
hocasını ilkokul sınıfına soktuğumuzda onun du
rumu ne olacak? 32 saat ders veren ilkokul ho
cası kadar onun bünyesi tahammül edecek mi
dir? Bunu anlıyalım. Yani orta tedrisat öğret
menlerinin, esaslı bir nizamı, bir unsuru, hattâ 
ve hattâ ben Bakan Beyin hilâfına olarak söyli-
yeyim, orta tedrisat öğretmenlerinin esas Hükü-
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met programındaki cazibesinin büyük unsurla- I 
rmdan birisi müzakere edilirken üç milletvekili 
konuşup, bir bakan ve bir komisyon sözcüsü bu
rada ifade buyurduktan sonra kifayete gitmek 
demek, meseleyi örtbas etmek demektir. Türk 
maarifinin meseleleri halledilirken kifayetin iti
bar görmemesinde fayda vardır. Kifayetin aley
hinde oy kullanmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efen
dim daha efvvel sataşma olduğunu arz etmiş ve 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bize intikal eden, sataşma değil 
de söz istiyorsunuz, diye sıraya kaydetmiştik. 
«Sataşma dolayısı ile» diye tavzih ettiniz mi o za
man? 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bize böyle bir şey intikal etmiş 
değildir. Şimdi îhsan Ataöv'ün konuşmalarında 
bir sataşma olduğu kanaatinde değildir Riyaset. 
Siz görüşünüzde İsrar mı ediyorsunuz? 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Riyasetin takdirine razı olmu

yorsunuz. 
Muhterem arkadaşlar konuşulmasına karar 

verdiğiniz maddenin görüşülmesi sırasında Sayın 
İhsan Ataöv tarafından vâki olan konuşmalarında 
Sayın Şükrü Koç bir sataşma olduğu iddiasında 
bulunmuştur. Riyaset bir sataşma olduğu kanaa
tinde değildir. Fakat kendileri İsrar ediyorlar. 
Bu suretle sataşma olup olmadığını reylerinizle 
hal edeceksiniz. Sayın Şükrü Koç'a sataşma ol
duğunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Sayın Şükrü Koç'a sataşma ol
duğu kabul edilmiştir. 

Buyurun Saym Şükrü Koç. 
Konuşmalarınız yeni bir sataşmayı •davet et-

miyecek şekilde olsun, Sayın Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Elbet

te Beyefendi. 

Sayın arkadaşlarım, bana konuşma imkânı 
verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bende-^ 
niz, öğretmen meselelerinin buraya getirilişi ve 
öğretmen meslektaşlarımın haklarının savunulma
sı konusunda her türlü 15, 18 gibi ayrımların 
içinde ve dışında konuşan bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Bunu, bir mesleki teşekkülün baş- | 
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kanı olarak da kendime bir vazife bilirim. Ancak 
Antalya Milletvekili Saym îhsan Ataöv, müzakere 
edilen kanun tasarısının 3 ncü maddesi üzerinde 
konuşmak üzere söz aldığı halde sanki parti içi 
bir farklı mesele varmış gibi ve parti grupları 
meselesi imiş gibi C. II. P. mebusu olan bir kim
se olarak öğretmenler Federasyonu Başkanlığım 
sıfatı dolayısı ile sataştı. Bu konuşmaları yapmak 
üzere, Öğretmenlere, seçim konuşmasını yapmak 
üzere kendisini 15 Temmuzda Eskişehir'de yapı
lacak Öğretmen Federasyonu Kongresine davet 
ederim. Okuduğu Federasyon bültenindeki bilgi
ler de göstermektedir ki; öğretmenlere ait konu
larda Öğretmenin lehinde, öğretmen haklarını sa
vunmada gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza 
bütün partili milletvekili, senatör arkadaşlarıma 
teşekkür edilmektedir. Kendisi bültenden cümle
ler okudu ve ondan sonra C. H. P. milletvekili 
olarak benim bu meselede partizanca bir tutum
da olduğumu, kendi partisini öğretmenlere jur
nal ettiğimi, çok çirkin bir kelimeyi de kullana
rak ithamda bulundu. Samimiyetsizlikle itham 
etti. Samimiyetsizlik arıyorsa arkadaşım, elinde-
deki kanun tasarısının Millî Eğitim Komisyonun
da bu mevzu görüşülürken kimlerin ne şekilde oy 
kullandığını, Komisyon raporunun altındaki imza
lara bakar burada konuşanları da dikkatle ince
ler, o zaman samimiyetsizliğin kimlerde olduğunu 
görür. O zaman da kendi arkadaşlarının bu şe
kilde samimiyetsizlikle itham edilebileceğini gö
rür. 

Ben her iki metin müzakere edilirken, hiz
mette mümkün olduğu kadar birleştirmenin le
hinde olan önergelere rey verdim. 17 saatte bir-
leştiri'lsin, 18 saatte birleştirilsin diye verilen 
önergelere oy kullandım. Arkadaşımız buna dik
kat etmemiş mi? Beni mensubu olduğum teşek-
.küle jurnal etmek için diyor ki; «Şükrü Koç 15 
saate oy vermedi.» Bu konuda daha fazla bir 
şey söylemek istemiyorum. Bu polemiğe kaçabi
len bir meseledir, üzerinde daha fazla durmak 
doğru değildir. Bir an evvel kanunun çıkması 
için konuşmaların uzatılıp meselelerin gittikçe 
gündem dışı bırakılmasını önlemek de ihsan 
Ataöv kadar bendenize ve hepinize düşen, öğret
men arkadaşlarımıza düşen vazifedir. Bir an ev
vel bu kanunun çıkması lâzımdır. Onun için me
seleler üzerinde dikkatli durmak, hislerimizin dı
şında, partilerin üzerinde olması lâzımgelen öğ-
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retmenle ilgili konularda mümkün olduğu kadar I 
objektif olmak gerektiğine inanarak bu kanunun 1 
tümünün çıkmasını temenni eder, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç, lütfen, «Be
ni mensubolduğum teşekküle jurnal etti.» şeklin
deki sözünüzü tavzih ederseniz, inmeden evvel 
tavzih ederseniz daha iyi bir şekil olur. Lütfen 
tavzih ediniz, onunla ne kasdettiniz? I 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Arkada
şımız, «Bültende bizi siyasi partilerimizi jur
nal ediyor.» dedi. Bunun doğru olmadığını söy
ledim. Ben de aynı şekilde itham olunduğumu 
söyledim. Bu nevi jurnal etme kelimelerinin de 
bir nevi jurnal demek olduğunu ifade etmek iste
dim. Arkadaşıma başkaca bir sözüm olmamış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, ben bir sataşma ol
maması için baştan arkadaşımı ikaz ettim. Ar
kasından da kullandığı bir kelimeyi tavzih et
mesi için rica ettim Buna rağmen, bu tavzihe 
rağmen bir sataşma olduğu iddiasında mısınız? 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalnız jur
nalcilik değil başka kelimeler de kullandı. 

BAŞKAN — Biz Riyaset Divanı size, tavzih 
edilen meselenin dışında, bir sataşma olduğu ka
naatinde değiliz. Israr ediyorsanız reye arz Me
rim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) '— Israr ediyo
rum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Şükrü Koç'un konuşmalarında Sayın ihsan Ata-
öv'e sataşma olduğunu iddiası, ihsan Ataöv ta- I 
rafından dermeyan olunmuştur. Reisiniz bir sa- I 
taşma olduğu kanaatinde değildir. Sataşmaya 
müncer olabilecek ifadenin tavzihini yaptırmış- j 
tır. Bunun dışında sataşma olduğu kanısında de- I 
ğildir. Buna rağmen ihsan Ataöv İsrar etmekte- J 
dir, neticeyi oyunuzla halletmeye mecburum. Bu 
sebeple meseleyi, oyunuza sunuyorum. Sataşma 
olduğunu kabul edenler... Sataşma olduğunu ka
bul etmiyenler... Sataşma kabul edilmemiştir. I 

Muhterem ardkadaşlarım, kifayete karar ver
diğiniz 3 ncü madde hakkında Komisyonunuz I 
daha evvel getirmiş olduğu kendi metninde ıs
rar etmektedir. Bu arada bu birleşimde bize in- I 
tikal etmiş 2 değiştirge önergesi daha vardır. 
Bunların ikisi aynı mahiyettedir, aynıdır. Sa
yın Ata Topaloğlu ve Sayın Nihat Diler'e ait
tir. Bu iki önergeyi de okutuyorum. | 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 3. — A) Orta dereceli okulların bi
rinci ve ikinci devre genel bilgi ve meslek ders
leri öğretmenleri maaşları karşılığında ve ihti
sasları içinde haftada 15 saat ders okutmakla yü
kümlüdürler. 

Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okul
larda ihtisasları içinde haftada 6 saate kadar üc
retle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet 
dışında muvafakatleri ile okullarında, resmî ve 
özel dengi okullarda 9 saate kadar daha ihtisas
ları içinde ücretle ek ders ye ekzersiz çalışma
ları verilebilir. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 3. —• A) Orta dereceli okulların bi

rinci ve ikinci devre genel bilgi ve meslek ders
leri öğretmenleri maaşları karşılığında ve ihti
sasları içinde haftada 15 saat ders okutmakla 

•yükümlüdürler. 
Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okul

larda ihtisasları içinde haftada 6 saate kadar 
ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburi
yet dışında muvafakatleri ile okullarında, resmî 
ve özel dengi okullarda 9 saate kadar daha ihti
sasları içinde ücretle ek ders ve ekzersiz çalış
maları verilebilir. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler ve Sayın 
Ata Topaioğlu'nun önergeleri daha evvel Mecli
simizce kabul edilmiş olan Sayın ihsan Ataöv ve 
Sayın Remzi Şener'in önergelerinden küçük bir 
farkla ayrılmaktadır. Sayın ihsan Ataöv'e aido-
lan ve Meclisimizce kabul edilmiş olan önerge
ye iştirak ediyor musunuz? 

NlHAT DlLER (Erzurum) — Kendi öner
gemde İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu iltihak ediyor 
musunuz? 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Hayır. 
BAŞKAN — Bu okunmuş olan önergeler 

hakkında Komisyonun mütalâası nedir? 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ- I 

SÜ NECÎP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — İş
tirak etmiyoruz. Yüksek huzurunuza sevk edi
len şekilde kabulünü istiyoruz. 

BAŞKAN — Simidi okutulmuş olan ve ko
misyonun da iştirak etttmediği bu önergeleri 
oyunuaa sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Muıhlterem arkadaşlarıın, daha evvel Meclisi
nizde kalbui edillmiş; olan öınerge komisyonca 
tetkik edilmiş ve komisyon eski metninde ısrar 
kararı vermiştir. Şimdi komisyonun ısrar kara-
rını oyumuza sunaeaği'm. Bu ısrar fcaırarı Mec
lisimizce kalbui edildiği takdirde madde kalbui 
edilmiş olacaktır. Kabul edilmediği takdirde da
ha evvel kabul edilmiş olan önergeye uygun 
metnin haızırlanmaBi içim komisyona verilecek
tir. Komisyonum kendi maddesi üzerindeki ıs
rar /hususunu oyunuza suaıuyoruım. Kalbui eden
ler... Etonıiyenler... Israr kalbui edilmiştir. 

Şimdi, komisyon metnindeki yazılı 3 ncü mad
deyi, 3 ncü mad'de olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — Devlet Ikomservatuivaırları yük
sek devre ders öğretmenleri maaşları karşılığı 
haftada sekiz, yardımcı ders öğretmenleri haf
tada KHI, orta devre esas ders öğretmenleri haf
tada on, yardımcı ders öğretmenleri hafftada J 
oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler. I 

Bunlardan, yüksek devre öğretinnemlerine, 
okullarımda veya denigi okullarda 'ihtisasları 
içinde altı, orta devre öğretmenlerine dokuz 
saıate kadar ücretle mecburi ek ders, ayrıca I 
muvafakat ettikleri takdirde komservatuvarda I 
veya dengi resmî ve özel okullarda altı saate 
kadar da ücretle ek ders verilebilir. 

Koservalturvar genel bilgi dersleri öğretmen
leri hakkımda tâyin edildikleri devreye göre 
birinCi ve üçüncü maddeler hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyem? 
Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etimiyemler... Kalbull edilmiştir. 

MADDE 5. — Yüksek ve orta dereceli okul
lar öğretmenlerine okullarında veya denigi okul- [ 
larda maaşlaırı karşılığı okutacakları ders saati
ni dolduracak kadar ders bulunmadığı takdirde I 
daha az ders verilmesi caizdir. Şu kadar ki, Mİ- I 
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lî Eğitim Bakanlığı mecburi ders saatlerinden 
daha az miktarda ders saati verilen öğretmenle
rin mütebaki ders saatlerini münasip göreceği 
diğer dengi okullarda ihtisasları içindeki ders
lerle tamamlatır. 

Orta dereceli okul öğretmenlerinden kendli-
lerine ücretle mecburi ders verilemiyen yeya 
kısmen verilebilenlerden ihtiyaç halinde ikinci 
devre öğretmenlerime haftada (15), birinci dev
re öğretmenlerine haftada (12) saate kadar mu
vafakatleri ile ihtisasları dışında ücretle ek ders 
verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum. Kalbui 
edenler... Etimiyemler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yüksek okullarda (yüksek 
devresi bulunan kanservatuıvarla!' dâflıil) mü
dürlük, müdür başyardımcılığı, müdür yar
dımcılığı yapan öğretmenler haftada dört saate 
kadar ders okutmakla yükümlüdürler. Bunla
ra, ihtisasları içinde haftada sekiz saate kadar 
ücretle ders verilebilir. 

Orta dereceli okullarda müdürlük, müdür 
başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardım
cılığı yapan öğretmenler haftada altı saate ka
dar ders okultamakla yükümlüdürler. Bunlara, 
ihtisasları içinde veya muvafakat ettikleri tak
dirde ihtisasları dışında haftada oniki saate ka
dar ücretle ek ders ve ekzersiız verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — öğretmenler için bu kanunla 
•tesbit olunan âzami ders ve ekzersiz çalışmaları 
miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurum
lar emrinde öğretmenlikler alınması şeklinde da
hi olsa hiçbir suretle aşılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. (Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı her dereceli okullara meslekten öğretmen bu
lunmaması halinde: 

a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve 
yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniver
site ve yüksek okul mezunları, 

b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğ
retmenliği şartlarını taşıyanlarla ilkokul öğret
menliği yapanlar ve ev işleri dersi için de mes-
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lekî ve teknik öğretiım kurslarımda öğretmenlik 
yapmakta olanlar, 

Cleçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler. 
Bunlardan, resmî bir 'görevi bulunanlara haf

tada sekiz, resmî ıgörevi bulunmıyanlardan yük
sek öğretim kurumlarına atananlara oniıki, orta 
dereceli kurumlara atananlara ylrımidört saate 
kadar ders verilebiliri 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — öğretmenlerin yutardaki mad
delere göre kabulüne mecbur oldukları görevle
rin her hangi birinden çekinmeleri esas vazife
lerinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir. 

öğretim enlikte veya Millî Eğitim hizmetle
rinde yirmibeş yılı tamanlıyanlara muvafakat 
etmedikleri takdirde ek ders verilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Yüksek okullarda ikinci mad
dede belirtilen okul ve kurslarda ek ders okuta
cak öğretmenlere her ders saati için gündüz on-
beş, akşam yirmi, mühendis yetiştiren teknik 
okullarda her ders saati için gündüz yirmi, aık
şam yirmibeş, orta dereceli okullarla meslekî eği
tim ıtnerkezleri ve çeşitli kurslarda her ders saati 
için gündüz on, .akşam onbeş lira ücret ödenir. 
(Akşam öğretimi saat 17 den sonra başlıyan öğ
retimdir. Cumartesi günü saat 14 den sonra ve 
Pazar günü yapılan öğretim de akşam öğretimi 
'hükmündedir.) 

Devlet konservıatuvarlariı yüksek devre «s-as 
ders öğretimine atananlar hakkında, Okuttukla
rı dersler hangi devrede olursa olsun, yüksek 
okul öğretmenleriyle ilgili ücret hükümleri uy
gulanır. 

Millî Eğitim elemanlarının yetiştirilme ve 
geliştirilmesiyle ilgili olarak açılacak her çeşit 
kurslarda ıgörev alaoak öğretmenlere her ders 
saati için yirmi lira ücret verilir. 

Meslekten öğretmen bulunmaması halinde 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla geçici 
olarak atanan öğretmenlere her ders saati için 
yüksek okullarla ikinci maddede belirtilen okul 
ve kurslarda gündüz onbeş, mühendis yetiştiren 
teknik okullarda gündüz yirmi, akşam yirmibeş, 
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orta dereceli okullarla meslekî eğitim merkezleri 
ve çeşitli kurslarda sekiz lira ücret ödenir. 

Meslekî ve teknik okul ve eğitim kurumların
daki atelye ve şube şeflerine maaşlarından ek ve 
ders ücretlerinden başka ayda (75 - 150) lira 
arasında şeflik ücreti verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Buyurun Sayın Ali Dizman. 

ALÎ DIlıZfMAN ('Tokat) — Muhterem arka
daşlarımı, onuncu maddenin dördüncü fıkrasında 
meslekten öğretmen bulunmaması halinde hariç
ten bu vazifeyi ifa edeceklerin ücretleri göste
rilmektedir. Yüksek okullarda ek ders ücreti 
şeklinde verilen bu para miktariyle, hariçten 
ders verecek şahıslara ödenecek para miktarı 
•eşi dolduğu halde orta dereceli okullarda 
meslekten öğretmenlerin ek ders ücreti 
10 lira olarak kabul edilmiş, hariçten ders ve
receklerin, ifa edecekleri vazifelerin ücretleri de 
8 lira olarak yazılmıştır. Elbetteki, meslekten öğ
retmen bulmak imkânının mevcudolduğu ahval
de hariçten öğretmen istihdam etmek yoluna ka
tiyetle gidilmiyecektir. Ama buna imkân yoksa; 
yâni meslekten öğretmen bulmak imkânı yok
sa; hariçten bulunacak şahısların daha ehliyetli 
olmalarına imkân vermek üzere, 8 lira ile 10 
lira arasındaki 2 liralık farkı, esirgememenin ye
rinde olacağı kanaatindeyim. Zaten vergisi ke
sildikten sonra eline ancak 8 lira geçecektir. 

Bu hususta bir takrir takdim etmekteyim, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka ısöz isti
yen? Yok. Verilmiş bir önerge vardır okutuyo
rum :. 

Sayın Başkanlığa 
10 neu madde 4 ncü fıkradaki 8 liranın 10 

liraya çıkarılmasını sözlü olarak arz ettiğim ge
rekçeye müsteniden arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak 
ediyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEOÎP 
MtEKELÂMıO&DU (tamir) — Hayır. 

B AŞIK AN — Komisyon önergeye iştirak et
miyor... önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 234 — 



M. Meclisi B : 46 
MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı okullarda Millî Güvenlik bilgisi dersi öğ
retmenliğine, ıGenelkurmay Başkanlığınca yapı
lan yönetmelik esaslarına ıgöre atanacak subay
lara bu okullarda okutacakları her ders saatleri 
için on lira ücret verilir. Bunlar hakkında 
1.6. 1947 tarih ve 5044 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yak. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 12. — Millî Eğitim Bakanlığı lü
zum gördükçe yabancı uyruğunda bulunanları 
kadrosundan ayıracağı maaş karşılığında ücretle 
öğretmen olarak çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ücretli öğretmenlikler ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere ödenecek maaş 
karşılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanuna göre ödenecek 
ücretler hakkında 4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 1702 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi (bütün ek ve tadili eriyle), 3007 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ve aynı Kanunun 6836 
sayılı Kanunla değişik 7 ve 8 nci maddeleri, 
4274 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 6234 
sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası, 3829 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesi ve 7143 sayılı Ka
nun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu kanundaki ders saatleri ve ücretleri ile 
şube şeflikleri ücretlerine mütaallik hükümler 
Tarım Bakanlığına bağlı her derecedeki okul 
öğretmenleri hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunun ders sayıları ile 
ilişkin hükümleri yayımı tarihinden, 
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Akşam okulları hakkındaki hükümleri yayı

mını takibeden aybaşından itibaren, 
Diğer ücretlerle ilgili hükümleri 1 . 3 •. 1964 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1.7. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Tümü 
hakkında lehinde, Sayın îhsan Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Lehinde 
değil, üzerinde. 

BAŞKAN — Tüzük, lehte aleyhte birer ki
şiye söz verilir, diyor, üzerinde yok. Lehte de
ğilse, Yusuf Ulusoy'a söz vereceğim, lehinde. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — O halde 
aleyhinde söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlarım, ortada dereceli okul öğretmenle
rinin ders ücretlerini ayarlıyan bu kanunun 
Yüksek Meclisinizden çıkmasından sonra bü
tün meslektaşlarıma hayırlı ve uğurlu olması
nı dilerim. 

öğretmenlik meslekinin bin bir çeşit müca
dele ve feragat mesleki olduğunu bilmiyen yok
tur. Bunun için esasen hoca olmaya da ihtiyaç 
yoktur. Talebelik hayatımızda öğretmenlerle 
olan münasebetlerimizi göz önüne getirirsek bu 
meslekin nedenlerini aşağı yukarı kavramış du
ruma gireriz. Bu bakımdan Yüce Meclisin öğ
retmenlerimiz hakkında kabul buyurduğu bu 
kanun dolayısiyle ömrünü Türk çocuğunun ta
lim ve terbiyesine hasreden bir insan olarak 
şüphesiz bundan kıvanç duymaktayım. Meslek
taşlarımın da şu anda benim kıvancıma iştirak 
ettiklerini görür gibi oluyorum. 

Bu kanun toplumu itibariyle bir ihtiyacı 
ifade etmiştir. Yıllardan beri sürüp gelen bir 
huzursuzluğu ortadan kaldırmıştır. Ancak, bu 
arada bir madde üzerindeki görüşmelerimizi 
izaha fırsat bulamamıştık. Kanunun üçüncü mad
desi üzerinde, arkadaşımızın, bilhassa daimî 
konuşan arkadaşlarımın ısrarlarım anlamak 
biraz zor oldu. Çünkü, raporun gerekçesinde 
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şöyle bir kayıt var;'diyor ki, yalnız orta dere
celi okullarda 1962 - 963 öğretim yılında haf
tada 12 868 ders saati boş geçmiştir; 77 190 
ders saati de meslekten olmıyan ücretli öğret
menler tarafından okutulmuştur. Demek ki, 
bunlar hepinizin üzerinde durması icabeden bir 
gerçeğe, Ibiır de bu yönden ışık tutanaktadır. 
Hal böyle iken, biz sadece liselerde ders oku
tan, orta dereceli okulların ikinci devresinde 
ders okutan arkadaşları, iSayın Komisyon Söz
cüsünün ifade buyurduğu gibi, onların biraz da 
hamle ihtiyacını teşvik için tasarrufu sağla
mak için bu şekildeki davranışlarını haklı gös
termek hususundaki iddiasını ispat etmek bi
raz zordur. Bunun yarın, tatbikatta birtakım 
müşkülâtla karşı karşıya geleceğinden şüphe
miz yoktur. Ortada, ticaret lisesinde, lisede, 
imam - hatip okullarında, hocalık yapmış, ga
yeleri birbirinden farklı bu okullarda idarecilik 
yapmış bir insan olarak arz edeyim ki, bu ka
nun tatbik sahasına konulduğu * gün, Yüksek 
islâm Enstitüsü mezunlarının durumları bu
rada gölgelenmiştir. Çünkü bu arkadaşların 
(imam - hatip mekteplerinin birinci devresi dört 
senedir, meslek derslerinin de yekûnu bir 
hayli kalabalıktır) hepsini ikinci devreden ders 
vermeye maddeten imkân yoktur. Eğer bura-
rada aranan sadece ve ancak bir menşe mesele
si ise, burada ders okutan arkadaşlarımızın 
hepsi aynı menşeden gelmişlerdir. Birisine bi
rinci devrede ders vereceksiniz, diğerine ikin
ci devrede ders vereceksiniz. Bunu mektep 
müdürü nasıl halledecek ve bu kanun karşısında 
kendisini müdafaa ile mükellef olan öğretmen 
ne suretle ve nasıl bir suretle sizin karşınıza çı
kacaktır? 

Bunun izahı güçtür. Bu arada sadece bu
nun bir imtiyaz meselesi olduğu keyfiyeti doğ
ru değildir. Benim seçim bölgem olan Sakar
ya'nın Kocaeli nahiyesinde, Dokuleu nahiye
sinde, Büyük Söğütlü nahiyesinde üç tane or
taokul açılmıştır. Bunların her üçü de föğreit-
men bulamamaktan müteessir ve mustariptirler. 
Bu mektepler halen tedrisata başlıyamamıştır. 
Şimdi Sakarya vilâyetinin Karasu kazasına bağ
lı Kocaeli nahiyesindeki bir talebemden aldı
ğım bir yazının sadece bir paragrafını, kıymet,-
li zamanlarınızı işgal etmemek için, okumaklı-
ğıma müsaadenizi rica ediyorum. 
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Mektubun (bir paragrafında diyor ki; «Yal

nız öğretmen temini konusunda hayli zahmet 
çekiyoruz, öğretmene iki bin lira ücret verdi
ğimiz halde talip çıkmıyor.» Nereye bu iki 
bin lira ücret veriliyor? Ortaokul öğretmenine. 
Arkadaşlar, bu mektebi, özel okul olarak aç
mıştır. işte ikin bin lira ücret verdikleri hal
de hâlâ ortaokul derecesindeki okullarımızın 
ihtiyacını karşılıyamamış bulunmaktayız. Esa
sen bunun gerekçesinde de kaç ders saatinin 
boş geçtiği, kaç saatinin meslekten olmıyanlar 
tarafından tedris edildiği göz önünde bulun
durulursa sadece lise öğretmenliğini cazip bir 
hale getirmek için bu şekildeki harekete ka
naatimce lüzum olmıyabilirdi. Medem ki, Yük
sek Meclisiniz bu şekilde karar vermiştir, bu
na bir diyeceğim yoktur. 

Bu arada ders hazırlama konusu da hakikaten 
şayanı dikkattir. Meslek haysiyeti, meslek terbi
yesi olan bir öğretmen, her ne olursa olsun, ders 
hazırlamak mecburiyetindedir. Birinci devrede 
ders hazırlanması daha kolay olurmuş, ikincisin
de daha zormuş. Bunun mantık ile, insaf ile alâ
kası olmamak icabeder. Ancak kanun onları esa
sında bir başka yönünden müdafaa ve himaye 
etmiştir, siyanet etmiştir. 3 senenin üzerinde 
olan fazla tahsilleri için, erken terfi görmektedir
ler. Demek ki, Maarifin kanayan bir yarasına bu 
suretle bâzı görüş ve düşünüşlerin ışığı altında 
maalesef Millî Eğitim Bakanlığı da bir operatör 
olduğunu bilerek neşteri yanlış atmfştır. Bu cihe
ti de Heyetinize arz ettikten sonra, tekrar bu ka
nunun bütün meslekdaşlarıma hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler Heyeti Muhteremenizi şükranla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
. ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Reis, 

muhterem arkadaşlar, rahmetli Atatürk devrin
den bugüne kadar öğretmen müessesesine el atıl
mış, hayat şartlarını iyiye götüren bir kanun çı
karılıp onun ruhunu tatmin edecek, memnun kı
lacak gerçek bir adımın atıldığını hatırlamıyo
rum. Bu Mecliste, dört seneden beri... 

RUHİ SOYER (Niğde) — iftira ediyorsun... 
İHSAN KABADA Yi (Devamla) — Beyefen

di ben kanaatimi soyuyorum, hiç birinize topla, 
tüfekle gelmiş, konuşmayın demiyorum, çıkar ko
nuşursunuz. 4 seneden beri de Kurucu Meclis dâ
hil, öğretmenin hayat şartlarını iyiye götürecek 
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bir kanunun şu Meclise geldiğini hatırlamıyorum. 
Bu yüzdendir ki; halkla en çok temas eden, hal
kın çevresinde gezen bir insan olarak, öğretmen
lerle temas eden bir arkadaşınız olarak öğretmen 
sınıfının muhterem Meclise ve bize kırgın ve dar
gın olduğunu haklı olarak söylemiştim. Çıkara, 
çıkara, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik 
yalnız ve yalnız mubassır muamelesi gören eğit
menlerin özlük haklarını tanıyan kanunu çıkara
bildik. öğretmen mevzuu Meclise geliyor, siyasi 
partiler polemik mevzuu yapıyorlar. Ben şahsan 
bunu kabul etmiyorum, reddediyorum. 

Şahsıma ait reddini. Şunu pek iyi hatırlarsı
nız, İkinci Dünya Harbinin getirdiği anormal hâ
diseler ve etkiler birçok cemiyetlerde bâzı müesse
seleri sarsmıştır, tedirgin etmiştir. Türkiye'de 
de keza îkinci Cihan Harbinin etkileri, tesirleri 
birçok müesseselerde, görüldüğü gibi, öğretmen 
sınıfını, âzami şekilde tesiri altında bırakmıştır. 
Fiyatların anormal yükselişi, ücretlerin sabit kal
mış olması, hayat şartlarının ağırlaşmış olması, 
öğretmen sınıfını gözü yaşlı, gönlü meslekte oldu
ğu halde ister istemez serbest hayata, diğer sek
törlere kaydırmıştır. Sadece orta öğretimden 
2 bin öğretmen eğitim mesleğinden uzaklaşmış, 
bunun yerine ek görevli öğretmen, ücretli öğret
men istihdam edilmiştir. Ağlarsa anam ağlar, ge
risi yalan ağlar, kabilinden, ücretli öğretmenlerin 
hiçbirisi, meslekten Öğretmen gibi olamaz, verim 
vermez. Bugün parkları, istilâ eden, dertleri ak
settiren, üniversitede muvaffak olamıyan çocuk
larımızın dert ve izdirabı bundan kopmaktadır. 
Yarınki cemiyeti kuracak olan insanları öğret
menler hazırlar. Eğer öğretmeni huzurlu kılamaz 
iseniz, öğretmenin düşüncesi başka yere gider, 
kalıbı sınıfta olur. Yoksa ruhu ile, gönlü ile ta
lebesi ile başbaşa kalamaz. Hakikaten talebeye 
verecek bir görüşü kalmaz. Verimli bir öğretmen
lik yapamaz. Efendim siz ne derseniz deyiniz, 
benim, aklım almıyor ki, iki arkadaş üniversiteyi, 
aynı fakülteyi bitirecek, biri liseye gidecek, diğe
ri ortaokula gidecek. Askere emir verir gibi biri
ne sen 18 saat ders okutacaksın, diğerine de sen 
15 saat ders okutacaksın diyemezsiniz. 

Arkadaşlar, hak mevzuu, insan 'gönlünü do
yuran, huzuru, uykuya getiren en 'büyük şuadır. 
Bu şartlar altında metodolojik kanun maddesi ile 
bir yerde 15 saat, bir yerde 18 saat, ders görecek
sin derseniz; o öğretmene sınıfta şevk <ve aşk 
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içinde vazife gördüremezsiniız. Bu 'bir realite
dir. 'Siz ücreti mesaiye veriyorsunuz, emeğe 
veriyorsunuz, alın terine 'veriyorsunuz. Yok
sa /bir diploma farkına vermiyorsunuz. Zaten 
bu memleket diploma farklarından çok 
çekmiştir. Kabiliyetli ise, ehil ise vereceksi
niz. Tefriki ehliyetle yapacaksınız. Diyecek
sin ki ; «gün böyle devam ediıyior. 18 le 1'5 
farkından 24 e varmaya ne ister? Birinde 9, bi
rinde 6 saattir. Uzun ıboylu fark olmadığı 
için, Yüksek Meclis rahatsız edilmemiştir. 
îkinci dönemde 15 den 30 a 15 saat dört (haf
tada 60 saat yapar. Diğerinde 48 saattir. Pa
ra bakımından 100-120 lira bir fark olacak
tır. Böylece birinci dönemde, ortaokulda bulu
nan öğretmenler, liseye kaymak istiyeceklerdir. 

Muihterem arkadaşlarım, vekâlet mensup
ları sîzleri rahatsız edecek, muihterem arkadaş
larım, muhterem •milletvekilleri sizleri de ra-
ihatsız edecekler, ortaokullara öğretmen bula-
mıyacaklardır, liselere kaydıklarından. Böy
lece Ibu mevzuda, bu maddenin kabulünde öy
le zannediyorum ki, benim 'vicdanımın derftli 
kaldığı gibi, sizlerin vicdanları da dertli kala
caktır. 

Keza anlatacağım (bir hususu bana vekâlete 
mensu'bolan bir arkadaş söyledi. Beş ay evvel, 
Yüksek öğretmen Okulunu, Gazi Eğitim Ens
titüsünü bitiren öğretmenlerden fizik, kimya, 
matematik 'gibi derslerin öğretmenleri hiçbir 
zaman kaynağından akmış fakat yatağından 
gitmemişlerdir, eğitim sahalarını intisafbeitme-
miş, serbest sektöre ve diğer Devlet sektörüne 
öğretmenler gitmiş, Hazineye olan mecburi 
'hizmet borçlarını ödemiş, bu öğretmenler. 1 000 
lira, 1 500 lira maaşla çalışmaya başlamışlar
dır. Netice ne olmuş? öğretmen bekliyen ta
lebeler, öğretmensiz kalmıştır. ıICılı kırk ya-
rıpta, un elereesine davranacağımıza şunu 1(5 
saat yapıp aynı okuldan mezun 'olan öğretmen
leri mesleke (bağlamak yolunda lonore etme 
yolunda ileri bir adım afcmılş olsaydık, zanne
derim pek isabetli bir hareket etmiş olurduk 
ve pek çok öğretmenlerin de mesleke dönmesi 
sonunda öğretmen (bekliyen sınıfları da öğret
mensiz bırakmazdık. Evet bir şey verdiniz; 
fakat tamamını vermiş olmadınız. Bulgun bel
ki iki bin sınıfta ders saatleri 'boş 'geçmektedir. 
Belki bu beşyüze düşecektir ama diğer beşyü-
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zünde öğretmenlerinin gelmediği iboş ders sa- j 
âtlerinde tale'beler ıgürültü, patırdı, yapacak, i 
'birbirlerine silgi, te'beşir ataicaklar, 'birbirleri | 
ile dalga ıgeçecektir. (Bunu önlemek içim öğret- j 
menleri <onore etmek, 'meselekine 'bağlamak lâ- j 
zımdır. Kısmen de olsa bu kanunda öğret
menleri tatmik etmektedir. 

Hürmetlerimle. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖlK- \ 
TE?M (Bursa) — Teşekkür etmek için söz isti
yorum. 

'BAŞKAN—©uyurun. 
Sayın 'Bakan, 'oylama yakıldıktan .s'onra te

fekkür için KÖZ vereyim. 

'Mulhitcrem arkadaşlar, tümiü üzerinde le'h-
te ve aleyhte konuşmalar 'bitmiştir. Şimdi ta
sarı tını tümünü oyunuza sunuyorum. Kaüul 
edenler... Etmiyenler... Tasarı 'Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Sayın Bakana teşekkür 'babında söz veriyo
rum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAK ANT İBRAHİM ÖIK-
TEM '(IBursa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; ek ders ücretleri tasarısiyle akılmış 
'bulunan müzakerelerde eğitim konularında 
Mulh'terem Meclis ne kadar 'hassas olduğunu 
'bir defa daıha gösterdi. Aslında bu bir 'Terfi 

'Kaimim değildir. Aslında Mahrumiyet 'böl
gesi tazminat Kanunu da değildir. Fa'kat sö'z 
almış (bulunan değerli hatipler öğretmen toplu
luğunun içinde bulunduğu maddi 've 'mânevi 
sıkıntıları göz önünde tutarak, Ibu fırsattan 
istifade etmek suretiyle öğretmenin dertlerine 
nasıl çare almaibilir '.gayreti içinde bulundular. 
Kendilerine bu topluluk adına, (Bakanlık adına 
teşekkür'ederim. Yalnız, oylarını müspet 'bir 
şekilde kullanmış olan arkadaşlarıma, başka 
'bir selbeıpten teşekkür edeceğim. 30 seneden 
'beri uygulanmakta olan ve faydası belli olan 
'bir sistemi çöküntüden kurtardılar. • Şayet bü
yük 'bir 'gayretle öğretmene daha fazla fayda
lı olmak amacı ile mücadele etmiş 'olan arka
daşlarımıza iltmak etmiş olsalardı bu kanun 
tasarısı sakat bir kanun tasarısı olacak »ve bu
gün yürürlükte 'bulunan sistemi zedelenmiş 
olacaktı. 'Buna mâni oldunuz, bundan dola
yı da size ikinci Ibir defa da'ha teşekkür ede
rim. 
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2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı üe Ada

na milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Salısı : 527) 

IBlA'ŞKIAN — (Gündemimizin ikinci işi Siya
si partiler; kanun tasarısıdır. Tümü üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Eteni î\ı-
lıçttğlu'nun konuşması sırasında vaktin geçmiş 
olması sebebiyle 'birleşimi talik etmiştik. Şimdi 
söz sırası Sayın Etem Kıhçioğlu'ımndur. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA İBRA
HİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte
rem aı'kadaşlarm, Cuma günkü oturumda Siyasi 
partiler kanun tasarısı hakkında Adalet Partisi 
Meclis Grupımun görüşlerini ifadeye başlamış, 
vaktin geçmesi dolâyısiyle konuşmalarımızı ta-
mamlıyamamıştık. Bugün, tasarının yeni getirdiği 
müesseselerden olan ön seıçim müessesesi ve 
merkez organlarının aday kontenjanı 'hakkın
daki görüşlerimizi ifadeye çalışacağuz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısı
nın Anayasanın ;57 u'ci maddesinin '3 ncü fıkra
sındaki (tüzüklerde, parti tüzüklerinde 'bulun
ması icalbeden ihükümleri ınulhtevi olmaması 
Ihakkıııdaki görüşümüzü delfaatle tekrarlamış
tık. Iş'te yine aynı noktaya dönmek mec'lnı-
riyeftinde bulunuyoruz. Muhterem arkadaşla
rım, fbir siyasi partinin adayını nasıl tes%it etmesi 
lâzımlgeldiği hususu 'her şeyden önce o parti
nin bir iç meselesidir. 'Bünyovi ıbir meseledir. 
Siyasi parti adayını, kendi (görüşüne, millî ira
deyi en iyi tecelli ettirdiğine inandığı prensip
lere riayet etmek suretiyle tesbit eder. Bir ba
karsınız, ıbir siyasi parti ilçe başkanlarını, i! 
idare kurullarını, ilçe idare kurullarını yokla
ma kurulu olarak kalbul edebilir. Bu işin ak
si de yapılabilir. Demek ki tek tip 'bir tüzük 
•hazırlamak istikametinde sevk edilmiş olan ;bu 
şeylere siyasi bir partiyi uymaya ic'bar etmek, 
demlokrasinin Ihakikî prensiplerine, demokratik 
rulha, felsefeye 'bir müdahale olur. 

EMİN PA'KSÜT (Ankara) — Amerika 
gibi... 

İBPAHİM E'TEİM KrLTÇOffLTI (Devamla) 

— Sayın Paksüt siz de konuşacaksınî'z, sizi de 
dinliyeceğiz tabiî... 
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Muhterem arkadaşlarım, bir de 38 nei mad

dede «merkezin aday gösterme hakkının tanın
ması, Milletvekilliği Genel »Seçimleri için Ka
nun gereğince gösterecekleri adayların en az 
yüzde onu en çok yüzde on'beşi merkez yoklama 
kullularında tesbit edilir.» deniliyor. 

M. Meclisi B : < 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi deniyor ki, 

madde 37 siyasi partiler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliği için ya'pılacak seçimlerde 
gösterecekleri adayları, !he,r sdçim çevresinde 
paılti se/çim kütüğünde kayıtlı bütün parti üye
lerinin katıla'bileıcekleri »bir 'ön seçimle tesbit 
eder. Miütaakıp maddelerde de seçmen kütük
lerine üyelerin nasıl kaydedileceklerini -ve se
çim mevzua tTinı'za ıgöre, seçîm sistemimize göre 
ba yoklamaların nasıl yapılmak suretiyle ada
yın tes'bit edileceğine dair (hükümler 'va.rdır. 

Muhterem arkadaşlarım, her seçim çevresin
de parti tüzüğüne göre kütüğe kayıtlı olan 
üyeler bir araya gelecekler ve buradan o ilin 
o seçim çevresinin adaylarını tesbit edecekler. 
tik nazarda bu hükme katılmamak mümkün ol-
mıyabilir. Çünkü adayların tesbitini daha ge
niş bir kütleye bırakmak suretiyle adayların da
ha iyi olmasını partili üyelerin tamamının dü
şüncelerinin ihzarına imkân verecek gi'bi müta
lâa etmek mümkündür. Yalnız, iş bu kadarla 
bitmiyor. Muhterem arkadaşlarım, siyasi parti
lere kaydolmak, kütüklere kaydolmak ve siyasi 
parti üyesi olmanın kanun tasarısının diğer mad
delerinde bâzı vecibeleri de var. Binaenaleyh, 
parti kütüğüne kayıtlı, olanların bir araya gel
mek suretiyle o seçim çevresinde «parti adayını 
seçer» diyebilmek, bir bakıma doğra oluyor. 
Fakat, parti üyesi olmanın muayyen şartları, mu
ayyen vecibeleri olduğu için, bir bakıyorsunuz, 
sizin aradığınız kadar kayıtlı parti üyesi arayıp 
bulmak mümkün olmuyor. Nitekim kanun ta
sarısını hazırlıyanlar, bunu da düşünmek sure
ciyle eğer bir seçim çevresinde binden fazla ka
yıtlı üye yok ise bunu merkez karar organları 
teshit etmek yetkisine haizdir diyor. Bir taraf
tan demokratik usullere riayet etmek için bütün 
partiye kayıtlı olanlara adayı seçme yetkisini 
tanırken, beri tarafta bunun tatbikatta tahak
kuk etmiyeceği düşünülerek binden fazla parti
yi kayıtlı üyesi olmıyan siyasi partilerin merkez 
teşkilâtlarına o ilin partili üyelerinin yerine ka
im olmak suretiyle aday tes'biti yetkisini tanı
yor. Demek ki, burada bir zorlama vardır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu müessese hakkında 
netice olarak şunu arz etmek isteriz ki, biz ön 
seçim müessesesinin getirdiği yeniliklerin lehin
de ve aleyhinde konuşmak mümkün olduğuna 
göre, partilerin tüzüklerine bırakılması tarafta
rıyız. 

Geçici Komisyon, bunu en az yüzde beşe in
dirmiş; beş ilâ on'beş arasında siyasi partiler 
merkez adayı gösterebilir. 

Mıihterem arkadaşlarım, bizde 1945 den bu 
yana kurulan bütün siyasi partilerin tüzükleri 
tetkik olunduğunda görülecektir ki. bu mesele 
o günden bugüne kadar Türk siyasi hayatını il-
gilindiren bir mevzu olagelmiştir. Nitekim bâzı 
siyasi partiler hakikaten genel merkezin salahi
yetli organlarına genel merkez kontenjanı olarak 
muayyen nisbetlerde aday göstermek ve bunları 
listelere koymak suretiyle bir tatbikat devam 
ettiregelmişlerdir. Bunun aksi de vâridolmuş-
tur. Tüzükler yapılırken, genel merkezlere böy
le bir yetki tanındığı halde kongrelerde partili 
üyeler bunun aksine kanaat izhar etmişler ve 
tüzüklerden bu nevi hükümleri çıkarmışlardır. 
Demek oluyor ki, partileri kuranlar veya parti
nin sevk ve idare kademesinde bulunanlar genel 
merkezlerin türlü düşünceleri tahakkuk ettir
me esbabiyle genel merkezlerin listelere merkez 
adayları koyma hakkını tanımışlardır. Ama 
bunun aksine aynı mütalâalarla, belki de daha 
kuvvetli mütalâalarla reddedecek fikirler de 
mevcuttur ve bunların tatbikatı da böyle olagel
miştir. Bundan şu neticeye varmak istiyorum ; 
bir defa nispî temsil esasını ka'bul ettiğimize gö
re siyasi partilerin genel merkez organlarının, 
salahiyetli organlarının o vilâyet listesinde mer
kezin adayını hangi sıraya koya'bilme yetkisi de 
kendilerinde bulundurulduğuna göre ki, tasan 
bu istikamette hazırlanmıştır, artık bizim biraz 
da önce münakaşasını yaptığımız ön seçimde 
mümkün olduğu kadar partili muayyen şahıs
ların elinden kurtarma ve daha çok umumileş-
tirme, demokratik olabilme istikametinde sarf 
ettiğimiz gayretleri burada top yekûn alacaksı
nız elinden, ve genel merkeze diyeceksiniz ki, 
siz, genel merkez olarak şu kurullara adayınızı 
tesbit ettireceksiniz ve o vilâyetin listesinde iste
diğiniz sıraya koyabileceksiniz. Muhterem ar
kadaşlarım, bu tamamiyle ön seçim müessesenin, 
ön seçim yeniliğinin espinisine aykırı bir düşün-
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eedir. Biz, Adalet Partisi olarak, genel merkez
lerin aday gösterip göstermeme meselesini yine 
arz etmede fayda vardır, lehinde ve aleyhinde 
konuşmak mümkündür. Aanayasamıza göre 
dışardan Bakanlar Kuruluna üye alma müessesi 
akbul edildikten sonra genel merkezlere bu nevi 
kontenjanın, hakkın tanınması esbabı mucibesi 
de biraz zayıflamış olmasına rağmen her ikisinde 
de haklı veya haksız görüşleri savunmak müm
kün olur. Bütün bunlara rağmen genel merkez
lere böyle bir yetkinin tanınıp tanınmaması me
selesini bir kanun meselesi halinde değil, bütün 
partilerin uymak mecburiyetinde kalacakları bir 
müessese olarak değil, bunu tamamiyle partilerin 
tüzüklerine bırakmanın yerinde olacağı kana
atindeyiz. Ve bu kanaatimiz de de musırrız. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce siyasi par
tinin bir ildeki kayıtlı üyesinin binden az olma
ması halinde genel merkezlerin yetkili organla
rına bu illerde de aday teklifi yetkisinin tanın
dığını ifade etmiştim. Muhterem arkadaşla
rım, hakikaten partilerin kayıtlı üyelerini gös
teren bir kütük tanzimi meselesi, demokrasinin 
bir anarşi rejimi olmadığı, partilere girenlerin, 
partilerde faal vazife alanların kimler olduğu
nun bilinmesi lüzumunu ka'bul etmemek mümkün 
değildir. Türkiye'deki ortamı, sadece halkın 
veya halkı çoğunluğunun cehaletine istinadet-
tirmek suretiyle fikir beyan etmek de yanlıştır. 
Müsaade buyurulursa, bu noktada bir iki misal 
vermek istiyorum. Vazifeli bulunduğumuz bir 
yerde nüfus sayımı yapıyorduk. Vatandaşları
mızın bir kısmının bile bile, göre göre bütün 
aldığımız tedbirlere rağmen gidip kendisini yaz
dırmadığını, yazmaya gelenlerden kaçtığını mü
şahede ettik. Sebebini tetkik ettiğimizde bunun 
sadece cehaletten ibaret olmayıp, geçmiş hâdi
selerin tesiri altında hâlâ ve hâlâ Devletin res
mî kayıtlarına geçmemenin bir açık gözlülük, 
bir zekâ işareti olduğu kanaatinin hâsıl olduğu
nu gördük. Demek oluyor ki, bir siyasi partiye 
kayıtlı olabilmek, hakikaten medeni; insan ola
bilmenin de bir şartı olmasına rağmen, beri yan
da da bir siyasi partiye ki, biraz sonra gelece
ğiz o kısımlarına, kayıtlı olabilmenin bu sürü 
müşkülâtı var. Reyini kullanamıyan, sistemin 
getirdiği zorluklar yüzünden reyini dahi kulla
namıyan, kullanma imkânını bulamıyan bir 
vatandaşa, siz mutlaka digip partinin kütüğüne 
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kaydolacaksmız, aksi takdirde bütün haklarınız
dan mahrumsunuz demek, bu memleketin reali
tesini bilmemek, hakikatleri ifadeye yanaşma
mak manasınadır. Çünkü, seçimlerde bile hâ
kim nezaretinde kütükler tanzim edildiği halde, 
şu mahallî seçimlerde de gördük ki, seçmen
lerin büyük bir yekûnunu seçmen kütüklerine 
kaydetmek mümkün olamamıştır ve bu sebeple 
de bu vatandaşlarımız seçme hakkından mah
rum kalmışlardır. Aynı hal, parti seçmen kü
tüklerinin tanziminde de ortaya çıkacaktır ve 
hiç şüphe etmeyiniz ki, çok vilâyetlerimizde şu 
bin rakamını dahi bulmak mümkün olmadığı 
gibi yine parti kütüklerine, işine gelenler yazı
lacaklar, işine gelmiyenler de yazılmıyacaklar-
dır. Bu bir hakikattir. Halbuki, muhterem ar
kadaşlarım, meselenin bir de başka yönü var
dır. Bu yönü, arkadaşlarımızın istirham ediyo
rum, iyice tesbit etmelerinde ve münakaşala
rını yapmalarında fayda mülâhaza etmekte
yim. O da şu; eğer, bir kasabada bir köyde, 
bir memur, bir vazifeli kimin hangi partiden ol
duğunu, kimin hangi partiden olmadığını kütü
ğe yazacaksa, şimdiye kadar partizan idare
den, partizanlıktan bahsedilen memleyette artık 
maske tasrih etmek suretiyle şu memur, bizi 
yazan memur, benim şu partiden olduğumu öğ
rendiği için bana şu muameleyi yaptı diye şikâ
yetler ayyuka çıkacaktır. Meseleleri, nazari ol
maktan kurtarmak, memleketin realitelerine, 
memleketin içtimai ve siyasi ortamına göre mü
talâa etmekte fayda vardır. Bizim, teferruata 
kadar inen bu düşüncelerimizin kanunun tümü 
üzerinde yapılan bir görüşme ile ilgili olmadığı 
iddia olunabilir. Elbette, salahiyetli arkadaş
larımız kendi mevzularında profesördür, işi bu
dur, Fransa'da ne olmuş, Amerika'da ne olmuş 
bunları söyliyeceklerdir. Diğer başkaları gele
ceklerdir, geçmiş hâdiselerden misaller vere
ceklerdir. Ama, bütün bunlarda hakikat payı 
olmakla beraber bu memleketin de bir realitesi 
olduğunu ve Mecliste alman kararların, Mec
liste tesbit edilen esasların Van'ın, bilmem ne 
köyünde, Trabzon'un bilmem ne köyünde, An
talya'nın bilmem ne köyünde nasıl tatbik edil
diğinin ve neticelerinin neler olabileceğinin de 
burada münakaşasının yapılması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, seçimlerde önemli 
olan ve zaten siyasi Partilerin Kanununun birin
ci maddesinde var, tarifinde ifadesini bulduğu 
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gibi, demokrasilerde önemli olan bir husus da I 
propaganda meselesidir. Şimdi siz bir önseçim 
yapıyorsunuz, ön seçim müessesesini getiriyor
sunuz. Orada aday olabilecekleri propaganda 
yapmak hakkından mahrum ediyorsunuz Ne 
olacak? Bu zatı muhterem partinin tüzüğün
den, programından, seçim beyannemesinden ve 
partinin yazılı beyanları dışında hiçbir kelâm 
etmiyecek. Bir gelin gibi gidip seçmenlerin 
karşısına elini kolunu bağlayıp oturacak. Ne 
olacak? Mahallî işlerden hiç, bahsetmiyecekmiş. 
Millî de olsa. Yani kanun vazıı veya kanunu 
hazırlamak istiyenler, hazırlıyanlar «siz hiç se
sinizi çıkarmıyacaksmız, resminiz var ya, o 
gelenler sizin resminize bakacaklar, sizin yakı- | 
şıklı bir resminiz varsa sizi aday seçecekler» di
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, 
nasıl memleketin umumi meseleleri var ise, mem
leketin büyük dertleri var ise, mahallî idarele
rin de, mahallî yerlerinde büyük dertleri var
dır. Nitekim bizim sistemimizde de, dünya sis
teminde de bu böyledir. Bir umumi seçim yapı
yorsunuz, bir mahallî idareler seçimi yapıyor
sunuz. Nedir? Mahallî idarelerin dertlerini di
le getireceksiniz. Sizin seçim beyannamenizde j 
benim vilâyetimin, zatıâlinizden köyünün dert
lerini dile getirmesine imkân var mıdır?. Bunlar ı 
umumi prensiplerdir. Elbette gideceksiniz, ma
halli dertleri dile getireceksiniz. Vatandaşa va- \ 
itlerde de bulunacaksınız. Ne dereceye kadar 
vaitlerde bulunacaksınız? İşte vatandaşın sağ j 
duyusuna burada inanmak ica'beder. Demokra
sinin hakiki ruhu buradadır. Siz seçmene eğer 
yapılması, tahakuk ettirilmesi mümkün olmı-
yan .şeyleri va'detmek suretiyle reyini alabili
rim kanaatindeyseniz bizim bu düşünceye iltifat 
etmemiz asla mümkün değildir. Vatandaşın sağ 
duyusu o kadar sağlamdır ki, siz nelerden bah
sederseniz behsediniz, neyi misal gösterirseniz 
gösteriniz, hangi kitaptan hangi müelliften misal 
verirseniz veriniz onun sadece bıyık altından 
Türk'e has bir istihza ile size baktığını görürsü
nüz. işte arkadaşlarım vaitlerle seçmenin kan
dırılması mümkündür fikri bugün tamamiyle 
iflâs etmiştir ve edecektir de. Türk seçmeni, 
adaylar hangi partiden olursa olsunlar, hangi 
fikre sahi'bolurlarsa, olsunlar, hangi görüşe sa-
hibolurlarsa olsunlar, vatandaşın içindeki ruhu 
dile getirecek, gönlündeki aslanı kükrer hale I 
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getirebilecek noktasını bulabildiğiniz anda si
sinle beraber olacak, onu bulamadığınız anda 
Siyasi Partiler kanun tasarısına hangi hükmü 
koyarsanız koyunuz, hangi kayıtlayıcı hüküm
leri getirirseniz getiriniz maksada nail olmak 
mümkün değildir. Her şeyden önce Türk seç
meninin şunun bunun vaitlerine kanmadığının, 
onları kandırmanın mümkün olmadığının, olsa 
bile bunun çok geçici zamanlara münhasır oldu
ğunun kabul edilmesi icabeder. 

îşte muhterem arkadaşlarım, biz Adalet Par
tisi olarak bu maksatla ta kanunun birinci madde
sinde siyasi partinin ne olduğunun tarifi yapı
lırken, propaganda esas olarak alındığı halde, 
getiriyorsunuz önseçimler fikri koyuyorsunuz, 
demokratik bir müessesedir diyorsunuz fakat 
burada adaya propaganda yapmak imkânını, 
hakkını 'bahşetmiyorsunuz. Böyle tenakuzlarla 
dolu ve kanun tasarısının hazırlanışındaki haki
ki maksadı araştırdıkça iyi bir sonuç yakalamak 
imkânını kaldıracak böyle pürüzleri tasarıya 
koymak doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi parti defter
leri; hakikaten siyasi partilerin demokratik ha
yatın, demokratik nizamının vazgeçilmez unsur
ları olması bakımından bir derneğin dahi Cemi
yetler Kanununa göre muhtelif defterler tut
ması mecburiyeti varken, siyasi partilerin de as
gari aynı istikamette hareket etmesinden tabiî 
bir şey olamaz. Zaten bun hır tatbikatta da 
vardır, bunlar kanuniyet keshediyor. Bu def
terlerin neler olduğu da kanunda sayılmış. Ge
len giden evrak deflerinden karar defterine va
rıncaya kadar hepsi var. Şimdi bizim üzerinde 
durmak istediğimiz kısmı şurası : Muhterem 
arkadaşlarım, «parti adına», madde 70, «elde 
edilen gelirlerin alındıkları ve yapılan harca
maların da ne gibi işlere ve yerlere harcandığı 
bu defterlere sıra ile ve müs'bit evrakını belirte
cek şekilde geçirilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, ilk nazarda hakika
ten masumane bir şey, bir hüküm. IMI- defteri
miz olacak, o deftere partiye gelir olarak kim
den ne temin ettinizse yazacaksınız. Bunu da 
nerelere sarf ettiğinizi de müs'bit evrakiyle bir
likte yine karar defterine geçireceksiniz. İşte 
arkadaşlarım, muhtelif demokratik memleket
lerde tek pirtiyle idare edilen memleketlerde bu 
mevzu çok münakaşa edilmiş, muhtelif sistem-
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ler tatbik edilmiş fakat demokratik memleket- i 
lerde böyle masumane olduğu hissi uyandırma
sına rağmen aslında tehlikeli olan, tatbikatı güi,; 
olan, tatbikatının kontrolünün güç olduğu hü
kümler vaz'ından çok kefe sarfınazar edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım. Bira/ 'evvel de arz 
ettiğimiz üzere, işin ilmî taral'mı salahiyetlilere 
bırakmak suretiyle, biz Türkiye'ye dönelim. 
Kanun Türkiye'de tatbik edileceğine göre, bu
nun üzerinde duralım. Bir vatandaş, gelse size 
1)CM lira verse, bunu yazacaksınız. Bir de ken
disine makbuz vermeniz ieabeder. Öyle bir va
tandaş geldi ki, çünkü bu milletin ananeleri 
vardır, kime ne verdiğini bilmek, ne kadar 
yardım yaptığını söylemek istemez. Nitekim 
bankalar ikramiye keşidesi tertibediyorlar. Ka
zandığı halde «ismini bildirmek ivstenıiyen bir 
mudi,» diyor. Komşunuza yardım edersiniz, ama 
bunu kimin yardım ettiğini söylemiyeceksi-
ııiz. Ne olacak muhterem arkadaşlarım? Siz 
şu partiyi kim tutuyor, ona kim yardım edi
yor, bunu nereden kazandı, acalba bu yar
dımı neden yapıyor? Beri tarafta göreceksi
niz, olağan şeyler, parti merkezlerinde çok olur. 
Hepimiz siyasi partiye mensubolduğumuza göre 
parti teşkilâtlarının ne halde olduğunu yaki-
nen biliriz. Buradaki genel merkez gibi de
ğildir. Bir şey lâzım oluyor, derhal bu işin icabı 
yerine getiriliyor hallediliyor. B,ir şey 
lâzım oluyor, çıkarıyor herkes 3 - 5 lira 
veriyor, iş halloluyor. Muhterem arkadaş
larım, yarın bunu karar defterine geçmedi
niz diye tâ ucu Anayasa Mahkemesine giden 
yakanıza türlü şekillerde yapışmalar hissede
ceksiniz. Biraz sonra bu noktaya da geleceğim. 
Muhterem arkadaşlar, bu defterlerde bilhassa 
paraya taallûk eden kısımlarını da 10 sene 
müddetle saklıyacaksınız. Defterleri de beş 
sene saklıyacaksınız. Arkadaşlarım, çok rica 
ederim, eğer bu memleketin ibir çocuğu ola
rak kendimize ait evrakı dahi 10 sene saklı-
yacak yerden mahrum olduğunuz bir anda 
kahve köşelerinden şurada burada sadece bi
rer levha takmak suretiyle siyasi partilerin I 
lokali haline gelmiş yerlerde 10 sene 5 sene 
bu evrakı nasıl saklıyacaksınız? Bunların ziyaı 
halinde bunun mesuliyetine koskoca bir parti 
veya bir teşkilâtı nasıl katabileceksiniz? Böyle I 
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şey olmaz arkadaşlar. Ne yapıyor bir önseçim 
müessesesi ihdas ederken kanun tasarısı, Hükü
met? Diyor ki, bu önseçimin masraflarını Hü
kümet deruhde edecek, diyor. Şimdi bunda bir 
hak var, bunu itiraf etmek lâzım. Diyor ki, 
siyasi partiler böyle bir önseçimi yapabilecek, 
iböyle bir yoklamayı yapabilecek maddi imkân
lardan mahrumdur. Onun için biz - Hükümet 
olarak bunun masrafını üzerimize alıyoruz, 
diyor. Burada bir hakikat var. Ne hakikati 
var? Müesseseyi biz kabul etmedik, kanunda 
olması bakımından kabul etmiyoruz. Tüzük
lerde olsun diyoruz. Takdire bırakalım, tüzük
lere. Burada no oluyor? 10 sene saklıyacaksı
nız. Nerede saklıyayun? Nasıl? Önseçime gi
derken bunun masrafını da Hükümet deruhde 
ediyorsa; her ilde, ilçede mazbut birer bina 
bulsun, birer kasa bulsun, sonra bu defter» 
leri kanunun istediği şekilde tanzim edebilecek 
sekreter bulsun, muhasip bulsun, ondan sonra 
bu hükümleri getirsin buraya koysun. Arka
daşlar imkân o İmi yan bir yerden bir şey iste
nemez. tmkân varsa, yapılması mümkünse bir 
mükellefiyet bulunabilir, bir vazife istenebilir. 
Yoksa olmıyan. şeylerden istenemez. Benim bir 
binam yoktur. Benim partide 'oturup bunları 
yazabilecek adamım yoktur. Siz balıa diyor
sunuz şu defterleri, şu makbuzları 5 selıe 10 
sakahyacaksıtıız. Zamanında, şu ayın ışu günün
de bunları göndermediğiniz takdirde İiakkmız-
d;\ şu muameleyi yapacağını. Mümkün değil. 
Eğer biz Grarpteki mânada bir Siyasi Partiler 
Kanunu tedvin ettiysek bu da 'bizini'iktidara. 
sahiboldu demokrasiyi başı boşluktan kurtardık 
diye söyliyeceksiniz, bir Övünme payı çıkara
caksınız, bu mümkün değil arkadaşlar. Çünkü 
demokrasinin bir anarşi rejimi olmadığında 
ittifak etmekle beraber, şu kanun tasarısında 
lafdesini bulan hükümlerin tatbik, kabiliyeti 
olmadığını binaenaleyh, 'bütün bunların ka
nun tasarısında yer almasının hakiki sebebinin 
icabı halinde o siyasi partileri, baskı altında 
tutmanın, şimdiden basamaklarının hazırlan
dığının bir işareti olarak kabul etmek ieabeder, 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu defterlerle 
ilgili, zaten kanun tasarısında da bunu takibe-
den kısımda yer alıyor, malî hükümler, gelir 
kaynakları ki, Cuma. günkü oturumda 1yu mev= 
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zu üzerinde bir hayli durduk, bâzı a.ı kadar
larımız bizim demokratik memleketlerde ve 
diktatörlük rejimlerindeki tatbikatı mukayese 
ederken, bizde nasıl oluyor, diye soruyorlardı. 
Şimdi bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Kanun 
tasarısında bizde nasıl oluyor, değil de nasıl ol
ması isteniyor, kim tarafından? Hükümet tara
fından. Başka bir ifade ile Halk Partisi görüşü 
olarak, bizde nasıl yapılması lâzımgeldiği kanun 
tasarısında ifadesini bulmuş, şimdi bu noktadaki 
düşüncelerimizi arz etmeye gayret edeceğiz. 

Kanun tasarısının 78 nci maddesinde, parti
lerin gelir kaynaklarının neler olduğu sıralan
mış. 14 kalemde topluyor bunları. Bunlar içinde 
önemli olanlar şunlar : Adayların seçim giderle
rine iştirak hissesi, bağışlar, parti mamelekinden 
alınan gelirler, krediler, kanuna göre Devletçe 
sağlanan gelirler. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 14 kalemde 
toplanan bu gelirlerin şimdi işaret ettiğim dördü 
hakkındaki görüşlerimizi ifadede fayda mülâha
za etmekteyim. 

Adayların seçim giderlerine iştirak hissesi : 
Muhterem arkadaşlarım, İngiltere'de, Amerika'
da ve belki başka memleketlerde de, bu seçim gi
derlerini a neler olabileceği meselesi, bütün demok
ratik memleketlerde de böyle olmuştur, seçim gi
derlerinin ne olması, ne kadar olması lâzımgel
diği ve bunların hesabında nelerin esas olarak 
alınması lâzımgeldiği meselesi bir hayli müna
kaşa edilmiştir. Bâzı yerlerde şu husus tatbik sa
hası bulmuştur : Deniyor ki, şu seçimde, şu aday 
ancak şu kadar dolar, sterlin veya Türk lirası 
sarf edebilir. Bunun dışında edemez. Bunu nasıl 
yaparf Kanunen resmî sıfatı olan bir zat bulur, 
ona verir. O bu masrafı yapar. Şimdi arkadaşlar, 
biz öyle bir hüküm koyuyoruz ki burada, aday 
seçim giderlerine iştirak hissesi olarak yardım 
edecek. Ne kadar edecek? Bunu burada tesbit et
miyor. Bunu tüzüklere bırakıyoruz. Tüzük buna 
10 000 lira, diyebilir. 5 000 lira diyebilir, 500 
lira diyebilir. Arkadaşlarım, her şeyi şu kanu
nun içine koymuşuz, tüzükte bulunması lâzımge-
len hükümleri de kanun tasarısının içine koymu
şuz. Acaba şunun miktarını şu kadar T. L. sini 
geçemez, diye tahdidedilmemesinin mânasının 
araştırılmak zahmetinde bulundunuz mu? 

Muhterem arkadaşlarım, partiler Türkiye'de 
realiteleri dile getirmek istiyorlar. Türkiye'de si

yasi partilerin imkânları, varlıkları mahduttur 
.ve bilinmektedir. Hangi partinin daha varlıklı, 
hangi partinin bütün maddi imkânlardan mah
rum olduğu cümleninn malûmudur. Şimdi arka
daşlar, şu kanun tasarısını hazırlıyan iktidarın 
seçim giderlerine iştirak hissesi olarak, icabı hâl
de yüz bin lira vermesi mümkündür. Ama başka 
bir partinin 500 liradan fazla vermesi, 1 000 li
radan fazla vermesi mümkün değildir, işte bura
da bir açık kapı bırakmak suretiyle varlıklı par
tilerin adaylarına, daha çok partilerine yardım 
yapmak imkânlarının kapısı açık bırakılmıştır. 

Bağışlar... Muhterem arkadaşlarım, kanunun 
84 îıcü maddesinde bu bağışların nasıl yapılaca
ğı meselesi vardır. Bağışta bulunan zata, şunun 
altına imza et, diyeceksiniz; etmezse bu parayı 
al «uyacaksınız. 

Muhterem arkadaşlar, bir siyasi partinin faa
liyette bulunmak için paraya ihtiyacı yok mu? 
Şu 14 kalem halinde saydığınız gelir membala
rından gelecek para ile bir partinin yaşaması 
mümkün müdür? 

Piyango tertibi. Şurada sayılanlar içinde en ca
zip olanı piyango tertibi. Muhterem arkadaşla
rım, siyasi partiler 1945 ten bu yana türlü za
manlarda türlü şekillerde piyangolar tertibet-
ınişlerdir. Hepsi bunun borcu altında ezilip kal
mışlardır. Hattâ bazan mânevi itibarları dahi 
zedelenmiştir. Hüviyet cüzdanı satacak da muh
terem arkadaşlarım, para temin edecek. İstirham 
ederim, bizde siyasi partilere gireni insanlara 
eğer bunu bedava olarak vermezseniz ne alır ce
bine koyar, ne partinize gelir. Bunların masra
fını siz karşılıyaeaksmız. Rozet yaparsınız, rozeti 
de bedava vereceksiniz. Çünkü, bizim içtimai or
tamımız böyledir. Sizin partiniz rozet mi satacak 
da gelir temin edecek? Arkadaşlar, şu 14 kalem 
içinde daha başka şeyler de var. Krediler zikre
diliyor. Ama madde konmuştur. 85 nci madde
sinde var. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, kamu 
tüzel kişilerinin, şuıüarm, bunların, diye tadadet-
miş. 85 nci madde, «Bunlar hiçbir şekilde siyasi 
partilere kredi açamazlar, bağışlarda bulunamaz* 
lar.» siyasi partilere kim bu kredileri açacak ar
kadaşlar? Bunu cidden kanun tasarısını hazırla
mış olanlardan ve komisyondan öğrenmek istiyo
rum. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Şahıslar açacak. 
t. ETEM KILICOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşım Sym Ruhi Soyer bana takılma-
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dan duramaz, tamlamadan duramaz; benim dos
tumdur, hürmet elliğim, sevdiğim bir arkadaş
tır. «Çakışlardan:» diyor. Muhterem arkadaşlarını, 
Allah razı olsun hatırlattı, iktidar partilerine şa
hıslardan kredi temin etmek mümkündür. 2 nci 
iktidara namzet parti de iktidara geldiği zaman 
için vaittc bulumu*, bunu temin ederlerse müm
kündür. Birincisi de soysuzlaşmaya mahkûmdur, 
ikincisi de iflâs etmeye mahkûmdur. Kanunun, 
demokratik hayatı dejenere etmemek bakımından, 
Anayasanın bile Türk Siyasi Partiler Kanunın-
ıınn tedvin edilmesi lüzumunu derpiş etmesi, şu 
kapalı hükümlere, şu gizli şeylere mâni olmak 
içindir. 

Siz bana kredi temin ediniz, iktidara geldiği
miz zaman sana şu menfaati temin ederim, dedi
ğimiz anda, siyasi partiniz, siyasi parti olmak
tan çıkmıştır. İktidarda olduğunuz için bir husu-

•i si müesseseden bir şahıstan istediğiniz kre
diyi temin edebilirsiniz. Ama muhalefete geç
tiğiniz anda bu mümkün değildir. Muhterem ar
kadaşlarım, işte sadece ve sadece siyasi partilere 
bir sürü mükellefiyetler, bir sürü ceza tehditleri 
altında bulundurmak gibi bir tavır takınarak bir 
taraftan da şu kadar gelir, şu yerden temin ede
ceksiniz diye bunu avutmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
sinin denetimi meselesine de temas etmek istiyo
rum. 94 ncü maddeden itibaren başlıyor. Siyasi 
partilerin, gelir ve giderlerinin bilinmesi madde 
1)4 : «Celir ve giderleri bildirme. 

Siyasi partiler her yılın Nisan ayı başında, ge
lir ve giderlerinin belli başlı kalemlerini toptan 
olarak ve iller itibariyle gösteren bir cetveli 
•Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadır. 

Celir kalemleri 77 nci maddeye ve gider ka
lemleri de Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde be
lirtilen esaslara göre gösterilir.» 

Muhterem arkadaşlarım genel merkezin, genel 
başkanın, bunları Anayasa Mahkemesine verebil
mesi, mahallî teşkilâttan bu bilgileri zamanında 
almasına, hele hele sadece zamanında almasına 
değil sıhhatli almasına da bağlıdır. Zamanında 
ilçeler ile gönderilebilir, iller genel merkeze gön
derebilir. (Jenel merkez, Anayasa Mahkemesine 
Cumhuriyet Başsavcısı marifetiyle bu bilgileri 
ulaştırabilir. Fakat biraz önce ifade etmiştim. 
İlçede bu hesapları mazbut olarak tutacak yetki
li bir adam yoksa, ehil bir adam yoksa, onun yaz

dığı malûmat size de yanlış akset m işse ve siz de 
bütün bunları bir siyasi partiye yakışır ciddiyet
le Cumhuriyet Başsavcısı vasıtasiyle Anayasa 
Mahkemesine intikal ettirdiyseniz, sizin burada 
bir suçunuz olabilir mi?. Ama olabilir de... Nasıl 
olabilir? Siyasi partileri birbirlerini itham etmek, 
birbirine (bugün geçtiği için aynı tâbiri kullan
mam icabetti) birbirini jurnal etmek gibi hü
kümler de var burada... Eğer böyle bir yanlışlık 
yaptı ise, sizin o ilçedeki adamınız, size yanlış 
malûmat verdi ise, Ahmet K fen di den aldığı 50 
lirayı, beş lirayı deftere geçirmediyse veya yap
tığı bir masrafı karar defterine geçirmedi ise bu 
siyasi partilerin birbirlerini itham etmelerine, tâ 
Anayasa Mahkemesine kadar düşmesine sebebi
yet verecek. Diyeceksiniz ki, Anayasa Mahkeme
sine düşer de ne olur?. Muhterem arkadaşlarım, 
bir şeyin şüyuu vnkuiHidan daılıa beterdir. Bir si
yasi partinin hesaplarına el konmuş diye efkârı 
umum iyeye duyurduğunuz anda, Anayasa Mah
kemesinde ne kadar zaman sonra karara bağla
nır, ama karara .bağlandığı anda beraet etmiş 
olsanız bile prestijiniz zedelenmiştir. Kendinizi 
derleyip toparlamamız kolay kolay mümkün ol-
mıyacaktır. Sadece bu kadarla kalsa yine bir 
şey değildir. Artık sizin yaptığınız, çalma kapı
sını çalarlar kapını gibi, siz de başkasına çamur 
atacaksınız, o da ona yapacak. Böylece sirayet 
edip gidecekti i'. 

Muhterem arkadaşlar; eğer demokrasiyi garp 
milletlerinde tatbik edilen şekliyle memleketi
mizde de tatbik etmeye kararlı isek, orada re
vaç bulmuş usullerin, tatbik imkânı bulmuş usul
lerin memleket realitelerine göre ve bizim körpe 
bir demokrasiyi geliştirmek durumunda bulun
duğumuz da nazarı itibara alınmak suretiyle ha
reket etmekten başka bir çare yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım ; şimdi bir siyasi par
tinin Anayasamızın sarili hükümlerine göre ka-' 
patılabili'iiesi, ancak Anayasa Mahkemesi kara-
riyle mümkün olabilecektir. Bundan daha büyük 
bir teminat, şu gelişme geçirdiğimiz, tecrübeler 
içinde cihetteki mümkün değildir. Şimdiye ka
dar biz sulh mahkemesinin karariylc kapatılan 
partiler gördük. Burada Devletin en yüksek bir 
müessesesi olan Anayasa Mahkemesinin bir siya
si partinin kapatılıp kapatılmaması meselesiyle 
görevlendirilmiş olmasını büyük bir teminat ola
rak kabul etmemek mümkün değildir. Bu bakım
dan Anayasada yer alan bir hükmü bütün kal-
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bimizle tasvibettiğimizi bir defa daha ifade et
mekten gurur duymaktayız. Yalnız muhterem 
arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin bu dâvaya 
bakabilmesi için. dosyaların kendisine intikal et
tirilmiş olması lâzım. Cumhuriyet Başsavcılığı 
hangi hallerde dâvayı açabilecek?. Kanunda bu
nun şartlan «ıralanmış. Yalnız bizim burada 
itiraz etmek istediğimiz kısım şudur : 132 nci 
maddeye göre Cumhuriyet Başsavcılığının bir 
siyasi partinin Anayasanın 57 ve bu kanunun 4 
neü kısmında yer alan maddelere aykırı olarak 
amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebe
biyle kapatılması için Anayasa Mahkemesine 
Cumhuriyet Başsavcılığınca dâva açılabilmesi. 

1. İle'sen, 
2. Bakanlar Kurulunca görüşüldükten son

ra Adalet Bakanının yazılı emri üzerine, 
3. Millet Meclisinde, grup kurmak yetkisi

ne salıibolan siyasi partilerin en yüksek merkez 
karar organlarının üye tamsayısının salt çoğun
luğunun oyuyla alınan kararın genel başkan ve
ya yetkili vekili tarafından yazılı isteminin Cum
huriyet Başsevcılığına gönderilmesi sırasında. 
işte en mühim nokta. Cumhuriyet Başsavcılığı 
bu yazılı istemi ciddi gördüğü takdirde dâva 
açabilir. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Başsevcı-
lığı, re'sen dâva açabilmek için Ankara'da otur
duğuna göre, Karaköse'nin bilmem neresinde 
olup bitenleri nereden bilecek? (Gürültüler) Mü
saade buyurun, mühim olan bu. Oraya gelece
ğiz... Şimdi, «re'sen» diyor... Arkadaşlarım, bir 
şeyi re'sen yapabilmek için bunun her yerde gö
zünün, kulağının, elinin bulunması lâzım. Eğer 
yoksa bu makamın re'sen birşey yapması müm
kün değildir. Nasıl yapılacak? işte 1, 2, 3 diye 
sayıyor, re'sen yapacağı kısmı nazaridir. As-
lolan, aldığı bilgiler, bir kanun tasarısında bu 
bilgileri vermekle mükellef kılınan, vazifeli kı
lınan makam ve müesseselerden aldığı bilgilerle 
bu yapılaibilecek. işte bunlardan birisi; biraz ev
vel temas ettiğim gibi siyasi partiler. Çok rica 
ederim arkadaşlar, eğer Türkiye'de geçirdiğimiz 
hâdiselerden ders almışsak, partileri birbirine 
düşman etmiyeçeksek; kanuna partilerin hesap
larının yanlış olduğunu, partilerin şu- kanun ta
sarısının dördüncü kısmında yazılı demokratik 
ilkelere, Atatürk ilkelerine aykırı davranışlar 
içinde bulunduğunu ihbar etmek hakkını tanı-
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yacak hükümler koynııyacağız. Eğer siyasi par
tilerin birbirlerini itham edeceği, siyasi partile
rin birbirlerini kötüliyebileceği hükümleri ka
nun maddesi haline getirirseniz muhterem arka
daşlarım, bu memleketin içtimai inanışlarına, ge
leneklerine aykırı olan bir tutumu kanuni bir 
şekle sokmak suretiyle vatandaşa, partilere bu 
hakkı tanıdığınız gün sizlere şunu ifade etmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz ki; bu memlekette ar
tık birbirlerini itham edenin kökünü kazımak 
mümkün olmıyacaktır. Çünkü, kanuni bir vazife, 
bir hak haline sokulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir şeyi hiç
bir vicdan, hele hele geçmiş hâdiseleri akıl ve 
vicdan süzgecinden geçirmiş insanların, böyle 
hükümlere yer vereceğini asla kabul etmiyorum. 
Siyasi partiler .birbirlerini itham etmemeli. Si
yasi partiler, birbirlerini itham eder şekilde de
ğil, isveç'te olduğu gibi olmalıdır. Orada siyasi 
partiler masraflar ne kadar yapılacak, oturur
lar, bir araya gelirler, derler ki: «Biz bu seçim
de adam başına, parti başına şu kadar masraf 
yapacağız», derler. Bunlar medeni insanlar ol
dukları için buna riayet ediyorlar. Herkes ora
da tesbit edilen protokole bağlı olarak tesbit 
edilmiş olan miktar kadar masraf yapıyor. Biz 
onların seviyesinde olmadığımıza göre, biz eğer 
siyasi partilere sen şunu jurnal et, sen şunu it
ham et diye kanuna da madde koyarsak; bunun 
altından nasıl çıkılacağını kolay kolay kestirmek 
mümkün değil. Evet siyasi partiler, böyle bir ka
rara varacak organlarının salt çoğunluğu ile ka
rar alacaklar. Ama arkadaşlarım, onlara da yine 
köydelri temsilcisinden gelecek, ona da ilçedeki, 
biraz evvel tarif etmeye çalıştığım insanlardan 
ve teşkilâttan gelecektir. Bunu kıymetlendirecak, 
nasıl kıymetlendirecektir? En fazla, en fazla ora
ya müfettiş gidecektir. Arkadaşlarım, biz politi
kada tatbik edilip de iyi netice alınmamış böy
le müesseselere, böyle davranışlara iltifat eder
sek kanatim odur ki, geçmiş hâdiseler üzerine 
bir sünger çekip, kardeşlik havasını teessüs et
tirecek yerde, birbirimizi kötülemek yolunu seç
miş oluruz ki, bu, vatan ve millete hiç de iyi
lik getirmez. 

Muhterem arikaldaşl arını; şimdi siyasi! par
tnerin, kapatılıp kapatılmaması hakkında d'âva 
aiçTİıp açıtimaması mesetei ellbetlte ki; Hülkümeti 
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de ilgilendiren bâr meseledir. HüküMeti ilgilen.-
dirimemesi ımümkün değildir. Şimdi, Hükülme-
Itin burada nolü ne ölüyor? Hıü'kümelte gelecek 
ibillgiler, nereden gelecek? Bu bilgiler, Adliye 
Vekâletine savcılardan gelecek, içişleri Bakan
lığına da valilerden, kayaka.ml ardan ve nahiye 
(müdürlerinden gelecek. 

Arkadaşlar, bir hususu! ifade etmekte bir za
ruret vardır, o da şudur : Eğer idareyi, politi
kadan kurtarmak, bütün varlığı ile, bütün mev
cudiyetiyle memleket hizmetine vermek iıstiylor-
ısak idareyi politikadan kurtaracak tedlbirleri 
almak icaibeder. Yoksa politikanın içine sokmak 
için hüküımller ihdas etmek değildir. 

Türkiye'de (bugünkü, bir hâkim için söyle-
•miyorum. Çünkü (hâkimin teminatı var. Ka
nunlarımın hâkime teminat vermiştir. Ama bi
raz sonra arkadaşlanımdam öğrenmek istiyeee-
ğim. Orada bir noktaya temas etmek suretiyle, 
(hâkim re'îsıon nereden öğrenir? «Mahkeme, mıaıh-
keme» iden iliyor. Malhketooye bir şey saıvcı ile 
gönderilir. Mahkemenin bumu nereden öğren
diğini bilimiyorum. HâMlm mi ilhlbar edecek, sav
cıya Ibildirecek? 

Muihterem arkadaşlarım, ejok önemli hir nok
ta da, hâkim, saıvcı kendisine düşen vazifeyi 
yatpacafc, Bir nahiye müdlürü teminattan mah
rumdur, Ibir kaymakamı teminattan mahrum
dur, Devleti ve Hüküm'cti temsil eden bir vali 
de bu teminâttan mahrumdur. Çok rica oderilm, 
Türkiye'de olan şeylerdir, olağan şeylerdir bun
lar. iktidarı kuvvetli adam. şunu şöyle yaizacak-
ısın dediği anda ona ya'zdırır. Buna kiım hayır 
diyorsa, ıo şahıs melmleket realitelerimi billmi-
yior dernektir ve realitesi uygun.değildir, işte 
arkadaşlarım, öyle olmasa bile; onu yapmasa bi
le, «filancanın tesiri ile, şu yazı yazılmış» diye 
efkârı umumiyenin kararını, hükmümü değiş-
Itirmek mümkün olamaız. Binaenaleyıh idareye, 
memleketin genel emniyetini ve bütünlüğü nü 
ilgilendiren partilerin, buna aykırı istikametler 
tedbit edecek ve uısulü erhalbınca liılinen normal 
vazifeleri dışında hllr vazife verilmesine, biz 
taraftar değiliz, idareyi taımaımiyle bu işim için
den çıkarmak lâzımdır. 

Sonra, muhlterom arkadaşlar, Balkamlair Ku
ruluna 'bumu Adalet Balkanı getiriyor. Adalet 
Bakanının haherileri topladığı, bilgileri topla
dığı kaynak! ard;a ittifak var, hiç kimse seslini 
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çıkarmıyor. Adliyeden geldi, Bakanlar Kuru
luna gitti. Bunun yanında,, böyle bir şeyi işi
ten kaymakam, nalhiye müdürü, valiye bildi
recek, o da bu 'bilgiyi alıp içişleri Bakanlığına 
(bildirecek. Muihterem aırkadaışlarıım, idareyi (bu 
işlerin içine karıştırmakta 'bir fayda •olacağına 
kaani değiliz. Kaldı ki; bu siyasi partilerden 
gelecek olan dâva açılması istemi Cumlhuriyet 
Başjaaivcı&ı tarafından ciddî görüldüğü takdirde 
Ikafbul edilecektir. Arkadaşlar, aynı tâlbiri kullıa-
mıyloruım. Kanunun dışında bir şey söyl emiyo
rum, aynen okuyorfuim; Talât Oğuz arkadaşı-
ımıizın ta'tmin olmaisı için... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Delil varsa 

İBRAHİM ETEM K I L I Ç O Ğ L U (Devamla) 
— «Genel başkanın veya yetkili parti mercii
nin yazılı kıt eminin Cumhuriyet Başsavcılığınca 
ciddî görülmesi üzerime olur.» Arkadaşlarım, bir 
defa, tâbir 'bencim kanaatime göre doğru değil
dir. Biı siyasi partinin yetkili organları karar 
verecek, genel başkan tarafından Cıümlhuriycıt 
Başsavcılığına bu Ibi'ldk'i'lecek, onu reddettiği 
anda ciddî değilmiş ki; reddetmiş. Arkadaşlar, 
tekrar tekrar aynı cümleyi ifade ettim, 
siyasi partiler demlofcratik hayatın vazigeçilmez 
unsuru »olduğu ve siyasi partilerin de siyasetle 
iştigal ettikleri, bunlarım da insanlar tarafı nidan 
idare edildiği ifade eri ildikten sonra, , hataya 
düşjmamek mümkün değildir. Ama, ciddiyetsiz
lik 'bir siyasi partiye izafe edildiği anda, bumun 
•sadece siyasi partiyi küçülteceği, o siyasi par
tiyi, vatandaş nezdinde muaheze edilmiş diye 
kslbui etmeye de imkân yoktur. Demokrasimin 
Iburada zedelendiğini kalbul etmek icaibeder. Cuım-
huriyot Başsavcısı aldı, tetkik etti. 

Ceza Mulhakemeleri Usulü Kanununda (bir usul 
vardır. Ya dâva açar, ya açmaz. Eğer sebeple
ri doğru görürse dâvasını açacak değilse muame
leden kaldıracak, işte arkadaşlar, burada bu 
(ciddî) kelimesinin konmasının mânası var, man-
tıkam Talât Oğuz arkadaşımızla dahi buradan, 
kaş gözle anlaştığımız halde bunu hazırlıyan
ların böyle bir şeyi düşünmemeleri mümkün de
ğil. «Ciddî» tabirinin konmasmdaki sebep de ba
sit, yani siyasi partileri biz İbu işin içine sok
tuk, yetki verdik ama bu öyle oldum olasıya 
bir şey değil. C. Savcısı bunu alacak, ciddî ise 
bakacak. Efendim binaenaleyh, bu siyasi parti
lerin kendi ihtiyarlarına bırakılmış şeyler de-
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ğildir, diyecek.. Savunma peşinen burada ya
pılıyor arkadaşlarını. Cumhuriyet Başsavcısı 
bir dosya, bir ihbar kendisine intikal ettiği 
anda alır, bakar o dosyada, kanunen suç unsu
ru var mı, yok mu? Varsa dâva açar, yoksa red
deder, ademî takip kararı çeker. Şu halde bu- ' 
nıın «ciddî» kelimesiyle ilgisi yoktur. Bunun ; 
bütün ilgisi kanunlardır. Ancak kanuna baka
cak, suç. varsa dâvayı açacak, kabul edecek, yok- ; 
sa; reddedecek. Ciddî değilse ne diye dâva aç
sın. 

Arkadaşlarım, hangi halde olursa olsun Bir 
siyasi partiye ciddiyetsizliği, kanunun suç ola
rak gösterdiği ahvalin dışında hiç kimse yakış
tıramaz. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi siyasi parti
lerin kapatılması mevzuunda Anayasanın 57 ııci 
kanunun, 153 ncü maddesinden, Anayasanın , 
.19 ncu maddesinden, başlangıç kısmında ve 
«umumi hak ve hürriyetler ve temel hükümler» 
kısmında ifadesini bulan ve kanun tasarının 
da dördüncü kısmından itibaren tadadedilen 
hususlara aykırı davranışlar olduğu takdirde 
nasıl Cumhuriyet Başsavcılığınca dâva açıla
cak? Efendim, açılacağına dair hükümler var
dır. Şimdi, 'bunların kanun tasarısının madde
lerine geçildiği sırada üzerinde ayrıca durula
cağı için, burada fazlaca durmak istemiyorum. 
Yalnız, Cuma günkü Oturumda da ifade etti
ğimiz gibi yapan siyasi partiler kanun tasarı
sının Ceçici Komisyondaki müzakeresi sırasın
da ve Ceçici Komisyonun gerekçesinin bütün 
milletvekili arkadaşımızın büyük bir dikkat ve 
titizlikle okumalarında fayda olduğu kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, aynen Cuma gün
kü konuşmanın bir cümlesini tekrar etmek is
tiyorum, o da, şu: Bir siyasi partinin kapatı
labilmesi için bir siyasi parti hakkında taki
bat yapılabilmesi için eğer siyasi partinin her 
hangi bir suçu işleyip işlemediğine bakılmıya-
caksa, bir siyasi partinin, kanunda yazılı ahval 
dışında kendisine bir suç isnadı yapılacaksa ve 
bu şekilde bir siyasi parti kapatıl acaksa bu gö
rüşe katılmak mümkün değildir. 

Şimdi (ueçici Komisyon gerekçesinde bu 
hükme varışının hangi maddelerden ve hangi 
terimlerden geldiğini bir iki misalle tebarüz et
tirmeye gayret edeceğim, 
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Muhterem arkadaşlarım; 133 ncü madde tet

kik buyurıılursa görülür ki, orada üçüncü fıkra--
nm sonuna doğru şöyle bir hüküm vardır. Ma
mafih bir yanlışlığa meydan vermemek için, si
yasi partilerin kanunsuz siyasi faaliyetleri dolayı-
sı ile hangi hallerde kapatılacağına dair hükmün 
üçüncü ve dördüncü fıkralarını aynen okuyorum. 
Çünkü, bunu okumakta fayda vardır. Neden, suç 
olmadığı, kanun suç diye göstermediği halde bir 
taktikle bir siyasi partinin kapatılması görüşüne 
vardı, komisyon? işte burada bunun tâbirleri var: 

İkinci bendde sayılanların dışında bulunan 
parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol organı 
veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dör
düncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine 
aykırı fiiller işlenip de bunu işliyen organ, merci,, 
kurul veya yardımcı kol organının işten el çekti
ril meşine veya bu fiili işliyen parti üyesinin par
tiden kesin olarak çıkarılması lüzumuna dair ya
zılı isteminin tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş 
gün içinde yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığına iti
razda bulunulmamış ise bu sürenin sona ermesin
den yahut bu yolda itirazda bulunulmuş olup da 
Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı reddettiğine 
dair yazısının tebliğinden itibaren iki ay içerisin
de işten el çektirme veya kesin çıkarma kararının 
alınmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığınca, 
iddia edilen fiillerin bu bendde belirtilen nitelik
te fiiller olduğunun tesbit edilmesi, 

4. Bir siyasi partinin bu kanunun 4 ncü kıs
mında - Biraz evvel ifade ettim - Cumhuriyetin 
kurulmasından başlıyor 27 madde halinde tesbit 
edilmiş olan partilerin, yasaklanan faaliyetleri 
kısmı. «Bir siyasi partinin, bu kanunun dördün
cü kısmında yasaklanan maddelere aykırı fiili iş
lediği - muhterem arkadaşlarını dikkat buyurun -
işlediği bir mihrak haline geldiğinin bu partinin 
faaliyetleri ve üyelerinin tutum ve davranışları 
sonucunda tesbit edilmesi takdirinde verir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Cumhuriyet Baş
savcısının, elinize şu, evrak geldi, dosya geldi, 
baktınız orada kanunen suç bulamadınız. Yok. 
Bütün kanunları gözden geçirdiniz hiçbir suç 
bulamadınız. Ama düşünün bu acaba dediniz, 
«Bu parti sakın şu Anayasanın 57 nci maddecin
de ve şu partiler kanun tasarısının (înşaallah 
kanunlaşmazsa, kanun demiyorum) 4 ncü kısmın
da sayılan ve partilerin yasaklanan faaliyetleri 
arasında sayılan bu hususlara, kanunen suç teş-



kil edecek bir aykırılık göremedim, ama sakın bu 
onların bir mihrakı haline gelmesin, işlerin mih
rakı haline gelmesin, delebilir de. Maksat o par
tinin üyelerinin ve partinin davranışının - Aynen 
söyliyeyim - üyelerin tutum ve davranışları sonu
cunda tesbit etmesini takdir etti isem, demek ki, 
ben bir siyasi partiyi Anayasanın 57 nci madde
sinde tesbit edilen, kanun tasarısının 4 ncü kıs
mının tesbit edilen yasaklara aykırı hareket etme
mesine rağmen bu faaliyetlerin bir mihrakı haline 
geldiğini düşünebileceğim. Ben, partinin o istika
mette davrandığı kanaatine, takdirine varacağım 
ve bir siyasi partiyi kapatacağım. 

Muhterem arkadaşlarım işte bu mümkün ola
maz. Eğer kanunda ıgösterilen bir suç işlemez
se; o siyasi partiye, !bu siyasi partiye (dünya
nın Ihicjbir demokratik memleke'tinde kimse 
elini dokundurmam alıdır. IKanunda suç ola
rak 'tes'biıt edilen Ibir fiili işlemişse ve Ibuııa da 
Anayasa Malhkemesi karar verirse, «İtişte ka
nunda senin riayet etmen, faaliyetlerini tan-
ızim ötmen hâzııhgelen usul şu tiken sen bunla
ra riayet eltmedin ve şu suiçu işledin, kanun
da bu fiilin suç diye yazılıdır, senin siyasi 
partini kapatıyorum» dendiği «aman huna, is
ter 'vicdanen, ils'ter dünya efkârı, ister memle
ket of kâfi kimse itiraz etmez. Ama kanunen 
suç lolmıyan bir faaliyeti, sen sıfatına dayan
mak suretiyle nihayet 'bu insan Oufmihuriye't 
Başsavcısı diyeceksiniz : «Ya ibu partiyi bu ne
vi faaliyetlerin mihrakı haline ıgeldi ise; dav
ranışları arkadaşlar, dünyada hiçbir kimse-
niıiki, kimseye Ihoış görünmez. însan sevme
diği insanın 'hütün id av ranıışil arını dünyanın en 
kötü daıvranışı olarak ka'bul eder. Benim ka
naatime ,g!öre sizin İbu d aıvranvşl arınız şu mad
denin şümulüne girer elliye partiyi 'kapatırsınız. 
Sizin takdirinize glöre benim şu konuşmam da
hi şu maddenin şümulüne girer1, 'bizim parti
yi kapatırsınız. 

Arkadaşlar, takdirî hükümlerle h'iiçibir kim
seye ceza veril'mez. ıSuç, kanunda gösterilmeli. 
Suça aykırı fiiller Anayasa Malhkeıuesinde 
teslbit edilip karara ''bağlandığı anda, ellbette 
'O siyasi parti kapatılmalıdır. îşte muhterem 
arkadaşlayım, şunun takdire yer veren davra
nışı şu idi, yok efendim nefes alışı bize şu 
kanaati v e d i ; filân adamın falanca ile yan-
yana gitmesi, bu davranış hu partiyi falan 
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fikrin mihrakı Ihalino geitirdi diye, Iböyle 
mesnetten mailinim isnaltlarla hir parti ka
patma yoluna asla (gidilmem elidir. Çünkü arka
daş! ar jm. bu men dakika dukka hikayesidir. 
(Böyle düşünmek zalten hatadır. Çünkü damıo-
'kraside de sizin elinizde kuvvet olduğu anda 
bana ibir fena muamele yapmayı aklınızdan 
Igeçiriy'orsanız, aynı !hal benim için de rvârid-
!Oİa!bilir. Bu vatana, memlekete fayda temin 
e'tmez. Yo'k, 'hakikatler 'ortaya çıkar. Ata
türk'ün millete emanet ettiği igeııelliğe emıanet 
ettiği cumhuriyeti 'demokratik nizama uiylgun 
vaitlerle ilelebet payidar olsun diyorsak, Ibu-
rada partileri kapatma balha nelerini aramak de
ğil, klötü yolda olma, istidadını 'gösterenlerin 
ıslalh edilmesi yoluna (gidilmesinde fayda var
dır. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) 
edeceksin ? 

Nasıl ıslalh 

î. ETBM IKILIOOĞLU (Giresun) — Eder
ler, sizi de ederler. 

'Bir noktaya dalha 'temas etmek suretiyle 
mâruzâtıma son vermek istiyorum. 

/Muhterem arkadaşlarım ; kanunun İİ58 nci 
maddesinde; Siyası paritiler Kanunu çıktığı 
takdirde siyasi partilerimizin, fi ay içinde tü
zük, program ve yönetmeliklerini, parti meıv-
zuatını, merkez karar origanları kararı İle ve 
gruplar, iç yönetmelikleri, TJB.M. Meıclliisi G-rupıı 
Oene! Kurulu kararı ile hu kanun hükümleri
ne uydurmak zorundadırlar. Mulhterem arka
daşlarım, temennimiz odur ki ; Siyasi partiler 
kanun tasarısında iprensiholarak Anayasanın 
öngördüğü ve bütün demıolkraıtik memleketler
de siyasi partiler kanunlarında Ihangi hükümler 
yer almi'şsa bizde hangilerinin alınması lâzmı-
'gelmişse, bunu bir ıgözden geçirmek suretiyle parti
ler tüzüklerinde yer alması lâzım gelen hükümleri 
parti tüzüklerine bırakmak, diğerlerini de ka
nun tasarısına koymak suretiyle yeniden gtiız-
den 'geçirmek mümkün olsun. Ama, olmadığı 
takdirde sadece ve sadece bir siyasi partinin 
'görüşlerinin ilıâkiım kılındığı bir tasarı kanu
nîye1! kes'l)ettiği takdirde elbette Türkiye'deki 
diğer siyasi partiler fbundan küserek parti
lerini kapatıp gitmiyeeeklerdir. Kanuna say
gı .gösterecekler >ve kanunun tesbit ettiği hü
kümlerine intibak etmeye çalışacaklardır. 
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Hi<j şüphe yoktur ki, bu intibakın altı ay gibi 
kısa bir zamanda yapılması, hele hele icabı ha
linde Anayasa Mahkemesine hesap verecek bir 
mükemmelliyette yapılması mümkün olmıyacak-
tır . Hakikaten eski bir vücutta çok yerlerde ik
tidar gripinin, iktidar partisinin görüşlerini tak
viye edecek çeşitli hükümler, çeşitli yamalar ya
pıştırılmak suretiyle bir bütün haline getirile
cek bir siyasi partiler kanununa kolay kolay uy
mak mümkün olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şöyle düşünüyoruz. 
Eğer bu siyasi partilerin kanunun bu şekilde 
kanunlaşmasında maksat yoksa, hakikaten de
mokratik hayatımızın, Cumhuriyetimiz ve Devle
tin istikbalini modern devletlerde olduğu gibi 
bir nizam ve intizam altında bulundurmak, dai
ma muasır medeniyet seviyesine ulaşmak istika-
metine gitmeyi temin etmek için çıkarıyorsak ye
niden beraber oturup bunu gözden geçirmekte 
fayda vardır. Aksi takdirde, bu siyasi partiler 
kanunu bugünkü iktidarın niyetlerinin davra
nışlarının - evet bu tâbir çok iyi - yanlış oldu
ğunu ve bu davranışlarının neticesinde umdu
ğunu bulamıyacağını ve muhterem arkadaşlarım 
Türkiye'de şu kanun çıktıktan sonra bir vatan
daşın siyasi partiye kolay kolay kaydolmıyaca-
ğmı, artık işleri dışardan idare edenlerin hakiki 
başıboşluğu başlıyacağmı ve demokrasimizin asıl 
o zaman dejenere olacağını hesaba katmak 
icabeder. 

Bir misal arz edeceğim muhterem arkadaşla
rım : 

1961 seçimlerini lütfen hatırlayınız. 1.961 se
çimlerine, 27 Mayısta kapatılan partinin her vi
lâyet ve kazadaki ileri gelen insanları fiilen katıl
mamışlar idi. Bunlar yeni kurulan hiçbir parti
de - bâzı yerlerde vazife almışlardı ama - çoğu 
yerlerde vazife almamışlardır arkadaşlarım. Şim
di bunlar bu partilerde vazife almadılar, diye 
«emiyet içindeki fonksiyonlarını kaybettiler, diye 
mi düşüneceğiz, muhterem arkadaşlarım? Hayır! 
Böyle bir şeyden maksat, eğer bir insanı tesir
siz hale getirmekse bunun başka yolları olması 
lâzımgelir. Siz, partiye kayıtlı olan bir insanın 
davranışları dolayısiyle bu partiyi muayyen mü
kellefiyetler altında tutuyorsunuz da aynı dav
ranışları partinin dışında yapan insanı bırakı
yorsunuz. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Binaen
aleyh, netice olarak siyasi partiler kanun tasa
rısı hakkında itirazlarımız bir hayli oldu. Ancak, 

ö 3 . 2 . 1964 0 : 1 
şu neticeye gelmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısını eğer 
millete m al etmek istiyorsak, beraberce oturup 
yeniden gözden geçirip demokrasiye aykırı hü
kümleri aynklıyacak, parti tüzüklerine girmesi 
lâzım/gelen hükümleri ayiklıyacak; diğer hüküm
leri, memleket realiteleri nazarı itibara alınmak 
suretiyle hiçbir siyasi partiyi şu veya bu şekilde 
Demo'klesin kılıcının tehdidi altında bulundur-
mıyacak bir havaya sokacak ve Anayasamızın 
57 nci maddesinde ifadesini bulan bir siyasi par
tiler kanununu bu Meclisten el birliği ile çıka
racağız. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımız uzun 
oldu. Elbette bu kanun tasarısını müdafaa et
mek durumunda olan arkadaşlarımız ilişmek is
tedikleri kısımlarda ıgörüşl erini izah buyuracak
lardır. 

Bir hususu tesbitte fayda vardır. Bu konuş 
malarımız, zabıtlarda da aynen çıkacağına göre, 
prensipleri tesbit edilmiş, bu prensiplerin izahı 
vatandaşa, halk oyuna; vatandaş çoğunluğuna şu 
Siyasi Partiler Kanunu kanunlyet kesbettiği 
takdirde, Cumhuriyet Halk Partisinin bu kanu
nu tedvin etmekle güttüğü maksadın ne olduğu
nu izah edebilmek için, basite irca etmek; vatan
daşın anlıyabileceği bir lisanla ifade etmek lü
zumu hâsıl olmuştur. Meselâ falan müellif, fi
lân profesör diyor ki, «Batı Almanya bilmem 
nedir» diye vatandaşı şaşırtma istikametinde de
ğil, «ey vatandaş ümidini bağladığın demokrasi
nin vaz geçilmez bir unsuru olduğu Anayasa ile 
kabul edilen siyasi partilerin hangi kalıba sokul
duğunu gör, anla, elini vicdanına koy ve seni 
idare edenlerin hakiki maksadını anlayıver» di
ye basitleştirilmiş şekilde ortaya konulmuştur. 
Bu sebeple vatandaşın köyüne, yaylasına, ocağa, 
bucağa, muhtarına gidilmiş ve ifadesi bunun 
için böyle olmuştur. 

Dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için te
şekkürlerimi arz ederim. Partim adına da hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca; birleşimin devamı 
vakit geçtiği için mümkün olamamaktadır. 

Vaktin geçmesi dolayısiyle 4 . 2 . 1964 Salı 
günü saat 14 de toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

>&< . . .< . . . . 
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GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet AM Demir ve 3 arkadaşının 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun deği
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
6 nci ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/525, 
2/25, 2/155, 2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi : 24 . 10 . 1963] 

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

3. — Karacabey ilçesi Sarıbey îslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 vs 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 

ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağittma tarihi : 
12.6.1963] (Birinci görüşme tarihi: 21.1.1964) 

4. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21 . 1 . 1964) 

5. — İstanbul Samatya Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10.. 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21 . 1 . 1964) 

6. — Vezirköprü ilçesinin Danabacı köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] (Birin
ci görüşme tarihi : 21 . 1 . 1964) 

7. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 .1928 doğumlu Kadir Ceylân'in, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı: 528) [Dağıtma tarihi: 10 .12 .1963] 
(Birinci görüşme tarihi : 21 . 1 . 1964) 

8. — Rize'nin kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7.1.1929 doğumlu Bayram Albayrak'ın 

(Devamı arkada) 
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ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/438) (S. Sayısı : 545) [Dağıtma tarihi. : 
4.1.1984] (Birinci görüşme rtarihi : 21.1.1984) 

9. — Mihalıççık ilçesi Dürmek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğ
ma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 
köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 
1.1.1940 doğumlu Zeki Özalp 'm ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/778) (S. Sa
yısı : 571) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1964] 

10. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı, 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
I nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

11. — istanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1904 tarihli Alâmeti 
Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar 
ve menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
I I . 11 . 1963] 
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12. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakma,z ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

14. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1964] 
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