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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tütün ve Tültlün Tekeli kanun tasarısı ile bu
nunla ilgili kanun tekliflerinin maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

29 . 1 . 1969 Çıarşambıa günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,50 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvelkili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Sakarya 

Muslİhittin Gürer 
Kâtip 
Konya 

ismet Kapısız 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 

1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/611) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEKLİF 
2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

Tarım krödıi kooperatifleri ve birlikleri kanu
nu teklifi (2/815) (Maliye, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açıltmia ısoiatft : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Muslİhittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birleşimini alçıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Aid okunmak suretiyle yokla
ma yapacağım. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Ankara 12 . 12 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1967 

Son aylanda ve özellikle son günlerde Tür
kiye Öğretmenler Sendikası ile Türkiye Öğret
men Dernekleri Millî Federasyonuna bağlı yö
neticiler, sendika liderleri vs üyeler üzerinde 
korkunç bir tedhiş politikası uygulanmaktadır. 
Bâzıları kış demeden uzak D'oğu illerine nafcle-
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dilmekte, bâzıları Bakanlık emrine alınmakta, 
bâzılarımın da görevleri değ%tirilmektediijr. 

îki aydan beri âdeta A. P. iktidarının Millî 
Eğitim Balkanları öğretmen örgütlerine cephe 
almış görülmektedirler. Bugün görünen odur 
ki, öğretmen sürülmekte, tedirgin edilmekte, ço
luk çocuğumun ekmeğiyle oynanmaktadır. Bu 
ülkücü öğretmenler, görevlerinin anlamını iyi 
bildiği ve Anayasamızın kendilerine tanıdığı sen
dika ve dernek kurma hakkını bilinçle kullan
dığı için Millî Eğitim bakanları tarafımdan po
litika ile damgalanmaktadırlar. Esasında Türk 
öğretmeninin görev ve sorumluluğunu, Türk 
Millî Eğitiminin amaçları, müfredat program
ları, eğitimle ilgili mevzuat açık seçik tesfbit 
etmiş bulunmaktadır. Ve ayrıca sendikal ve 
demekse! çabalarını ve örgütlenme davranış
larını da AnaJyasamız ve kanunlarımız himayesi 
altına almıştır. Millî Eğitim Bakanının anlayı-
şiyle, öğretmenlerin örgütlenme ve görev eylem
leri arasında açık bir çelişme görülmektedir. 
Millî Eğ;ltdım Bakanı, Türk Millî Eğitimimin 
amaçlarının, müfredat programlarının öğretmen
ler tarafından uygulanmasını istememekte ve ne 
olduğunu bilmemekte, ya da öğretmenlerimizin 
Türk Millî Eğitiminin almaçlarının görev olarak 
uygulanmasından korkulmaktadır. 

Türkiye öğretmen dernekleri Millî Federas
yonunun ve Türkiye Öğretmenler Sendikasının 
yöneticileri ve üyeleri gerçekte kendilerine müf
redat programları, amaçları ve yasalarca veril
miş olaın hakları kullanmaktaJdırlar. Bu haklan, 
görevlıeri kullandıkları ve kendilerini sorumlu 
saydıkları anda politika yapıyorlar diye ceza-
landınlmaktaldırlar. YMerce cezalandırılma
nın yanında son olarak da Türkiye öğretmenler 
Sendikası Grene! Başkanı Bakanlık emrine alın
mıştır. 

Bütün bu konudaki ilişki ve sorumların ay
dınlığa çıkması, Türk Millî Eğitiminin amaçları 
karşiJsırJda öğretmenlerin görevlerimin ne oldu
ğumun bilinmesi; yaratılmış bulunan öğretmen 
-ailesindeki huzunsuEİuğun giderilmesi, tedbirle
rinin ne olduğunun öğrenilmesi; Millî Eğitim 
Bakanlığının bu konudaki uygulamalarının han
gi. esaslara ve gereklere dayandığının ortaya 
çıkması için Anayasamızın 88 nci maddesi gere

ğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı
larımızla arz ve teklif ederiz. 
Sakarya Milletvekili Saimsun Milletvekili 

Hayrettin Uysal Yaşar Akal 
Sivas MiilelwekiM Aydın Milletvekili 

Nasuh Nazif Arslan Mustafa Kemal Yılmaz 
Muş Milletvekili Afyon K, Milletvekili 
Nermin Neftçi Murat Öner 

Muğla Milletvekili Edirne Milletvekili 
Seyfi Sadi Pencap Türkân Seçkin 
Artvin Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
Turgut Afaıkaya Hasan Tahsin Uzun 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ko
nuda söz alan arkadaşlarımın isimlerini sırasiy-
le okuyorum : 

Sayın Cevdet Aykan, Sayın Hasan Tahsin 
Uzun, Sayın Reşit Ülker, Sayın Fahri Uğrasızoğ-
lu ve Sayın Salâhattin Hakkı Esatoğlu. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Grup adı
na söz istiyorum. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Türkiye îşçi Partisi Grupu adına Sayın Yah

ya Kanbolat, buyurun, efendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal 
ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğret
men ve öğretmen kuruluşlarına karşı tutum ve 
davranışlarını tesbit etmek, öğretmenler arasın
daki huzursuzluğu gidermek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesini T. t. P. Mec
lis Grupu olarak çok olumlu ve yerinde görmek
teyiz. Lehinde oy kullanacağız. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün memleketimizde öğretmen gerek mad

di ve gerekse mânevi yönden tamamen bir bu
nalım içindedir. Memur kesiminde bu derece 
mağdur edilen ikinci bir topluluk yoktur. İçin
de bulunduğu maddi bunalıma çare olarak öğ
retmeni iki misli çalıştırmak şüphesiz geçerli bir 
yol değildir, öğretmenin haftalık ders saatini 
iki misli yapmakla, öğretmeni bütün gece yazılı 
kâğıt okumaya mecbur etmekle Millî Eğitim hiz
metini ucuza mal etmek mümkün, ama koca eği-
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tim camiasını sürmenaja itelemek, onların kül
türel gelişmelerini önlemeye çalışmak hiçbir ik
tidarın hakkı olamaz. 

Sayın milletvekilleri; öğretmenin içinde bu
lunduğu mânevi bunalım hali hazırda çok daha 
önemli bir veçhe arz etmektedir. Adalet Partisi 
iktidarının, her alanda olduğu gibi, Millî Eği
tim konusunda da yürüttüğü geriye dönük po
litika, öğretmen camiasının Millî Eğitim Baka
nına olan güvenini kaybetmesine sebebolmuştur. 
iktidarın millî eğitim hizmetine gereken önemi 
vermeyişi, gündelik tedbirlerle eğitim hizmetini 
geçirmeye kalkışı, bununla da kalmıyarak öğ
retmenle imamı bir kişide toplamak hususunda
ki büyük ısrarı; giderek, öğretmen camiasını, 
böyle geriye dönük bir Millî Eğitim politikasına 
karşı direnmeye itelemiş ve sonuçta da Anaya
sanın temel hak ve görüşlerine uygun lâik, de
mokratik ve Atatürk'çü bir eğitim politikasının 
bizzat uygulavıcısı haline getirmiştir. Şu halde 
bir yanda Millî Eğitim Bakanının yürüttüğü 
geriye dönük bir politika, öbür yanda da öğret
men camiasının. Anavatanın öngördünii bir espri 
ile uyguladığı bir Millî Eğitim politikası. iste 
temel çelişme buradadır, iktidar Mahmut Makal 
gibi, Fakir Baykurt gibi ülkücü öğretmenleri 
istifaya zorlamak, Bakanlık emrine almak veya 
çeşitli yerlere sürmekle geriye dönük politikası
nı uygulatmaya çalışmaktadır. Millî Eğitim Ba
kanlığının bu alanda aldığı şiddetli tedbirler bu
gün bütün öğretmen camiasını tedirgin etmekte 
ve bu tedbirlerden doğan haksızlıklar bugün ga
zetelerde tefrika halinde yayınlanmaktadır. Yü
ce Kurula bu alandaki en son iki olayı zikretmek 
isterim. 

Birinci olav sudur : 1969 un ilk haftasında, 
Düzce'deki bütün okullara, Düzce İlköğretim 
Müdürü kanaliyle bir yazı geldi. Yazıda, 4 Ocak 
1969 Cumartesi günü saat 09 00 da halk eMtimi 
salonunda Bolu Valisi, Bolu Millî Eğitim Müdü
rü, Düzce Kaymakamı ve Bolu A. P. Senatörü 
Alâeddin Yılmaztürk'ün Düzce'deki tüm öğret
menlerle eğitim, öğretim konusunda bir toplantı 
yapacakları bildiriliyordu. 

öğretmenler arasında biraz hayret, biraz da 
kuşku yarattı bu resmî yazı. Acaba sayın vali, 
sayın millî eğitim müdürü, hele sayın senatör 
neler söyliyeceklerdi ki, bu eğitim ve öğretim 
toplantısında? Böyle bir toplantıya neden ve ni
çin gereksinme duyulmuştu? 

29 . 1 . 1969 O : 1 

I Bizim aradan öğrendiklerimize göre toplan
tının asıl amacı, TÖDMF Düzce şubesinin genel 
merkezden ayrılmasını, Düzce TÖS şubesinin 
feshini sağlamak, öğretmenlerin tümünü milli
yetçilerle birleştirip Düzce Öğretmenler Derneği 
ile Düzce TÖS Şubesinin ortaklaşa yaptırdığı 
öğretmenler lokaline milliyetçi öğretmenler lev
hasını asmakmış... 

Yazıda belritildiği günde Düzce'ye bağlı 170 
tane şehir ve köy okulu kapatıldı ve 170 okulun 
500 ü aşkın öğretmeni ders vermek yerine top
lantıda nutuk dinlediler. Yalnız lise, yazıyı usul
süz bulduğu için okulu kapatmamıştır. Yazıda 
kesin kesin belirtildiği halde toplantıya ne Bolu 
Valisi, ne millî eğitim müdürü, ne de Düzce 
Kaymakamı katılmamışlardır. Yalnızca Düzce 
ilköğretim Müdürü ile Bolu A. P. Senatörü Alâ-
addin Yılmaztürk vardı. 

ilk sözü Düzce Halk Eğitim Müdürü aldı. Köy 
kalkınmasında köy öğretmenine büyük görev
lerin düştüğünü, toplantının asıl amacının da 
bu olduğunu "belirtti, mikrofonu Alâeddin Yıl-
maztürk'e teslim etti. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk köy kalkınma
sına, köy öğretmeninin görev ve sorunlarına 
hiç değinmeden bir saat beş dakika konuştu. 
Milliyetçilik ve ahlâk konusunda bir girişten 
sonra sözü hemen TÖS Düzce şubesinin düzen
lediği sanat şölenine getirdi : «TÖS çü öğret
menlerin şölen adı altında politika yaptıkları
nı, hattâ komünizm propagandası yaptıklarını» 
söyledi. Kendisine olaydan önce tel çekildiği 
haldfe bâzı olayların çıkacağını sezinlediği için 
gelmediğini, ama hemen ertesi gün Düzce mil
liyetçilerinin düzenlediği «gösteriş namazı» ile, 
«şahlanış mitingi» ne çağrılı olarak katıldığını, 
çok beğendiğini, çok milliyetçi bir miting dü
zenledikleri için Düzce milliyetçilerini kutla
dığını belirtti. Bunun yanında, karşı grupta, 
- kastedilen karşı grup TÖS çülerdir - birta
kım sivri uçların bulunduğunu, bunların mem
leketin komünizmle veya sosyalizmle kalkına
cağına inandıklarını, bu yüzden de hep adlî ko
vuşturmalara uğradıklarını belirti : «Bunlar 
görevlerinde samimî değil, siyasidirler. Eğer 
siyasete meraklı iseler ayrılsınlar memleket
ten, gelsinler siyaset sahnesine, çarpışalım» 
dedi. Bu yüzden «Düzce'de sendikaya ihtiyaç 
yoktur. Zaten sendika mensubu öğretmen ya 
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hiç yok, ya da çok azdır. Dolayısiyle TÖS şube
si feshedilmelidir. Sendika olup da ne yapabi
lir ki, Türkiye'de bir çok işçi sendikaları var, 
onlar bile bir şey yapamıyorlar. Kaldı ki, öğ
retmenler sendikası çok dana az yetkilerle ne 
yapabilir» dedi. 

«Maarif, temeli haber alma esasına dayanır. 
Meselâ, Apollo - 8 denemesini biz görmediği
miz, incelemediğimiz halde Basın ve Radyo böy
le bir denemenin yapıldığını haber verdiği için 
biz de inanmaktayız. Dünyanın en büyük ha
bercisi Hz. Muhammed, en büyük haber kayna
ğı da Kur'an-ı Kerim'dir.» 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Evet 
doğru. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — «Tür
kiye'de işlerin bozuk gittiğinden, ahlâksızlığın 
ve cinayetin arttığından söz edilmtJrtedir. Eğer 
her öğretmen her derste öğrencilerine yeni tel
kinlerde bulunur, Kur'an-ı iyi öğretirse bu bo
zukluklar sona erip, durum düzelecektir. Bü
tün fertleri âlim yapmak mümkün değil, fakat 
mümin yapmak mümkündür. Öğretmenlerin 
içinde birtakım dinsizler olduğu için öğrenci
lere birtakım zararlı ideolojiler öğretmekteler» 
iedi. 

Sonra, Millî Eğitim ödeenkleri hakkında söz 
istiyenlerin müracaat etmesini istiyerek sözünü 
bitirdi. 

Birinci olay bu, TÖS Genel Başkanından 
alınmıştır. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Senin 
zihniyetin bu olduğu için bütün haberleri sana 
gönderiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdaha
le etmeyin, istirham edeceğim. Oturduğunuz 
yerden konuşmaya hakkınız yok. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Yine 
TÖS Genel Başkanlığından aldığımız ikinci bir 
olayı aynen zikrediyoruz : 

«21 . 1 . 1969 günü Bünyan lisesinde bir 
öğrenciye disiplin kurulu bir hafta okuldan 
uzaklaştırma cezası vermiştir. Bünyan Savcısı 
liseye telefon ederek cezanın derhal kaldırılma
sını aksi halde ben yapacağımı bilirim, hepini
zi dağıtırım diye öğretmenleri tehdidetmiştir. 
Öğrenmenler de; «Savcı bey, buraya müdahale 

edemezsiniz» demeleri üzerine lisenin bütün öğ
retmenlerini emniyete celbettirerek üyemiz 
olan Sabahat Gündüz,- Lise Müdürü Cemil Cey
han, Muavin Mehmet Aydemir, Mustafa Çev-
rikli, Mânevi Solmaz'ı 24 saat nezarette tut
muş, bütün öğretmenleri celbederek ifadelerini 
almış, bütün öğrencileri adliyeye celbetmek su
retiyle iki gün okulu ve dersleri aksatmıştır. 
Hâdise, incir çekirdeğini doldurmıyacak kadar 
ehemmiyetsizdir. Bütün öğretmenler 22.1.1969 
günü sessiz bir yürüyüş yapmıştır. Bunu ka
nunsuz bularak 23 . 1 . 1969 günü de her de
recedeki öğretmenlerin ifadesi alınmaktadır. 
işe idari yönden vilâyet el koymuştur, yakın 
ilginizi arz ederim» demektedir. 

Sayın Milletvekilleri; işte yıllardan beri sü
rüp gelen bu nevi haksızlıkları protesto etmek 
amaciyle Türkiye Öğretmenler Sendikası üe 
Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyo
nu 15 Şubat 1969 Cumartesi günü Ankara'da 
«Büyük Eğitim Yürüyüşü» adı ile bir açık yer 
toplantısı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeye ka
rar vermişlerdir. Bu büyük eğitim yürüyüşün
de öğretmenler bozuk eğitim düzenini, sav-
nManan halk ve köy eğitimini, öğretmen üze
rinde günden güne artan siyasi, idari, malî bas
kı ve tertipleri protesto edecekler, görevlerini 
yapamam hale düşürülen örgüt ve öğretmenlerin 
durumlarını halk oyuna ve ilgililere duyura-
calklardır. Yürüyüşün yapılmasına sendika şu
beleri, dernekler ve öğretmenlerden sürekli 
olarak gelen istekler etkili olmuştur. Büyük 
eğitim yürüyüşüne ise 25 000 in üzerinde öğret
menin katılacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, bu duruma göre Mîl
lî Eğitim Bakanının öğretmen ve öğretmen ku
ruluşlarına karşı tutum ve davranışlarının de
ğişmesini zorunlu görmekteyiz. Şüphesiz, öğ
retmenler arasındaki huzursuzluğu gidermek 
için, bugünkü millî eğitim politikasının Ana-
y?i",anm öngördüğü istikamette yürütülmesi 
mecburiyeti vardır, önergenin lehinde oy kul
lanacağımızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Cev
det Aykan'ın. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, kanaatimce önerge sahibine ter-
eihan söz vermek gerekmektedir. Eğer bu usu
lü uygulayacaksanız mesele yok. Uygulamı-
yacaksanız usul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, Anaya
sanın 88 ve 89 ncu maddesi Hükümeti muraka
be usullerini almış, taJdaidetmiş. 89 ncu mad
de gensoruda kimlere söz verileceğini hem ta
dadı hem ide sırayı göstermek suretiyle tesbit 
etmiştir. Genel görüşmeyi de gensoru prose
dürüne göre tatbik ediyoruz. Ama, Meclîs araş
tırması hakkında böyle bir prosedürü tatbike 
mecburiyetimiz olmadığı gibi, şimdiye kaidar-
ki tatbikat da doğrudan doğruya sıra ile söz 
alan arkadaşlarımıza söz veriyoruz, önerge 
sahipleri de daha evvelden, önergesi hakkın
da konuşulacağı için, gelip söz alıyorlar. Şim
di önerge sahibi olan arkadaşlarımızdan söz 
almıyanlıar var, belki içlerinde söz alan da var
dır. Eğer önerge sahibi arkadaşım konuşmak 
için ısrar ©diyorsa, grup adına söz ister, söz 
veririm. Gruplara tercihan söz veriyorum, şim
di tatbikatını bir arkadaşımız en son yazıldığı 
thalde gösterdim. Binaenaleyh, bir usulsüzlük 
yoktur, lütfen Meclisin zabıtlarını tetkik eder
seniz görürsünüz ki, kimidiye kadar tatbikat 
budur. Bir usulsüzlük olmadığı için, usul hak
kında söz vermek lüzumunu duymuyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bir 
cümle daha eklememe müsaade buyurun. Par
ti grupları tercih hakkına sahiptirler. 6 parti 
önce konuşur da arkasından yeterlik gelirse, 
önerge sahibine önergesinin delil ve sebeple
rini arz etmek imkânını veremezsiniz. Böyle 
bir uygulama ise, hizmetin mantığına aykırı
dır, arz ederim. 

BAŞKAN — Ben elimdeki statüyü tatbikle 
mükellefim. Yeni yapacağımız İçtüzükte, eğer 
bunları nazara alarak yeni bir hüküm getirir
seniz, ben de o zaman o statüyü tatbik etmeye 
mecburum. Yüce Meclis adına müzakereyi idare 
etmek mecburiyetindeyim. Arkadaşlarımın içe
risinde grup adına söz almak istiyen varsa der
hal veririm. T.l.P. Grupu adına söz alan arka
daşımız oldu, konuşturdum. Sizlin grupunuzdan 
da varsa, altı partinin grupu konuşurken sizin 
partiniz de dâhildir, tefrik yapmak için ortada 
bir sebep de yok, konuştururum. 

Sayın Cevdet Aykan?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sı

ramı Sayın Hayrettin Uysal'a verdim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Uysal. 

I HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

9 arkadaşımla birlikte vermiş olduğumuz 
önerge, öğretmenlerin, öğretmen sendikalarına 
üye olan eğitimcilerin birkaç yıldan beri üze
rinde uygulanan politika üzerinde bilgi edin
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
öngördüğümüz Meclis araştırması önergesidir. 

Gerçekte bu önerge 12.12.1967 tarihinde vê  
I rildi. Bir yılı geçmiş durumdadır. O günden bu

güne olaylar gittikçe yoğunlaştı. Milletimizin 
gözbebeği, millet kaynağımızın insan varlığını 
çağiçji değerlerle yetiştiren ve geliştiren öğret
men topluluğu içinde bir huzursuzluk var ise, bu 
huzursuzluk o toplumun ekonomik, sosyal ve 
kültürel yanlarına da tesir eder. Öğretmen hu
zursuzluğunun nedenlerini bulmak zorundayız. 
Bâzı illerde öğretmenlerimiz, yine kanunların 
kendilerine tanıdığı haklar ile kurulmuş olan 
sendikaların yöneticileri, derneklerin yönetici
leri kı§ kıyamette, çeşitli zamanlarda başka yer
lere naklediliyorlar, Bakanlık emrine alınıyor
lar, açığa alınıyorlar. Bugün kamu oyunda söy
lenen, konuşulan, öne sürülen yayınlarla ve bil
dirilerle ifade edilen iddialar şunlardır : 

1. Siyasi iktidar organlarından ve Millî 
Eğitim Bakanlığından gelen bir davranışla Tür
kiye'de hukuk dışı bir öğretmen nakli; bunun 
öğretmenlerce ve öğretmenlerin kurdukları ör
gütlerce ifadesi, bir öğretmen kıyımı vardır. 

2. Meslek dışında bulunan partizan ve bir
takım menfaatçi kişiler öğretmene karşı kışkır-

I kılmaktadır. 
3. Bâzı Bakanlık yetkilileri ile Bakanlık 

örgütü ve taşra örgütlerinde çalışan bâzı yet
kililer, eğitim meslekini bir parti ocağı haline 
getirmişlerdir. 

4. öğretmenlerin dilekleri, hak ve hukuk 
ilkeleri çerçevesi içinde yerine getirilmez ol
muştur. 

5. Bâzı millî eğitim müdürleri ile okul mü
dürleri, sendikacı öğretmenler üzerinde baskı 
yapmaktadırlar. 

6. öğretmen topluluğuna karşı yapılan sal
dırılarla Atatürk ilkelerine, halkçılığa, devrim
lere, ileri ve demokratik toplum düzenine karşı 
girişilen yıkıcı hareketler aynı kaynaktan gel-

| inektedir. 
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7. Baskılara, bilhassa sosyal faaliyeti der
nekçilik ve sendikacılık faaliyeti olan ve bun
ların da Anayasacılık, Türk Millî Eğitiminin 
amacılarına göre eğitim faaliyeti, Atatürkçülük 
ve hürriyetçilik çerçevesinde yapanlar uğramak
tadır. Baskıcılığı da özellikle her zaman ikti
dar sempatizanı olmayı âdet edinmiş, üstelik bu 
sefer buna 27 Mayıs aleyhtarlığını da eklemiş 
elemanlar bir siyasal merkeze yaranmak için 
yapıyor. 

8. Baskı teşkil eden bu işlemler, Bakanlığın 
bâzı yerlerini işgal etmiş olanların Anayasaya, 
Türk Millî Eğitiminin amaçlarına, Atatürkçülü
ğe sığmıyan ırkçı, ümmetçi, mukaddesatçı bir 
doktrin teşkil eden, medeniyetçi olmıyan görüş
leri, mevcut siyasal iktidar adına, aşılamaya 
gayret etmesinden hız alıyor. 

9. Atatürk'ü anma törenlerinde Bursa 
Nutkunu okumak, ya da okumaya teşebbüs et
mek Atatürk'ün ekonomik, sosyal, kültürel gö
rüşlerine değinmek nizam kırıcılık sayılarak 
baskıya çarpılıyor. 

10. Mevcut iktidar, karşısındaki siyasal 
kuruluşlarda görevli olanlarla eski dostluk
larının gereği medeni çerçevede kalan ilgiler, 
partizanlık ithamına dayanak sayılıp baskı ara
cı ve konusu yapılıyor. 

11. — Okul içinde, meslek yayın hayatında, 
meslek örgütlerindeki sosyal faaliyetlerinde 
Anayasacılık, milHî eğitimin ilkeleri ve esasla
rı içerisinde eğitim çalışmaları, ülkemizin sorun
larına Atatürk ilkeleri açısından çözüm yolu 
arayıcılık; solculuk, sosyalistlik ithamı ile le
kelendirilip baskı sebebi yapılıyor, yıpratma, 
nakil araoı ve Bakanlık enirine alma olarak 
kullanılıyor. 

12. Öğretmen topluluğu ile muhafazan si
yasal iktidar arasında bir düşünce ve davranış 
ayrılığı vardır. Öğretmen topluluğu ve onun 
büyük sendika ve dernek örgütleri, Türkiye'
deki toplumsal hayatı, Anayasa ve demokratik 
ilkeler açısından bir yoruma tabi tutmakta
dır. Davranışlarını bu yoruma uygun görmek
tedir. Buna karşılık, muhafazacı siyasal iktida
rın da aynı sosyal olayı kendine köre yorum
laması ve davranışlarını bu yoruma uydurma
sı vardır. 

Bu iki davranış arasındaki görüş, iki grupu 
birbiri karşısına getirmiştir. Kendini kabul et-
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tirme aracı, muhafazacı siyasal iktidarın elin
de olduğundan, tabiîki öğretmenler üzerinde 
kendi görüşünün uygulanması için müeyyidele
ri tatbik etme imkânı bulmaktadır. İşte bu 
müeyyideler, normal bir demokratik düzenin 
etki ve baskı sınırlarını aşmakta, bir kıyım 
teşkil etmektedir, işte bu sosyal durumu ve 
olayı ifade etmek için de bu «Kıyım» terimi 
kullanılmıştır. 

13. Eğer adına politika deniliyorsa, biz 
öğretmenler olarak geniş anlamda politikanın 
içindeyiz. Geniş anlamda öğretmen, kendisine gö
rev olarak verilmiş Türk millî eğitiminin amaç
larını uygularken, yurt sorunları üzerinde du
racaktır. Öğretmenin görevi yalnızca smıf için
de değildir. Oysa öğretmen, Anayasa ilkelerin
den söz etti mi nakletmekte, Bakanlık emrine 
alınmaktadır. 

Ondört maddede topladığım, ifade ettiğim 
bu hususlar, benim şahsi görüşlerim değildir. 
Bu hususlar, öğretmen topluluğunda ve onun 
örgütlerinde bildirilerle, yayınlarla, kendi ya
yın organlarında ifade edilen üslûplarla öğret
menler üzerinde neden baskı yapılıyor, bu 
baskının nedenleri nedir diye, ortaya çıkarılan 
iddialar. 

Buna karşılık siyasal iktidar ve Millî Eği
tim Bakanlığı, öğretmenin görev ve fonksiyon
larını da şöyle görmektedir: 

1. öğretmen ve onun bâzı sendika ve dernek 
yöneticileri politika yapmaktadır, politikaya 
girmişlerdir. 

2. öğretmen kıyımı yoktur. Suç işlemiş 
olan öğretmenler, görevini yönetmelikler ve ka
nunlar içinde yapmamış olan öğretmenler hak
kında Bakanlığın hukukî ve Anayasa içi işlem
leri vardır. 

3. Öğretmenler, sınıfta a, b, c yi öğretsin
ler, maaşlarını alsınlar, başkaca kişisel ve sos
yal dertleri varsa bunu akıllı uslu bir davra
nış içinde âmirlerine söylesinler, âmirler bu 
dertleri çözmeye çalışsınlar. 

4. Türkiye öğretmenler Sendikası ve Tür
kiye Öğretmen dernekleri millî federasyonu 
gibi öğretmen örgütleri, aşırdık yapan solcu 
öğretmenlerin yönetimindedir. Bu kuruluşlar 
öğretmenleri iki kampa ayırmıştır. 

5. öğretmen toprak reformundan, vergi 
adaletinden, petrolden, madenlerden ve bun-
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larla ilişkilerinden söz edemez. Sosyal adalet, 
sosyal devlet gibi meselelerle uğraşamaz. 
Onun görevi çocuk okutmaktır. 

Siyasal iktidarın ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın, kamu oyuna yansıyan işlemlerle ilgili öğ
retmen ve öğretmen örgütlerine karşın iddia 
ve görüşü de bunlardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Meclis araştırması istememize temel teşkil 

eden bu iddialara bağlı olarak, MM Eğitim 
Bakanlığınca şimdiye kadar yapılmış bulunan 
işlemlerin tümüne değil, fakat örnek vermek 
için bâzılarına objektif ölçüler içerisinde de
ğinmek istiyorum. 

Şimdiye kadar Millî Eğitim Bakanığınca, 
il içi nakiller hariç olmak üzere, genellikle bir 

'ilden bir ile, bâzıları da Bakanlık emrine ve bâ
zıları da açığa aJknmış 822 tane öğretmenin, 
eğitimcinin ikibuçuk yü içerisinde hakkında 
işlem yapılmıştır. 822 tane öğretmen hakkında 
yapılan işlemlerin az gibi görünmesinin sebebi 
bu işlemlerin öğretmenler tarafından kamu 
oyuna, öğretmen örgütlerine ve yargı organ
larına duyurulan kısmı olduğu içindir, il içi 
nakiller hakkında işlem yapılıp da sesini çıkar-
mıyan öğretmenlerin durumları bunun dışında
dır. Onlarla da ilgili belgelerimiz vardır. On
ların sayısını da konuşmamın sonunda Yüce 
Meclise arz edeceğim. 

822 işlemin 205 tanesi hakkında Danıştay 
durdurma kararı vermiştir. 205 durdurma ka
rarının dışında 579 tanesi Danıştayda bulunmak
tadır. 38 tanesi hakkında işlemi hukukî görerek 
kabul etmiştir. 

Şimdi sayın milletvekilleri, elimizde dosya
ları bulunan bâzı işlemler hakkında Yüce Mec
lise bilgi vermeye çalışacağım. 

Bir Gaziantep olayı vardır. 1967 - 1968 öğ
retim yılı başında Gaziantep Kız Ortaokulu Mü
dürlüğüne Cemile Koral adlı bir tarih öğretme
ni getirilmiştir. A. P. Gaziantep merkez ilçe 
Başkanı Sayın Ahmet Koral'in eşi. 28 yıllık 
meslek hayatında bir gün bile okul yönetici
liği yapmamıştır. Yöneticilikteki tecrübesizli
ği ve eşinin mensubolduğu partinin görüşleri
ni öğretmenlere kabul ettirmek istemesi bir 
yıl içinde okulun huzurunu bozmuş ve eğiti
min, öğretmenin yerini karşılıklı mücadele 
ve sinir çarpışması almıştır. 

Müdür Cemile Koral hakkında 35 maddede 
özetlenen şikâyetler Millî Eğitim Bakanlığına 
ulaştırılmış ve yapılan soruşturma ile müdürlük 
görevi kaldırılarak Kayseri Kız Ortaokuluna 
tarih öğretmeni olarak nakli yapılmıştır. 15 
Ağustos 1968 günü bu nakü emri durdurulmuş
tur. Durdurma teşebbüsü önce Bakanlık nez-
dinde yapılmış, fakat sonuç vermemiş, bunun 
üzerine müdürün aracıları, Urfa'da yurt gezi
sinde bulunan Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel'in telefonla müdahalesini sağlıyarak bu 
işi başarmışlardır. Cemile Koral 25 Ağustos 
1968 günü lise haline getirilen eski okula tek
rar müdür olarak atanmıştır. Buna karşılık 
Abdullah Kurt, Müzeyyen Biner ve Baki Nal
bant adlı öğretmenler Gaziantep dışına nak
ledilmişler, Halil Alpay, Mehmet Atik, Suzan 
Bayram ve Emin Apa meslekten çekilmişler, 
Eşref Yılmaz, Hidayet Kök, Güner Akyürek, 
Naciye örmeci ve Sabahat Doğantan nakillerini 
istemişler, memur Kemal Yıldız da meslekin
den ayrılmıştır. 

Partizan tutumlu bir müdürün yarattığı 
huzursuzluk bunlarla sınırlı kalmamış; Coşkun 
Seyhank, Ahmet Şahin ve Fahrettin Çınaroğlu 
becayiş istemek suretiyle, Engin Pek de askere 
ayrılarak bu baskılardan kurtulma yollarını 
seçmişlerdir. 

Politik etkilerle eğitim işlerini yöneten 
Millî Eğitim Bakanlığının siyasal sorumlusu, 
yukarıda nitelikleri sayılan Müdür Koral yü
zünden tam 17 eğitimci baskı görmüş ve hu
zursuz olmuştur. Üstelik Gaziantep olayları 
henüz sonuçlanmış da değildir. 

Bir mesele de; eğitim ailesinin huzursuzlu
ğuna ilişkin ve Millî Eğitim Bakanlığının yap
tığı işlemlerle ilgili bir mesele de imam - ha
tip okullarında meydana gelmektedir. 

Burdur'da, 19 Mayıs 1968 Gençlik ve Spor 
Bayramı gösterilerinde, önceden yetkili bir 
komisyonca tesbit edilen tören programında bu-

N lunmadığı halde İmam - Hatip Okulu 15 dakika 
süren bir gösteri yapmış, bu gösteride tekbir
ler getirilmiş, ilâhiler okunmuş ve yeşil bay
rak dolaştınlmıştır. 

Günün anlamı ile ilgisi ohnıyan ve Cumhuri
yet ilkeleriyle açıktan açığa çelişen bu göste
rinin öğretmenler üzerindeki etkisi olumsuz 
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olmuş, bunun üzerine Ortaokul Müdürü İbrahim I 
Dernekbaşı okulundaki öğretmenlerin sükûna 
kavuşmasını sağlamak ve doğabilecek çatış
maları önlemek amacı ile, Ortaokullar Yönetme
liğinin 76 ncı maddesinde kendisine verilen yet
kiyi kullanarak, öğretmenler kurulunu toplan
tıya çağırmıştır. Kurulun aldığı karar -üzerine 
Millî Eğitim Müdürlüğüne bir yazı yazmış ve 
söz konusu gösterinin kutlama programında 
bulunmadığını, böyle bir gösterinin 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramının anlamı ile çelişti
ğini, gösteri yapanlar hakkında kovuşturma 
açılmasını ve türlü davranışların önlenmesini 
istemiştir. Bu yazı üzerine Burdur Valisi Mü
dür İbrahim Dernekbaşı'ya Cumhuriyet Savcı
lığına vermiş, fakat yapılan inceleme sonunda 
Cumhuriyet Savcılığı 7.8.1968 yün ve 1968/331 
sayılı kararı ile Ortaokul Müdürünün davranış
larında suç görmediğini bildirmiştir. 

Hukuka saygısı tam olan bir Bakanlığın 
burada durması gerekirdi. Sonuç bunun tersi 
olmuş; hukuk ölçüleri içinde haklılığı ispatla
nan Müdür İbrahim Dernekbaşı, Müdürlüğü 
alınmak suretiyle Zile'ye, aynı okulda öğret
men olan Sabri Bahar'da Zara'ya nakledilmiş
lerdir. 

Valinin şikâyeti üzerine olayı inceleme ko
nusu yapan Burdur Cumhuriyet Savcısının is
teğine uyarak konuyu hukuk açısından değer
lendiren bilirkişinin şu sözleri, pek çok benzeri 
arasından seçilmiş anlamlı bir örnektir: «Mem
leket meseleleriyle uğraşmak, bunların çözüm 
tarzlarını arayıp göstermek, toplum yararı 
bakımından zararlı olan hareket ve tutumla
rın karşısına çıkmak, her vatandaşın sıfatına 
ve görevine bakılmaksızın Anayasal hakkıdır. 
Bu yoldaki hareketleri siyasi nitelikte görüp 
cezalandırmaya kanunlarımız ve Anayasa hü
kümleri elverişli değildir.» 

Bu yazıda, yani müdürün valiye yazdığı 
yazıda, talimatta zikri geçen suçlardan hiçbi
rinin unsurları yoktur. Bir kere bu yazı okun
duğunda münderecatı ile bir sosyal sınıfın di
ğer bir sosyal sınıf üzerinde tahakkümünü 
kurmak amacının eseri olabileceğine nasıl olup 
da ihtimal verilebildiği anlaşılamamaktadır. Çün
kü bu, ortaokul müdürü, bir sosyal sınıfın bir 
sosyal sınıf üzerine tahakküm kurmak davranış
ları içerisinde bulunduğu iddiası ile Cumhuri- | 

yet Savcılığına, vali tarafından şikâyet edil
mekte, verilmektedir. Neden? 19 Mayıs töre
ninde program dışı bir hareketi valiye ve mü
dürlüğe duyurduğu için bunu bir sosyal sını
fın bir sosyal sınıf üzerine baskısı, .tahakkümü 
olarak nitelendirmiştir. 

Yazıda, bu vadide sarf edilmiş hiçbir keli
me yoktur. Esasen ortada her hangi bir sosyal 
sınıfı ilyilendirebilecek konu da yoktur. Yuka
rıda da belirtildiği vibi, bu yazı ile öğretmen
ler lâikliğe ve Cumhuriyet ilkelerine aykırı 
gördükleri bir hareketi protesto için bu dav
ranışta bulunmuşlardır, Bu, hem Anayasa hak
larıdır, hem de Cumhuriyet okullarının öğret-
ımenleri olmak itibariyle görevlerine girer. 

Şimdi bu ve buna benzer konularla ilgili Tür
kiye'nin çeşitli illerindeki bâzı işlemlere ve 
olaylara elimizdeki belgelerle değinelim. 

Yusuf Yılmaz Burdur İmam - Hatip Okulu 
Edebiyat öğretmenliğinden Afyon Şuhut Ede
biyat grupu öğretmenliğine nakledilmiştir. İki 
zihniyet, Burdur imam - Hatip Okulunda mü
nakaşa ve mücadele etmektedir; kadınların 
eli sıkılmaz, Arapça gazete çıkaralım, «Günay
dın» diye sınıfa girilmez «Selâmünâleyküm» de
nilecek ve sınıfa öyle girilecek. Bu bakımdan 
Burdur'da meslek dersleri öğretmenleri der
se girerken «Selâmünâleyküm» denmesi gerek
tiğini savunuyorlar, bu sebeple derslerine gi
rerken «Günaydın» demekte ısrar eden fen 
dersleri öğretmeni Nuri Kurtdede öğrenciler ta
rafından dövülüyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu da demok
rasi. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu da 
demokrasi tabiî.. 

Bunlar Millî Eğitim Bakanlığının resmî dos
yalarında bulunan belgeler ve evraklardır. Mil
lî Eğitim Bakanlığının resmî dosyalarında da 
vardır benim okuduğum şeyler. (A. P. sırala
rından «Nereden aldın?» sorusu) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı sual sor
mak suretiyle müzakereye devama imkân yok. 
İstirham ediyorum müdahale etmeyin. Sırası 
gelince siz de çıkar konuşursunuz. 

Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — MUM 

Eğitim Bakanlığından almadık beyefendi. Bun-
| 1ar yargı organlarına da gitmiştir ve yargı or-
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ganlarına giden meseleler kamu oyuna açık
tır. Bunu da size hatırlatırım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, karşılıklı 
konuşmayı bırakın. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, 
Yusuf Yılmaz buradaki davranışlarında; «Arap
ça gazete çıkarılamaz, kadınların eli neden sı
kılmaz, günaydın neden denmez? Türkiye Cum
huriyetinde lâik düzene inanmış, Cumhuriyet 
ilkelerini, Türk Millî Eğitiminin amaçlarını uy
gulamak ve bu ilkeler çerçevesi içerisinde eği
tim yapmak zorunda olan bir okuldur burası, 
o halde bu gibi davranışlar ve eylemler doğru 
değildir» demesi üzerine kendisi hakkında bir 
takım işlemin yapılması mümkün olmuş ve bu 
öğretmen Afyon'a nakledilmiştir. 

Şunu da ifade edeyim; Mehmet Taş'in da, 
Yusuf Yılmaz'm da Millî Eğitim Bakanlığının 
hukuk içi gördüğü işlemi Danıştay tarafından 
yürütme durdurulmak suretiyle bu öğretmenle
rin haklarında yapılan işlemin mevzuaata, ida
re hukukuna aykırı olduğu tescil edilmiştir. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Bu böyle ol
muşsa gensoru veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
Gensoru değil efendim bu. Devam ediniz lüt
fen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — izmit 
iSanat Enstitüsü edebiyat grupu öğretmeni iken 
Ceyhan Sanat Enstitüsü edebiyat grupu öğ
retmenliğine aitanan Mehmet Pekmezci adında 
bir öğretmen. Mehmet Pekmezçi'nin suçu Ata
türk köşesi yapmak. Atatürk köşesi yapmış 
okula, fakat iki gün kaldıktan sonra okul mü
dürü tarafından hademeler vasıtasiyle Atatürk 
köşesi kaydırtılmış. Bu konu izmit'te Bizim 
Şehir ve Türk Yolu gazetelerinde yayınlanmış 
bu olay. Var elimde gazete, duruyor burada. 
Bunun üzerine, öğretmen görevinden alına
rak nakledilmiş. Bu işlem, de Danıştay tara
fından durdurulmuş. Hukuk içi iddiasiyle or
saya çıkan Millî Eğitim Bakanlığının yüzde 80 
oranında bütün işlemleri, bulunan belgeler, 
ortaya çıkarılan deliller hepsi adaletin duvarı
na çarpıyor, birer birer Millî Eğitim Bakan
lığının yanlış işlemlerini, hukuk dışı işlemle
rini gösteriyor ve döküyor. 

Bir başka husus Balıkesir'de. Nafiz Şen-
türk, Balıkesir'den Manisa'ya naklediliyor. 

öğretmene sorulan sorular: 
«1. Kepsut C. H. P. ilçe Başkanı ile mek-

tuplaşıyormuşsunuz.» Mektuplaşmak suç. 
«2. 4 Eylül 1965 tarihli Türk Dili Gazete

sindeki yazınızda milliyetçilere ve Hükümete 
çatıyormuşsunuz.» 

«3. Türkiye öğretmenler Sendükası Genel 
Kurul toplantısında Balıkesir imam - Hatip 
Okulunda ders defterlerinin Arap harfleriyle 
yazıldığını ve derslere (Selâmünaleyküm) sö
zü ile başlandığını söylemişsiniz.» Nakledilmiş.. 

Fakat bu işlem de, hukuk içi iddia edilen 
bu nakil işlemi de Danıştay'ın ipltal kararı ile 
yargı duvarına çarpmış. 

ivrizide de aynı durum. 10 Kasım 1967 gü
nü ivriz ilköğretmen Okulu Din Dersleri öğ
retmeni Şükrü Topaloğlu okuldaki Atatürk 
köşesini dağıtmış ve Atatürklün resimlerini 
kaldırmış. Bu olay üzerine okulun öğrencileri 
Ereğli ilçesine kadar bir protesto yürüyüşü 
yapmışlar. Elimizdeki oraya gittiğim zaman 
yaptığım incelemelerde elde ettiğimiz belgeler
de «yırtınıştır.» deniyor Atatürk'ün resimleri
ni, fakat ben «kaldırmış» olarak size ifaide edi
yorum. Atatürk'ün resminin bir öğretmen tara
fından yırtılmasını kabul ©demiyorum, onun 
için böyle ifade ediyorum. Bizzat orada söy
lenen sözler «yırtılmıştır» şeklindedir. Ereğli 
ilçesine kadar bir protesto yürüyüşü yapmışlar, 
bütün bunlardan sonra orada Atatürk'ü ve Ata
türkçülüğü savunmuş olan, haksızlığa karşı 
çıkan Öğretmen Mustafa Karakaş İvriz ilköğ
retmen Okulundaki görevinden alınarak bran
şa c^nıyan bir dersi okutmak üzere (Sivrihisar 
Ortaokulu öğretmenliğine yollanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu işlem de Danıştay 
tarafından durdurulmuştur. 

Bütün bu meseleler açıkça gösteriyor ki, 
Türkiye ̂ de öğretmenin eğitim fonksiyonunu ve 
görevini yaparken, öğretmenin Anayasa hakkı 
olarak kurduğu sendikalarda çalışırken dav
ranışları ve eylemleri çağiçi Anayasa ilkelerini 
uygulama ve Anayasa ilkelerinden ve Türk 
millî eğitiminin almaçlarından aldığı çalışma 
hızını ortaya çıkardığı zıaman, ya politika yap
tığı iddiasiyle mahkeme kapılarına sevk edil
mesi, ya da dinsizdir, solcudur, sosyalisttir, 
komünisttir, bir sınıfın bir sınıfa tahakkümü
nü sağlamak çabası içindedir, iddiası ile hak
kında işlem yapılıyor. 
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Şimdi size bu konuda bir örnek vermek is
tiyorum. 

Talip Apaydın, Türkiye'nin tanınmış ya
zarlarındandır. Kitapları Batı ülkelerine, Batı 
dillerine çevrilmiştir. (Kastamonu milletvekili 
Ahmet Şevket Bohça'dan kahkahalar.) 

Okuma - yazmadan öteye bir okumak var
dır. Okumaktan nasibini almamış olan insan
lar kültür fonksiyonunu, Türkiye'de her ay 
sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda bin ki
tap yayınlandığına göre, bu kitapları oku
mak suretiyle çağ içi değerleri kişiliğine yer
leştirmemiş olanlar böyle güler. (Kastamonu 
Milletvekili Ahmet Şevket Bohça'dan devamlı 
kahkahalar.) 

Bir gerçek var; Erasmus denilen bir bilge 
Orta Çağda, «Okumayı bıraktığınız gün başka
larının ileriye, kendinizin geriye gittiğini 
unutmayınız.» demiştir. Okumak, öyle hava
dan elle tutulan bir nesne değil, okumak 
birşeyler öğrenmek demek, insan kişiliğine 
lâzım olan toplumun ıstırabını duyma, top» 
lum gerçeklerine eğilme, onun sorunlarını çöz
me açısından bir şeyler getirmeyi sağlamak 
demek, onun aracı demek. 

Şimdi Talip Apaydın bir yazar, hem de 
bir müzik öğretmeni, şair, şiirleri çıkıyor, ki
tapları çıkıyor. Bu öğretmen otuzbeş ay 
açıkta inim inim inletilmiştir. 

(A. P. sıralarından bir milletvekili - Danış
tay iptal etmedi mi?) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Son
da söyliyeceğimi şimdi söyliyeyim. Danıştay ip
tal etti ve bundan on beş gün evvel Sayın 
Millî Eğitim Bakanlığı ona göre atadı. 

Şimdi nedir bu öğretmen hakkındaki hukuk 
içi işlem? «Şüpheli insan, öğretmenlik yapa
maz.» Mahkemeye şimdiye kadar bir kere git
memiş, hakkında hiçbir mahkemenin kararı 
yok, sabıkası yok. Böyle olduğu halde otuz
beş ay çoluk - çocuğu ile birlikte bu öğretmen 
ıstırap çekmiştir ve sonunda hukuk, hukuk dü
zeninin gereğini yerine getiriyor ve bu öğret 
men Danıştaydan iptal kararı alıyor. 

Şimdi bundan 15 gün önce, Danıştay kara
rından 5 ay sonra Millî Eğitim Bakanlığı
mız bu kararı uygulama imkânına kavuşuyor. 

Sayın milletvekilleri; Ankara'nın içindeki 
bâzı olaylardan söz edeceğim. 
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Çubuk diye bir ilçe var, Hükümet merke
zine en yakın bir ilçedir. Merkezde ve köy
lerde eğitmen, öğretmen olarak 230 eğitimci 
çalışır. Fakat 1966 dan beri öğretmenler her 
geçen gün biraz daha artan bir huzursuzluğun 
içindedirler. 1966 da Ankara'ya nakledilen ilk
öğretim Müdürü Ecmet ÜnsaF'dan sonra bu 
göreve geçmek istiyen öğretmen Ali Kılıç, 
kendisinden daha kıdemli ve yeterli öğretmen
leri bertaraf etmek için A. P. nin mahallî 
elemanlariyle işbirliği yapmaya başlar. Bir 
süre sonra da bunu başarır. Açık bulunan 
ilköğretim Müdürlüğüne, en kıdemli öğretmen 
olan Eyüp Sabri Aslan getirilmişse de, Ali 
Kılıç belediyede, evlerde, parti binalarında 
A. P. lilerle çalışarak Ankara'ya heyetler ge
tirip götürerek Eyüp Sabri Aslan'ı Ankara'ya 
naklettirir, kendisinin de ilköğretim Müdürlü
ğüne atanmasını sağlar. 

Şimdi bugün Ankara'da Çubuk'da öğriettmen-
ler kıldık hâline gelmiştir: Yerli - göçmen, 
alevî - sünnî, miliyetçi - milliyetsiz, partili par
tisiz, bizden - onlardan. Bunlar yetmemiş gibi 
bir türlü A. P. çizgisine gelmiyen öğretmenleri 
ilçeden uzaklaştırmak için, yukarıda açıklanan 
tatsızlıkların failleri değiştirilip; Aîi Şahin, Ve
li özer, Ali Naci Yeşiltepe, Arif Dalyan, Kemal 
Yanık, İbrahim Aksoy, Zeki Dedeoğlu ismindeki 
öğretmenler hakkında incelemeler, tahkikatlar 
yapılmakta ve hiç ilgili olmadığı halde bunla
ra: «öğrencilere din aleyhtarı telkinlerde bulu-
nuyormuşsunuz, Milliyetçi öğretmenler Derneğini 
bölücülükle suçluyormuşsunuz, Alevî - Sünni ay
rılığı yapıyormuşsunuz, siyasi partilerin bâzıla
rını iltizam ediyorsunuz, memuriyet tarafsızlığı
nı ihlâl ediyorsunuz, öğretmenler arasında hu
zursuzluk yaratıyorsunuz.» gibi mücerret soru
lar sorulmaktadır. 

Aydın'da Kuyucak İlköğretim Müdürü Hüs
nü Büyükkoç; başarılı bir yönetici, bölgesi ilk
öğretim müfettişlerince yapılan teftişlerden son
ra düzenlenen üç yıla ait teftiş raporlarında; 
«üstün, çok iyi, çok iyi, örnek nitelikte bir yö

netici» diye anılmış. Valilikçe kendisine takdir
nameler verilmiş. Sonra bu öğretmen hakkında, 
İlköğretim Müdürü hakkında bir uygulama ya
pılmış. önce il Disiplin Kurulu bu öğretmenin 
suçsuz olduğuna, başarılı bir idareci olduğuna, 

I nakline sebep olmadığına karar vermiş. Aradan 
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1,5 yıl geçmiş terkar bu öğretmeni nakletmek 
düşüncesi ortaya çıkmış ve Kuyucak A. P. tlçe 
İdare Kurulu öğretmen hakkında şikâyetçi ol
muş, İlköğretim Müdürü hakkında şikâyetçi ol
muş. Disiplin Kurulunun resmî belgesinde şi
kâyetçi yeri : «A. P. ilçe İdare Kurulu.» Şikâ
yetçi A. P. İlçe İdare Kurulu. Kimin hakkında? 
İlköğretim Müdürü hakkında. Sonra bu İlk
öğretim Müdürü hakkında verilen karar: «Ba
şarısızlığı sabit olmadı, yalnız hakkında dediko
dular çıkmıştır. Hakkında dedikodular çıktığı 
için bu öğretmeni bu görevden, - fakat cezai 
müeyyide uygulamak şartı ile değil, fakat bu 
İlköğretim Müdürünü bu görevden - almak lâ
zımdır.» düşüncesiyle Hüsnü Büyükkoç Turgut
lu ilçesinin Dereköyü İlkokulu öğretmenliğine 
tâyin edilmiş, nakledilmiştir. 

Bunun kusuru: Ağabeysi bir politikacıdır. 
Bütün kusuru budur. Bu bakımdan Hüsnü Bü
yükkoç nakledilmiş. Başarılı bir öğretmen ol
duğu halde kendisi hakkında başarısızlar gibi iş
lem yapılmış. 

Bir başka örnek: İzmir'in Torbalı ilçesi ilk
öğretim Müdürü. 

1961 ile 1967 yılları arasında bir ilköğretim 
müdürünün 10 tane takdirname ve teşekkürü 
vardır. 1966 yılının 23 Nisan Bayramında eski 
kıyafetlerle yeni kıyafetleri kıyaslamalı olarak 
gösteren bir resmigeçit düzenlediği için hakkın
da soruşturma açılmış, il disiplin kurulu Kâ
zım Sayman'ın suçsuzluğuna karar vermiş, fa
kat bu karara rağmen Millî Eğitim Müdürlüğü 
Kâzım Sayman'ı görevinden alıp Erzincan'ın 
Çayırlı ilçesine nakletmiştir, fakat bu nakil iş
lemi de Danıştayca durdurulmuş, görevine iade 
edilmiş, bu sefer de; «Burada, Torbalı ilçesinde 
halk üzerindeki nüfuzunu kaybettiği» gerekçe
siyle ikinci bir nakil işlemi hakkında uygulan
mıştır. Danıştaym durdurma kararma rağmen. 

Sayın milletvekilleri; Ahmet Kaya Turan, 
Sayın Millî Eğitim Bakanının seçim çevresinde
ki bir öğretmendir. Sayın Ahmet Kaya Turan 
kış ortasında, Türkiye'nin bir köşegeni çizilerek 
Edirne'den Hakkâri'ye nakledilmiştir; bir hu
duttan bir hududa. Bu öğretmen Enez'de TÖS 
Şube Başkanıdır, Trakya bölge temsilcisidir. 
Hakkındaki gerekçede: «Koyu bir sosyalisttir, 
memleket dâvalarının sosyalizmle halledileceği
ne inanır.» kaydının bulunmasıdır. Kaya Tu

ran'm, düşüncelerinden dolayı nakledildiği açık
tır. Ancak, bunun doğru olup olmadığı, öğret
menin kendi ifadesiyle, öğretmenin politika ya
pıp yapmadığı yine öğretmenin kendi ifadesiyle 
ve yargı organlarının vereceği kararla ortaya 
çıkar. 

Şimdi, Ahmet Kaya Turan'm işlemi de huku
kun duvarına çarpmış ve tekrar Ahmet Kaya 
Turan Enez'e gelmiş, fakat, «neden bizim işlem
lerimiz hukuk dışı görülüyor, neden bizim işlem
lerimizi yargı organları bozuyor, bizi müşkül du
ruma düşürüyor» düşünce tarzı, bu sefer Ah
met Kaya Turan hakkında ikinci bir işleme doğ
ru Millî Eğitim Bakanlığını yöneltmiş. Hiç şüp
hesiz hakkında bugünlerde yapılan yeni bir ka
rar bu öğretmeni oradaki görevinden yine al
dırtmaktadır ve Millî Eğitim Bakanlığı bununla 
övünmektedir. 

Memurlara yapılan haksız işlemler içinde 
öğretmenlere yapılanlar özel bir yoğunluk ve 
ağırlık göstermekte. Benim burada 98 tane, 
evraklariyle, belgeleriyle ilgili size sunmak is
tediğim örnekler var. Fakat bu örnekleri genel 
bir düşünce, görüş ve uygulam çizgisine intikal 
ettirerek vaktinizi bu örnekleri çoğaltmakla al
mak istemiyorum. Bir araştırmayı Yüce Meclis 
uygun görüp, kabul ederse o zaman bütün bu 
meseleler ayrıntılarına varıncaya kadar ortaya 
çıkar. 

. Anayasa prensiplerini, Atatürk ilkelerini 
partizanlıktan uzak her kişinin, kabul edeceği 
memleket yararlarım derslerde, çeşitli merasim 
ve toplantılarda dile getirmek zorunluğunda 
olmasıdır. Anayasa ve hukuk kurallarını ve 
Atatürk ilkelerini değil, parti çıkarını ön plân
da tutan partizan zihniyet ise öyle bir davra
nış içinde tarafsız öğretmeni hasım saymakta
dır. Millî Eğitim Bakanlığınca yüzlerce öğret
men hakkında alınmış olan kararlardan, Da
nıştay önüne götürülen olaylardan sadece öğ
retmenlerin Bakanlıkla karşı karşıya gelmeğe 
razı olduğu küçük bir kısmı burada bugün ko
nuşulmakta ve onlar hakkındaki işlemler kamu 
oyunda öğretmenler arasında tartışılmaktadır. 
Bakanlığın haksız disiplin işlemlerini, idari ta
sarruflarını, hukuk mercileri önüne götürmek
ten sakınan yüzlerce, binlerce öğretmen vardır. 
Danıştayda dâva konusu olan bir çok olayda 
müdürlük, müfettişlik ve öğretmenlikten alınan 
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veya mevzuata aykırı olarak tam kış ortasında 
bin kilometreden daha uzak yerlere, eşinin has
talığına ve atandığı yerde mevcudolmıyan okul
lara kayıtsız çocuklarına rağmen yerlerinden 
uzaklaştırılan öğretmenlerin bu işlemlere, ceza
landırılmağa, kusurlarından ötürü değil tam ak
sine başarılarından, bazen memleket ölçüsüne 
varan hattâ dünya ölçüsüne varan başarıların
dan, Anayasa düzeni içerisinde Atatürk ilkeleri
ne sadık kalmalarından ve hiç bir parti adamı
na âlet olmama yolundaki çabalarından ötürü 
mâruz kaldıkları birçok haller de tesbit edil
miştir. Hakkını arama yoluna giden öğretmenler 
ise Bakanlık emrine alınmakta, böylece onların 
altı ay sonra meslekle bütün ilişkileri kesilmek
tedir. Siyaset yaptığı iddia edilerek Bakanlık
ça cezalandırılan bir çok öğretmen, yukarda ge
nel olarak arz edildiği üzere aslında tam ak
sine, parti adamlarının oyuncağı olmağı redde
derek sadece Anayasaya, kanunlara ve Türk 
toplumunun yararlarına bağlı kalma günahını 
işliyen tarafsız kalmakta ısrar eden öğretmen
lerdir. Nitekim siyaset yahut komünizm pror 
ganda«sı yat)+ı#ı irMi-v^vio r̂ aVkemfiye verilen 
sendika üyesi, dernek üyesi öğretmenlerden K 
biri hakkında hükümlülük karan bugüne ka 
dar yargı organlarından alınmamıştır. 

Bakanlıkça haklannda türlü işlem yamlan 
tarafsız ve başarılı öğretmenlerin nakillerinde 
genellikle hiçbir objektif lüzum ve söz konusu 
değildir. Aksine bunlara, uzaklaştırıldıkları 
yerde ihtiyaç bulunduğu halde, gönderildikleri 
yerde aynı derecede ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Bu da naklin, kamu hizmeti gereklerine göre de
ğil, sırf tarafsız öğretmeni tedirgin etme ama-
ciyle yapıldığını ortaya koymaktadır. 

Bakanlıkça cezalandınlan birçok başanlı öğ
retmenin, kanuna ve Anayasanın 118 nci madde
sinin açık hükmüne aykırı olarak, savunmaları 
dahi alınmamaktadır. Bakanlık emrine alınma 
ve tutumları kusurlu bulunma sonucunda disip
lin kurullan kararına dayanarak yer değiştir
melerin disiplin cezası niteliği taşımadığı yolun
daki yorumlama sadece kelimeci, yani yanlış 
bir yorumlamadır. Böyle bir yorumlama, muh
teva ile ilgili Anayasa hükmünün amacına ve 
ruhuna tamamen aykırıdır. Anayasanın 118 nci 
maddesindeki hükmün konulmasına sebep, özel
likle savunma hakkı kullanılmadan Bakanlık 

emıine almayı, yani kısa bir süre sonra hizmetle 
ilişiğinin kesilmesini önlemektir. 1953 - 1960 
arasındaki memur naklinin yeni Anayasa dü
zeni devresinde her hangi bir şekilde hortlama
sına engel olmaktır. Savunma hakkına yer ve-
lilmiyen olaylarda kurumların ve Bakanlığın 
gerçeklere çeşitli ölçüde aykırı vesikaları işlem
lerine temel aldığı da tesbit edilmiştir. 

Danıştayın verdiği yürütmenin durdurul
ması kararlan bakanlıkça bazan doğrudan 
doğruya yerine getirilmemektedir. Bazan ise 
görevine iade edilen öğretmen derhal ikinci bir 
nakil veya Bakanlık emrine alınma işlemiyle ce-
zalandınlmakta ve böylece Danıştay karan do
laylı olarak hiçe sayılmaktadır. Nihayet bazan 
da öğretmene açıkça baskı yapılarak kendisi 
Danıştay kararına aykırı surette başka yerde 
hizmet istemeye zorlanmakta, kısacası birçok 
Danıştay kararı Bakanlıkça türlü biçimde uy
gulanmamaktadır. Yürütmenin durdurulması ve 
tehiri icra kararları hukuk ilminde ve bizzat Da
nıştayın tavzih kararlarında acıfcca belirtildiği 
oibi, aynen kesin kararlar gibi derhal uygulan
ması gereken mahkeme kararlarıdır. Bu karar
ların birtakım zorlama izahlara, yapmacı ay
rımlara sığınarak uygulanmaması Anayasanın 
132 nci maddesine kesin surette aykırı düşer. 
Kaldı M, öğretmenler yehine verilmiş kesin ka
rarlara! uygulanması dahi çoktan gölgelenmiş 
bulunmaktadır, önce belirtelim ki, öğretmen 
nakillerinden sonra Danıştay önüne götürülen 
olayların kesin kararlara bağlananları iki yıl
dan eksik olmıyan bir sürenin geçmesini gerek
tirdiğinden kesin kararlar ancak yakın gelecek
te verilecektir. Bu kesin kararların akıbeti ise 
hiç de parlak görünmemekte, bu yüzden de dü
rüst kalmaya kararlı olan öğretmenler karam
sarlığa düşmektedirler. 

Değerli milletvekilleri; içel Valisi Anamur'
da sekiz öğretmene işten el çektirmiştir. İçel 
Valisinin Anamur'da sekiz öğretmene işten el 
çektirmesinin nedeni, Anamur'un bir köyünde, 
Taşdisken köyünde 13 Kasımda öğretmenlerin, 
Taşdişken köyüne bağlı öğretmenlerin, bu kö
ye yakın köylerdeki öğretmenlerin ortaklaşa 
düzenlemek istedikleri Atatürk'ü anma günü
dür. Bugünde Anamur'da bir dedikodu yayılı
yor. Yayılan dedikodu, öğretmenler bu toplan
tıda Atatürk'ün Bursa nutkunu okuyacaklar-
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rcıış. Atatürk'ün Bursa nutkunu okuyacaklar-
mış sözü, birtakım baskılara sebeboluyor ve bu 
baskılar sonucunda bugün yapılmıyor. Düşünü
lüyor, programlaştırılıyor; tasarlanmış gün, bu 
dedikodular yüzünden, basılacak, birtakım olay
lar çıkacak dedikoduları yüzünden yapılmıyor, 
fakat Anamur'da 8 öğretmene işten el çektirili
yor. Bu olaylar daha çok. 

Şimdi, üzerimde duracağım konu, öğretmenin 
görevinin ne olması lâzımgeldiğidİr. Diğer yan
dan öğretmenlerin kurduğu sendikaların mevcut 
624 sayılı Sendikalar Kanunu açısından ne gi
bi çalışmalar içerisinde bulunması zorumluğu-
dur. 

Olayların niteliklerini belirttim, öğretmen 
üzerinde işlemler yapan Millî Eğitim Bakanlığı 
esasında siyasal görüşü ile bugün karşı karşıya 
bulunduğumuz meselenin kaynağını öğretmenin 
görev fonksiyonunu yeteri şekilde bilmemekte 
ve görmemektedir. Bu bakımdan yaptığı işlem
lerde hem Anayasal kavramlar açısından hem 
Türk millî eğitiminin (amaçlarının öngördüğü 
esaslar açılsından ve hem de idare hukukunun 
gerekleri yönümden büyük eksiklikler, yanlış
lıklar, doğru olmıyan taraflar vardır. 

Önce ifade etmek zorundayız ki, Türk öğret
meni Atatürkçüdür. Onu Atatürk çizgisinden çı
karmaya kimsemin gücü yetmez ve yetmiyeoek-
tir. Atatürk, Türk öğretmenine büyük değer 
vermiştir. Türk öğretmenini birtakım görevlerle 
yükümlü görmüş, bağlı görmüştür. Büyük Ata
türk öğretmenler Biriliği Genel Kongresinde 
1924 yılında bizzat bu kongreye katılmış, Türk 
öğretmemi için şöyle demiştir : «öğretmenler; 
yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve 
mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz.» 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — 1924 ten 
beri böyle öğretmenler yetinmemiş mi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Yeni 
nes'il sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri si
zin maharetimiz ve fedakârlığınız derecesiyle 
mütenasip bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, il
men, fennen, beden kuvvetiyle yüksek seciyeli 
muhafızlar ister. Yeni nesli bu evsaf ve kabili
yette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mümtaz va
zifenizin ifasına âli himmetlerle hasrı mevcudi
yet edeceğinize asla şüphe etmem.» 

Yine Büyük Atatürk; «öğretmenler; erkek 
ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil 
derecelerindeki talim ve terbiyelerinin amelî ol
ması mühimdir. Memleket evlâdı her tahsil de
recesinde iktisadi hayatta âmil, müessir ve mu
vaffak olacak surette teçhiz olunmalıdır. Millî 
ahlâkımız, medeni esaslara muvaffak olacak 
surette teçhiz olunmalıdır. Millî ahlâkımız, me
deni esaslarla ve hür fikirlerle tenmiye ve tak
viye olunmalıdır. Bu, çok mühimdir. Bilhassa 
nazları dikkatinizi celbederim; tehdit esasına 
müstenit ahlâk ve fazilet, olmadıktan başka 
itimada da şayan değildir» demiştir. 

Yine Büyük Atatürk, Öğretmenlere; «Sizin 
başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır» diye 
seslenerek, «Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkma
sın ki, Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür 
nesiller ister» sözünü temel bir ilke olarak ön
görmüştür. 

Sayın milletvekilleri; öğretmene saygı, öğ
retmeni, toplum olarak yetişmiş insanlar ola
rak değerlendirmek başlıca ilkelerden biridir. 
Devlet olarak öğretmenin görevini yapması 
konusunda ona yardımcı olmak zorundayız. 
Öğretmeni halktan koparma eylemleri ve dav
ranışları yolu izlemekten dikkatle kaçınmak 
zorundayız. Öğretmen bu milletin çocuğudur. 
Ona huzur getirmek, Atatürk'ün belirlediği 
ilkeler açısından ona çalışma ortamı sağla
mak bütün siyasi partilerin başlıca ödevi ve 
görevidir. Gerçekte, Devletin politikasını tesbit 
eden Türk millî eğitiminin amaçları da bu 
inançla kabul edilmiş ve yazılmıştır. 

Şimdi, sizlere Türk millî eğitiminin amaçla 
rını açıklamaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, daha ne kadar 
devam edecek? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ya
rım saat kadar. 

BAŞKAN — Efendim, saat 17 den sonra 
sözlü sorulara geçme kararınız vardı. Şimdi, bu
nun devamı ile ilgili bir önerge var, okutu
yorum : 

Başkanlığa 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
arkadaşlarının genel görüşme talebini havi 
önergeleri üzerindeki müzakerenin saat 17 de 
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kesilmemesini bu defalık sözlü sorulara geçil-
miyerek görüşmelerin devamını arz ve teklif 
edfcrim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Sedat Akay 
A. P. sıralarından bir milletvekili «Neye de

vam etsin»?. 
BAŞKAN — Efendim, saat 17 de kesmiye-

lim, devam edelim, diyorlar. Bunu oyunuza 
arz edeceğim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — önerge 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Meclisin çalışmaları grup temsilcilerinin iş
tirakiyle Başkanlık Divanında bir karara bağ
lanmıştır. Geçen yıllarda da Meclislerin daha 
verimli çalışması için bu kabîl programlar ya
pılmış ve Yüce Heyetin tensibine arz edilmiş
tir. Şimdi görüyoruz ki, Meclisin çok daha ve
rimli çalışmasını karar altına alan ve bütün 
gruplann ittifak halinde olduğu görüşlerden 
uzaklaşılmaktadır. Bendenizin üzerinde ısrarla 
durduğu konu münhasıran da bu değildir. El-
betteki çok önemli işler, bu programın hazır
landığı zaman nazara alınmıyan bâzı işler mey
dana çıktığında değişiklik yapmak gerekir. 
Yüce Heyetiniz buna karar vermek durumun
dadır. Ancak, sözlü sorularla ilgili Meclis tuta
nakları tetkik edilirse görülür ki, şahsan her 
zaman bunun şikâyetçisi olduğum için Yüksek 
Huzurunuzu işgal ediyorum, üç, üç buçuk se
neden beri sözlü sorulan Meclis gündeminde 
bulunan bir arkadaşınızım ve bilhassa sözlü 
sorulann arkadaşlann burada bulunmaması 
dolayısiyle de düştüğünü, görüyoruz. Çünkü 
bıkmıştır; «Artık bunun cevabını alamıyaca-
ğım, bir milletvekili olarak denetleme vazi
fesini yapamıyorum» diyor ve Mecliste bulun
muyor ve bundan dolayı sözlü sorular düşüyor, 
ama benim gibi bâzı arkadaşlar bekliyor, sözlü 
sorusuna cevap almak istiyor. 

Program gereğince sözlü sorulara bir zaman 
ayrılmıştır. Fakat araya bütçe de girdiği için, 
milletvekillerinin murakabe görevi bu devre 
yapılamaıyacak demektir. Çok önemli gördü
ğümüzün bâzı konuları sözlü soru şeklinde Mec

lis Başkanına sunuyoruz. Gündeme almıyor 
içtüzüğe göre çok kısa zamanda cevap veril
mesi lâzım, «iki inikat» sonra tâbiri geçiyor. 
Ama aradan üç sene, dört sene geçiyor ve 
bunları görüşmek imkânı olmuyor. 

Şimdi, verilen önerge, milletvekili olarak 
bu murakabe imkânımızı oradan kaldıracak 
nitelik taşıdığı için bunun aleyhindeyim. 

Esasen bu müzakereler de burada bitecek 
değildir. Konuşmacı arkadaşlarımız meselenin 
önemi dolayısiyle uzun uzun görüşüyorlar. Ko
nu bir başka güne kalacak ağırlık taşımakta
dır. Görüştüğümüz mesele bir oldu bittiye de 
getirilmesin. Zannederim bunun ardından bu 
önemli konuyu tahdidedici bir önerge de gele
cektir. Değerli arkadaşımız yarım saat veya 
bir saat daha konuşacak, Sayın Bakan cevap 
verecek ve esasen saat 19,00 da da bitmiyecek. 
Daha çok uzaması mevzuubahistir. Ama gelecek 
hafta da aynı şey olacak, bütçe yakında bu 
heyete geliyor, Mart ayından sonra da mesele
ler görüşülemiyecek ve milletvekilleri olarak 
murakabe görevimizi yapamıyacağız. istirham 
çdiyorum, arkadaşımız konuşmasını bitirsin, 
sözlü sorulara geçilsin, gelecek gündemde tek
rar bu mesele müzakere edilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, önergenin lehin
de, buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Meclisimiz bu teşriî devresinde, teşriî vazi
fesinin çok üstünde murakabe vazifesi yapmış

t ı r . Sorular, gensorular eğer hesaplanacak olur
sa Yüce Meclisin, Hükümeti, hem de bütçeden 
3 - 5 gün evvel nasıl murakabe etmek için gay
ret gösterdiği görülür. 

Şimdi, öğretmenler konusunda büyük iddia 
sahibi bulunan, öğretmenleri bu vesile ile ka
naatlerinin altına almak gayretinde olan bir 
muhalefet, bir Meclis araştırması getiriyor. Bu 
Meclis araştırmasının en nazik zamanında, mu
halefet sıralarında hiç kimse yoktur, iktidar ise 
toplu olarak oturmaktadır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Yalan. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Buna rağ
men sayalım, işte görünüyorsunuz; 15 kişiyi 
geçmezsiniz. 
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HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Orana vurulduğu zaman durum aynı olacaktır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu önemli 
murakabeyi yarıda bırakıp, «sözlü sorulara dö
nelim» demek, muhalefetin iktidarı murakabe 
zihniyetinin güzel bir delilini vermektir. 

Biz, Adalet Partisi Grupu mensubu arka
daşlar olarak, öğretmenler hakkında ortaya atı
lan fikirlerin gerçeklere ne kadar aykırı oldu
ğunu, bunun nasıl istismar edilmekte bulundu
ğunu, hangi yollara götürülmekte olduğunu, 
muhalefetin konuşmasından sonra onun ceva
bını vererek, bunun hesabını vererek, gerçek 
murakabenin delilini vermek istiyoruz. 

Bu bakımdan da, sözlü sorulardan çok daha 
önemli addettiğimiz Meclis araştırması gibi bir 
müesseseyi yarıda kesmeye ve murakabe vazi
fesini hafife almaya gönlümüz asla razı değil
dir. 

Sözlü sorular için Çarşamba günü muayyen 
bir saat ayrılmıştır. Dikkat edilirse, arkadaşı
mızın verdiği takrirde, «yalnız bu celseye has
rolunmak» üzeredir. Yalnız bu Çarşamba, bı? 
konunun sonuna kadar Meclis araştırma müza
kerelerinin devamını istemiştir. Eğer muhalefet 
olarak iddialarımızda samimî iseniz, bu güzel mu
rakabeyi sonuna kadar götürürüz. Sözlü sorula
rınızı da bundan sonraki celselerde görüşmek 
imkânını buluruz, 

konularda bunlarda samimî olmadığınızı, şu 
beyanınızla bu samimî olmadığınızın delilini ver
diğinizi ve şurada murakabe için bir muhalefe
tin - hele böyle çok önemli gördüğü bir konu
da - bulunmamış olmasını da zapta tescil ede
rek, bu takririn kabul edilmesini ve öğretmenler 
meselesine verdiğimiz ciddiyet çerçevesi içeri
sinde müzakerelerin devam etmesini ve takri
rin kabulünü, saygıyle arz ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çalışma zamanı ile 
ilgili takriri okutmuştum. Sayın İhsan Ataöv ko
nuşması arasında; «Bugüne münhasır olmak 
kaydiyle ve bu konu bitinceye kadar bu takrir 
verilmiştir.» dediler. Halbuki takrir böyle de
ğildir. Arkadaşlarım oylarını kullanırken bir 
iltibasa mahal verilmemesi için önergeyi tekrar 
okutuyorum efendim. 

(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm önerge-
-i tekrar okundu.) 

(A. P. sıralarından «Görüşmeler bitinyece 
kadar devam edilecek» sesleri) 

BAŞKAN — Bitinceye kadar değil efendim; 
«aat 19,00 a kadar normal olarak çalışacağız. 
"Bu önergede, saat 19,00 dan uzamasına dair 
bir işaret yoktur. O, Yüce Meclisin ancak ala
cağı yeni bir karara vabestedir. (A. P. sırala
rından «Tamam, söylediğiniz şekilde» sesleri.) 

önerge sahibi de zaten aynı şeyi söylüyor, 
^ayet açık çünkü, efendim. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Sözlü so
rulara geçmiyoruz ve müzakereye devam ediyo
ruz. 

Sayın Uysal, buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
milletvekilleri; 

Olayların, yapılan işlemlerin burada bir kıs
mına dokunmuştur. Fakat, meselelerin ne kadar 
ve ne ölçüde belgelere dayanıp dayanmadığını, 
Meclisimizin çalışmalarının uzatılması için bu
rada konuşma yapan Sayın Ataöv arkadaşımı
zın konuşmasından sonra, belgeleri açıkça, altın
daki imzalarla ve ilâmlarla ve hukukî delilleriy
le ifade etmek zorunluğunu - bir ihtiyaç halin
de konuşmayı dinlerken - duydum ve onun için 
önümüzdeki dosyaların içerisindeki belgeleri 

Adalet Partisi iktidarı, hiçbir zaman mura
kabeden kaçan bir iktidar değildir. İşte, Sena
toda bütçe müzakere edilmektedir. Komisyon
larda bütçe görüşülmektedir. En büyük genso
ru olan bütçenin karşısına çıkarken, o bütçede 
de istismar edilecek olan ve bundan evvelki 
bütün Meclislerin zabıtlarında büyük yer işgal 
etmiş olan, bu uydurma, bu mesnetsiz, bu yalnız 
istismar konusu yapılan meselenin açığa çık
ması, Türk öğretmenime kimin sahibolmak is
tendiğinin, öğretmenin gerçek sahibinin kim bu
lunduğunun, iktidarın öğretmene karşı mı, öğ
retmenin yanında mı olduğunu açıklaması ge
rektiğini, ancak ve ancak bütçeden evvel bu Mec
lis araştırmasının bir neticeye bağlanmasında 
görüyoruz. 

Bundan çekmiyorsunuz. Ama, siz, bütçe gel
diği zaman aynı plâğı kuracak aynı şekilde bu 
plâğı döndüreceksiniz. Yalnız, bir efkârı umu-
miyenin bulunduğunu, şu buraya getirdiğiniz 
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vaktinizi almak pahasına da olsa bir gerçeğin 
ortaya çıkması halamından ifadede fayda gö
rüyorum. 

Sayın milletvekilleri. Şimdi, hangi hüküm
lerle kişilerin bakanlık emrine alındığının, bu
nun sübjektif ölçülere mi, yoksa objektif ölçü
lere mi dayandığını, disiplin işlemlerinin ger
çekten inandırıcı belgelerinin olup olmadığını, 
Denizli'deki hâdiselere bakarak biraz daha aça
lım. 

Şimdi, Denizli'de, Türkiye öğretmenler Sen
dikası Başkanı Hüseyin Çölgeçen, Veli Oaner 
Bakanlık emrine alınmışlardır. Elimizdeki bel
gelerde ; Sayın Bakan Denizli'ye gitmiş, bir top
lantı yapacağını söylemiş, bu toplantıda öğret
menlerin dert ve dileklerini dinliyeceğini ifade 
etmiş, toplantının yapılmakta olduğu kız ensti
tüsü konferans salonuna öğretmenler gelmişler. 
Toplantıya Millî Eğitim Müdürü başkanlık ya
pıyor. Denizli Millî Eğitim Müdürü, Veli Caner 
ve Mehmet Ali öztürk adındaki öğretmenle
re, - söz istedikleri halde - «Hayır, size söz ver
miyorum» demiş. TÖS Başkanı Hüseyin Çölge
çen söz istemiş, sözünü almış, yaptığı konuşmayı 
- aynen teypteki konuşmasıdır - aynen okuyo
rum:. 

«Eğitim düzenimiz, halkımızın yaşantısında 
büyük bir değişiklik yapmamaktadır. Halk ta
bakalarının ekonomik ve sosyal hayatına bir 
katkıda bulunmamaktadır, örneğin, köylümüz 
tarhana çorbasını 700 yıldır aynı plânda, aynı 
kaptan içmektedir. Okulu olan bir köy ile, ol-
mıyan bir köy arasında ekonomik ve sosyal bir 
farklılık görülmemektedir. Bu bakımdan, eği
timimiz bir çelişki içindedir. Her gün açılmak
ta olan mahalle mektepleri, pozitif ilim ve gö
rüşten yoksundur. Pozitif ilim ve görüşleri kap-
sıyan (İs okulları) açılarak, halkın hizmetine 
verilmelidir. 

Biz öğretmenler, her zaman için halkımızın 
arasında bulunuyoruz. Onların dertleri bizi üzü
yor. Her nedense halkımızı aydınlatmaya çalı
şan öğretmenlerimiz, çoğu zaman, sorgusuz su
alsiz yerinden alınarak başka yerlere nakledil
mekte ve dolayısiyle öğretmenlere maddi ve ma
nevi baskı yapılmaktadır, büyük haksızlığa uğ
ramaktadır. Bu da gösteriyor ki, Denizli Millî 
Eğitim Müdürü, gerçeğe uymıyan yazılarla Ba
kanlığımızı yanıltmaktadır. Burada kendilerine 
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söz verilmiyen arkadaşlarımız, uğradıkları hak-
sizliği Sayın Bakanımıza birkaç cümle ile ulaş
tıracaklardı. Söz verilmeyişinin amacı, gerçek
lerin Bakan tarafından öğrenilmesini önlemek 
içindi. Anayasamızın ve kanunlarımızın verdiği 
söz ve konuşma hakkının bile kısıtlanması, ka
nunsuzluğun açık örneğidir. Sayın Bakanımız
dan olayları daha titizlikle inceleterek yapılan 
haksızlıkları önlemeye çalışacağını ümidediyo-
ru2.» Konuşması aynen budur. Sözlerini bitir
dikten sonra mikrofondan ayrılmıştır. 

Bu konuşmayı yapmıştır, öğretmen. Türkiye 
öğretmenler Sendikasının Başkanıdır, iki öğ
retmen söz istemiştir, Bakanın huzurunda Millî 
Eğitim Müdürü tarafından refüze edilmiş, söz 
verilmemiştir. 

Şimdi, bunun üzerine Sayın Bakan bu konuş
malardan sonra, yine teyplerden aldığımız şe
kilde, yaptığımız incelemelerdeki belgelere göre, 
yaptığı konuşmada şöyle diyor: «TÖS birtakım 
sapık fikirlerle çalışıyor, sınıf kavgası yaratma
ya çalışıyor.» (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Sayın beyler, bunu mahkeme organları ve
rir. Anayasanın üstünde bir güç yoktur. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Sen nasıl veriyorsun? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar müdahale 
etmeyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Mah
keme organları verir. Müdahale etmeyiniz ki, 
size cevap vermiyeyim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
istirham ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Politi
ka yaparak, «memleket menfaati olmıyan par
tilerle işbirliği yapılıyor» gibi çok ağır suç
lamalarla salondaki öğretmenleri hayrete dü
şüren ve zaman zaman protestolara uğrayan 
olumsuz bir konuşma yapmıştır. 

Bunun üzerine salonda bulunup da haksız
lığa uğrayanlar, haksızlığa uğradıklarını, bu 
haksızlığı bizzat Bakana anlatmak istedikleri
ni söylemişler, bunun üzerine Sayın Bakan 
Veli Caner'i işaret ederek; «Sana söz vermi
yorum, seni bakanlık emrine alırım.» demiş. 
Veli Oaner'in, haksızlığa uğradığını, Bakanı
na bunu izah etmek istediğini tekrar etmesi 
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üzerine Bakan, Veli Caner'i ve Mehmet Ali 
öztürk'ü işaret ederek; «Sizi bakanlık emrine 
aldım.» demiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Şimdi, bu durum Millî Eğitim Bakanlığının 
624 sayılı Kanun çerçevesi içerisinde kurulan, 
eğer suç işliyorsa, hukuk düzeni içerisinde 
onun suç işleme delilleriyle birlikte onu yargı 
organlarına götüren ve onun karşısına götüren 
birtakım davranışlar, eylemler elbette ki, tabiî 
karşılanır. Ama yargı organından bir karar 
alınmışsa - okuyacağım o kararı da - TÖDMF, 
TÖS, onun tüzel kişiliğinde temsil ettiği 490 
şube, federasyonun temsil ettiği 360 dernek ve 
bugün aidatını ödiyen 68 000 öğretmen ve bun
ları temsil eden bu kuruluşlara, onun seçtiği 
yöneticilerine, politika yapıyor, sapık fikirli
dir, ideolojilerin peşindedir, bunlar memle-
ketsever insanlar değildir, hükmünü vermek 
istiyen insanlara karşı Türk adaleti TÖS'ün 
politika yapmadığını mahkeme karariyle tesbit 
etmiştir. Onu da okuyacağım sizlere. Yani bu 
karar karşısında, ille sen suçlusun, diye süb
jektif bir hükümle, ben insan olarak bir insa
na yapışacağım, onu yakalıyacağım, sen ko
münistsin, sen sosyalistsin, sen dinsizsiz, sen 
bu memleketin kalkınmasını istemiyorsun ve 
bunu sabote ediyorsun, engelliyorsun, diye 
yakasına yapışacağım, ben sübjektif görüşüm
le hükmümü vereceğim. Böyle hukuk düzeni 
olmaz arkadaşlar. Hukuk düzeninde merciler 
vardır, hukuk düzeninde deliller vardır, bu 
deliller değerlendirilir ve bu delillerle hüküm. 
verilir. Böyle bir hukuk düzeni içerisinde me
seleleri görmezsek, Türk öğretmeni ile Türk 
halkının arasını açarız ve politikacılar birta
kım görüşlerle onların arasına girip onların 
bu memleketin faydasına ve bu memleketin 
çocuklarını yetiştirmek, geliştirmek, değer
lendirmek ve çağ içi değerlerle bezemek için, 
donatmak için yaptıkları faaliyetleri, eylem
leri, işlemleri engelleriz. Türk toplumu bu 
sefer kalkınmaz. Türk toplumu böyle kalkın-
maz. 

TAHtR YÜCEKÖK (Adana) — Siz kirli el
lerinizi çekiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Benim 

ellerim akpaktır, tertemizdir. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Çünkü, ben köyden geldim, (A. P. sırala
rından gülüşmeler) Ve bu ellerimde ve alnım
da hiçbir leke taşımam. Kirli ellerinizi çekin, 
diyenler bizatihi kendi faktörlerini, kendi fa
natik düşüncelerinin altında yatan çirkinlik
lerini ifade ederler. 

TAHİR YÜCEKÖK (Adana) — Sizin nere
den geldiğinizi biliyoruz, biz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bunu 
da size burada Meclisin Yüce Huzurunda alnı
nıza yapıştırarak söylüyorum; sesinizi kesiniz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, istirham ediyo
rum; konuşmanıza devam edin, karşılıklı ko
nuşmaya hakkınız yok. Ben kendilerine müda
hale ediyorum, istirham ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri; Hüseyin Çölgeçen, yani bu öğ
retmen arkadaşımız böylesine sonuçlanan bir 
olay karşısında bakanlık emrine almıyor. Ba
kanlık emrine alındıktan sonra da hukukî de
liller, hukukî işlemler idare Hukuku açısın
dan, kendi mevzuatı açısından Millî Eğitim 
Bakanlığının yaptığı işlemi ilgili öğretmen 
Danıştaya intikal ettiriyor, Danıştay da ba
kanlık emrine alma kararını durduruyor. 

Şimdi, İsparta'da Kaçiborlu'da fen dersleri 
öğretmeni bakanlık emrine alınmış, aynı za
manda ağır cezaya verilmiş delilleriyle bir
likte. önemli bir olay.. İsparta Ağır Ceza 
Mahkemesinde esas 1967-8, karar 97 ve 43. 
Neşir yoliyle âmirine hakaret etmek suretiyle 

i kendisi hakkında bir dâva açılmış. Gazetede bir 
yazı yazmış, Sayın İsparta Valisi; «öğretmenler 
ağız dalaşı yapıyorlar» demiş. Bunun üzerine ne
şir yoliyle, «öğretmenler ağız dalaşı yapmazlar» 
diye yazı yazmış. Ağız dalaşı yapmazlar, diye 
yazılan yazı âmire hakaret olarak nitelendiril
miş. Sonra sınıfta propaganda yaptığı ifade 
edilmiş. Sınıfta yaptığı propaganda kendisine, 
çocuklara, öğrencilere petrollerin çoğunun ecne
bi şirketler tarafından işletildiğini ve bunun 
hepsini kendimiz işletsek - mahkeme kararından 
okuyorum aynen - ve çalışsak memleket için da
ha iyi olacağını, kimya dersinde petrol konusu
nu işlerken çocuklara anlatmış, fen dersleri öğ
retmeni. Ve aynı zamanda sınıflara ecnebi şir
ketlerin propagandası mahiyetini taşıyan tak
vimlerin asıldığını ve bunların yerine memleke
timizdeki millî şirketlerin takvimlerinin asılma-
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sının daha iyi otlacağını söylemiş. Tarih dersin
de Lozan Andlaşmasmı, talebelere tarihî ehem
miyetine göre anlattığını ve andlaşmayı yapan 
Atatürk ve diğer şahıslan, tarih hocasının müf
redat programına göre anlattığını, fakat buna 
karşılık okula Millî Eğitim Bakanlığının Talim 
ve Terbiye Dairesinin onayından geçmiyen ga
zete ve diğer neşriyatın okula gelip, talebelere 
okutulduğunu ve bu gazetelerde Atatürk aley
hinde yazılar olduğunu, Lozan Andlaşmasmı 
kötüleyici ve küçük düşürücü yazılar yayınlan
dığını ve zaten bu gazetelerin, talebelerin istifa
de edeceği neşriyat olmayıp sırf parti propa
gandaları ile dolu olduğunu ve binaenaleyh bu 
gazetelerden talebelerin istifade edemiyeceği 
neşriyat olduğunu söylemiş ve netice Ağır Ceza 
her iki iddiadan da öğretmeni beraet ettirmiş
tir, öğretmene beraet kararını vermiştir. Sonra 
bu beraet kararını alan öğretmenin tekrar gö
revlendirilmesi, öğretmen hakkındaki bakanlık 
emrinin kaldırılması lâzımgelirken; ancak Da
nıştay kararı ile bu konu sağlanabilmiş. Fakat 
Millî Eğitim Bakanlığı bu sefer neşir yolliyle 
âmiri bulunan valiye hakarette bulunduğu, ders
lerinde konu dışı konuşmalar yaptığı, sendika 
mensubu olarak da yaptığı konuşmalarda «Mîllî 
Eğitim Bakanlığı değil, Millî Eritme Bakanlığı» 
gibi sözleri ille bakanlığı kötüleme yoluna gitti
ğini ileri sürerek 14 Nisan 1968 tarihinde tek
rar bir idari soruşturma açmıştır. 

Ahmet Atilâ, İlköğretim Müfettişi; Halk Eği
tim Başkanı, İlköğretim Müfettişi : Toplum kal
kınması ve kooperatifçilik konusunda Sakarya 
ilinde önemli çalışmaları ve memleketçi görüşü 
ile köylülerin kooperatifler etrafında Anayasa
nın ve kanunların, Köy İşleri Bakanlığının di
rektifleri içerisinde örgütlenmesini sağlama ça
lışmaları yaparken, hiçbir soruşturma yapılma
dan üzerinden Halk Eğitim Başkanlığı almıyor; 
İzmit'e ilköğretim müfettişi veriliyor. Sonra İz
mit ilköğretim müfettişliğinden de Yozgat iline 
ilkokul öğretmeni olarak naklediliyor. Bu arka
daşımız hakkında, bu eğitimci hakkında hiçbir 
inandırıcı kanıt ve belge yok, ve olmadığı için
dir ki, Millî Eğitim Bakanlığının bu işlemi bun
dan üç ay önce Danıştayca yürütme durdurula
rak işlemin haksız olduğu ifade ediliyor. 

Halil Akvavaş, İzmir Sendika Başkanı, Halk 
Eğitim Müdürü; İzmir Zafer İlkokul öğretmen-
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liginden Kırşehir, Kaman, Temirli köyü öğret
menliğine tâyin edilmiş. Bu arkadaşımız Kuru
cu Meclis Üyeliği yapmış. 1961 Anayasasının 
hazırlanmasında katkıda bulunmuş, fikirler söy
lemiş. Bu öğretmen evvelâ Halk Eğitim Merkez 
Müdürlüğünden almıyor, ilkokul öğretmenliği
ne veriliyor, sonra da Kırşehir, Kaman, Temirli 
köyü öğretmenliğine naklediliyor. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; 
önemli olan bir insanı bir yere nakletmeye ka
rar vermektir. Bir insanı bir yerden bir yere 
nakletmeye karar verdik mi, hukuk dışında ve 
sosyal gerçekler dışında meseleleri yorumlayıp 
onu nakletmek yollarını bu düşünce sahibi in
sanlar bulur. İsimsiz, imzasız birtakım şikâyet
lerle Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenler hak
kında tahkikat açtırmıştır. Size örneğini verece
ğim. Şikâyet edenin yazısının altında imzası 
yoktur, ismi yoktur; iddia eden bir partilidir, 
Millî Eğitim Bakanınca muteberdir, bu öğret
men hakkında yapılan tahkikat, işlem yürüttü-
rülmüştür, yürütülmüştür. 

Şimdi, Halil Akyavaş'm Sendika Başkanı ol
ması, 60 - 70 bin öğretmenin bir sendikasının 
üyesi olması, ona aidat ödemesi, sonra bu sen-
diyaka üye olan öğretmenleri üye olmamak 
için çeşitli nedenlerle tedirgin etmeli, nakletme-
li ve MiJlî Eğitim Bakanlığı kanunlara, mevzu
ata, Türik Millî Eğitiminin amaçlarına Anaya
saya uygun iş yaptığını iddia etmeli... Böyle 
«îey olmaz. 822 ortaokul, lise, yüksek okul, 
ilkokul öğretmeni, müfettişi, idarecisi hak
kında 2,5 yılda nakil, bakanlık emrine alma, 
aç?ğn, alîîTp, davranışı ve eylemi içerisine girer 
bir Bsüsanlık, «100 000 kişilik öğretmen toplu-
lıığımdp, bu sayı önemli değildir, azidır» diye 
bunr. sığılın alır, basit alırsa, böyle şey ol-
mas. Eğer bir öğretmen bir kahveye veya bir 
lcfeple girdiği, zaman orada bir arkadaşı ile ko-
nuşurfeen, bu konuşma memleket gerçekleri ve 
sorunları, ürerine olduğu anda başını sağa, sola 
çevirip «bizim konuşmalarımızı dinliyen var 
nrdım?» Diye bir kuşkuya kapılırsa, böyle bir 
hava ve kuşku içerisinde o toplantı yerine, ö 
Meale veya o kahveye girerse, o ülkede demok-
rm^den kolay kolay söz edilemez. Korkusuzca 
fikirlerini ifade edebilmek, Anayasanın kendisi
ne verdiği haikkı kullanabilmek önemli bir va
sıf tır, küllandırabilmiek önemli bir davranıştır, 
eylemdir, tutumdur. 
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Şimdi, Türkiye Öğretmenler Sendikasının 

Genel Başikanı Feyzullah Ertuğrul'u nakledin; 
dilsiz - sağır çocuğu Ankara'da Sağırlar Oku
lunda eğitim yapmak durumunda iken, eğitim 
yaparken siz onu Yozgat'ın bir köyüne sürün, 
atın, nakledin, sonra buna hukuk içi kılıf ara
yın. Ve TÖS' ün Genel Başkanı Feyzullah Er-
tuğrul öğretmenlikten istifa etmek zorunda bı
rakılmıştır, çocuğunu buradan alamaz, çocu
ğunu tedavi ettirecek ve çocuğunu o eğitim ku
rumuna gönderecek. Mecburdur çocuğuna An
kara ̂ da bakmaya. 

Sonra bir başka başkan gelir, Fakir Bay-
kurt; onu da Bakanlık emrine alırız. Simidi mü
temadiyen yıldırma politikası ile, sindirme po-
lildlkafji ile, öğretmenlerin örgütlenmesini engel
leme politikası ile hareket eidilmekteidir. O hal
de Anayasa maddeleri içerisine «memurlar da 
sendika kurarlar ve haklarını bu sendikalar va-
cıtasiyle ararlar» halk kavramını doğuran, mey
dana getiren ilkeler niçin? Bir fantazi için, bir 
süs için mi kondu bu maddeler? Elbette ki bu 
maddelerin gereği olarak birtakım örgütler ku
rulacak; kişiler, insanlar, meslek zümreleri bir
takım organizasyonlara girecekler. 

Şimdi, Genel Başkan olarak mahkemeye 
verilen arkadaş kendi sendikasına izafetten çı
kıyor mahkeme karşısına. Size bu mahkeme
den verilmiş kararı okuyayım; beraat ediyor. 
politika yapmadığını mahkeme tescil eıdiyor. 
açık olarak tecil ©diyor, suçsuzluğunu ortaya 
çıkarıyor. Ama ne oluyor? Eskişehir'de Vahit 
Yılmaz Millî Eğitim Bakanına rapor gönderi
yor. Raporunda bakın şöyle diyor; öğretmen
ler toplantısına gitmiş Eskişehir'de, Eskişe
hir'in Millî Eğitim Müdürü Vahit Yılmaz Mil
lî Eğitim Bakanına bir yazı yazıyor, diyor ki: 
«Esîf ve üzüntü ile ifade edebilirim ki, toplan
tının mânasmdaki özet, her hangi bir ildeki öğ
retmenin başka bir yere tâyini vesile edilerek 
tamamen politik, bu politikanın içimde Devleti 
ve mevcut nisamı tahripkâr, sanık, aşırı sol 
mahiyet taşıyor.» Millî Eğitim Müdürü Vahit 
Yılmam Toplantı hakkındaki hükmü Millî Eği
tim Müdürü veriyor. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Bravo o müdüre.. 

HAYRF,TT.tH UYSAL (Devamla) — Onu 
Genel Müdür yapınız daha iyi işlem yapar. 
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Sonra Karabük'te yapılmış olan toplantıda 
Karabük Milliyetçi Türk öğretmenleri Sendi
kası, Karabük Milliyetçi öğretmenler Birliği 
Başkanı yazı gönderiyor. Diyor ki; «Müfeettdş 
Selâhattün Yeşilbaş, Atatürk ilkokulu Müdürü, 
eski Karabük TÖS Başkanı Ramazan Eren, em
niyetten kimse yoktu, yaşa varol, olsa da ne 
yapacakmış? Buraya girebilirler mi? Devam et 
diye bağırdılar, öptüler tebrik ettiler, şöhretli 
TÖS çüler birbirine sarıldı» Bakın bunu jur
nal ediyor. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte olmuş bir 
hikâyeyi anlatayım size: Samsun'da, dört tane 
insanı sivil polis takibediyomıuş. Her gün de 
valiye - geçmiş zamanda - rapor veriliyormuş. 
Bu raporları her gün vali geldiği zaman okur-
muş. Bir gün valinin önüne bir rapor gelmiş, 
Allah Allah demiş, zile basmış, raporu yazanı, 
bu raporu vereni çağırmış: 

«— Sen mi yazdın bu raporu? 
— Evet, ben yazdım. 
— Anlat bakalım, demiş. 
— Her gün deniz kenarına gidiyorlar, gözle

rini karşıya çeviriyorlar, derin derin nefes çe
kiyorlar, sigaralarını yakıyorlar, özlemle üflü-
yorlar.» Vali dönmüş - küfür niteliğindeki söz
leri söylemiyorum - «Be adam» demiş, «adam 
deniz kenarına gider de arkasını mı döner de
nize?» demiş. 

Şimdi, bir de Denizli'de bir yazı; bu dört 
öğretmen var ya, Türkiye öğretmenler Sendi
kasının üyesi: «Bu öğretmenler başibaşa verip 
fiskos ediyorlar. Birşeyler konuşuyorlar, biri
si geldi mi susuyorlar. Bunlar tehlikeli insan
lardır.» Şu raporda böyle jurnallar var. Yani 
dört kişi başbaşa veriyor, fiskos ediyor, konu
şuyor, birbirine meseleleri anlatıyor, birisi gel
diği zaman ayrılıyorlar, konuşmuyorlar, bun
lar tehlikeli insanlardır. Böyle rapor verip, 
böylesine jurnallerle, böylesine iddialarla biz 
öğretmenleri tedirgin ediyoruz, öğretmenlik 
yapamaz. 

Şimdi, ne diyor Millî Eğitim Bakanlığı Hu
kuk Müşaviirliği, Millî Eğitim Bakanlığının 
görüşünü yansıtarak Türkiye öğretmenler Sen
dikasının Genel Başkanı hakkında? «Fakir 
Baykurt, öğretmenleri asıl vazifelerinden ayı
rıp meslekî sorunlarla ilgisi olmıyan hususlara 
ve günlük politika münakaşalarına çekmeye 
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çalrşmakta, Hükümetini tesıbit ettiği eğitim fel
sefesine paralel olarak hazırlanan müfredat 
programlarını...» 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin tesbit et
tiği eğitim felsefesi sanırım ki, devletin tesbit 
ettiği eğitim felsefesi olacak, hukuk müşavir
liği yanlış yazmış. 

«Eğitim felsefesine paralel olarak hazırla
nan müfredat programlarını beğenmiyerek öğ
retmenleri mahiyeti açık şekilde bilinmiyen 
müfredat dışı bir öğretime teşvik etmekte, öğ
retmenleri ve yüksek öğrenim öğrencilerini 
Bakanlığa itaatsızlığa, zenginler aleyhine ha
rekete, umumun emniyeti için tehlikeli bir şe
kilde tahrik etmekte, başta Bakan olduğu hal
de bakanlığın yüksek kademelerindeki idareci
lerine hakarette bulunarak, kamu ve meslek 
nizamım düzenliyen kanunlara aykırı davra-
nışlariyle öğretmen ve öğrencilere kötü örnek 
olmaktadır.» 

Bunlar iddia. Şimdi, bu iddiaların var sa
yılması için bu iddiaların doğru sayılması için, 
elbette M, yargı organları hüküm verecektir. 

MffiLÎ EâlTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Eftürne) — Sayın Başkan, bu bir dava konu-
sunte. 

BAŞKAN — Farkındayım efendim. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Mahkemeye 
intikal etmiş bir mevzudur. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şim-
dr7 bu bakımdan, Sayın Ataöv... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Uysal. Ko
nuşmayı taMıbediyorum, adaletin hududu içine 
girdiği dakikada müdahale etmek elbette vazi
femdir. istirham ediyorum. Devam edin efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, 
bu meselelerle verilmiş, dâva konusu olmuş un
surlar beraet etmiştir. Onu size söylüyorum. 
Onun için hukukun işlediği noktada, karar ve
rilmemiş anda huzurunuzda her hangi bir ko
nu, olay üzerinde fikir beyan etmiyorum. Bi
raz- önce burada Sayın Ataöv ifade ettiler 
«Felgeler yok, hiç bir işe yaramaz, efendim 
gelişi güzel konuşuldu.» Onun için bunları Sa
yın Ataöv'ün de görmesi, bilmesi için geniş 
şekilde izahat veriyorum. Arkadaşımız kötü 
niyetle söylemedi ama belgeleri görmek istiyor. 

t) belgeleri de kendisine göstermek bizim va
zifemiz. Onun iğin ifade ediyorum. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — TÖS'ün bel
gelerini görmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen müdahale 
etmeyin, biraz sonra siz konuşurken müdaha
leyi arzu etmiyeceksiniz siz de. istirham edi
yorum. 

Devam edin efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Ba$-

kan, ismimden bahsederek hitabetmeson7 Meclis 
Heyeti Umurnıiyesine hitabetsin. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sizin konuşma
nızdan bahsetti, ona cevap şeklinde söyledi. 
Yoksa, isminiz de söylense müdahale edemezsi
niz benden söz almadıkça. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Onu da siz 
söyletmezsiniz. 

BAŞKAN — Ben vazifemi müdrikim. 

HAYRETTİN UYSAL (Etevamla) — Baâffla, 
okuduğum, iddia edilen unsurlar karşısında 
Fakir Baykurt hakkında açılan dâvanın karar 
evrakını okuyorum; siyaset yapıyor diye b?" 
diriler yayınlıyor, bildirileri değerlendirmiş, 
Türkiye öğretmenler Sendikası. Sonra, işte ta-
rımdan, ticaretten, endüstriden, çocukların 
okumasından, eğitimde fırsat eşitliğinden, pet
rolden, madenlerden söz ediyor denmiş, onları 
değerlendirmiş. Sonuç kısmını okuyorum; bu 
bildirinin, siyasi bir mahiyet taşıyıp t a ş ı m a 
ğı hakkında bâzı bildirilerin, bilim adamlaam-
dan bilirkişi raporu almış. Sonuç: Bu itibarla-
sanığın fiil ve hareketinde suç mahiyeti görül
memiş olmakla müısnet suçtan dolayı sanığm 
beraetine karar vermiş,» 

Şimdi, o halde iddiaları yapacağız, ileriye 
süreceğiz, sonuçlarına da razı olacağız. Sonuç
larına razı olmak mecburiyetindeyiz. Razı ol
mazsak mümkün değil. Şimdi bana, bütün Ana
dolu Ajansından aldım, Millî Eğitim Bakanlı
ğının da dikkatini çekmiş, Adıyaman'da Yük
sek Tahsil öğrenci Derneği adına bir bildiri: 
yayınlanımış. Adıyaman'da öğretmenlerin nurcu 
tekkelerine girmeye zorlandığını ileri sürüyor, 
Millî Eğitim Bakanlığının dikkatini çekiyor, 
Anadolu Ajansı da bunu basına yayıyor; 

Şimdi, Türkiye Vfo birtakım meseleler, bir
takım unsurlar açık olarak ortada, belirgin ola
rak ortada. 

603 — 



M. Meclisi B : 39 

Antalya'dan iki öğretmen meslekten ayrıl- „ 
mak zorunlda kaldı, dört öğretmen nakledildi, 
Kütahya'dan beş tane ilköğretim müfettişi nak
ledildi, bir tane ilkokul müdürü nakledildi. 
Listeyi okusam burada sabaha kadar konuş
mam lâzım, teker teker... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Danıştaya 
başvurmuşlardı, ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo
rum, o mevzuda da siz konuşursunuz efendim, 
bilginiz varsa. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şim
di, Kars Kız ilköğretmen Okulundan Niğde ili 
müze memurluğuna nakil. Vazife görünceye 
kadar hakkında bir şikâyet vâki olmamış, çev
resinin sevgi ve saygısını toplamış ve görevin
de başarı sağlamış, Kız öğretmen Okulunda 
bir süre devam etmiş, ancak davacının dürüst 
çalışması, görevini Atatürkçü bir şekilde ifade 
etmesi noktasında bu öğretmen arkadaşımız 
suçlanıyor, hakkında işlem yapılıyor. 

Nedir? «Ramazan ayında çocuklara çay ıs
marlamasınız.» Sorulan sorular, «Türkiye'nin 
fakir bir memleket olduğunu söylemişisiniz, ço
cuklara, Akşam, Cumhuriyet, Milliyet, Yön, 
Varlık gibi solcu yayınları tavsiye etmişsiniz..» 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 
Etmeseydi o da. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — E t 
memiş. Kendi ifadesinde var, «etmedim» diyor, 
«yapmadım,» diyor. Şimdi, solculuk ithamını 
açıkça reddediyor. Söylüyor kendisi. Cumhu
riyet Gazetesini, Milliyet Gazetesini, Akşam 
Gazetesini okuyan insanlar komünisttir, diye 
birtakım suçlamalar. Türk Millî Eğitiminin 
politikası üzerinde görüşlerini ifade eden bu 
öğretmen, yapılan tahkikat sonucunda mahke
meye intikal ettirilmiş, men'i muhakeme almış. 
Fakat o öğretmen müze memuru yapılıyor. 
«Yapmadım, etmedim» diyor, «benim bunlarla 
hiçbir ilgim yok» diyor. «Ben gerçekleri oldu
ğu gibi seminerde yakından uzağa eğitim ilke
sine göre (bizim eğitim sistemimizde bir temel 
ilke vardır: Yakından uzağa doğru olayları 
Çocuklara anlatmak, eğitim gerçeklerini öğret
mek) yakından uzağa eğitim ilkesine uygun 
olarak yaptığım seminerlerde öğretmen okulu 
'öğrencileriyle birtakım konuları tartışıyor
dum» diyor. Naklediliyor. 
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Şimdi, bütün bunlar açıkça Türkiye'de Millî 
Eğitim Bakanlığının nasıl bir görüş içerisinde 
olduğunu göstermekte. Acaba öğretmen petrol
den söz edemez mi? Acaba öğretmen toprak re
formundan söz edemez mi? Acaba öğretmenin 
görevi yalnızca alfabeyi öğretmek, dört işlemi 
öğretmek... 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Ama yanlış 
yola götüremez. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Götürür, götüremez. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Müf
redat programları çerçevesi içerisinde vazifesi
ni yapmak mıdır? 

Şimdi, bakın elimde bir belge var. Müfre
dat programlarının baş sayfasına yazılmış bu, 
çakılmış âdeta. Bunun adına «Türk Millî Eği
timinin amaçları» denir. Bu Türkiye millî eği
timin amaçları, Türk eğitiminin varması gere
ken noktadır, yerdir, hedeftir. Çağdaş devlet, 
modern devlet, kalkınmış devlet, varlıklı dev
let haline gelmenin şartları burada yatmakta. 
Atatürk'ün eğitimle ilgili, öğretmenin görev 
ve fonksiyonuyla ilgili direktiflerini biraz ön
ce okudum. «Fikri hür, vicdanı hür nesiller 
yetiştirmek.» «Yeni nesli siz yetiştireceksiniz 
öğretmenler» Nasıl yetiştirilecek yeni nesil? 
Fikri hür, vicdanı hür nesil nasıl yetiştirile
cek? Ona ne değerler verilecek? 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Dinsiz mi 
yetiştirilecek? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — öğ
retmen, Müslüman ülkenin Müslüman çocuğu
dur. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sen 
de mi ona dâhilsin? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O din
siz yetiştirilemez, o dinine sahip insandır. Tür
kiye'nin % 99 u Müslümandır. öğretmen bu 
Müslüman topluluktan çıkmış Müslüman insan
dır. 

Uluorta, meseleleri böyle demagojik unsur
lar içinde; «Komünist mi yetiştirecek, dinsiz 
mi yetişecek?» giibi ipe sapa gelmez birtakım 
görüşlerle suçlandırmıyalım. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sizinki ipe 
ısapa geliyor mu? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şim
di ben Türk Millî Eğitim Bıakanı buradalar, 
arkadaşlarımız da görüşecekler, konuşacaklar, 
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fürirlerini söyliyecekler; yargı Yüce Meclisin
dir, o karar verecek. Ben görüşlerimi, her iki 
yanda ortaya çıkan iddiaları, kamu oyunda 
dalgalanan, öğretmen topluluğu ve örgütleri 
arasında söylenen unsurları getirdim, söyledim 
ve kendi açıma göre bir değerlendirme yapı
yorum. 

Türk Millî eğitiminin amaçları: Millî eği
tim ülkümüz Türk millî eğitiminin bütün fert
lerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde millî şuur etrafında 
toplamak. Millî, ahlâkî, insanî üstün değerleri
ni geliştirmek. Milletimizi hür düşüncenin, sos
yal zihniyet ile demokratik düzenin hâkim ol
duğu kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğu
na değer veren bir anlayış içinde bilgi, teknik, 
güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı ha
line getirmektir. 

Bıu ülküye ulaşmak için, her yaştakileri 
eşit eğitim imkânları içinde, istidat ve kabili
yetlerine göre en üstün seviyede yetiştirmek, 
milletdımlize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli 
yurttaşlar haline getirmek. Sosyal ve ekonomik 
kalkınma programlarının uygulanması için ge
reken çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırla
mak millî eğitimin amacıdır. 

Bu sebeple Türk millî eğitiminin amaçları
na göre yetişmesini sağlıyacağı yurttaş tipi 
özellikle şöyle olacak; toplumsal yönd*n alıyor 
yetiştirilecek olan yurttaşı Türk millî eğitimi
nin amaçları: 

A) Türkiye Cumhuriyetinin insan hakları
na dayanan millî ekonomik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğunu, Türkiye Devletinin 
ülkesi ve milletliyle bölünmez bir bütün oldu
ğunu bilir ve Türk Milletinin bir ferdi olma
nın şerefini duyar ve sorumluluğunu kavrar. 

B) Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
lerine sahibolduğunu; dil, ırjk, cinsiyet ve siyasi 
düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin 
kanun önünde eşit bulunduğunu; yaşama, mad
dî ve mânevi varlığını geliştirme haklarına, ki
şi hürriyetine, dinî inanç ve kanaat hürriyetine 
sahibolduğunu kabul eder. 

Yetiştireceğiniz yurttaşlar Türk Millî Eği
timinin amaçları bakımından böyle olacak. 

0) Ailenin Türk toplumunun temeli oldu
ğunu bilir ve ona değer verir. 

Ç) Atatürk devrimlerine bağlıdır. 
D) Kanunlara ve nizamlara karşı saygılı

dır. 
E) Millî kaynakları korur, değerlendirir 

ve geliştirir. 
P) İçinde bulunduğu şartlan devamlı ola-

ralk iyileştirmeye çakşır. 
G) Genel refahın bilimsel çalışma ve iler

lemelerle sağlanacağını kavrar. 
H) Toplum olaylariyle ilgilenir ve toplum 

menfaatlerini kişisel menfaatler üstünde tutar. 
1) «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesine bağ

lıdır. 
Bu toplumsal yönden yetiştirilecek olan 

yurttaşlara Türk Millî Eğitimcileri olarak, Türk 
Millî Eğitiminin amaçlan olarak verilmesi lâ
zım gelen değerlerin, onlann kişiliğine sokul
ması, kavratılması lâzım gelen esaslann, unsur-
lann ilkeleridir. 

Şimdi, toplumsal yönden bunlan alalım : 
«Atatürk devrimlerine bağlı Türk öğretmeni» 
nin, Atatürk devrimleriyle yetişmiş, o devrim
lerin sosyal, elkonomik ve kültürel muhtevasını 
bilen ve bilecek olan öğrenciler yetiştirmek va
zifesi değil mi? 

Urfa Millî Eğitim Müdürünü, «erkeklerin 
elini sıkamam» diyen bir öğretmen, küçücük 
çocuklann karşısında başını açmak istemiyen 
bir öğretmen bir yerden bir yere naklettiriyor. 
Atatürk devrimlerinin kıtık kıyafete dayanan 
unsurlannı öğretmen medeni ölçüler içinde an-
latmıyacak mı? O öğrencilerin kişiliğine sok-
mıyacak mı, vermiyecek mi? 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Mini etek gi
yiyor, ona mâni olabiliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Boz, müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Mil
lî kaynakları korur, değerlendirir ve geliştirir.» 
Bunlan anlıyan, bunlan kişiliğine yerleştirmiş 
olan yurttaşlar yetiştirmek, öğrenciler yetiş
tirmek Türk Millî Eğitiminin amaçlan ile tes-
bit edilir. 

Nedir millî kaynaklanınız? Petrol millî kay
nağımız, madenler millî kaynağımız, yeraltı ve 
yerüstü servetlerimizin tümü millî kaynağımız, 
ormanlar millî kaynağımız. Bunlan koruyan, 
değerlendiren ve geliştiren yurttaşlar yetiştir
mek öğrenciler yetiştirmek. O halde öğretmen 
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ders konuları içerisinde, bunlar üzerinde dura
caktır, onun vazifesidir, ona görev verilmiştir 
bu, bunları yapacaktır. Yoksa yetiştirdiği kişi
yi karanlık bir odaya kapayıp, dünyanın ger
çeklerinden bihaber insanlar olaniı yetiştirdi 
mi öğretmen, gelecek kuşaklar o öğretmeni, c 
eğitimciyi kendilerine Anayasa ile verilmiş, ka
nunlarla verilmiş, Türk Millî Eğitiminin amaç
ları ile verilmiş görevi ve fonksiyonu yapmadı 
diye lanetler. İskenderiye kütüphanesini yıllar 
önce, asırlar önce yakan zihniyet çağımızda 
başka biçimde ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor or
taya? İnsanları susturmak, fikirlere baskı ve 
zincir vurmak, insanı düşüncesinden ötürü suç
lamak, mahkûm etmek, kınamak... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Geç
ti o devirler, geçti. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, istirham ediyo
rum efendim, müdahale etmeyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Ge
nel refahın bilimsel çalışma ve ilerlemelerle sağ
lanacağını kavrar» diyor. Nasıl olur genel re
fahın artması? Genel refahın bilimsel çalışma 
ve ilerlemelerle sağlanması ve bunu kavrayan in
sanların Türk toplumuna katılması, yetiştiril
mesi nasıl olur? Genel refahın ölçüsü millî gelir 
millî gelirdeki pay, millî geliri artırma kaynak
ları bütün bunlar Türk millî eğitimin amaçları
dır değerli arkadaşlarım. 

HAMiT FENDOĞLU (Malatya) — Niye 
yapmadınız şimdiye kadar? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Fen-
doğlu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şu 
Türk Millî Eğitiminin amaçları... 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Bizden 
mi bekliyorsunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hayır, 
sizden beklemiyoruz, hep beraber yapacağız bun
ları. 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, istirham ede
ceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, 
«Toplum olayları ile ilgilenir ve toplum men
faatlerini kişisel menfaatlerin üstünde tutar.» 
Toplum olayları ile mücerret ilgilenmiyen bir in
san tasavvur edilemez. Medeni cesaretli olacak, 
yetiştirilen yurttaşlar, bilimsel araştırma sahibi 
olacak, birtakım kaynaklara bakacaklar, okuya
caklar, geliştirecekler, tartışma yapacaklar, se

minerler düzenliyecekler ve öğretmenler dernek
leri vasıtasiyle ele, kendi toplantıları vasıtasiyle 
de halkla bu konuda ilişki kuracaklar ve öğren
cilerin daha iyi yetişmesi için onlarla münase
betler tesis edecekler, halka açılacaklar. Ama biz 
meseleyi başka çeşit görmeye çalışırsak, o za
man Türk toplumu ile, kendisinin çocukları olan 
öğretmenlerle har.cn arasında birtakım derin 
uçurumlar ertaya çıkar ve biz politikacılar ve 
biz Devleti yürütmekle mükellef halkın iradesiy
le işbaşına gelmiş iktidarlar ve Meclisin Anaya
sa düzeni içerisinde meşru organları olan muha
lefet partileri olarak sorumluluktan tarih önün
de, gelecek önünde kurtulamayız. Meseleleri bu 
açıdan değerlendirmek zorundayız. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, işte belirttiğim 
bu Türk Millî Eğitiminin amaçları Atatürk'ün 
belirttiği hedeflere varmanın hem aracı ve hem 
de alanıdır. Türk öğretmeni bu amaçlarla da 
ifadesini bulduğu gibi, yalnızca belli konuları 
ezberletmekten öteye insan unsuruna çağ içi ve 
çağ değerlerini de taşıyan unsurları vermek zo
rundadır. 

işte bu noktada Millî Eğitim Bakanlığının si
yasal yetkilileri ile, daha açıkçası niyasal iktida
rın politikası ile Türk öğretmeninin görev fonk
siyonu yer yer ve belli, olaylar çerçevesi içerisin
de karşı karşıya gelmektedir. Oy kuşkusunun 
çok ötesinde, memleketi ve milletimizi sevenlerin 
bağlı olması lâzımgelen bir temel ilke vardır; 
çağımızdaki bu güçlü akımlara Türk toplumu
nu, Türk insanını nasıl yetiştireceğiz, erişece
ğiz? 

Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bugün 
görülen ve özellikle milliyetçilik anlayışı üzerin
deki farklılaşmalardan da doğan çatışmalara 
medeniyetçi, Atatürk devrimcisi ve Anayasaya 
bağlı insanlar gözüyle bakmamız lâzımdır. 

Bir yandan mukaddesatçılar, bir şövenist 
milliyetçilik, içinde hiçbir şey olmıyan, boş bir 
milliyetçilik kavramı ile ve anlamı ile hareket 
ederler, nurcusu, ümmetçisi, hilafetçisi, ulu ha-
kancısı, Süleymancısı hepsi bir arada gerçek ulus 
değerlerini tahribetme kavgası içerisine girer
ler, bulunurlar, suçlarlar, karalarlar. Diğer ta
raftan siyasal iktidar organları, sağlam değerler 
vermek ve kanuni görevini yapmıya çalışan öğ
retmeni yurt sorunlarına eğildi diye politika ile 
suçlarlar. Diğer taraftan, aşırı isimler, yani ko-
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münist tahrikçiliği de aynı ^değerler üzerinde 
tahribat yapma gelişinde ortamı boş bulur. 

Bir kere şunu bilmek zorundayız; Anayasa 
kavramları, böyle kavramların koruyuculuğunu 
yapmak, anlamını ifade etmek hiçbir zaman 
kimsenin tekelinde değildir ve Türk öğretmeni 
bu anlamda, bu sorunlara ve bu gerçeklere sahip 
çıkacaktır ve bu gerçekleri ve değerleri anla
tacak, yayacak ve yetiştirdiği insanlara bu kişi
liği verecektir. Esasında Anayasa ve kanunla
rımız açısından öğretmenin eylemlerini ve dav
ranışlarını suç olarak görmek ve yine öğretmen
lerimizin bu meseleler üzerinde görüşlerini ifa
de etmek, toplum kalkınması, halk eğitimi ça
lışmalarında bulunmak politika da değildir. 

Değerli arkadaşlarım, politika, dar anlamda 
ve geniş anlamda diye iki kısma ayrılır. Yargı 
organları da bunu böyle tesbit etmişlerdir, Tem
yiz içtihadlarmda da bu vardır, hukuk kitapla
rında da vardır, bilim kitaplarında da vardır. 

Dar anlamda politika; bir partinin üyesi ol
mak, o partiyi iktidara getirmek için eylemli ola 
rak çalışmak, o partiyi açık olarak bildirileri ile 
ismini vererek desteklemek veya dolaylı olarak 
desteklemek. 

Geniş anlamda politika kavramı ise; her in
sanın, ister memur olsun ister olmasın, ister par
tili olsun ister olmasın, her insanın o memleke
tin meseleleri üzerinde durması, o meseleler üze
rinde görüş ifade etmesi, yazması çizmesi de bir 
anlamda politikadır; fakat geniş mânada politi
kadır. Geniş mânada politikanın hiçbir zaman 
yargı organları tarafından suç olarak, Devlet me
muru olsa dahi, tescil edildiğine şimdiye kadar 
hiçbir belgede rastlamadık. 

Sonra, sayın milletvekilleri, öğretmenleri 
onun sendikacılarını, sendika kuranları, sendi
ka yönetenleri, sendikalarına üye olanları sin-
dirnıeniin ve suçlamamın yollarını denetmek de 
yanlıştır. Bu gibi haller temelde öğretmenlik ve 
eğitimcilik müessesesini tahrilbediyor. Hiç şüp
hesiz konuşmamda açıkladığımı olaylar bir sür
tüşmemin belgeleridir. Hukuk mercilerine, Millî 
Eğitim Bakanlığımızın iddiaları ile ve öğretme
ni yıkmak için imzasız ve hattâ uydurulmuş bir
takım isnat ve suçlamalarla çıkarılan öğretmen 

-karşısında yargı organlarınca verilmiş çok ente
resan ve ders almamız lâzımgelem kararlar var
dır. Meselâ bunlardan birini açılklamak Merim: 

Bir sendikanın genel kuralumdaki bâzı dav
ranışlar politik bulunmuş, bâzı sendikacılar 
hakkında dâva açılmış. 2 . 11 . 1967 gün ve 
967/495 sayılı kararla bu hususta bakın ne den
emiş: «Kesin bir sonuca varabilmek için siyaset, 
poliıtika ve siyasi faaliyet deyimleri arasındaki 
ayrılıkların tesfoiti gerekmektedir. Şöyle ki: Ge
niş mânada politika bir memlekette iç ve dış so
runların yönetimi ile ilgilenmek şeklinde tamm-
lanabiliir. Yurdun iç ve dış sorundan toplumu 
ilgilenidiren her konuyu içine alabilecek kadar 
geniştir. Ezcümle, dış sorunu olarak Kıbrıs an
laşmazlığı, iç sorun olarak da toprak reformu, 
vergi reformu, sendikacılık ve saire gilbi konu
lar birer politika sorunu olarak ele alınabilir. 
Bütün bu konularda siyasi faaliyet dışında ka
lan teşekküllerin ve vatandaşların söz söylemek
ten ve düşüncelerini belrtmekben yasaklanabi-
leceküerini tasavvur etîmefc mJümkün değildir.» 

Karar lâyilhasındaki bir paragraf. 

Diğer taraftan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, 
Hukuk Fakültesi Dekanı; Doçent Dr. Adnan 
Güriz, Doçent Dr. Eralp Özgen adlı bilim adam
larımız aynı konularla ilgili bir meselede bilir
kişi olarak şöyle diyorlar : 

«Memleket meseleleriyle uğraşmak, bunların 
çözüm tarzlarımı arayıp göstermek, toplum ya
rarı bakımından zararlı olan hareket ve tutum
ların karşısına çıkmak, her vatandasın sıfatına 
ve görevine bakılmaksızın Anayasal hakkıdır. 
Bu yoldaki hareketleri siyasi nitelikte görüp 
cezalandırmaya kanunlarımız ve Anayasa hü
kümleri elverişli değildir.» 

Böyle kararlar ve görüşler yüzlercedir. Hem 
Anayasal haklarıdır, hem de Cumhuriyet okul
larının öğretmenleri olmak itibariyle görevleri
ne de girer, denmektedir. 

Ama burada bir gerçek ortaya çıkıyor, o 
gerçek de; Millî Eğitim hizmetlisi öğretmenin 
görevini çağımızın anlayışına göre nitelemek ve 
değerlendirmek unsurudur, kararıdır politlika. 
Öğretmeni öcü gibi göstermek, öğretmeni sapık 
ideolojilerin insanı gibi nitelemek, Müslüman 
Türkiye'nin bu değerli varlığımı dinsiz olarak 
damgalamak çok kötü bir yoldur. 

Yaptığımız incelemelerde huzurunuzda belli 
sayıda getirdiğimiz olaylarda dikkatimizi çeken 
bir niofcta da şu otauşltur: «Falan öğretmen sol
cudur, komünisttir, sosyalisttir, dinsizdir» isnat-
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lan yapılmıştır. «Falan öğretmen sendika ile, 
TÖS ile, TÖDMF ile ilgisi vardır, oraya kayıtlı-
ıdır, yöneticlidir, aktif bir elemanıdır.» Bu solcu
luk, komünistlik ve dinsizlik isnatları bilelim ki 
arkadaşlar, öğretmeni yaralamakta ve sade bir 
vatandaşın veyaihut da kasıtlı bir insanın ağzın
dan falan öğretmene karşı böyle bir sıçratma 
yapıldığı zaman, birtakım tanıklar da harekete 
geçirilmek suretiyle öğretmen hakkında tahki
kat açılmaktadır. Bulunuz komünistleri, hep be
raber onları mıahfedelim, yok edelim. Ama ulu 
orta isnatlarla Öğretmeni tedirgin etmek, .ona 
suçlamalarda, ona birtakım karalamalarda bu
lunmak kimsenin hakkı değildir. Bütün bu id
dialarla yargı organının karşısına çıkarılmış, 
tekrar söylüyorum saym milletvekilleri, bütün 
iddialarla yargı organlarının karşısına çıkartıl
mış, çıkarılmış, Bakanlıkça hakkında işlem ya
pılmış ve bu kurulu tuzaklara düşürülmüş öğ
retmenler büyük ölçüde masum insanlar olarak, 
alnı ak olarak hakkındaki isnatların yalan ol
duklarını görmüşler ve beraet etmişlerdir. Ko
münistlik isnadiyle mahkeme karşısına götürül
müş ve mahkûm olmuş bir öğretmeni Millî Eği
tim Bakanlığı karşımıza çıkaramıyacaktır. Yü
rütme durduruluyor, iptal ediliyor, takipsizlik 
kararı almıyor, yine «öğretmenler sapık ideolo
jilerin pençesindedir» sözleri, lâfları propagan
da unsuru olarak kullanılıyor. 

Saym milletvekilleri, daha önce bir rakam 
vermiştim. Bu rakama il içi ve nakledilen ve 
müracaatı gereksiz gören öğretmenleri dâhil 
değildir, demiştim. Yalnız il dışına nakledilmiş 
ve yine Bakanlık emrine alınmış, açığa alınmış 
öğretmenlerin sayısını vermiştim ve bunlar 822 
kişidir demiştim. Bunlardan 205 inde durdur
ma kararı olarak hukuk işleminin büyük ölçü
de haksızlığı olarak ortaya çıkmış, 579 tanesi 
Danıştayda dâvaları görüşülmek üzere bulun
maktadır, demiştim. îl içindeki nakillerin, bizim 
kısa bir sürede yaptığımız inceleme sonucu, sa
yıları 2 500 civarındadır, haksız olarak gördü
ğümüz. Yoksa beşbin, yedibin öğretmen vardır, 
Doğudan Batıya naklediliyor belli zamanlarda. 
Bunlar bizim söylediğimiz mevzuat içinde yapı
lan şeyler değildir. 

Saym milletvekilleri, öğretmenlerin kurduk
ları sendikaların görev ve fonksiyonları da si
yasal iktidarca yanlış yorumlanmakta ve nite-
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lendirilmektedir. Sendikal haklar Anayasa hak
kıdır. Sendikalar bu haklarını kullanmaktadır
lar. 624 sayılı Kanunla kurulmuş olan öğretmen 
sendikaları da bu haklarını elbetteki kullana
caklar ve bu haklar çerçevesi içinde faaliyet 
göstereceklerdir. 

Bilim adamlarımız 624 sayılı Sendikalar Ka
nunu ile kurulan personel sendikalarının da ge
nel sendikal kavramı içerisinde birer baskı gru-
pu olduklarını açıkça kitaplarında yazmaktalar, 
makalelerinde söylemektedirler. Anayasa 46 
ncı maddesiyle memura sendika kurma hakkı 
nı tanımış ve 624 sayılı Kanun da bu hakkı dü
zenlemiştir. Demokrasi denilen düzen, toplum
da bütün menfaatlerin örgütlenerek Devlet yö
netiminde etkili olabileceği düzendir. Bu, de
mokratik rejimlerin vazgeçilmez şartı ve gere
ğidir. Kişi çağdaş toplumda yalnız değildir. 
Kendisiyle ortak çıkarları olan kişilerle bir 
grup meydana getirir. Kişiler hak ve özgürlük
lerini, dayanıştığı bu grup aracılığı ile savunur
lar. Toplumun plüralist bir yapıya sahibolması 
dolayısiyle var olan bu grupların, Devlet ikti
darının keyfî olarak kullanılması tehlikesine 
karşı kontrol edici bir fonksiyonları vardır. 
özgürlüklerin korunması, bütün menfaatlerin 
Devlet yönetiminde etkili olması bu grupların 
özellikle sendikaların teminatlı bir rejim içinde 
serbestçe faaliyette bulunmalarını zorunlu kı
lar. Bağımsız sendikacılık demokrasinin en 
önemli güvencelerindendir. Bağımsızlığın bir 
şartı da sendika yöneticilerinin baskı ve teh
dit altında bulunmamasıdır. Sendikalar yalnız 
mevcut hakların koruyucusu değil, aynı zaman
da kazanılacak hakların da bir aracıdır. Bu 
yönden sendikacılığa vurulan darbe demokrasi
nin gelişimine ve çalışanların ilerde daha iyi 
bir statüye kavuşturulmalarına da indirilen bir 
darbedir. Sendikaların amaçlarına uygun bir 
fonksiyon sahibolmaları, yurt politikası üzerin
de söz sahibi olmalarına bağlı ve bununla müm
kündür. Bu nedenledir ki, demokratik rejim
lerde sendikalara ve diğer menfaat gruplarına 
baskı grupları adı verilmiştir. Batılıların 
Pressure groups dedikleri bu baskı grupu bir 
ölçüde aynı meslek insanının bir arada kendi 
menfaatlerini korurken, memleket menfaatle
rinin üzerinde de aydınlatıcı, uyarıcı faaliyet
lerde bulunması anlamına gelmektedir. 
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Şimdi birtakım öğretim üyeleri ve bilim 
adamlarımız bu konuda gerçekten bilmemiz lâ-
zımgelen fikirler ve düşünceler söylemişlerdir. 
Meselâ, Dr. Rüçhan Işık, sendika hakları konu
sunda 1962 yılında basılan bir kitabında şöyle 
demektedir : «Demokrasinin çok sayıda tanım
ları içinde bir tanesi de onun müesseseler reji
mi olduğunu ifade edenidir. Bu müesseseler için
de sendikaların sistemin varlığı sebebi olan hür
riyet rejimi içinde ne sendika hakkının o kadar 
özel bir durumu vardır ki, bir devletin sendi
kalara tanıidlğı haklar o ülkede yürütülen siya
si ve ekonomik rejimi tesbit etmemize imkân 
verir. Meslekî alanda birleşme, zamanımızın 
devletlerinin hemen hemen hepsi tarafından ka
bul edilmiştir. Büyük sayıda Anayasa birleş
me hakkını temel bir insan hakkı olarak naza
rı itibara almakta, yeni Anayasalar daha da 
ileri gidip, özel olarak sendika kurma hakkına 
yer vermektedirler.» 

Yine bir öğretim üyesi Rona Aybar, «Baskı 
Grupları» başlıklı makalesinde, «Baskı grupu 
(pressure group) son 35 yıl içinde kullanılma
ya başlanan bir terimdir. Baskı grupu deyi
mini ilk alarak 1925 yılında Waşington'da gaze
teler ortaya atmışlardır. Baskı grupları, ka
mu görevi yapanlar üzerine baskı yaparak ken
di menfaatlerine ve memleketin menfaatlerine 
uygun kanunların yapılmasına, kararların 
alınmasına çalışırlar, isteklerini gerçekleştir
mek için çeşitli başvurdukları metotlar vardır.» 

Sayın Prof. Nermin Abadan, «Devlet İda
resinde Basıla Grupları» başlıklı makalesinde, 
«Devlet siyasetinin oluş ve işleyişi bir üçgene 
benzer. Bu üçgenin bir köşesinde yasama or
ganı, ikinci köşesinde Devlet bürokrasisi, 
üçüncü köşesinde de baskı grupları vardır. Bu 
üçgende baskı grupları nitelikleri gereğince 
temsil ettikleri menfaatin savunucusu olmakla 
birlikte Devlet bürokrasisini aydınlatarak aynı 
zamanda bir kamu hizmeti görmektedirler.» 

Saym Profesör Cahit Talaş, «içtimai İkti
sat» adlı yazısında da baskı grupları için, sen
dikalar için şöyle demektedir: 

«Demokratik rejimlerde sendikal eylem re
jimin vazgeçilmez şartıdır. Sendikaların temi
natı kanunun ve mahkemelerin himıayesindedir. 
icra kuvveti ve bu meyanda davalı Bakanlık 
her hangi bir konuda, her hangi bir unsur kar
şısında muhatabolarak sendikayı alır.» 

Sayın milletvekilleri, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve onun siyasal so

rumlusu Türk eğitim ailesinin görev ve fonksi
yonlarını yanlış değerlendirmektedir. Sendikal 
faaliyetler üzerinde Anayasanın ve kanunların 
verdiği hakların karşısında bir hukuk dışı ey
lemde bulunmakta, Türk millî eğitiminin amaç
larının kavram ve kapsamını bu amaç
lara uygun değerlendirememektödir. Bu amaç
lara uygun görev yapan eğitimciler tedirgin 
olmaktadır. Uyguladığı politika ile öğret
menlerin örgütlenme ve görev eylemleri ara
sında açık bir çelişme gözükmektedir. Bu ko
nuda öğretmen topluluğunun huzura kavuşma
sı için olaylar, işlemler, eylemler ve davranışlar 
"hakkında Yüce Meclisimizin bilgi edinmesi lâ
zımdır. Bilgi edinmesi lâzımıdır ki, tedbirler 
getirebilelim ve Türk öğretmenlerine ataları
mızdan bu yana görülen saygı ortamını hiçbir 
politik çıkara sapmadan sağlayabilelim. 

Milletimizin gözbebeği olan Türk öğretme
nine, yetiştirdiği ve yetiştireceği insan unsu
runa değerler katmak için alın teri, göz nuru 
döken Türk öğretmenine burada saygılar da 
sunaraJk, insan unsurunu dokuyan, bezeyen ve 
değerlendiren Türk Millî Eğitim ailesine bu hu
zuru vermek için bu çelişkenlikleri bilmek lâ-
zımgeldîğini ifade ederek ve bu araştırmanın 
mutlak yapılması zorunluğuna inanarak Yüce 
Meclisi saygılarla selâmlarım. (0. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, söz sırası 
grup adına sizde. Konuşmanız acaba ne ka
dar devam edecek efendim? 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Sayın Balkan, sataşma olduğu için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne sataşması efendim? 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Biraz evvel gülmem münasebetiyle sayın hatip 
şahsıma sataşmada bulundu. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok böyle bir şey efendim. 
Lütfen müsaade edin de evvelâ şu meseleyi hal
ledelim, konuşmalardan sonra da bunu nazara 
alalım efendim. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) 
Direniyorum efendim. 



M. Meclisi B : 39 29 . 1 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Sataşma yok demedim ki, dire
niyorum, diyorsunuz, istirham ederim; sonra 
halledelim dedim efendim. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) 
— Bugünkü konuşmanın sonunda değil mi, Sa
yın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, acele etmeyin, sıra
sı gelen hatiple bir hususu tesbit etmek duru
mundayım. 

Sayın Ataöv, grup adına sıra sizin, konuş
manız ne kadar sürecek? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İrticalen ko
nuşacağım, dokümanlar var, onları da ortaya 
koyacağım. 

BAŞKAN — Tahmini olarak, şöyle vasati 
ne kadar sürebilir? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 1,5 saat ka
dar sürer. 

BAŞKAN — Ben yarım saat sonra sözünüzü 
kesmek durumundayım. (A. P. sıralarından, 
«önerge var» sesleri) yok böyle bir önerge efen
dim. 35 dakika var, arkadaşım sözünün kesil
mesini istemiyorsa, onu kendisine arz ediyorum, 
müsaade edin. Kaç dakika olduğunun önümde
ki saate göre ben farkındayim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, ben sözümün yanda kesilmesini istemi
yorum. 

BAŞKAN — istemiyorsunuz. Şu halde size 
söz vermiyeceğim, ondan sonraki hatibe de at-
layamam, bunu burada kesmek mecburiyetinde
yim. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) 
— Şu halde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, istir
ham edeceğim. 

Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, saat 7 ye kadar konuşacağım. 
BAŞKAN — Demin aksini söylediniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclisin me
saisine sekte vermeden ve gelecek Çarşamba za
mandan tasarruf etmek gayesiyle, murakabe 
vazifesine daha çok fırsat vermek için konuşa
cağım. 

BAŞKAN — 7 de sözünüzü keserim efen
dim. önerge gelse de bir başka arkadaşımın 
Başkanlık Divanına çıkması için, ara vereceğim, 
onu da söyliyeyim. 

Buyurun. 

I TURHAN BÎLalN (Erzurum) — Sayın Baş-
I kan, arkadaşın hakkı müktesebi. Müsaade eder

seniz usul hakkında bir maruzatta bulunacağım. 
I BAŞKAN — Ne bakımdan efendim? 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Arkadaşı
mızın bir hakkının ihlâl olmaması için; aynı 
celsede konuşması bahis konusu, size sataşma 
iddiasında bulundu. 

BAŞKAN — Ne oldu? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sataşma 
itirazına bilâhara bakacağım dediniz, arkadaşı
mıza 19 a kadar söz verdiniz, 19 da keseceğim 
dediniz. Arkadaşımızın sataşma iddiası aynı cel
sede bir karara bağlanacak mı? Yani bir sa
taşma olup olmadığını tesbit edip bize, yahut 
da arkadaşımıza rey hakkı kullandırabilecek 
misiniz? 

[ BAŞKAN — Saat 19 da o meseleyi düşünü
rüz efendim. 

Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 

(Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, çok eski tarihlerde Yüce Meclise verilmiş 

I olan bir Meclis araştırması önergesinin müzake-
I resine devam ediyoruz. Bu konu Yüce Mec-
I lisin, Türk öğretmeninin ve Türk efkârının ya

bancısı olduğu bir konu değildir. Bundan üq 
sene evvel Senatoda yine 9 tabiî senatör tara
fından bu konu Senatoya araştırma halinde ge
tirilmiş, orada cevaplar verilmiş ve bu cevap
lar Senato zabıtlarına tescil edilmiştir. 

Bu konu, Yüce Meclisin bundan önceki dö
nemlerinde İşçi Partisi tarafından bir gensoru 
halinde Meclis huzuruna getirilmiş, Sayın Or-

I han Dengiz tarafından bu kürsüde cevaplandı-
I rılmış ve Meclisin oylan ile karara bağlanmış

tır. 
Bu konu, Adalet Partisi iktidara geçtiği gün-

[ den beri her bütçede, Bütçe Komisyonunda, Se
natoda, Meclis Umumi Heyetlerinde dile geti-

l rilmiş ve hepsi de cevaplarını alarak Meclis za-
I bıtlanna intikal etmiştir. 

Bu konunun şu anda Yüce Meclisin huzuru
na gelmesinin bâzı sebepleri vardır. Türkiye'de 

| 67 vali vardır, bir iktidar bir kararname ile bu
nun 50 tanesinin yerini değiştirir, bir kısmını 
merkeze alır, icrasını ifa eder, hiçbir validen 
ıes çıkmaz, bu Meclis içerisnide valilik yapan 

I hiçbir milletvekilinden ses çıkmaz. Bu memle-
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kette 800 000 memur yardır, bunların bir çokları 
kendi kademeleri tarafından çeşitli vesilelerle 
nakledilir, hiçbirisi bu şekilde istismar konusu 
olmaz, ama, bu memlekette bir öğretmenler 
kütlesi vardır, yüzde 95 i faziletli, namuslu, ah
lâklı, vatanperver kişilerdir, bunların içerisin
deki yüzde 5 ideolojisi sapık, delillerle tesbit 
edilmiş kişilerin avukatları, sanki burada 
125 000 öğretmeni temsil ediyormuş gibi cad-
ielerde, sakaklarda, basında, orada burada fer
yadı figan etmektedir. Arkadaşlar bu kisve 
düşürülmeli ve Türk öğretmeninin nerede oldu
ğu, kimin elinde bulunduğu artık meydana çık
malıdır. 

Arkadaşlar, üzerinde en fazla durulan sen
dika teşkilâtı veya federasyon teşkilâtı huzuru
nuzda sanki bir baskının, bir tehdidin altın
da gibi gösteriliyor. Hayır. Niçin Hususi Mu
hasebe Memurları Sendikası, niçin Maliye Me
murları Sendikası, niçin Dahiliye Memurları 
Sendikası aynı tehditle itham edilmiyor da, ne
den îlk - Sen; îlkokul öğretmenleri Sendikası 
tehdidedilmiyor da, neden TÖS mevzu edili
yor? Arkadaşlar, TÖS bugün Türkiye'de siyasi 
bir partinin şubesi halinde çalışmaktadır, onun 
için onun müdafaası yapılıyor, onun için itham 
altındadır. Türkiye'de TÖS kanunların kendisi
ne verdiği yetkiyi, nizamların kendisine verdiği 
yetkiyi, sendikal hakların kendisine verdiği yet
kiyi aşmış ve memüeketin nizamına, memleketin 
huzuruna, memleketin kanunlarına karşı gelmiş 
ve memlekette bir anarşi yolu açmıştır. TÖS 
derken, TÖS ün içerisinde öğretmen olduğu için 
bulunanlardan bahsetmiyorum. TÖS ü idare 
edenlerden bahsediyorum. TÖS ü kimlerin idare 
ettiğini, TÖS ün başında bulunanların hangi su
çun suçlusu olduğunu size buradan delillerle ve
receğim. 

Yaflnız, aziz arkadaşlarım, huzurunuza çıkar
ken dosyalarla çıkmıyorum. Çünkü ben iktidar 
partisinin grup sözcüsü olarak, iktidarda bulun
duğum halde Devletin arşivlerine elimi atmış, 
orada casuslar tutan, orada malûmat toplıyan, 
orada dedikodu yapan insanlar aramıyorum. 
Ben huzurunuza, Büyük Millet Meclisinin zabıt
ları ile geldim, deflilleri bu zabıtların içerisinde
ki sayfalardan vereceğim. 

Eğer Hükümet arşivlerine girer, oraya elini 
atar, oradan yalan yanlış haberler alır; eğer tek 

taraflı olarak bir sendikanın dosyalarının içerisi
ne girer, oradan onların görüşüne malûmat top
lar, burada tek taraflı olarak beyanda bulunur
sak o zaman vazifemizi yapmamış oluruz, o za
man Türk öğretmenini Türk Meclisinin, Türk 
Hükümetinin, Türk Milletinin kötü bir durum
da gördüğünün delilini vermiş oluruz. Türk öğ
retmenini o sakîm görüşten, o tehlikeli görüşten, 
o çirkin takdimden tenzih ediyorum. 

Ben, evvelâ grupumun sözcüsü olarak, isa
betli bir tesadüf; ben öğretmenim, ben o kütle
nin içerisinden geliyorum. Ben 1950 den evvel 
işkencenin ne demek oflduğunu, ıstırabın ne de
mek olduğunu, öğretmene baskının nasıl yapıl
dığını, hak ve hürriyetin ne olduğunu, düşünce 
hürriyetinin, yazma hürriyetinin, konuşma hür
riyetinin nasıl tatbik edildiğini nefsinde bilen 
bir insanım. 1950 den evvel ben Demokrat Par
tiye yakın bir matbaanın yakınında öğretmenlik 
yaptığım zaman; Demokrat Partiye yakın bir 
gazetenin yakınında çalışması mahzurludur, ge
rekçesi ile okulu değiştirilmiş adamım. Ben, gru
pumun sözcüsü olarak, Demokrat Partiye men
sup bir arkadaşımın gazetesine gitme hürriye
tinden mahrum, ona göndereceğim yazıyı iki 
ekmek diliminin arasında, sef ertasının içerisinde 
sanki yemek yolluyormuş gibi göndermek sure
tiyle bugünlere gelmiş adamım. Grupumun söz
cüsü olarak bunu duyarak, nefsinde acı hissede
rek, şu anda tüyleri diken diken olmuş o feda
kâr Türk öğretmeninin, o eski Türk muallimi
nin ıstıraplarını duyan bir insan olarak huzuru
nuzda bulunuyorum. Bugünkü öğretmenin, Ba
kanını yuhaladığı, umum müdürüne kafa tuttu
ğu, gazetelerde bağırmalar, bildiriler yayınla
dığı, sokaklarda yürüdüğü, anarşiyi tahrik et
tiği, âmirlerini tahkir ettiği ve bu kadar geniş 
hürriyetler içerisinde sınıfında hâlâ oturduğunu 
gören bir insan olarak söylüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; öğretmen kıyımı deni
yor. Türkiye'de öğretmen kıyımı şayet olmuşsa 
bizden önceki iktidarlar zamanında olmuştur. 
A. P. iktidarında öğretmen kıyımı olmamıştır. 

A. P. nin Millî Eğitim bakanları kadar, öğ
retmen konusunda bu kürsüye çıkıp da hesap 
vermiş, 1961 den beri bakanlık yapmış tek ar
kadaş göstermek mümkün değildir. Eğer Gü
ven Partisi sıralarının içerisinde muhterem ho
camız eski C. H. P. Millî Eğitim Bakanı Şevket 

^-611 — 



M. Meclisi B : 39 29 . 1 . 1969 O : 1 

Raşit Hatipoğüu olsaydı, şahadetine müracaat 
edecektim. C. H. P. Hükümetleri zamanında 
Millî Eğitim Bakanlığı yapan Sayın Şevket Ra
şit Hatipoğlu, şu koridorlarda bizleri bulmuştu; 
arkadaşlar nereye gidiyor bu memleket, Tür
kiye öğretmenler Federasyonu sokakta bugün 
yürüyüş yapıyormuş dedi. O gün Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi konuşuluyordu burada. So
kakta da O. H. P. li milletvekilinin başkanlığını 
yaptığı Türkiye öğretmenler Federasyonu 0. 
H. P. Hükümetine karşı bir anarşi havası içeri
sinde, şimdi 15 Şubatta yapacağı ve biraz evvel 
İşçi Partisi Sözcüsünün ilân ettiği yürüyüşü o 
zaman da tekrar etmişti. O zaman A. P. Grupu-
nun sözcüsü değerli arkadaşım Ahmet Nihat 
Akay'dı. 3u kürsüye çıktı dedi ki : 

«Biz muhalefet partisi grupu olarak, mem
lekette Türk çocuğunu yetiştirecek, memlekette 
ahlâkı aşılıyacak, fazileti aşılıyacak vatanper
ver, milliyetperver gençliği yetiştirecek olan öğ
retmenlerin sokağa dökülmesi karşısında, grup 
olarak bütün gücümüzle beraber C. H. P. li Sa
yın Millî Eğitim Bakanının yanında ve yardı-
mındayız.» Zabıtlarda vardır. O zaman bu Mec
liste grupu bulunan beş tane siyasi partinin 
grup sözcüleri aynı sözü tekrar etmişler ve Türk 
çok partili siyasi hayatı devrimde ilk defa bir 
Millî Eğitimi Bakanının etrafımda Yüce Parlâ
mento bMeştmişti. Kime ıkaırşı birleşmişti? O ik
tidara mensup bir mdDeit/vekiTinin genel başkan
lığını yaptığı ve öğretmenleri anarşiye götüren 
Türkiye öğretmenler Federasyonunun davranışı
ma karşı birleşmişlti. İşte o birleşme Sayın Şevket 
Raşilt Hatipoğlu'nun başının yenmesine ve onun 
yerinıe, TÖS ün tasvübiyle Öğretmenler Federas
yonunun tasvibi ile yeni bir bakanın gelmesine 
vesile olmuştu. 

Arkadaşlar; bunlar tarihtir. O TÖS ün za
bıtlarımdan değil, Meclisin zabıtlarımdan misal 
veriyorum. Bu değerli arkadaşım, biraz evvel 
buradan konuşan değerli arkadaşım da o zaman 
bâzı davranışları yüzünden çok tenkid ettiği, bu
gün bağlı bulunduğu Hükümetin Bakanı ta
rafından vekâlet emrine alınmıştı, işte, Bakan
lık enirine almanlar, kendi iktidarları zamanın
da mefiLslerinıdeki acıyı hissedip, onu bugünkü 
iktidara yüklenıetmıeli'dirler. Niçin Bakanlık em
rine alındığının o zamanM gerekçelerini, bugün
kü gerekçelerle bMeştirmelMirler. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben 
Bakanlık emrine alınmadım. D. P. zamanında 
alındımı, eskidir o... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De

vamla) — Karteksin burada, okuruz şimdi. Kar-
teksin burada... («Başka Bakan zamanımda ol
muştur.» sesi) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizim 
de dosyanızı okuruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyim efendim, 
lûltfıen müdahale ettaıeyin. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarım; bakanlık em
rine alınmuak; Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
alınır... 

BAŞKAN — Karşılıklı komuşmuyahm lütfen. 
Sayın hatip, siz buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; A. P. İkti
darı öğretmeme karşı değildir. A. P. iktidarı, 
öğretmene musallat olmuş, öğretmenim kutsal 
şahsiyetini siyasi hırs ve emeHerime vasıta eden, 
öğretmeni siyasi amaçları içtin haris menfaatleri 
uğruna kullanmak istiyen, öğretmemin temiz vic
danına ve onun mukaddes okul çatısı altına çir
kin politikayı sokmak istiyen bâzı muhterislere 
karşıdır. A. P. iktidarı, Türk öğretmenini bütün 
şaibelerden daima tenzih etmiştir, tenzih etme
ye devam edecektir, ama öğretmeni Adalet Par
tisine karşı göstermek suretiyle, eğer öğretmen
den birşeyler beklemek istiyemler varsa yalan
cımın mumu yatsıya kadar yamar, mumlarınım 
sönmek üzere bulunduğumu ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; yü^imlerin üstündeki bir 
kütlenin içerisinde kanun ve nizamlara aykırı 
hareket etmiş olanlar cezalanırsa, bumdan dolayı 
hükümetler lananmaz; kanun ve nizamlara kar
şı olanları cezalamıyam hükümetler kınanır ve 
sigaya çekilir. Biz A. P. grupu olarak bâzı ko
nularda kendi Hükümetimizi siygaya çekmeye 
devam edeceğiz. Niçin bu memlekette, Kuyucak 
ilköğretim Müdürünün müdürlük vazifesini 
uzun müddet devam ettirmiştir diye Millî Eği
tim Bakanımdan ben şimdi sual soracağım huzu
runuzda. Kuyucak ilköğretim Müdürü C. H. P. 
li bir milletvekilimin kardeşidir. Kuyucak ilköğ
retim Müdürü; o zamanın Millî Eğitim Bakanı 
Sayın öktem'in Özel Kalem Müdürü bulunan ve 
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra miüfettişliğe inıti-
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kal 6den değerli bir arkadaşımızın teftişi sonun
da, derhal oradan alınması gerektiğine dair Ba
kanlık müfettişinin fezlekesine rağmen vazifesi 
başında tutulmaya devanı edilmiştir. Niçin edil
miştir? Sayın Balkan bunun hesabını versin. 

Arkadaşlar, biz A. P. liler olarak hiç kimse
nin akrabasının bir yere gelmesine, (kardeşinin 
bir makamda oturmasına karşı değiliz. Nasıl-
ki, Gaziantep'te bir A. P. linin hanımının bir 
dkula müdür yapılmasını soru sahibi kmamışsa, 
ben de kınamadan bir gerçeği ortaya koyuyo
rum. Şimdi huzurunuza sayın bakan geldiği za
man, Kuyucak İlköğretim Müdürü hakkında 
verilmiş olan müfettiş fezlekesinden bahseder 
ve onu orada tutuşunun gerekçelerini söyler, 
ondan sonra mesele aydınlanır. Yani o millet
vekilinin (kardeşi olduğu için Kuyucak İlköğre
tim Müdürü oradan alınmış değildir sayın so
ru sahibinin söylediğine göre. Oradan bir mü
fettişin fezlekesine dayanılarak alınmıştır ve 
geç alınmıştır, ânında alınmamıştır. 

Arkadaşlar, şimdi muhterem arkadaşımız 
konuşmalarında; iktidar, A, B, C, öğreten öğ
retmen istiyor memleket sorunlarına eğilen öğ
retmene tahammülü yoktur, onu istemiyor gibi 
lâflar etti. A. P. Grupu ve ona dayalı olan Hü
kümet; Türkiye'de Türk milliyetçiliğini, Türk 
örf ve âdetlerini, Türk ananelerini, Türk ahlâ
kını esas alıp, faziletli Büyük Türk Milletine 
mensubolmanın gururu içerisinde Türk çocuk
larını kanunların, yönetmeliklerin ve program
ların çerçevesi içerisinde okutulup yetiştirilme
sini istiyor. A. P. Grupu, öğretmenlerin kendi
lerini ilgilendirmiyen meselelere burnunu sok
masını istemiyor. 

«Efendim, bir öğretmen toprak kanunundan 
bahsetmiyecek mi?.. Petrol kanunundan bah-
setmiyecek mi?..» Ne münasebet; öğretmen bü
tün yurt sorunlarına inecektir. 

Ancak, bir tanesine bakalım şimdi, zabıtlar
dan okuyorum, her hangi bir derneğin dosya
sından değil. 

Sayın İbrahim Öktem hakkında verilmiş 
olan bir gensoru dolayısiyle geçen dönem, ya
ni 1965 den önceki dönem, yine benim tarafım
dan Yüce Meclis huzurunda yapılmış olan bir 
konuşmada ortaya atılan olay. 

Polatlı'da bir ortaokul öğretmeni, sınıfta 
yurttaşlık bilgisi dersinde ikinci sınıf çocuk

larına İG sual sorar. Sorduğu suallerle bir ba
kalım : 

«Türkiye'de toprak dağıtımı var mıdır? 
Bu düzen değişmeli midir? 
Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, ekonomi 

düzenleri hakkında bilgilerinizi genişletip, geri 
kalmîş- toplumlara bunlardan en yararlısının 
hangisi olduğunu yazınız. 

Emekçilerimiz haklarını alabiliyor mu? 
Üretim gücüne göre millî gelirden yararlan

ma ne demektir? 
İlerici ve gerici tutamun özelliklerini yazı

nız. 
Yurdumuzda sınıf ayırımı var mıdır? 
Toplumların doğal tarihî gelişimi durduru

labilir mi?» 
16 sualden bir kısmı, bu, ortaokulun ikinci 

sınıf çocuklanna soruluyor. 
Arkadaşlar, düzen değişikliği bu gensoru 

konuşulurken daha bu meclislerde konuşulmu
yordu, ama düzen değişikliğini daha o zaman 
o bakir kafalara soysuz zihniyetler, şımarık ve 
bâzı kendini bilmaz ideolojisi sapık kişiler, o 
(küçücük çocukların beyinlerine o zaman akıt
maya başlamışlardı. 

Şimdi; A, B, C öğretilmesini istemiyoruz, 
ama ' çocuklarımıza «izm» leri, çocuklarımıza 
düzen değişikliğini öğretmek suretiyle kendi 
hükümeti, kendi milleti, kendi devleti, kendi 
vatanını karalamak, onu kötü göstermek, ona 
tarihine küstürmek, onu milletine sövdürmek 
gibi ahlâksız bir davranışı da reddediyoruz. 

Arkadaşlar, sayın takrir sahibi; TÖS politi
ka yapmamıştır mahkemenin ilâmı ile sabit
tir, dedi. Mahkemeler ilâmlarını bir hâdise üze
rine verirler. O hâdisede politika yapmamış 
olabilirsin, ama ben size TÖS ün ve öğretmen
ler Federasyonunun politika yaptığını ve içeri
sine politika girdiğini C. H. P. nin sayın Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in Eskişehir öğ
retmenler toplantısındaki konuşması içerisinde 
verebilirim. 

Eskişehir toplantısına iştirak eden öğret
menler - orada Eskişehir valisi de bulunmakta
dır ve bu konuşmaların teypinde vardır - bir 
kısmı konuşsun bakan diyor, bir kısmı yuhalı
yor, konuşmasın diyor, neticede sayın bakan 
konuşma için müsaade istiyor, bakanın konuş
ması oya sunuluyor, lütfen kabul ediliyor, yuh 
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ve alkış sesleri arasında C. H, P. li Millî Eği
tim Bakanı, Türk öğretmenlerinin Eskişehir 
toplantısında kürsüye çıkıyor; «Arkadaşlar, 
teşkilâtınızla 'beraberim, ama içinize politika 
soktular» diyor. Bu sözler zabıtlarda vardır. 
Gensoru münasebetiyle burada Öğretmenler 
Federasyonunun küçük broşüründen okunmak 
suretiyle benim tarafımdan dile getirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarını, bu öğretmen dernekleri
nin içerisine politikanın girdiğinin en büyük 
delili. Şimdi sayın soru sahibi dedi ki: «Kara
bük Milliyetçi öğretmenler Derneği, burada 
TÖS cüler kucaklaştı diye ihbar etmiş» yanlış 
anlamadımsa. Arkadaşlar, buna ne lüzum var. 
Türkiye öğretmenler Federasyonunda politika 
yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bugün der
nek elinizdedir, açarsınız dosyaları; bu dernek
ten bütün okullara gönderilmiş olan tamimle
rin hepsinin altında C. H. P. Milletvekili Şük
rü Koç adı yazılıdır. Aynen böyle; O. H. P. Mil
letvekili Üükrü Koç... 

Yine o gensoru sırasında Sayın Saadet Ev
ren Kaçar'm, Yüce Meclisin huzurunda yapmış 
olduğu bir konuşma sırasında - zabıtlarda var
dır, yani bu federasyonun politika yapıp yap
madığı konuşuluyor - Saadet Evren hanım kür
süden şöyle diyor; «Federasyonun politika ya
pıp yapmadığını aramaya ne hacet; Federas
yonun Genel Başkanı Şükrü Koç bir yazı yaza
rak diyor ki, Federasyon Başkanı olarak ben 
C. H. P. liyim, öğretmenlerin hepsi C. H. P. sem
patizanıdır, federasyon idarecileri de C. H. P. 
lidir...» Meclis zabıtları beyler, bir dernekten 
gelmiş dosya değil, Meclis zabıtları, oradan oku
yorum. 

Şimdi, bir sabık iktidar bakanı kalkıyor, 
derneğinizle, teşkilâtınızla beraberim, ama içini
ze politika soktular, diyor. Dterneğin Başkanı 
C. H. P. Milletvekilidir, bütün tamimlerinin al
tında O. H. P. Aydın Milletvekili Şükrü Koç 
yasıyor. Ondan sonra yası yozıyor; ben O. H. P. 
liyim, öğretmenler O. H. P. sempatizanıdır, fede
rasyonumuzun idarecileri de 0. H. P. lidir, di
yor. Ondan sonra da, arkadaşımız kalkıyor 
TÖS ün politika yapmadığı mahkeme ilâmı 
ile sabit olmuştur, diyor. Arkadaşlar, mahkeme 
ilâmı, bu ikrarın, bu Meclis zabıtlarının yanın
da yalnız o hâdiseyle ilgilidir, umumi tutum 
yönünden mahkeme ilâmı o federasyonun, o 

TÖS ün bütün tutumu ile ilgili değildir, işte 
ikrarlar, işte gerçekler... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunun 
da mahkeme ilâmı var, grup adına söz alıp izah 
edeceğiz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Mahkeme ilâmları bizim lehimize oldu 
mu hiç muteber değil, sizin lehinize oldu mu; 
bağımsız Türk hâkiminin kararıdır, hürmet 
edin.. 

Şimdi, arkadaşımızın biri buradan seslendi, 
dedi İd, «Allah Allah, bütün dosyalar 0. H. P. 
nin bir idarecisinin elinde. Acaba bu dosyalan 
nereden, nasıl almışlar?» Ben de biraz evvel Sa
yın Bakana dedim ki: «Sayın Bakan, benim vi
lâyetimle ilgili bir dosya vardı. O dosyanın içe
risinde bir gazete olacak.» 

Çünkü vilâyette gazete neşredildi, gazetede 
okudum, fakat buraya böyle bu meselenin gele
ceğini bilmediğim için gazeteyi yanıma alma
dım. 

«Orada bir dosya olacak, o dosyanın içerisin
deki gazetede oradaki TÖS Başkanı diyor ki; 
fBiz politikanın içerisindeyiz. Bizi politikanın 
dısıarısmda farzedenler aldanıyorlar. Biz büyük 
idealimiz uğruna mücadele ediyoruz, biz büyük 
iktidarın peşindeyiz.) diyor. Antalya'daki yedi 
öğretmen dosyasını açınız, içerisinden T. i. P. 
nin organı olan Hür Ses Gazetesinin ikinci say
fasında TÖS Başkanının yazılarını okuyunuz.» 

Yani, bilgi dosyalarını yargı organlarından 
aldık, diyor. Bu yargı organlarının da vazife
leri karar vermek, tahkikat yapmak mıdır, dos-
valarm birer suretini hazırlayıp, Sayın Hayret
tin Uysal, C. H. P. nin arşiv bürosuna tevdi et
mek midir, bunu da anlıyamadım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yargı 
organlarından aldım demedim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Oradan böyle not almışım, yargı or
ganlarından aldım, dediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yargı 
organlarından aldık demedim, yargı organları
nın kararı dedim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Evet, olabilir, yanlış anlama ola
rak kabul ediniz. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye öğret
menler Federasyonu, öğretmenlerin direnme, 
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organı mıdır? Türk öğretmeni bu federasyon 
gibi mi düşünüyor? Bu federasyonun vazifesi, 
Türkiye'deki bütün dernekleri toplayıp da ge
riciliğe karşı savaş yapmak mıdır? Meclis 
zabıtlarında; şahit Tahsin Banguoğlu, şahit 
Mehmet özgüneş... ikisi de bizim partiden de
ğil. Birisi sizin o Kurucu Meclis, işte ihtilâlci, 
artık ne derseniz deyin, darbeci, ihtilâlci o ar
kadaşımız orada bulunuyor. 33 tane derneği 
Kızılaym salonuna davet eder, Türkiye öğ
retmenler Federasyonu, orada gericiliğe karşı 
savaş açacaktır. Toplanırlar, dernek temsilci
leri gelir. Yüksek öğrenim Gençliği Atatürk
çüler Derneği Başkanı kalkar, der ki : «Bey
ler, bu gündemin içerisinde gericiler, yobaz
larla mücadele var, ama komünistlerle müca
dele yok. Mademki Türkiye'yi bu aşın cereyan
lara karşı koruyacağız, gündeme komünist
lerle de mücadeleyi alalım.» O zaman kalkar
lar derler ki; «Mevzuumuz, komünizm mevzuu 
değil.» Ya mevzuumuz ne? Mevzuumuz geri
cilik. 

Ne olmuş? iki vatandaşımız Kuranı Kerim 
okumuş, üç vatandaşımız imam - Hatip oku
luna gitmiş, dört vatandaşımız sakal bırakmış... 
Bunlar gerici, bunlarla mücadele edeceğiz, ama 
Bizim Radyonun her gün, Türkiye'nin tek ku
ruluşu TÖS'tür, Türkiye'nin en büyük örgütü 
öğretmenler Federasyonudur, Türkiye'nin güç
leri bu kuruluşun içinde toplanmıştır, diye 
yaptığı methü senaları ve komünistlerle mü
cadeleyi buraya almıyacağız. 

işte, o toplantının başkanlığını yapan Sayın 
Tahsin Banguoğlu, o zaman Edirne Senatörü 
olarak demiştir ki : «Arkadaşlar, ben buraya 
tek taraflı mücadele için gelmedim. Ben böy
le bir toplantıya başkanlık edemem.» Ve sa
lonu terk etmiştir. Arkasından Sayın Mehmet 
özgüneş kalkmıştır; «Evet, ben de bunun için 
gelmedim, komünistlerle de mücadele şarttır.» 
demiştir, o da terk etmiştir. Bir kısım dernek
ler daha terk ettikten sonra, geriye kalan Tür
kiye öğretmenler Federasyonunun getirdiği in
sanlar, orada şöyle bir müzakere yapmışlardır; 
zabıtlardan... 

Ondan evvel, bu mahut ve genel başkanı 
C. H. P. li Milletvekili olan bu federasyon, Ni
yazi Berker'in, o meşhur komünistin karısı bir 
lıanun var Amerika'da, onu getiriyor, Tonguç-

un anma gününü yapıyor, Tonguç'un anma 
gününde ona bir konferans verdiriyor, o ko
münistin karısına. 

Şimdi, Atatürk ilkeleri... Hani bir şey olu
verdi mi, Muhterem ve Aziz Atatürk, ruhu 
şâdolasıca Atatürk, şu memlekette kıpkızıl ko
münistlere bile kalkan olarak kullanılıyor da 
içim yanıyor. Vallahi billahi, gayet açık söy
lüyorum, gayet açık söylüyorum, Kalkıyor, o 
öğretmenlerin Atatürk'ü temsil ettiğini, Atatürk 
ilkeleri içinde bulunduğunu iddia eden muh
terem federasyon ve öğretmenlerin o büyük 
avukatları onu çağırıyorlar. O da şöyle bir 
konferans veriyor, Tonguç'u anma gününde : 

«Atatürk, başlangıçta sosyalizm amacına 
doğru oldukça müsait bir durumu yaratmaya 
muvaffak olmuştur.» 

Bu, kadının, komünist kadının beyanı. 
«Fakat, Türk Milleti Rus halkı kadar 

uyanık olmadığından ve Türkiye'de yeter sa
yıda işçi bulunmadığından sonraları bu he
deften vazgeçmiştir.» 

Neredesiniz Atatürk'çüler, neredesiniz? 
Atatürk'çü Türk öğretmeni!... Avukatlığını 
yapan insanların, başına, Atatürk düşmanı bu 
kızıl rezilleri getirip konferans verdirmesine 
karşı nasıl susuyorsun benim sevgili idealist 
vatanperver öğretmenim?.. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunun 
da ilâmı alınmıştır, yalan olduğu meydana çık
mıştır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Uysal... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O da 
yalan. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sizin söyle
dikleriniz hep doğru, bizimkiler hep yalan. 
Biz de bizimkiler hep doğru, sizinkiler hep ya
lan, diyoruz. Bu iş böyle gidiyor zaten, ama 
şu zabıtlarda mı yalan, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onlar 
senin söylediğin sözler. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu benim 
söylediğim değil, bu benim söylediğim değil... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın hatip... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saadet Evren 
Kaçar Hanım bu Meclis kürsüsünde konuştu
ğu zaman, o millî heyecan olarak - yalnız bir 
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kısım Halk Partili, bir kısım bakın, bir kısım 
Halk Partili müstesna, o zaman tşçi Partisi de 
yoktu - bütün Meclisin ayağa kalkıp da daki
kalarca alkışladığı cümleler, bu benim söyle
diğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — C. H. 
P. 1er bütündür, bir kısım değil. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bana bak, bu 
ne biçim konuşma, böyle konuşma olmaz. Sa
yın Başkan müdahale ediniz, öyle konuşma 
olmaz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İHSAN ATAöV (Devamla) — Bir kısım. 

İşte yarınız orada, neden bir kısım değil. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — işte, milli

yetçiler orada. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo

rum karşılıklı konuşmayın, esasen... 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

lütfen müdahale ediniz, böyle konuşma olmaz, 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu böyle... 

Bana aşağıdan cevap verildi mi, ben cevap veri
rim. Siz yeni geldiniz, beni bilmezsiniz; genel 
başkanınıza sorun, ben bu kürsüye çıktım, aşa
ğıdan konuşulduğu zaman cevabını veririm. 
Hiç... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz. 

Saym Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Konuşmasın

lar, beyefendi. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin. 
Arkadaşlar, konuşmaya müdahale etmeyin. 

Demin Sayın Uysal konuşurken müdahale eden 
arkadaşlarıma ısrarla rica ettim; müdahale et
meyin biraz sonra sizin arkadaşınız konuşur
ken müdahaleye razı olmıyacaksmız, diye. Ken
dinize yapılmasını istemediğiniz şeyi lütfen baş
kasına yapmayın. 

Sayın Ataöv, saat 19,00 a geldi, lütfen cüm
lenizi bağlayın keseceğim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, eğer müsaade ederseniz, bu paragraf 
belki bir beş dakika sürer, bunu bitireyim. 

BAŞKAN — Tamam, beş dakika müsaade 
edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, bu 
Kızılay toplantısının devamını bitireyim, ondan 

sonraki kısmına gelecek oturumda devam ede
rim. 

BAŞKAN — Evet, mevzu bitsin, o kısım bit
sin. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Şimdi, bu federasyonun Kızılay-
da derneklerin yaptığı toplantıda Federasyon 
İkinci Başkanı Hürrem Arman, (Millî Eğitim 
Bakanlığının kadrosundadır. İşte Millî Eğitim 
Bakanı böyle sıygaya çekilir, yalnız muhalefet 
çekmez ben çekiyorum; Millî Eğitim Bakanına 
A. P. grupu sual soruyor; Millî Eğitim kadro
sunda bulunan Hürrem Arman) Kızılaydaki bu 
toplantıda şu bildirinin yayınlanmasını istiyor, 
konuşmayı yaptıktan sonra : 

«1. Fesat yuvası olan İmam - Hatip okul
ları kaptılmalıdır, 

2. Okullardaki din dersleri kaldırılmalı ve 
köylerde kentlerde çalışmakta bulunan Kuran 
kursları kapatılmalıdır, 

3. Diyanet İşleri Reisliği lâğvedilmelidir, 
Hac farizası durdurulmalıdır, miktarı 350 nin 
üzerinde olan din neşriyatı yapan gazete ve der
giler kapatılmalıdır. Diyanet İşleri Reisliği 
lâğvedilmeli, binlerce okulsuz köyümüz varken, 
camiler kapatılarak bu iş için kullanılmalıdır. 
Gürültüler, A. P. sıralarından gürültüler, böyle 
şey olur mu sesleri» 

Bunun üzerine, toplantıda bulunan ve başka 
bir derneğin üyesi Doğan Avcıoğlu söz alıyor, 
diyor ki : «Arkadaşlar her ne kadar biz buraya 
teşkilâtın temsilcisi olarak geldikse de, burada 
şahıslarımız adına bulunuyoruz. Burada şimdi
den madde tesbit etmeye lüzum görmüyorum.» 
Yani, bu maddeleri şimdi tesbit etmiyelim, iler
de tesbit edelim, diyor, ki, Doğan Avcıoğlu da
hi isyan ediyor buna, işin garip tarafı. Doğan 
Avcıoğlu şu bildiriye isyan ediyor. 

Arkadaşlar, muhterem soru sahibi; Türkiye 
Öğretmenler Federasyonu İkinci Başkanı 
Millî Eğitim Bakanlığının kadrosunda bu
lunan ve bu memlekette o; «köyden gel
dim, köyden geldim» dediğin, o asîl köy 
lünün verdiği vergilerle kursağına böyle haram 
lokma akıtan insan nasıl oluyor da bu beyan
larda bulunabiliyor? Türkiye Öğretmenler Fe
derasyonunun vazifesi bu mudur, Türk öğret
meninin hakkını korumak bu mudur, Türkiye'-
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de ahlâkı müdafaa etmek bu mudur, ilericilik 
bu mudur? Soruyorum... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup 
adına cevap veriniz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Her verdiğine on misli cevap 
alırsın. Alnımız açık, iktidar olarak siyasi sici
limizde en küçük bir şey bulamazsınız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Milletin içinden geldik, milletin 
içindeyiz, Türk Milletinin tâ kendisiyiz, açıkça 
milletin huzurundayız. («Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Bitti mi efendim bu fasıl? 
A.P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De

vamla) — Sayın Başkan, Sayın Hayrettin Uy
sal taktiğinde muvaffak oldu. Burada hikâye
ler, isimler, kâğıtlar okuyarak dakikalar aldı. 
Yani, tam devrinde motor hareket ederken, şu 
güzel mevzuu burada kesmeden şu zabıtları oku
maya devam etmek isterdim, fakat Yüce Baş
kanımın ikazlarına uyarak gelecek Çarşamba 
ilk sözü kullanmak ve bu noktadan devam et
mek üzere Meclisi, A.P. Grupu adına saygıla
rımla selâmlıyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, ben daha evvel
den bunu size sordum, bunda benim Başkan 
olarak bir kusurum yok. Kaldığınız noktadan 
gelecek birleşimde devam edersiniz efendim. 

A.P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Bilâkis teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Bohça, bir sataş
madan bahsettiniz. Onu da bu birleşimde halle
delim. Nedir efendim sataşma? 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Hatip konuşurken bir noktada güldüm, bu gül
meme dayanarak bana sataşmış bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Ne dediler? 
AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 

Çağımızın eserlerini okuımıyan bir insan olmak
la beni itham ettiler. 

BAŞKAN — Çağımızın eserlerini okumamayı 
söylemek bir sataşma telâkki edilmez bence. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben hiç 
kimseye ismen hitabetmedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben sa
taşma iddiasında bulunan arkadaşımla konuşu
yorum. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, kısaca arz ediyorum; bu müna
sebetle bizi cahillikle itham etmiş bulunuyor
lar. 

BAŞKAN — Cahillikle itham etmiş bulunu
yorlar... Buyurun, madem o konuşmayı cahillik 
telâkki ettiniz. Yalnız siz de lütfen yeni bir 
sataşmaya gitmeyiniz. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, hâdise biraz önce hepini
zin gözleri önünde cereyan etti. Hatip burada 
konuşurken Talip Apaydın'dan bahsetti ve bu 
şahsın Vekâlet emrine alınmasındaki haksızlığa 
işaret etmek isterken, bu şahsan büyük yazar 
olduğunu, büyük şair olduğunu, hattâ Avrupa'
da da kendisinin takdir edilen bir yazar olarak 
anıldığım söylediler. İşte bu sözler üzerine ken
dimi tutamayıp gülmüş bulundum. Güldüm. Bu 
söz hakikaten gülünçtür, onun için güldüm. 

Bunun üzerine muhterem hatip sözü benim 
üzerime intikal ettirerek; çağımızın yayınlarını 
izlemediğimiz için bunları bilmediğimiz, bu mev
zuların cahili oMuğumuz şeklinde bir ithamda 
bulundu ve gülmemizi buna bağladı. 

Muhterem arkadaşlar, Talip Apaydın'm kim 
olduğunu, ne olduğunu bildiğim için güldüm. 
Bilmeseydim, hüviyeti hakkında bir fikrim ol
masaydı, nedir acaba susup otururdum. Gül
düm; çünkü Talip Apaydın bu memleketteki 
yıkıcı faaliyetlerde rol oynıyan, eser ismiyle or
taya çıkardığı kitaplarla memleket sathında yı
kıcılıktan başka, sol yıkıcılığından başka hiç
bir marifeti bulunmıyan bir insandır. Bunun 
için güldüm. 

Şiirler yazmış, kitapları varmış, doğru. Bu 
ışiirlerdeki, bu kitaplardaki fHkir nedir? Hatip 
ondan bahsetseydi... Bu memleketin ahlâkına, bu 
milletin ananelerine, fazilet duygusuna, bu mil
letin tarihine, bu milletin şahsiyetine hürmet 
eden bir insan mı var karşımda? Eserlerinde bu
nu mu telkin ediyor? Bütün bunları bir insan 
eserlerinde yıkmaya çalışacak, ondan sonra ha
tip karşımıza çıkacak; «Efendim, Avrupa'da bile 
ün salmış kişi. Bunu nasıl Bakanlık emrine alır
sınız?» diyecek. Elbet gülerim... Elbet gülünç 
olan bu hâdiseye, bu iddiaya gülünür. 

Muhterem arkadaşlar, vaktiyle yine bir gül
mem hâdisesi olmuştu. Ne yapayım, böyle gü-
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lünç hâdiseler olduğu zaman gülmeden dura
mam... Kimisi kızar, kimisi de güler. Ben gülünç 
hadiseler kargısında gülüyorum. O zaman da 
gülmüştüm; yine aynı partiden bir arkadaşın 
yersiz iddiaları karşısında. Niçin güldüğümü so
ranlara da yazdığım bir rubai ile cevap vermiş
tim. Müsaadenizle o rubaiyi burada, bu kürsü
de okuyarak sözlerime son vereceğim. 

«Güldüm sana, güldüm senin enkazına ben, 

29 . 1 . 1969 O : 1 

Güldüm yine idamının infazına ben. 
Bir kahkaha diktim, yalanın karşısına, 
Güldüm, o soyun son yalan endazına ben.» 

Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Vaktin gecikmesi sebebiyle 30 
Ocak 1969 Perşembe günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1969 Çarşamba 

Saat 
1 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesıbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanlan ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye'nin eikonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

4. — Adana Milletvekili Ali Karcı 'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

15,00 
6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'ın, îç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebebolduklan 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen bovkot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 



12. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

13. — îzımir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

14. — (Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

16. — İManisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

17. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

18. — iÇankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

19. —Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes-
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bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

21. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına da'iır öner
gesi (10/42) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettıin Çamga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasıma dair önergesi (8/38) 

23. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür-
ıkiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen •yurt böl
gelerimin ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

24. — İSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

26 — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare-
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lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

27. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış selbepleri ile 'bunların önlen
mesi çarelerini tesbit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

- 28. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esıatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya
saya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesibiti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

29. — Kırşehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR YE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye ide dışardan yönetilen bir hıristiyanhk 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmımın 

ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olumadığma dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
iu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 



16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

17. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

20. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Balkanından sözlü sorusu (6/540) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

25. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi-
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ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/551) 

28. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/558) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

33. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

34. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum Radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

35. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

37. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko
miseri iğine e bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 



39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

40. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

41. —• izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

43. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

44. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açıl mayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. ((6/589) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

48. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm Hatay dli köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair (Köy işleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

50. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 
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