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4. — BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 51$ 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu'nun, Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinde vukubulan işgal olayı, yayınla-
lanan bildiri ve bunlara ilişkin olaylar 
hakkında gündem dışı demeci. 513:514 

2. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, seçilmemiş olduğu halde seçil
miş gösterilerek Yüksek Hâkimler Kuru
lunda vazifeye başlatılan bir üyenin duru
muna dair gündem dışı demeci. 514:515 

3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in, petrol kanun tasa
rısının, aynı konudaki kanun tekliflerini 
görüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona, Adalet Komisyonundan da 
üye alınmak suretiyle, havalesine dair 
önergesi. (2/14, 2/21, 2/308, 2/310, 1/635, 
4/384) 515:516 

Sayfa 
4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanının öğretmen ve öğretmen kuruluşla
rına karşı tutum ve davranışlarını tesbit 
etmek, öğretmenler arasındaki huzursuz
luğu gidermek amacı ile Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/27) 516:540 

5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 540 

a) Sözlü sorular ve cevapları 540 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte başlıyacağına ve hava alanı yapı
mının hangi yıl programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/33) 540 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Türkiye'de merkezi dışarda bulu
nan kaç dernek olduğuna dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/430) 540 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiyede dışardan yöneltilen bir 
Hıristiyanlık propagandası olup olmadığı
na dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/431) 540 
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Sayfa 
4. — Konya Milletvekili Nazif Kuru

cu'nun, yeniden hazırlanmakta olan köy 
kanununun ne zaman Meclise sevk edile
ceğine dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/436) 540 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
kurulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihracedilmesi için alınmış 
bir tedbir olup olmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/438) 540:541 

6. — Erzurum Milletvekili >dnan Şen-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi ban
kaları tarafından yaptırılmakta olan ik
ramiye evlerinin, yurdun muhtelif yerle
rinde yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maliye ve imar ve iskân ba
kanlarından sözlü sorusu (6/449) 541 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan 
adında, asistan veya doçent, birinin 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/477) 541 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'-
in, Ankara'nın Varlık ve Gayret mahalle
lerinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
meskenlerin, kimler için inşa ettirildiğine 
ve halen kimlerin oturduğuna dair Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu (6/489) 541 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Ticaret Lisesi mezunlarının., üni
versitelerin sosyal ilimler tedris eden fa
kültelerine girebilme imkânlarına dair Mil
li Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/504) 541 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin, Çankaya Vergi Daire
sinde suiistimal olup olmadığına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/512) 541 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tat
bik olunacağına dair Başbakan ve Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/514) 541 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, memleketimizdeki issiz sayısına 
ve gelecekteki inkişafına dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/515) 541 

Sayfa 
13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'm, Karadeniz Teknik Üniversite
sinin ihtiyaçlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/519) 541 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine 
bağlı Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskân
larına dair imar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu. (6/528) 541 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 
bağlı Çifteköy sâkinlerinin iskânına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
su. (6/529) 541 

16. — Muş Milletvekili Kemal Ay
taç'in, Malazgirt ilçesindeki Toprak Mah
sulleri Ofisi ajansının silo, araç ve bina 
ihtiyacına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/531) 541:542 

17. — Aydın Milletvekili Reşat öz-
arda'nm, Kurban Bayramı süresince açık 
bulundurulan istanbul müzelerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/532) 542 

13. — Aydın Milletvekili Reşat on
arda 'nm, Türk Hava Kurumunun kuruluş 
gayesine ve malî kaynaklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/533) 542 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Baba
eski ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/535) 542 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun. Akşehir Emniyet kadrosunun tak
viyesine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/540) 542 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın ilçelerindeki jandarma 
ve polis teşkilâtına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/541) 542 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki ara
zilerin sulanmasına ve hidro - elektrik 
enerjisi sağlanmasına dair Başbakan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/542) 542 

23. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nm, Havza - Uzunköprü - Keşan yolu-
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Sayfa 
nun düzeltilip asfaltlanması işinin ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/585) 542 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi işgii-
zar'ın, Samsun - Gerze ile Gerze - Si
nop yolunun bugüne kadar normal bir iş
letmeye açılmayış sebebine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu. (6/589) 542 

Sayfa 
25. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü

zar'm, Trabzon ile Araklı - Varzahan ve 
Beyrut yolunun inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/590) 542 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, memleketimizin diplomatik tem
silcilerine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/543) 542 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, ser
maye piyasasının hazırlandığı bir devrede hal
ka açık anonim şirketler ve bu husustaki neş
riyat hakkındaki demecine Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel cevap verdi. 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 2/863 
ve 2/839 esas sayılı Kanun tekliflerinin havale 
olundukları Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer kişiden kurulu bir Geçici Komis
yona havale edilmesine dair tezkeresi kabul 
edildi. 

7334 sayılı İktisadi ve Ticaret İlimleri Aka
demileri Kanununun birinci ve yirnıibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ikinci defa açık oya sunuldu ve oyların ayrımı 
sonunda kabul olunduğu bildirildi. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliklerin be
nimsendiği hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu kabul olunarak tasarının kanun
laştığı açıklandı. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 

devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim gö
recek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak maddeleri hakkında bir 
süre görüşüldü. 

Bir saatlik süre dolduğundan, kanun tasa
rısının görüşülmesine gelecek birleşimde devam 
olunacağı bildirildi. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi
nin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelerin yeterliği hakkındaki 
önergenin oylaması sırasında Cumhuriyet Halk 
Partili beş üyenin, çoğunluk olmadığı gerekçe
siyle, yoklama • yapılması hakkındaki yazılı ta
lepleri üzerine yapılan yoklama sonucunda ço
ğunluk olmadığı anlaşıldığından; 

9 . 4 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,48 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamil oğlu 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 
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Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-

tipoğlu'nun, Suriye'deki mal, hak ve menfaat
leri zarara uğrıyan vatandaşlarımıza, arazi tev
zii veya nakdî yardım yapılmasına dair sözlü 
soru önergesi, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/826) 

Yazılı sorular 

1. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ile hammad
de müteahhidi arasında ihtilâf çıkıp çıkmadığı
na dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1104) 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Telhelif köyündeki arazi ih
tilâfı sebebiyle lalınan kararlara dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1105) 

3. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt-
un, Erzurum'un İspir ilçesine bağlı bâzı köyle
rin, yollarının yapılmasına dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1106) 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Ceyhan, Karataş ve Kadirli 
ilçesine bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacının karşılanması ile sel baskınlarından 
korunmasına dair yazılı soru önergesi, Köy İş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1107), 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sünger istihsal kooperatiflerine verilen kredile
rin artırılmasına ve sünger ihracı işinin bu 
kooperatiflere verilmesine dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1108) 

2. — GELEN 

TEZKERELER 
1. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/1118) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

2. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-

6. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
köy elektrifikasyonunda beton direk kullanıl
masına dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1109) 

7. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzuıı'un, Kırklareli Spor Kulübünün hangi lige 
alınacağına ve Babaeski spor sahasının inşası
na dair yazık soru önergesi, Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1110) 

8. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy, Kof
ça ve Demirköy ilçelerinde Ziraat Bankası bi
nası yaptırılmasına dair yazılı soru önergesi, Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1111) 

9. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaes
ki ilçelerinde yeni Hükümet Konağı inşasına 
dair yazık soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1112) 

10. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Ergene Çayı ve kollarının meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1113) 

11. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli köylerinin içme suyu, yol 
ve elektrik ihtiyacına dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1114) 

12. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Nazilli Basma Fabrikasında, çalışan bir işçi
nin durumuna dair yazılı soru önergesi, Çalış
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1115) 

13. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'in Çine ilçesine bağlı Hacıpaşalar kö
yünün yol ve içme suyu ihtiyacının karşılan-

i masına dair yazık soru önergesi, Tarım ve Köy 
I İşleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1116) 

KÂĞITLAR 

i da Başbakanlık tezkeresi. (3/1119) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

I 3. — İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın 
i yasama dokunulmazkğının kaldırılması hakkın-
I da Başbakanlık tezkeresi. (3/1120) (Anayasa 

ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza
kereye (başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'-
nun Orta Doğu Teknik Üniversitesinde vuku-
bulan işgal olayı, yayınlanan bildiri ve bunlara 
ilişkin olaylar hakkında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu, Orta-
Doğu Teknik Üniversitesinde djün vukubulan 
işgal lolayı üzerinde beyanda bulunmak istiyor
sunuz. Buyurunuz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Maruzatım doğrudan doğruya işgal olayı ile 
ilgili olmıyacaktır. İşgal lolayı ile irtibatı olan 
ve Yüce Meclisin dikkatini içekmeyi ken'dimıe 
vazife saydığım bir başka, fakat onunla irtibat
lı olayla ilgilidir. 

Millî menfaatlere ve hür demokratik düzene 
karşı girişilen bâzı yeni tertiplere aziz milletimi
zin ve Yüce Meclisin 'dikkatini çekmek içim bu 
konuşmayı yapmayı zaruri ve vazife saydım. 

«Orta Doğu devrimci 'öğrencileri,» imzasiy-
le yayınlanmış lolan ve bir başka fakültedeki boy-
koteu 'öğrencilere tavsiyeler ileten bir yeni bil
diri elimize geçmiş bulunuyor. Bu bildiri, son 
günlerin ve son ayların hâdiselerine ışık tuta
cak mahiyette olduğu içindir ki, kürsüye gelme
yi zorunlu (gördüm. Bildiriden Isadece birkaç 
cümle lokumak, hâdiselerin ardında yatan asıl 
maksatları 'ortaya koymaya kâfi gelecektir, sa
nırım. 

Kendilerine, «Devrimci öğrenciler» sıfatını 
takan ve belli ki, «devrimci» kelimesini, «ihti
lâlci» anlamında »kullanan »ol kanat mensubu, 

sayılarının ne olduğunu bilmediğimiz bu grup, 
bildirilerinde, «Bugünkü düzeni sarsacak her 
türlü baş kaldırmayı destekliyoruz.» dedikten 
sonra aynen işunları ısöylüyor: «Öğrenci ayak
lanmaları özünde daha büyük halk ayaklanma
larının kıvılcımlarını taşımalıdır. Köylülerin 
topraklara, işçilerin fabrikalara el koymalarını 
sağlamak için onları yüreklendirici olmalıdır.» 

Değerli arkadaşlarım, bunlar Idüpe düz Mao'-
cu, Leniin'ci ihtilâlci kışkırtmalarından başka 
bir şey değildir. Bildiride, «Düzenin hiçbir ku
rumunu tanımamak», dikkat buyurunuz, «Dü
zenin hiçbir kurumunu tanımamak» tavsiyesi 
yer almakta ve hattâ, Mecliste konuşulan bâzı 
kanunlarla veya konuşulacak kanunlarla ilgili 
olarak ileri 'sürülen temennilerle alay edilerek, 
«Bunlar mevcut kurumlardan, mevcut düzen
den bir şeyler istemek anlamına gelir, halbuki 
bütün müesseseleriyle bu düzeni yıkmak ve hiç
bir şey istememek lâzımdır.» tavsiyesi öne sü
rülmekte, «Halkın bu düzene karşı toptan baş 
kaldırmasına katkıda bulunmak» tarzındaki kış
kırtmalardan sonra selâm gönderilen boykotun 
«Gerçek bir Öğrenci ayaklanmasına dönüşmesi, 
köylü ve işçi hareketlerini eğitmesi» tavsiye
siyle !son bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Sözler çıplak bir 
şekilde gösteriyor ki, sahneye konmak istenen 
oyun, Milletlerarası Komünizm Şebekesinin Tür
kiye ̂ den önce başka memleketlerde sahneye koy
muş olduğu loyunlarm tıpkısıdır, aynı merkez
lerden beslenmektedir, milletlerarası komünizm 
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şebekesinin 'Türkiye'deki kollarının ortaya koy
dukları 'bir oyundan ibarettir. (Bu kışkırtmalar 
cevapsız kalamaz. Bu Lenin ve Mao taklitçileri
nin, 'hattâ Ibelki de Lenin ve Mao taklitçilerinin 
züppe taklitçileri... (A. P. ve G. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) Oünki, bunlar as
lında taklitçilerin taklitçileri durumundadır
lar. taklitçilerin taklitçileri olan ve milletten 
tamamiyle kopmuş olan, kışkırtmaya çalıştık
ları Türk milletinin, kışkırtmaya çalıştıkları 
Türk köylüsünün, kışkırtmaya çalıştıkları Türk 
işçisinin nefretle seyrettiği, nefretle faaliyetle
rini takibettiği bu insanlar, aslında gerçekten 
milletle alâkası olmıyan bir gruptan ibarettir. 
İmanlı, milliyetçi ve hür demokratik düzene 
bağlı olan köylüsüyle, demokratik rejimin değe
rini bu bildiri sahiplerinden çok daha iyi bilen 
işçisiyle, esnafiyle, genciyle, yaşlısiyle topye-
kün Türk Milleti bu komünist fesatçıların had
dini bildirmeye kararlıdır. Millet hâkimiyetini 
temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi 
müesseseler, millet güvenliğinin sarsılmaz bek
çisi olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, millet güven
liğinin, hür düzenin koruyucusu olan zabıta, 
hukukun savunucusu mahkemeler ve hürriye
tin değerini bilen, hürriyetsiz bir basından bah-
sedilemiyeceğini bilen basın, hülâsa bütünü ile 
Türk Milleti ve Türk Devleti hür düzeni yık
maya çalışan komünistleri ezmeye muktedir
dir. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri) 

İşgalleri ve her türlü zorbalık hareketini 
körükliyenler ve komünistleri himaye edecek 
kadar gaflete düşenler, ektikleri zehirli tohum
ların acı meyvalarmı görerek artık uyanmalı
dırlar. (A. P. ve G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Tarih, bir avuç azgın komünistin kayıtsız
lıklardan ve gafletlerden yararlanarak, bazan 
tehlikeyi görmiyen, bazan görüp küçümsiyen 
davranışlardan yararlanarak, dönüşü olmıyan 
felâketlere ve esaretlere milletleri nasıl sürük
lediklerinin acı misalleriyle doludur. Bu misal
lerden ibret alarak, aziz vatana ve millete bağ
lı olan, milletin ebedi varlığını, hürriyeti, mâ
nevi inançları korumaya, uğrunda savaşılnıaya 
değer ne varsa her şeyi korumaya azimli ve ka
rarlı olan her memleket evlâdı, bu tehlikenin 
karşısına dikilmeye mecburdur. Bu alanda ken

disine bir vazife düştüğünü idrak etmeye ve bu 
vazifenin gereklerini, mensubolduğu kurulu
şun içinde, mensubolduğu resmî müessesenin 
içinde, vazife gördüğü her yerde, vatandaş ola
rak yapmaya mecburdur. (G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Türk Milleti huzur 
istiyor. Türk Gençliğinin büyük çoğunluğu 
- hiç şüphe etmiyorum - okumat, yetişmek, va
tanına, ailesine, kendisine faydalı olmak isti
yor. Yetişmek, okumak, milletine faydalı olmak, 
ailesine faydalı olmak istiyen çoğunluğun hak
ları yoktur da, Mao taklitçisi, Lenin taklitçisi, 
milletlerarası komünizm şebekesinin emrine gir
miş bir avuç fesatçının mı hürriyeti vardır, so
rusunu, her vatandaş sorar hale gelmiştir. 

Ciddî ıslahata «evet» diyoruz. Her türlü 
ciddî ıslahata elbetteki elkoymak ve bunu yap
mak vazifemizdir. Ama, ıslahat başka şeydir, 
anarşi ve düzen yıkma çabası, resmî bina işga
li, toprak işgali fabrika işgali ve zorbalıkla dü-
/ien yıkma sevdası başka şeydir. Göstermeliyiz 
ki, düzen yıkma sevdasında olanlar, bu felâket
li gidişin altında kalacaklar, kendileri ezilecek
lerdir, Bunu söz olarak değil, ama icraat ola
rak, Meclis tutumu olarak, hükümet tutumu 
olarak göstermeliyiz; topyekün Millet ve Dev
let olarak, Türkiye'nin yalnız hürriyetlerini de
ğil, millet olarak varlığımızı dahi tehlikeye 
atmak istiyen bu fesatçılara «dur» demeliyiz. 

Bu tehlikeye bir defa daha, şimdi özetledi
ğim bildirinin ışığı altında temas etmeyi mem
leket vazifesi saydım. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (A.P. ve 
G.P. sıralarından «Bravo», sesleri, sürekli al
kışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, seçilmemiş olduğu halde seçilmiş gösterile
rek Yüksek Hâkimler Kurulunda vazifeye başla
tılan bir üyenin durumuna dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu, Ana
yasaya aykırı bir şekilde, seiçilmetmiş olduğu hal
de seçilmiş gibi gösterilerek, Yükısek Hâkimler 
Kurulunda vazifeye başlattırılan bir üyenin du
rumu hakkında 'beyanda Ibulunimaik istiyorsunuz, 
buyurunuz efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
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binaenaleyh Yüksek Hâkimler Kurulu asıl üye
liği vazifesine başlıyamıya,cağını, meseleyi bir 
daha bu yönden dikkate alarak tezekkür etme
lerini de istemiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bunun üzerine Meclis 
Başkanlığından, Yüksek Hakimler Kurulu Baş
kanlığına gönderilen bir yazıda, Ali Solak'ın 28 
Şubaıt 1967 günlü celsede Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyeliğine seçilmediği bildirilmiştir. Buna 
rağmen, Yüce Meclisçe meseleye elkonmadığı ve 
Seçim Kurulu - ki, bu Seçim Kurulu Yargıtay 
Başsavcısı ile Yargıtay üyeleri arasından seçil
miş 3 kişiden kuruludur - meseleyi kaale alma
dığı, Anayasaya aykırı bir işlem yaptığı halde 
bunu değiştirmediği için, yazışmaların cereyan 
ettiği 20 gün evvelden bu yana, ne Seçim Kuru
lu Başkanlığınca, ne Yüce Meclisçe meseleye el 
atılmadığı için, seçilmemiş olan üye Ali Solak, 
Yüksek Hâkimler Kurulunda vazifeye başlattı-
rılmıştır. 

Anayasanın 143 ncü maddesi gereğince, Yük
sek Hâkimler Kuruluna dalha önce Meclisimiz
den seçilmiş bulunan Necati Benderlioğlu'nun, 
bir başka göreve atanması söbebiyle boşalan 
üyeliğe, Yüce Meclisçe yeniden bir asıl üye se
çilmesi gerektiği halde, Yüksek Hâkimler Seçim 
Kurulu tarafından tamamiyle usulsüz, kanun
suz ve yolsuz olarak, Anayasanın öngörmüş ol
duğu prensiplere taban tabana zııt bir şekilde, 
seçilmemiş bir üyenin Yüksek Hâkimler Kuru
lunda üye olarak vazifeye başlattırılması üzeri
ne, Yüce Meclisin dikkatini çekmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bundan birkaç sene 
önce - Meclis zaptı elimde var - 28 Şubat 1967 
tarihli 67 nci Birleşimde yapmış olduğumuz bir 
seçim ile, Yüksek Hâkimler Kuruluna 285 oy 
ile Rahmi Ergil, 267 oy ile Necati Benderlioğlu, 
Anayasanın 143 ncü maddesinde öngörülen salt-
çoğunluğu sağlamış oldukları için seçilmişlerdi. 
Meclis tutanağına geçirilmiş bulunan ve bilâha-
ra arkadaşların göreve başlaımasiyle de talhaddüs 
eden bu durum karşısında, tamamiyle yapılmış 
olan bu muameleye hiçbir itiraz ileri sürülmemiş 
ve o tarihten bu yana bu iki üye Yüksek Hâkim
ler Kurulunda üye olarak (kalmışlardır. 

Aynı birleşimde seçilmemiş olan ve Anayasa
nın 143 ncü maddesinin öngördüğü saltçoğun-
luğu almamış bulunan, halen Çorum Hâkimi Ali 
Solak o birleşimde 83 oy almış olduğu, yani 450 
olan saltçoğunluğun yarısı olan 226 oyu alma
mış olduğu halde, Yüksek Hâkimler Seçim Ku
rulu tarafından «Sen -seçildin, gel vazifeye baş
la» denmiştir. Bunun üzerine, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, bir yazı ile Meclis Başkanlığının dikka
tini çekmiş ve şimdi bahsetmiş olduğum oturum
da, Ali Solak, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği
ne seçilmediği halde, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeliğine seçilmiş gibi, Yüksek Hâkimler Seçim 
Kurulunun göstermiş olduğunu, halbuki bu üye
nin Yüksek Hâkimler Kurulunda vazifeye baş
laması halinde, o kurulun vereceği kararların 
muallel olması bakımından endişeye düştükleri
ni ve Yüce Meclisin bu meseleyi halletmesini bu 
yazıda istemiştir. 

Yine Yüksek Hâkimler Kurulu, Yüksek Hâ
kimler Kurulu Seçim Kurulu Başkanlığına gön
derdiği bir yazı ile, Ali Solak'm seçilmediğini, 

Muhterem arkadaşlar, hattâ ve hattâ Yargı
tay Başkanlığınca bu şahsın yemini dahi icra et
tirilmiştir. Bu durum muvacehesinde» yasama 
orgam gibi, yürütme organı gibi bir kuvvet 
olan, bağımsıız hâkimlerin yani organının, tâ
yin, nakil, azil gibi bütün özlük işleri hakkın
da karar vermekle yetkili yüce bir heyetin 
almış olacağı kararların muallel olacağı aşikâr
dır. 

Bu bakımdan Yüce Heyetinizin dikkatini 
çekiyor ve hazırlamış bulunduğum bir önerge
yi. Yüce Meclis Başkanlığına veriyorum. Bu 
önergemde durumun dikkatle tetkik olunma
sını, Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yazı yazı
larak, seçilmemiş olan üyenin işe başlattırılma
mışım ve boşalan üyenin yerine Anayasamın 143 
ncü maddesinde sarih bir şekilde öngörülen şart
larla, yani salt çoğunlukla yeniden bir seçim. 
yapılması hususunu istiyorum ve yüce heyeti
nizin dikkatini çekiyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Önerge, Millet Meclisi Başkan
lığına intikal ettirilecektir. 

3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam. 
ilefet Hi'Zfjin'in, petrol kanun tasarısının, aynı 
konudaki kanun tekliflerini görüşmek üzere ku

rulmuş bulunan Geçici Komisyona, Adalet Ko-
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misyonundan da üye alınmak suretiyle, havale
sine dair önergesi (2/14, 2/21, 2/308, 2/310, 

1/635, 4/384) 

BAŞKAN — Bir önerge var, bir geçici ko
misyona havale hakkında, onu okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet tarafından Yüksek Meclisinize su

nulan Petrol Kanunu tasarısının Meclisinizin 
20 . 11 . İ967 tarihinde petrol kanun teklifleri
ni incelemek üzere kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona Adalet Komisyonundan da üye alın
mak suretiyle havalesini arz ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Refet Sezgin 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecektir. 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğret
men ve öğretmen kuruluşlarına kar§ı tutum ve 
davranışlarını tesbit etmek, öğretmenler arasın
daki huzursuzluğu gidermek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
günkü gündemin birinci maddesinde, Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal ve dokuz arkada
şının, Millî Eğitim Bakanının öğretmen ve öğ
retmen kuruluşlarına karşı tutum ve davranış
larım tesbit etmek, öğretmenler arasındaki hu
zursuzluğu gidermek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi üzerinde müzakere
ye devam edilecektir. 

Meclis araştırması açılmasına dair bu öner
ge üzerinde geçen birleşimlerde görüşmeler ce
reyan etmiş ezcümle A. P. Grupu adına Sayın 
îhisan Aıtaöv konuşmasını bitirmeden Meclisin 
aldığı karara uyarak saat 19 da birleşime son 
vermek mecburiyeti karşısında konuşması ke
silmiştir. Şimdi kaldığı yerden devam edecek
tir. 

Buyurun, Sayın Ataöv. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Antalya) — (Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; Türkiye'de «öğretmen kıyımı» diye ad
landırılan ve bundan, aşağı - yukarı, bir sene
ye yakın bir zamandan beri gündemimizi işgal 
eden bir Meclis araştırması açılması konusu 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. Bu 
konuda, bundan önceki birleşimde A. P. Gru
pu adına görüşlerimizi açıklamaya başlamıştık. 
Şimdi bu görüşlerimizi, takririn muhtevası içe
risinde ifadeye devam edeceğiz.. 

Aziz arkadaşlarım; müzakereye başladığı
mız tarihten sonra Türkiye ̂ de öğretmen hare
ketleri yine devam etmiş ve Türk efkârı «öğ
retmen kıyımının» ne demek olduğunu bir kere 
daha anlama fırsatını bulmuştur. 

Hakikatte Türkiye'de bir «kıyılan» vardır, 
ben huzurunuzda bunu ifade etmek istiyorum. 
Bir «Kıyılan» vardır, bir de «kıyan» vardır. 
Ancak bu «kıyılan» kimdir, «kıyan» kimdir, 
bunun üzerinde bir sonuca varmak lâzım. Bu
nun için de, başka yerlerden örnek aramaya 
lüzum yok, Devlet arşivlerinin içerisinde gayet 
açık olarak bulunmaktadır. Türkiye'de «kıyı
lanların» başında önerge sahibi arkadaşımız 
Sayın Hayrettin Uysal vardır, yani kendisi, 
millî eğitimde - kendi tâbiri ile - bir «kıyma» 
olmuştur, yani kıyılmıştır. Bu arkadaşımızı bir 
«kıyan» vardır, kıyan da Sayın illhami Ertem 
değil, kendisinin Maarif Müdürlüğü yaptığı 
zamanlarda kendi partisinin Millî Eğitim Ba
kanı olan Sayın bakanlardır, kıyanlar onlar
dır. 

Şimdi arkadaşımız Türkiye^deki «öğretmen 
kıyımını» burada 2,5 saat dile getirirken De
nizli'den, Antalya'dan, Samsun'dan, Gaziantep'
ten misaller verdi, ama kendisinden misal ver
medi: «Uzağa gitmeye lüzum yok; bizatihi 
ben kıyıldım, öğretmen olarak, beni de benim 
bakanım kıymıştı, o zaman. O zamanki hâdi
se Devletin bir icabıdır da, bulgun iktidarda 
A. P. Hükümeti olduğuna göre, onun bakanı 
da benim gibi suç işliyenlere bu muameleyi 
yapmış, ben buna kıyma mı diyorum» diye 
onu burada huzurunuzda açmadı. 

Şimdi ben size o hususu da ihtiva ederek 
meselenin içerisine giriyorum. 

Arkadaşlar; her meslekte suç işlenir, her 
meslekin kendine göre suçları tesbit eden or
ganları vardır. Şikâyet Millî Eğitim Bakanına 
gelir, Millî Eğitim Bakanı şikâyeti Teftiş Ku-
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ruluna gönderir, Teftiş Kurulu bir müfettiş 
memur eder, müfettiş, Millî Eğitim Bakanlığı
nın kadrosu içerisindeki mümtaz insanlardır. 
Bu müfettişlerin hiç birisi A. P. Hükümeti ta
rafından özel olarak kendi parti bünyesi içe
risinde yetiştirilip getirilmiş, vazifelendirilmiş 
değildir. Nitekim, Sayın Hayrettin Uysal'ı kı
yan müfettiş de, kıyılması için rapor veren 
müfettiş de Millî Eğitim Bakanlığı Başmüfet
tişlerinden çok değerli hocamız Sayın Antalya 
C. H. P. Milletvekili adayı Reşat Oğuz'dur. 
Reşat Oğuz beyin - ki, siyasi kanaati aday ol
duğu partiden dolayı bellidir - kendi bakam 
tarafından verilmiş bir vazifeden dolayı nasıl 
Hayrettin Uysal beyi, «Millî Eğitim Müdürlü
ğü yapamaz, oradan alınması lâzımdır» diye 
alıp buraya getirmiş, onu kıymış ise, ondan 
sonra gelen bakanlar da Teftiş Heyetinin ge
tirdiği raporlara göre icra yapmışlardır. Bu 
icradan dolayı Hükümet suçlanmaz. Eğer ya
pılmış olan icra kanunsuzsa, eğer yapılmış 
olan icra usulsüzse kendi prosedürü içerisin
de, o yönlerden gidilerek netice alınır. 

Meselâ arkadaşımız burada beyan etti, de
di ki, efendim, işte falan yerdeki öğretmen 
Danıştaydan tehiri icra kararı almıştır, demek 
ki, Hükümetin tutumu usulsüzdür, Danıştay 
tehiri icra kararı vermiştir. 

Arkadaşlar; Danıştay tehiri icra kararı ve
rir, ama kesin karar vermedikçe tehiri icra 
birşey ifade etmez. Biz, Danıştaya elli lira hare 
yatırdıktan sonra nice tehiri icra kararı alan
ları ve yine seneler ve senelerce nice tehiri 
icra taleplerinin dosyasında bekletildiğini de 
biliriz. 

Bunun için de bir misal vereyim; şu anda ha
tırıma geldi; C. H. P. malları denen ve C. H. P. 
nin olmadığı iddiasiyle, D. P. devrinde, Hazine
ye intikal eden Ulus Matbaası, bâzı mevduat
lar, bâzı mülkler «Anayasaya aykırıdır» diye 
27 Mayıstan sonra Anayasa Mahkemesine inti
kal etmiş, Anayasa Mahkemesi bu kanunu boz
muş, ama kanun zaten çoktan yürümüş, 
bitmiş, fakat zamanın Maliye Bakanı ile parti
nin genel sekreteri bir protokol imzalamışlar, 
kanunu gerisin geriye yürütmüşler, ondan son
ra Hazinenin okul kitabı bastığı matbaayı Cum
huriyet Halk Partisine, Ulus Gazetesini basması 
için, Hazineden alıp vermişler. 

Bu hareketi, Adalet Partisi adına Sayın Ce-
vat Önder arkadaşım Danıştay'a götürmüş, te
hiri icra istemiş. Aradan bu kadar sene geç
tiği halde tehiri icraya cevap verilmemiş ve ara
dan bu kadar zaman geçtiği halde Danıştay 
karar vermemiş: Hazineden şakır şakır mil
letin çocuğuna kitap basan matbaaları almış
sın mülkleri almışsın partine vermişsin. Danış
tay bunun üstüne eğilmez de, falan yerdeki 
ebeyi Sağlık Bakanı nakletti diye yarım saatin 
içerisinde tehiri icra kararı verir. 

Arkadaşlar biz herşey demiyoruz. Tehiri ic
ra kararları verilir. Misâller arz ediyorum ke
sin neticeye varmadan, bunlar için olduğu gi
bi, hüküm vaz'etmek doğru değil. Nitekim, bu 
Meclis araştırması açılması önergesinin veril
mesine mesned olan 7 öğretmen olayıdır. 7 öğ
retmen olayı, Antalya'daki TÖS mitinginde di
le gelmiş konuşmalar tarafımdan teybe alınmış 
hepsi buradadır. Tarafımızdan teybe alınan bü
tün vesaiki anında Danıştay'a götürdük, arka
daşlarımız tehiri icra taleplerini Danıştay red
detti ve Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda 
vermiş olduğu kararların isabetli olduğunu da 
tasdik etti. Eğer «Danıştay kararlan hüküm
süzdür» deniyorsa Danıştay'ın tasdik ettikleri 
de var, onlar da hükümlüdür. Bu bakımdan,, 
hemen «efendim kıyım yapıldı, sürüldü, işken
ce edildi falan diye feryat etmeye ve bunu öğ
retmenlerim sırtından siyasi geçim vasıtası yap
maya asla kimsenin hakkı yoktur. 

Adalet Partisi Hükümeti öğretmeni ezmek
le, öğretmeni sürmekle, öğretmeni kıymakla 
birşey kazanacağına kaani değildir. Adalet 
Partisi Hükümeti memurla mücadele eden, on
ları huzursuz eden, ondan dolayı iktidarda 
kalmak arzusunda olan bir Hükümet değildir. 
Oî ınkü, Adalet Partisi bir zümreye değil, top-
yekûn Türk Milletine karşı muhatabolan ve 
Türk Milletine yapmış olduğu hizmetlerden do
layı iktidarda kaldığı takdirde bizmete devam 
edecek olan, iktidardan uzaklaştırıldığı tak
dirde de «Nankör millet» diye millete sövmeden 
«Hatamız ne acaba,, o hatayı bir daha yapmı-
yalım da tekrar iktidarda kalabilelim» diye 
milletin kanaatine hürmet edecek olan bir par
tidir.. Bu bakımdan Adalet Partisi Hükümeti
nin öğretmen kıyımı suretiyle iktidarda kalma
sı, oy alması diye bir düşüncesi asla bahis ko
nusu değildir. 
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Şimdi sevgili arkadaşlarım; önerge sahibi ar
kadaşımız öğretmen kuruluşlarına baskı yapıl
dığından bahsettiler. Arkadaşlar Türkiye'de öğ
retmen kuruluşları vardır. Gönül isterdi ki öğ
retmen kuruluşları tek olsun. Fakat sebsbolanın 
da gözü kör olsun, huzurunuzda söylüyorum,, se-
bebolanın gözü kör olsun. Türk Öğretmenini 
«TÖS'cüdür» «Milliyetçidir» «ilericidir» «Geri
cidir» diye bölenler bölünsün. 

Aziz arkadaşlarım, öğretmeni bölüp de onu 
siyasi emellerinde kullanmak istiyenler, öğret
meni politikanın içerisine sokmak istiyenler, 
Türk çocuğunu politikanın en kötü taraflarına 
götürmek istiyenler bunun günahını çekecekler
dir. Biz Adalet Partisi olarak öğretmen kuru
luşlarının hiçbirisine karşı olmadık. Ama, eline 
yaftasını alıp Tandoğan Meydanından yola çı
karak «Bağımsız Türkiye, «Kurtuluş savası], 
istiyoruz» «Hepimizi sürseniz yolunuz yet
mez» «ilhami Ertem istifa» «Amerikalı mem
leketine git», diyen, bu levhaları elinde taşıyan 
öğretmen, soruyorum size dersi ile mi meşgul
dür, mesleki ile mi meşguldür, milleti ile mi meş
guldür, yoksa Türkiye'de bir avuç azınlığın. 
elinde politika oyuncağı olmak suretiyle bâza 
insanlara, kötü yurt dışında bulunan bâzı kişi
lere destekçi olmakla mı meşguldür? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) -
Öğretmen bir şey olmaz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hasan, Hasan 
sen ondan anlamazsın. 

BAŞKAN — «Hasan» yok, milletvekili sıfa
tı içerisinde, «Sayın Hasan Tahsin Uzun» var 
rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarımı, şimdi bir öğretmenler sendikası 
düşünümüz, ikinci kurtuluş savaşı istiyor. Ya
rın çocuk onun karşısına çıkacak; «Hocam, 
İstiklâl Harbini okuttun bana, vatanımız 
kurtulmadı mı da yeni bir kurtuluş savaşı isti
yorsun, istediğin kurtuluş savaşı nedir.» diye so
racak. Yarm bir çocuk «Hocam; Bağımsız Tür
kiye istiyorsun, elinizdeki levhalarla Tando
ğan'dan böyle geçiyordunuz, Türkiye nereye bağ
lıdır? Siz, bize bayrağımızı öğretiyorsunuz, hür
riyetimizi öğretiyorsunuz, kurtuluş savaşını öğ
retiyorsunuz, Cumhuriyet Bayramını öğretiyor
sunuz, 23 Nisan Bayramını öğretiyorsunuz, bu 
bayramları yapıyoruz, biz kime bağlıyız» dedi

ği zaman öğretmen ne diyecek? Ve bunu söyle
yen dernekler üzerinde Cumhuriyet Hükümeti 
durmayacak mı? Bunun üzerinde Cumhuriyet 
Hükümeti clnnnıyaoak mı? Bunun üzerinde 
Cumhuriyet Hükümeti durmazsa, Ey Büyük 
Meclis, sen bu Hükümetten hesap sormıyacak 
ıriBm? 

Aziz arkadaşlarım, parti farkı gözetmeksizin 
söylüyorum; geliniz öğretmenlerin sırtından ge
çinmeyi bir tarafa bırakalım, geliniz şu memle
ketin anameselesi üzerinde duralım. Saym Fey-
zioğlu biraz evvel konuştu, talebesi kalkmış öğ
retmeni ile beraber, kol kola girmiş, sokakta 
yürüyor, kime karşı? Kanunsuzluk, ,anarşi, iş
gal, boykot... Talebe ve öğretmen el ele vermiş, 
Türkiye'de bu hâdiseler cereyan ediyor. Niçin 
bunun karşısına bütün siyasi partiler olarak geç
miyoruz? Şimdi buradan sise vesikalar okuyaca
ğım. Aziz arkadaşlarım o zaman göreceksiniz, 
nerede olduğumuzu anlıyacaksınız. 

Türkiye öğretmenler Sendikasının Türk köy
lüsüne 17 Nisan günü göndermiş olduğu bir 
mektubu okuyacağım. Bu mektup bütün köylere 
gönderilmiştir. Bilhassa siyasi partilerimize, 
siyasi partilerimizin idarecilerine, bu Parlâmen
to içerisinde milletvekili sıfatı taşıyan ve halka 
göre siyasi kanaatleri ile ölçülmeyen milletve
kilinin şerefi ile ölçülen aziz ve muhterem kar
deşlerime, şu mektubun üzerinde durmalarını 
tavsiye ediyorum : 

Türkiye Öğretmenler Sendikasından köye 
17 Nisan 1967 mektubu: 

«Sevgili köylüm, seçimden seçime, ya da iş
leri dügtükçe köyüne gelip sana cafcaflı nutuk
lar çeken çok oldu. Köyüne hiç gelmiyen, fa
kat (aslan köylüler, kaplan köylüler) diye seni 
pofpofluyan çok. Biz onlardan değiliz. Bu nu-
tukçular, sonunda ille de bir şey koparmak is
terler senden. Hep ver derler, vergi ver, asker 
ver, oy ver. Hiç al diyeni gördünüz rnü? Yüz
yıllarca Padişahlar 10 yıllarca partiler geldi geç
ti, hangisi ne verdi sana? Elini vicdanına köy; 
evine, köyüne, sofrana, urbana bak da söyle. 
Senin için ne yaptılar? Yıllar yılı aldatıldın, 
kandırıldın, en çok inandıkların seni daha dar 
günlere götürdü. Kime inanacağına şaşırıp kal
dın. Biz o yalancılardan, üçkâğıtçılardan deği
liz. Biz halk dostu, köylü dostu öğretmenleriz. 
Senin çocuğunu okutup adam etmekten başka 
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maksadımız yok. Tersine senden yana olduğu
muz için sürülüyoruz. Biliyoruz ekmeğimizden 
oluyoruz, kendi çıkarlarımız için değil, senin çı
karların için uğraşıyoruz, bu yolda çile çekiyo
ruz. Bize inan. Bizim de kusurlarımız olmuş
tur sana. Ama, ana ile kızın arasını açan üçkâ
ğıtçılar, seninle bizi de karşı karşıya getirdiler. 
Onların oyununa geldiğimiz oldu. Ama, biz ar
tık gözümüzü açtık, sen de aç, oyuna gelme. Çık
tığı. kabuğu beğeıımiyen, köylüye tepeden bakan 
yadırgadîğm öğretmenler varsa bile onlarla ol
ma. üç, beş kişi yüzünden seni candan seven 
onbinlerce öğretmene gönül koyma. 

Sevgili köylü, bu mektubumuzda oynanan 
oyunlardan lirinin içyüzünü açıklamak iıtiyo-
ruz. Bak, eller Ay'a uzay gemisi gönderiyor, yok
sulluktan, hastalıktan, cahillikten kurtulmuşlar. 
Ya sen ne haldesin? 30 000 000 insanımızın ço
ğu da senin gibi, yarıdan fazlasının okuma - yaz
ması yok. 2,5 milyon veremli, bir o kadarı tra
homlu, cüasamlı. 5 nüfuslu bir köylü ailesinin 
yıllık kazancı, söz gelimi, bir mühendisin aylı
ğından az. Dünyanın en geri ülkelerinden bi
risi, öte yandan senin ırgat olarak kalmanda 
direnen, rahat yerinde birtakım egemen çıkarcı
lar ve bunların yardakçıları var. Bunlar, senin 
çektiğinin binde birini çekmiyor. Senin de bir 
irjin, yeterli kazancın olsaydı, seni de okutsalar
dı onlar gibi yalamayı bilecektin.» 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye öğret
menler Sendikasının «üç kâğıtçı» diye hitabettiği 
sizlere, gidip köylüyü, şehirliyi kandıran çıkar
cılar, sizlere söylüyorum; bir meslek teşekkülü
nün Türk köylüsüne şu mektubu yazmaya hakkı 
var mıdır? Bu politika mıdır, değil midir? 

RUHİ SOYEit (Niğde) — Hükümet ne 
yapmış? Onu söyle. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Müsaade 
ederseniz onu Hükümet konuşurken söyüyecek. 

Ben A. P. grupu olarak huzurunuzda Mec
lisi ve Hükümeti ikaz ediyorum, Hükümet buna 
muttali olmuştur.. 

BAŞKAN — Lüzum yok ki, Sayın Soyer, 
müdahaleye lüzum yok. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Araştırmanın 
sonunda Hükümet konuştuğu zaman ne yaptığı
nın cevabmı elbette verecek, verdiği zaman da 
aziz arkadaşlarım, «bu insanlar kıyılmıştır» den-
memelidir. Bunu istiyoruz. 
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Şimdi, öğrenciler istanbul'dan Ankara'ya 
yürüyorlar, öğretmenler Sendikasının Başkanı 
arkadaşım bunları karşılamaya gidiyor. Yolda, 
bir kahvaltı molası veriliyor. Yürüyüş yapan ço
cuklara, Türkiye öğretmenler Sendikasının Baş
kanı şu konuşmayı yapıyor; 17 Kasım 1967 
tarihli Ulus Gazetesinden aldım, «Okullar için 
yürüyüş yapan öğrenciler Pazar günü Ankara'
ya varmış olacaklar». Başlık bu. Kahvaltı için 
durakta mola veriliyor, TÖS Genel Başkanı Fa
kir Baykurt konuşuyor; «Hemen hemen aynı 
günlerde, aynı anlam ve doğrultuda harekete 
geçtik. Siz öğrenciler ve biz öğretmenler ulusun 
millî eğitiminde karşılaşt?ğı bozuk düzene kar
şı olduğumuz için aynı davranışın içindeyiz. Bu
nu, aslında, daha geniş anlamda değerlendirme
liyiz. Yani, hem yüksek öğrenim gençliği, hem 
de biz öğretmenler adaletsiz düzene karşı diren
meliyiz. Bizler, şimdi başlangıçtan önceki saf
hadayız. Bu direniş, yoksul halkımızın varlıklı
lara karşı direnişidir. Bu konuyu iyice kavrayıp, 
yoksulluklar içinde çoğunluğa ulaştırmak zorun
dayız. Yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada 
bu zor bir iştir. Siz öğrencilerin bizlerden en
ce bu işe atılmış olması büyük başarıdır. Bu ba
şarınızı kutlularım,» 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, 1072 sayılı Ka
nunun 27 nci maddesi «öğretmen, öğrenciyi Ve
kâletin aleyhine itaatsizliğe teşvik edemez.» der. 
Kanun bu. Sendikanın Başkanmm bu beyanı, 
varlıklılara karşı direniştir. 

Soruyorum beyler, Türkiye'deki varlıklıları 
bir kapıda ayırdınız da, «Varlıklılar A. P. de, fa
kirler Halk Partisinde» veya «şu partide» mi de
diniz? Eğer böyle deınişsoniz, sizin gibi fakir 
olmaya ömrüm boyunca razıyım. 

Vehbi Koç C. II. P. de, Allah bin kere razı 
olsun, tuttuğu altın olsun, 23 milyon vergi ver
miş, Devlete. . Takdir ederim, özel teşebbüs, 
vatanperver insan, ama Halk Partisinin kütü
ğünde kayıtlı. Buna karşı mı yürütüyorsunuz 
çocukları? Tuttuğunuz insan, buna karşı mı yü
rüyor? Müdafaa ettiğiniz Sendika bunlara karşı 
mı harekettedir? Açıklanması lâzım bu mesele
lerin. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Biz 
öğretmenler hakkında konuşuyoruz, tüccarlar 
hakkında değil... 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hasan Bey, 
takriri okumamışsın, öğretmen ve öğretmen ku
ruluşları... 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ben 
bu takrire imza atanlardanım. Senin kafa yapın 
başka. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bak, daha 
büyük hata. imza attığın takriri okumamışsın 
Hasan Bey. öğretmen kuruluşları... 

BAŞKAN — Sayın Ataov, bir dakika, Sayın 
Hasan Tahsin Uzun, yaptığıma hareketin abes 
olduğunu, Tüzüğe aykırı olduğunu biliyordunuz 
ve devam ediyorsunuz gözümün içine baka ba
ka. Rica ederim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ko
nunun dışında konuşuyor, tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Konunun dışı dahi olsa onu tak
dir Başkana aittir, bana hitabediniz, hatibe hi-
tabetmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili 
arkadaşlarım, önümüzdeki gündeme bakınız, 
«Millî Eğitim Bakanının, öğretmen ve öğretmen 
kuruluşlarına karşı» diye cümle vardır. Konuş
tuğum, Türkiye öğretmenler Sendikasıdır, TÖS. 
Meslekin baş belâsı, siyasi bir partinin şubesi 
TÖS'den bahsediyorum. Bir siyasi partinin şu
besi TÖS Halk Partisinin şubesi mi, T. i. P. nin 
şubesi nü? Aranızda taksim edin onu, biz karış
mıyoruz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Kime aidolduğu belli değil diyorsun, bana mal 
ediyorsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi bir 
başka misal, haydi bu da öbür taraftan obun, 
öbür taraftan bir misal. 

Arkadaşlar, sendikalar ve dernekler, siya
set yapamazlar, hiç kimsenin lehine ve aleyhi
ne faaliyette bulunamazlar, kanun öyle diyor. 

Şimdi bakalım, Devlet Memurları Kanunu
na : «Devlet memurları, her hangi bir siyasi 
partinin ve kişinin yararını veya zararını he
def tutan davranışlarda bulunamazlar» diyor, 
Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesi. 

Bakalım şimdi, bulunan var mı? Bir konuş
mada Meclisimizin üyesi, Türkiye İşçi Partisi
nin bir milletvekili Sayın Hatice Hatko Boran, 
bir yerde konuşuyor. 

BAŞKAN — Behice Hatko Boran, Hatice 
değil. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Behice Hat
ko Boranı millet alışamadı, dili o isme. 

«Ama, parti üyesi olmamak demek, sosya
list eyleme katılmamak demek değildir. Bizim 
öyle ilçelerimiz var ki, ilçe teşkilâtlan, aslında 
öğretmenlerin yardımiyle kurulmuştur. Üye ol
masalar da bu arkadaşlar eylemin içerisindedir
ler.» Tamam. 

Şimdi bunu teyideden, bunun doğruluğunu 
gösteren belgeyi de okuyorum; 

«Türkiye 
İşçi Partisi İçel 
Yürütme Kurulu 

Sayı : 157 
Öğretmenler Derneği Başkanlığına 

Mersin 
10 Ekim 1965 seçimlerinde gerek idarecile

rinizin ve gerekse üyelerinizin partimize gös
termiş olduğu alâkaya teşekkür ederiz. Bu il
giden dolayı ilimiz bir milletvekili çıkarmaya 
muvaffak olmuştur.» 

Tabiî tombala usulünde kayboldu o millet
vekili, sadaka oyu ile geldiği için kayboldu. 

«Milletvekilimiz İhsan Tezel, Derneğinizin 
şahsına ve üye arkadaşlarına teşekkür etmek 
amaciyle 18 . 10 . 1965 Pazartesi günü saat 
18,00 -19,30 arasında Derneğinizi ziyaret .ede
cektir. Bilgilerinizi rica eder, teşekkürlerimizi 
sunarız. 

T. 1. P. İçel İl Yürütme 
Kurulu Başkanı 

Arif Hikmet Mısırlı 
yerine imza ve mühür 

Öğretmen arkadaşlara 
18 . 10 . 1965 

Dernek Başkanının imzası» 

Arkadaşlar, Devlet Memurları Kanununun 
7 nci maddesini derneklerin ve öğretmenlerin 
siyasi partilere hizmetinin karşılığı yazılan te
şekkür belgesini, huzurunuzda mühürüyle, im-
zasiyle okudum. Hâlâ bu dernekler politika 
yapmıyor, bu dernekler tarafsız oldukları için, 
gericilere karşı oldukları için kıyılıyor diye
cek olan varsa buyursunlar. 

Şimdi, bir başka misal veriyorum; bu Sa
yın Hayrettin Uysal'm büyük müdafaasını yap
tığı ve dünya çapma kadar götürdüğü Derne
ğin Başkanı Mahmut Makal, Bakanlığın Vekâ-
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let emrine aldığı, Danıştaym tehiri icra kara
rı verdiği ve bilâhara da Körler Okuluna tâyin 
ettiği zat. 

Arkadaşlar, bu arkadaşımızın davranışını 
ne gariptir ki Yüce Meclis huzurunda ikinci 
defa dile getiriyorum. Sayın İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı idi, kulakları çınlasın, 
Saadet Kaçar hanım Millî Eğitim Bakanımız 
îbrahim Öktem bey hakkında bir gensoru aç
mıştı. Grupumun o zaman da, hasbelkader, söz
cüsü ben idim. Ve burada bir misal arz etmiş
tim kendilerine; Mahmut Makal, Kızılcaha
mam'ın Kızılcaviran köyüne gidiyor ilk öğre
tim müfettişi olarak. Burada köylünün mektu
bu var, çocuğun mektubu yar. Kızılcahamam'
ın Kızılcaviran köyünün 4 ncü, 5 nci sınıfları 
müştereken ders yapıyorlar. Bunların arasında 
76 numaralı Erdoğan da var. 28 Nisanda Mah
mut Makal'm bir yazı vazifesi, Erdoğan'a, ya
ni 4 ncü, 5 nci sınıf çocuklarına. 

Dikkat buyurun arkadaşlar : «Dünyada dü
rüst insan olmak için Allah, Cennet - Cehen
nem korkusu duymaya lüzum yoktur. Bunun 
yolu bilim yoludur. Bilim demek elle tutulan, 
gözle görülen şey demektir. Allah, Cennet, Ce
hennem elle tutulup gözle görülmediği için bu 
bilimin dışında kalır. Büyük Atatürk bize, böy
le saçma şeylere inanmamamızı emretmiştir.» 
Vazife bu. Altında Mahmut Makal'ın «çok gü
zel» imzası 

Aziz arkadaşlarım, bu yaprak kâğıdını, Kı
zılcahamam'ın Kızılcaviran köyünden bir va
tandaş çocuğunun defterinin yaprağını koparı
yor. Meclise geliyor. Kuşağının arasına sokmuş, 
beni çağırdı, gösterdi bunu, «Ne olacak?» De
di. O gün Millî Eğitim Bütçesi var idi burada. 
Hademeye dedim ki; «Bu köylüyü dinleyici ye
rine götür.» Oraya çıktı, buradan ben bu kâğı
dı okudum, Sayın Bakan burada oturuyordu. 
Dedim ki; «Bu imzayı size veriyorum Sayın 
Bakanım, bakalım bu zat hakkında ne yapacak
sınız?» Bir hafta sonra Mahmut Makal Paris'e 
gönderildi. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Vay pis köpek. 
NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ben 

iddia ediyorum k i yalan söylüyorsun, kendisi 
gitti, gönderilmedi. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — îSaym Kodamanoğlu, kendisi gitsin, 
ama müsaade edin. 

I BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bu dahi 
içtüzüğe sığmaz. Yapmayın arkadaşlar, çok rica 
ediyorutm. Müzakere usulüne riayet edelim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Şimdi sizin şahadetinize müracaat 
edeceğim şeyler var burada. Çok memnun oldum 
M, buradasınız. Bu öğretmenler Sendikasının 
Türk öğretmenini, Türk çocuğunu anarjiye gö
türdüğünü, Halk Partisinin Millî Eğitim Baka
nını Eskişehirtte yuhalattığını, bu yuhalama za
manında sizin müsteşar bulunduğunuzu... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Müsteşarını da 
beraber yuhalamışlardı. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Bu kürsüden ben bağırmıştım ve siz 
gelmiştiniz bana; «Ey Ataöv, bu Şükrü Koç'un 
elinden (bu federasyonu kurtarmazsak bu mes
lek gider.» demiştiniz. Dosyayı beraber tutmuş
tuk. Ahmet Nihat Aikay arkadaşım burada şa
hittir. Sizin için yaptığı bildiriler vardı bunla
rın. ıSizin için söylediği sözler buradadır. Ah 
sevgili kardeşim benim, mücadeleyi beraber yap
tık sizlinle, nasıl olur da şimdi beni tekziibeder-
ısiniz? 

Şimdi arkadaşlar, devam «ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tas
vip mahiyetimde de tenkid mahiyetinde de, bir 
şeyin aksini ispat sadedinde de müdahale yasak
tır. Rica ©derim efendim, (hatip rahat konuşsun. 
Usulüne göre söz isteyin, vereyim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Şimdi arkadaşlar, 'TÖS (hakkındaki, 
yani Türkiye Öğretmenler (Sendikası hakkında
ki beyanlarımızı başka yerlerle de aydınlığa çı
karalım, başka bağlantı yerlerini de bulalım. 

24 'Haziran 1966 Rus Radyosu şöyle bir neş
riyat yapıyor; Moskova Radyosu devam ediyor; 

I «Köy enstitülerini en sonunda Statükocu, mistik 
Ortaçağ kafalı kişiler yıkmıştır.» 

«Şimdi, Şubat ayında 'Bizim Radyo şöyle 
ıdiyor: «Ne istiyor bu örgütlü irtica? Kimden 
kuvvet alıyor bu gericiler? Hepsinin arkasında 
bugünün politikacıları var. Emperyalist Ameri
ka ile birlikte milletin uyanmasına engel olan
lar bunlardır.» 

Şimdi, aynı tarihte Moskova Radyosu söy
lerken, Türkiye öğretmenler Sendikasının Baş
kam 'Fakir Baykurt da şöyle söylüyor: «Cum-

l huriyete diş bileyen örgütlü irtica (Moskova 
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Radyosu gibi) belli politika çevrelerinden aldı
ğı destekle (Bizim Radyonun cümleleri) ala
bildiğine şımarmış, durmadan yürüyor.» 

Arkadaşlar, TÖS ve TÖS ün zihniyetini ko
ruyanları Moskova Radyosu ile Kızıl, Bizim Rad
yodan sonra Türkiye'de de müdafaa edecek ki
şiler kalmışsa teessür duymaktan 'başka hiçbir 
yapacağımız iş yoktur. 

Devam ©diyorum vesikalara. Eskişehir'de 
gazetecilerin istekleri üzerine toir baJsm toplan
tısı yapan Sayın Öktem, (Şimdi aziz ve değerli 
arkadaşımın şahadetine müracaat ederek söylü
yorum. ) 'Gazetecilerin sorularını cevaplandırır
ken Ibilhaıssa dedi ki; «Federasyon Başkanınızın 
Bakanlıkla 'Federasyon arasında tek taraflı si
yasi karakter taşıyan beyanını sis de dinledi
niz.» İbrahim Öktem söylüyor, ben 'söylemiyo
rum. Federasyon Başkanı da IŞükrü Koç. «As
lında kendilerinin genel kurula vermeleri gere
ken <bir yıllık 'çalışmalarına ait hesabı bir tarafa 
bırakarak Eğitim Bakanını hesap verir durum
da Ibırakmışlardır. Davranışlarının tek hedefi 
öğretmem topluluğunun gerçek millet hizmeti 
sınırlan içinde kalmamasını Sağlamaktır. Hepi
nizin çok iyi müşahede ettiğiniz Obir vetire Tür-
kiyemizde cereyan etmektedir. Fikir cereyan
ları iki sert kutba kristaliz© lolnıak yolundadır. 
Bunun derecesine göre meimleketteki huzursuz-
luk gelişmektedir. Milliyetçilik anlayışımızda, 
sosyal adalet anlayışımızda aydın zümrenin ol
duğu kadar onun rehberliği altında vatandaş 
çoğunluğunun bir orta noktada birleşmesi gerek
mektedir. Bir Fransız darbımeseli; «Kutuplar 
birleşiyor.» 'Bu 'birleşen kutuplar nedir? Fede
rasyon bir kutupda yani, o belli. Saym Bakan 
öyle söylüyor. Ama bu kutbu o (bakanın mensu-
Tbolduğu grup kaibul ediyor mu? Bunu sormak 
istiyorum. Yani Bakan ıofmu yanlış söylemişse 
- Meclis zabıtlarında da vardır çünkü bu - ıo 
zaman o buraya geldi, Meclis zabıtlarından tek-
zibedilmedi. 

Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra Millî 
Eğitim Bakanlığı basın bürosundan bir bildiri 
çıkarılıyor, bu bildiri şu: «Toplantıda, Türk 
hukuk düzenini teftiş adlı bir konuşma yapı
yor sayın arkadaşımız, müsteşar bey. Aziz mes
lektaşlarımıza duyururuz; Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Doktor öktem Türkiye öğretmen Der
nekleri Millî Federasyonu Başkanlığına aşa
ğıdaki yazıyı göndermiştir. Bakanlık müste-

I şan Nuri Kodamanoğlu'nun müfettişler toplan
tısı dolayısiyle genel müdürler, şube müdürle
ri, müfettişler ve basın mensupları önünde yap
tığı bir konuşma iki gazetemize yanlış aksetmiş 
ve darhal bütün basında, ayrıca radyo yolu ile 
gerçek durum aynı gün açıklanmış ve dü
zeltilmiştir. Doğruluk derecesinin tahkiki ko
lay ve mümkün iken buna lüzum görülmeksi-
zin ve gerçeğin açıklanmış olmasına rağmen 
haiberin yayımını takibeden birkaç saat içinde 
haksız ve insafsız bir bildiri yayınlamış bulun
maktasınız...» Federasyona söylüyor bunu, 
Sayın öktem. «Ankara'da bulunmjyan bâzı 
Yönetim Kurulu üyelerinin haberleri olmadığı 
halde, onların da adı kullanılarak basına ve
rilmiş olan bu bildiriyi iyi niyet ve dürüstlükle 
bağdaştıramadım. Bunu Türk öğretmeninin de, 
aynı müessif bir davranış olarak tesbit edece
ğine eminim.» 

j Arkadaşlar; C. H. Partisinin muhterem Mil-
i lî Eğitim Bakanı bu dernek ve federasyon hak

kında Devlet arşivlerine geçmiş, basına geçmiş 
bu yazıları yazıyor. 

Takrir verenlere soruyorum; partinin yöne
ticilerisiniz, Bakanınızın verdiği bu yazıları, 
dernek ve TöS'ü sendikayı suçlıyan bu bayan
larını, dinlemeden, okumadan nasıl kalkıp da 
bütün günahları, günahsız bir Bakanın üstüne 
yüklüyorsunuz? 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, burada konu
şan aziz takrir sahibi; aslında bu, Türkiye'de
ki köye açık, halka açık halktan yana, köy ens
titülerinin kapatılmasından sonra bu yola gi
rilmiştir, diye ufak elâstiki kapağı bıraktı. 

Arkadaşlar, Türkiye'de köy enstitülerinin 
kapatılmasını, yani Türkiye'de köy enstitüleri
nin gerçek teşhisini 1952 senesinde İzmit ilimi
zin Yuvacık Başöğretmeni, bugünkü O. H. Par
tisi Yöneticisi Sayın Hayrettin Uysal vermiştir. 
Bakınız arz edeyim : 

1952 senesinde Demokrat Parti Millî Eğitim 
Bakanı, Allah Rahmet eylesin, Avni Başman, 
ona ve bütün milletvekillerine - o zaman belki 
Sayın Fehti Çelikbaş da milletvekili idi, inönü 
Milletvekili idi, onlar da bilirler - 126 Arifiye 
köy enstitüsü mezunu, 126 enstitü mezunu adı
na bir bildiri yayınlıyorlar ve mebuslara dağı
tıyorlar. Bildiri, ilkiz Gazetesinin 2 Ağustos 

| 1961 tarihli 3 ncü sayısında, birinci ve ikinci 
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sütunlarında tekrar edilmiştir, ondan ben yal
nız, köy enstitülerini bu kürsüde müdafaa eden 
arkadaşımın, köy enstitülerine yapılmış bir iha
net varsa o ihanetin bizatihi sahibi olduğunu 
ispat edecek pasajını okuyacağım. 

«Birinci madde — Demokrat Parti Hükü
metine yapılan talep.» Altındaki imza (Hayret
tin Uysal.) 

«Köy enstitüleri birçok değişikliklere uğ
ramıştır. Halen daha bu değişikliklere lüzum 
olduğuna inanıyoruz, ilk olarak iyi niyetlerle 
kurulmuş bu kurumlar, sonraları bâzı karam-
sal fikirli insanların şahsi ihtiras, ideolojik, po
litika fikirleriyle lekelendirilmiştir. Köy öğret
men okullarından, «Köy enstitüleri» diye adlan
dırılan bu müesseselere bugün bir ad verilmesi 
lüzumuna kaaniiz. Köy enstitülerinin «öğret
men okulları» diye adlandırılmasını biz bütün 
enstitü mezunları olarak talebediyoruz. imza : 
izmit Yuvacık Başöğretmeni, Hayrettin Uy
sal.» 

NAZMİ ÖZOĞUL (Mardin) — Çok doğru... 
BAŞKAN — Söylesin efendim, Sayın Oğuz. 

Doğru yanlış müzakeresini yapmıyoruz ki. Her 
şey burada yanlış olacak değil. Doğru da söy
lenir, yanlış da söylenir. Tasvip, âdemi tasvip 
yok. Doğru. Yanlış. Yok böyle şey. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 
eğer benim söylediklerim yanlış ise, Hayrettin 
Uysal'ın söylediğini söylüyorum, yanlıştır. Be
nim söylediklerim yanlış ise, ibrahim öktem'-
in söylediklerini söylüyorum, yanlıştır. Benim 
söylediklerim yanlış ise, Mahmut Makal'm, Fa
kir Baykurt'un söylediklerini söylüyorum, yan
lıştır. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Bunlar çok 
basit şeyler. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Neyse, Le-
bit Beyefendi, siz kuvvetlisini hazırlayın, üs-
tad, daha çok. Sabret. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, Türkiye 1961 
Anayasasından sonra, yeni Anayasanın getirdi
ği çeşitli hürriyetlerin kisvesi altında nerelere 
götürülmek isteniyor, değerler nasıl yok edil
mek isteniyor, anarşi nasıl hâkim kılınmak is
teniyor, müesseseler nasıl bertaraf ediliyor, 
Devlet nasıl milletin gözünden düşürülmek is
teniyor ve ondan sonra kara bulutların altın
da neler aranıyor, onun vesikalarını ibraz edi
yorum. 

Şimdi, bu sendikanın, yani öğretmen kuru
luşları dediğimiz; milleti toplayıp öğretmenleri 
de 'bu sokaklarda yürütüp de, talebesine ve 
anasına (babasına «öğretmen 'bu mudur, yazık 
şunlara» dedirten<bu sendikanın, Türkiye'de şah
siyetle, tarafsızlığı ile, tecrübesiyle Millî Eği
time yeni Ibir yön veren muhterem arkadaşımız, 
hiçbir günahı 'olmıyan, yaptıklarını az bulduğu
muz aziz arkadaşımız İlhami Ertem'i günahkâr 
eden ibu sakil zihniyetin daha evvelki hortlak şe
killerinden misaller vereceğim. 

Şimdi, 'öğretmenler derneklerinin bir kongre
sinde, federasyonun kongresinde Federasyon 
Başkanı çalışma raporunu okuyor. Söylüyor, 
söylüyor da, « öte yandan Dr. İbrahim ök
tem'den önceki devirde olduğu gibi bugün de 
devrimci 'öğretmenler, çeşitli siyasi tahriklerle 
Bakanlığın tazyikine uğramaya ve ıcezalandırıl-
mıya devam edilmektedir..» 

Yeni demek biz etmiyormuşuz, bunu. Bu, 
1964 senesinde Eskişehir'de yapılan kongre'de
ki çalışma raporu. Yeni, cezaya biz uğratmıyo
ruz, Halk Partisi 'Milletvekilinin dilinden, Halk 
Partisi Bakanının cezaya uğrattığının ifadesi. 

« Oysa demokratik ve lâik eğitime karşı 
olan gerici zihniyeti kimlerin koruduğunu üzün
tü ile izlemekteyiz..» 

Bakanlar koruyormuş (gerici zihniyeti. Aziz 
Hocanı Şevket Raşit Eatipoğlu büyük bir şeyle 
burada oturuyorlar isimdi, bu, kendilerine yapıl
mış 'bir hitaptır. Ama Bakan değildi o zaman, 
İbrahim öktem Beydi ama, îbraihim Öktem Bey, 
Sayın Şevket Raşit Ilatipoğlu'nun Bakanlıktan 
nasıl düşürülüp ibrahim öktem Bey'in nasıl Ba
kanlığa getirildiğini, federasyon organize et
mişti, onun da vesikaları var, zaman olursa oku
rum, onları pek kısa igeçeceğim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Oku, oku. 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu; talebetmeye hakkın?? yok. Riyasetle yer 
mi değiştireceğiz? Reis siz değil, benim. Rica 
ederim oturunuz, sükûnetle dinleyiniz. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Okumasını tale'bettim. 

BAŞKAN — Yok efendim, talebedemezsiniz, 
konuşamazsınız, ancak dinlersiniz, dinlersiniz 
ancak. Muhatabınız ibenim, hatip değil, rica ede
rim. Her şeyi «benden talelbediniz. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Raporun 
ikinci bölümünden : 

«.... Sayın öktem, göreve haşladığı günler
de- kendisini desteklemekte bir sakınca görme
diğimiz Sayın Öktem, bugüne kadar beklenen 
ve kendisinin de çeşitli öğretmen 'toplulukların
da ve kamu 'oyunda söz verdiği eğitim reformu
nu gerçekleştirme yoluna gitmemiştir. Hele eği
tim, 1964 ten önceki mihrakına oturması sözü
nü Bakan tamamiyle tütmüş görünmemektedir. 
Ne Bakanlıkta gerekli ıbir reorganizasyon yapı
labilmiş, ne de ilk, otta, teknik ve yüksek öğre
tim sorunları çözüm yolu bulaibilmiştir. Ulusu
muz için, bir var olup yok olma demek olan 
bu köy eğitimi bir türlü ele alınamamıştır. Köy 
Enstitüleri hâlâ açılamamış, ıbugün köye giden 
hizmet gerçek ıbir görüşle plânlanamamıştır.» 

Bunlar, Halk Partisi Bakanına, Halk Partisi 
Milletvekilinin Dernek Başkanı olarak beyan
larıdır. Devam ediyor: 

«.... Kanunların kendisine verdiği yetkilere 
dayanarak yaptığı değişikliklerin hiç birisin
de İSayın öktem, Federasyonumuzun fikrini sor
mamış ve almamıştır. Federasyonumuza sormuş 
olsaydı, Bakanlıkta kimlerin hangi tertiplerle 
göreve getirildiklerini, kimlerin, kimler için 
çalıştıklarını açıklamak imkânımız vardı. Göre
ve Obaşladığı zaman Federasyonla işbirliği yapa
cağını söylediği halde, şimdi sadece Nuri Ko-
damanoğlu ile beraiber işbirliği yapmaktadır. 
Federasyon bundan şikâyetçidir..» 

Bu federasyon Başkanının raporu, uzun, de
vam ediyor. Burasını söyliyeceğim. İbrahim ök
tem, müsteşariyle teşriki mesai etmesi, federas
yon tarafından 'tenkidediliyor ve «Neden bu tâ
yinlerde federasyonun fikrini almadın.» diyor. 
İşte, federasyonun politika içerisine girme heve
si, işte iktidarların partizan idare kurma hevesi, 
işte gerçek belge. Bir millet huzurunda, Türki
ye öğretmenleri huzurunda ıbir partinin Baka
nına, hir Bakanlığın 'bütün kadrosunun önünde 
bir partinin Milletvekili tarafından çalışma ra
poru sayfaları içerisine 'konmuş belgelerdir. 

Şimdi, İSayın Millî Eğitim Bakanı, federas
yondan bilgi almadan nakiller yaptığı için, fe
derasyonla teşriki mesai etmediği için suçlanı
yor. Demek ki, o arkadaşlarımızın zihniyeti, 
Millî Eğitim Bakanlığını sendikalar ve federas
yonlar idare edecek. Yok (beyler, böyle şey. 
Türk kanunları herkesin haddini, yetkisini, se-

lâhiyetini tâyin etmiştir. Adalet Partisi iktidar
da kaldığı müddetçe Cumhuriyet kanunları ay
nen tatbik edilecek ve onun çizgisi dışına çıkan
lara haddi bildirilecektir. Bu sendikalar da bu
nu böyle bilsinler. 

Şimdi arkadaşlarımıza bir hususu, başka bir 
hususu arz edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, size bir öğretmenin bir 
açık hava mitinginde, yani kıyılan öğretmen
lerden birisinin, Sayın İbrahim öktem'in kıy
dığı öğretmenlerden birisinin bir açık hava mi-
tingindeki 'beyanından küçük bir pasaj okuya
cağım. 

«Gözlerimi açtığım ışıksız, topraksız damda 
beraiber kaldığım öküzlerin »buğulu nefesleri al
tında anamın uykusuz kıvrandığı, ah çektiği 

toprak damlardan geldim. 
Toprak, güneş sahibi olsun, muska astılar 

boynuma, küçük bileklerime sıtmalıklar bağla
dılar, son su damlasını verdi anam gırtlağı
ma, hoca son duasını »okudu üzerime, ölümü 
bekledim geceleri, ölümü. Duygularımı anlıya-
biliyorsunuz ya, Tek ekmeği buğday yarısı olan 
yerden geldim, gül gibi çocukların mezar oldu
ğu yerden geldim, insanların öldüğü yerden gel
dim, bir korku için Ibir bitini vuran insanların 
oliuğu yerden geldim, hor görülen yerden gel
dim, atlatılan sömürülen yerden geldim. Yani 
kısacası 'ben köyden »geldim.» 

SALÂH ATTIN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Güzel. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — «Güzel» 

Arkadaşlar, hiç kimse Türk köylüsünü ve 
Türk köyünü Türk »halkına, dünya efkârına bu 
şekilde gösterme hakkına !haiz değildir. 

(SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Evet, Türk köylüsü öyledir. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Eğer Türk köylüsü, Türk köyü böy
le ise günahı da sizindir. Eğer Türk köylüsü böy
le kalıyorsa, sabote eden, »çelme takan sizsiniz. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Asıl Türk köyünü ıböyle yapanlar siz
lersiniz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Türk köyüne Ibu sıfatı yakıştıramı
yorum. Türk köylüsü sizin bildiğiniz köylü de
ğildir. Türk köylüsü ıbu milletin içerisinden iyi-
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yi, kötüyü seçebilen, dürüstü, eğriyi seçebilen 
ve buraya getiren insanlardır. Türde köylüsü.. 

SALÂH ATTIN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Asıl sizin tanıdığınız köylü o köylü 
değildir. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Türk köylüsü haramı, helâli bilen in
sandır. Türk köylüsü öyle sömürülen yer değil
dir. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sömürülen yerdir. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Türk köyü namuslu insanların otur
duğu yerdir. Hudutta asker olan Türk köylü
sünü, Mecliste Mebus olan Türk köylüsünü, 
Devleti idare eden Türk köylüsünü bu şekilde 
sıfat altına sokan öğretmen benim çocuğuma 
ders veremez. Bunu koruyanlar, benim nazarım
da müsbet insan olamaz. Bu lâflar, bu sözler 
ancak solcuların, solakların ağzından çıkacak 
lâflardır. Benim öğretmenime bu lâfı yakıştı-
ramam, böyle konuşanı ben öğretmen kabul et
miyorum aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Senin kabul ettiğin öğretmen senin 
gibi olur. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, Meclis müza
keresinde karşılıklı diyalog yok. Hatip konu
şur, Mecliste (bulunan sayın milletvekilleri din
lerler. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Yalan söylenirse dinlenmez, müdahale 
edilir. 

BAŞKAN — Müdahale edilmez, efendim. 
Hiç müdahale edilmez, yairr, biliyorsunuz, lüt
fen öğreniniz. Müdahale edemez. Şu hareketle
rinizin hepsi usul dışı, heprji usule aykırı. 

ATA BODUR (Ordu) — Bütün yaptıkları
nız (böyledir. Ne yaptığınızı görüyormusunuz. 
Niçin sabırla dinlemiyorsunuz? (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bodur, müdahale etme
yin. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım ve p.?A?. gru-
pum, sizi temsil etmekle, size tercüman olmakla 
şeref duyan arkadaşınız, yalnız ıSalâhattin Esat-
oğlu değil, topu gelse yine cevap verir. Sm din
lemeye davet ederim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sizin konuşmanıza cevap vermeye te
nezzül etmem. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, lütfen Mecli
sin mehabetini ihlâl etmeyiniz. Sizi bu Meclis
te müdahale ettirmez hale getirecek elimizde 
müeyyideler var. Bizi tatbika mecbur bırakma
yınız. Eğer asabınıza hâkim olamıyorsanız, 
lütfen dinlemeyiniz, dışarı çıkınız. Ama içeri
de dinlemeye mecbursunuz. Yalan dahi olsa, 
kürsüde söylenenleri, dinlemeye mecbursunuz. 
Rica ederim vazifeniz budur, vazifenizi biliniz.' 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yapmış oldu
ğum beyanlar, hepsi birer birer teyplere alın
mış ve teyplerden hepsi çıkarılmıştır. Eğer ar
kadaşımız hakikaten bunlara inanmıyorsa gel
sinler, bunu okusunlar. Lütfen zahmet buyur
sunlar teypi de dinleteyim. Ondan sonra, eğer 
yaptığım beyanlar teypten bir kelime inhiraf 
ediyorsa, huzurunuzda şeref sözü veriyorum; 
politikayı terk ederim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Heyeti Umumi-
yeye hitabediniz. Bitti o iş, o mesele bitmiştir, 
Heyeti Umumiyeye hitabediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir başka 
örnek, müdafaa ettiğiniz insanların günahları
nı gördüğünüz zaman, onları müdafaa edemiye-
cek duruma geldiğiniz anda zaıf içerisine girmi-
yelim, acz göstermiyelim. Diyelim ki; bunlar 
kötüdür, fakat biz bunları müdafaa etmeye 
devam edeceğiz. Mertçe öyle konuşalım. 

«Sayın Millî Eğitim Bakanımız...» konuşuyor, 
bir başka kıyılan öğretmen hakkında. «Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızın bu davranışlarının 
gerisinde hangi millî çıkarların ve kimlerin 
olduğunu söyliyebilir mi? Söyliyemez, söyliye-
miyecektir. O halde biz söyliyelim. Bu davranı
şın gerisinde Anadolu'nun bereketli toprakla
rını... Bu davranışın gerisinde Wietnam konu
sunun çeyrek asra yakın ıstırapları vardır. Bu 
davranışın gerisinde Kongo Kahramanı Lumum-
ba'nın alçakça, canavarca emperyalizmi vardır. 
Bu davranışların gerisinde Kore'de can veren 
4 bin Mehmet'çiğin kanı vardır. Bu davranışın 
gerisinde Sîna Çölünde kahramanca çarpışan 
Arap askerlerinin kanı vardır. Bu davranışla
rın gerisinde Türk petrolü, Türk Anadolu (hak
ları vardır. Nihayet bu davranışın gerisinde 
Teksas canavarının kanlı, kirli elleri vardır,» 
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BAŞKAN — Mahmut Makal burada bu ya
zıyı yazdıktan sonra tecziye edileceğine mükâ-
fatan Paris'e gönderildi dendi, evet, bir hafta 
sonra dendi. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Mes
lek teşekküllerinin Sayın öktem'in Bakanlığı 
zamanında Vekâleti idare etmek istedikleri ve 
bendenizin müsteşar sıfatı ile mesuliyet deruh-
de ettiğim devirde Vekâleti idare etmek iste
diğim. 

BAŞKAN — O size ait bir beyan değil, si
zinle ilgisi yok. Meslek teşekkülerinin, Sayın 
İbrahim öktem Bakan iken, zatıâliniz müste
şar iken, size baskı yapmak suretiyle sizi ida
reye kalkıştıklarım beyan ettiler. Sizinle alâ
kası yok onun. Olsa olsa meslek teşekküllerin© 
bir taan, bir taarruz teşkil eder. Bu hususta 
söz veremem efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, anlatamadım zannediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde iyi anlatın. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Arza 

gayret ediyorum Sayın Başkan. 
Efendim, okunan vesikalarda bendenizin de 

ismim geçti ve Sayın Ataöv'ün takdim tarzın
da bizim mesuliyetimizin mahiyet ve şümulü 
zabıtlara yanlış geçti, bunu düzeltmek mecbu
riyetindeyim. 

BAŞKAN — İkinci nokta üzerinde, söz ver-
miyeceğim. Birinci nokta üzerinde söz verece
ğim. Beyan buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, bir vesikada bendenizin ismi geçer 
de... 

BAŞKAN — Efendim, münakaşaya girmi-
yelim; bu, takdir hakkılma taallûkediyor. İkin
ci noktai nazarınızı benimsemedim, kabule şa
yan görmedim, ama birinci nloktai nazarınızı 
teısbit etmiştim, kabule şayan gördüm. Rica ede
rim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, yine Cumhuriyet Halk Partisi devrinde 
tutumlarda bir ideoloji farkı dolayısiyle bizim 
aşırı cereyanları himaye ettiğimiz zannını ihti
va eden birtakım izahatta bulundular. Buna 
da kısa bir tavzihte bulunacağım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına sözcü tâyin edilmiş, konuşacak. 
Ona söz vereceğim, zaten vereceğiz, mecburuz. 

] NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkanım, izniniz varsa bu ithamlar... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, rica ede
rim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Arz 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Şahsınıza bir isnat vâki ol
muşsa 95 ııci madde şahsı bu isnattan koruma
ya matuftur, onu kullanınız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, bendenizin de mesuliyet deruhde 
ettiğim devre aittir, ismim zikredilmiştir, şa
hit göstermişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, 95 nci maddenin iş
leyiş şekli müşahhas emareleriyle de belirtil
melidir. Söz han^i noktadan istenmişse ona 
göre verilecektir. Rica ederim, birbirimizi yanılt-
mıyalım; beni iknaa, kandırmaya çalışmayınız. 
Devam edin, varsa not ediyorum. Her şey açık 
Sayın Kodamanoğlu, benim her tutumum açık. 
Size söz vereceğim dedim, açıkça, ama hangi 
noktada vereceğimi tesbit ediyorum; onun dışı
na çıktınız mı, sözünüzü keseceğim; ona göre. 
Söyleyin, söyleyin; hakkınızı koruyacağım bu 
kürsüde. Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. Ben de sizi müş
kül duruma sokmamak için elimden geldiği 
kadar açık olmaya çalışıyorum. Arkadaşın ver
diği misaller arasında yine bendenizin mesuli
yet deruhde ettiğim devre ait birtakım yanlış 
beyanlar var. Bunları da düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz şu Paris meselesi hakkın
da mesuliyet deruhde etmişsiniz. Yani mücazat 
görmesi gerekirken mükâfat gördüğü hususun
da beyanda bulunuldu. Onda bir isnat altında
sınız, hakikaten. Buyurunuz, o hususta görü
şünüz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Paris meselesini ben ibrahim öktem için 
söyledim. Nuri Kodamanoğlu'nun hiçbir alâ
kası yok. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kodamanoğ
lu, şu meselede anlaşalım. 

Saym Ataöv, o beyanda bulunurken Sayın 
I ibrahim öktem Bakandı ve zatıâliniz de müs

teşardınız, dediniz. O bakımdan, gerçi icrada 
politik mesuliyet bakanındır, ama isim zikret-

I mek suretiyle Sayın Kodamanoğlu'ndan bah-
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setmiş olmasaydınız, şimdi onun hakkında söz 
vermiyecektim. 

Yalnız bu noktayı açıklayınız. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müsteşar ola

rak konuşacak, yani. 
BAŞKAN — Gayet tabiî eski müsteşar ola

rak. 
Sayın Kodamanoğlu, rica ediyorum, lütfe

diniz o noktayı yalnız belirtiniz, iyi anlaştığı
mızı tahmin ediyorum, beni müşkül duruma sok
mayınız. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, maruzatımı takip buyurursanız gö
receksiniz, gayet soğukkanlı ve birtakım olay
ları sadece açıklamaktan ibaret bir iyi niyet 
içinde kalmaya... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, birtakım 
olaylar değil, bir olay hakkında size söz ver
dim. Onu da ben belirtmek istiyorum. 

NURİ KODAMAN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım.,. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bir de şu 
var. Buraya konuşmak üzere yazılmışsınız, sı
ranız gelecek. Bu hususta konuşmak hakkınız 
dahi var. Onu da belirtmek istiyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, zaten o maksatla da ayrıca ha
zırlıklıyım, Sayın Başkan. Bendeniz şimdi 
95 nci maddeye göre hakkımı kullanmak enıe-
lindeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim, o benim takdi
rime bağlı. Takdirimi sizin lehinize kullan
dım, söz verdim. Buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — ön
ce şunu belirtmek isterim Sayın Başkanım; 
bu önergenin şümulü 40 yıllık icraatın hesabını 
görmek değil sadece son Millî Eğitim Bakanı 
Sayın ilhami Ertem zamanındaki... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bunları ga
yet iyi bileceğinizi tahmin ediyorum, ama bile bile 
kasti olarak burada hareket etmenize de taham
mül edemiyorum. Çünkü, usul hakkında söz is
temiş olsaydınız bu beyanda bulunmaya hak
kınız vardı. Çok rica ederim Sayın Kodaman
oğlu, istirham ederim; iyi anlaşalım. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Çok 
dikkatli ve muktedir bir Başkanımız sıfatı 
ile... 

BAŞKAN — Evet, öyleyimdir, evet. 

] NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Si
zin bu noktaya dikkat ederek birtakım saded 
dışı beyanlara izin vermemeniz gerekirdi, bunu 
arz ile sözlerime başlamak istiyorum. Bu hu
susa dikkat buyursaydınız, bu cevaplara ihti-
yacolmıyacaktı. 

BAŞKAN — O dikkatsizliği belirtmek için 
zatıâliniz usul hakkında söz isteseydiniz o nok
tada söz verirdim. Buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — O 
halde bu beyanınızı Sayın Başkanım, bilâhara 
talebedeceğim usul hakkındaki sözüm için mü
saade addediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 

Aziz arkadaşlarım... 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ne 

söyliyeceksen, söyle. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Arz 

edeceğim, efendim. 
Aziz arkadaşlarım; bendenizin... 
BAŞKAN — Beyefendiler, rica ederim, is

tirham ederim efendim,. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ben

denizin müsteşar sıfatı ile mesuliyet deruhde 
ettiğim devrin bütün olayları bu kürsüden 
açıklanmış ve o zaman Cumhuriyet Halk Par
tisinin azınlıkta bulunduğu bir Yüce Meclis
te gensorunun açılması kabul edilerek, bu ce
saret gösterilerek günlerce konuşulmuş ve Yü
ce Meclisten güven oyu alarak tasvip ve tak
dir olunmuştur. Aynı şeyi sizlere tavsiye ede
rim. 

Makal için söyliyeceklerim şudur. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş

kan, saded dışına çıktı. 
BAŞKAN — Dinleyin efendim, Makal için 

dedi, siz onu duymadınız Sayın Koç. Gördü
nüz mü hatanızı? Dinleyin, dinleyin; orasını 
duymadınız. 

Buyurun efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 

Aziz arkadaşlarım; Mahmut Makal hakkında 
vâki şikâyetlerden ötürü Sayın Ataöv'ün be
yanları birtakım tahkikat veya takibatın yapıl
madığı, hattâ mükâfaten Fransa'ya gönderil
diği şekilde bir yanlış anlamaya vesile oldu. 

Şimdi bunu düzeltmek istiyorum. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir hafta 

sonra. 
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Şimdi bir de Ankara'dan bir misal vereyim; 
sene 1954, Elâzığ'da bir fizik - kimya öğretmeni 
var, bu arkadaşımızdan şikâyet edilmiş. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Arkadaşım deme. 

A. P. GRUPU ADINA ÎHSAN ATAÖV (De
vamla) — Neyse... Bu öğretmenden şikâyet edil
miş. 

BAŞKAN — Canım sana ne efendim? Sayın 
Akalın, «Arkadaş» der, demez... Arkadaşıdır, ar
kadaşım der. AMaih Allah. Hatibin arkadaşı bel
ki. O da mı kabahat? 

A. P. aRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Sol propaganda yaptığı, komünistlik 
propagandası yaptığı için bu öğretmenden şikâ
yet edilmiş. Öğretmen, sınıfta çocuk okutması 
doğru olmadığı için alıp getirilmiş, Ankara'da-
ki ders araçlarında vazifelendirilmiş. Şimdi, ora
da kalmış, sonra ihtilâl olmuş, Hükümet darbe
sinden sonra bir iktidar gelmiş, bu arkadaşı al
mış, Bahçelievller Deneme Lisesine öğretmen 
yapmış. Deneme lisesinde öğretmenin çocuklara 
flerste yaptığı konuşma şu : Pencereden dışarıyı, 
Bahçelievleri gösteriyor : «Çocuklar, bakın... 
(Kendi ayakkabısının altını çocuklara gösteri
yor) ben delik ayakkalbı ile geziyorum. Bakın 
çorabım da yamalı.. (Çorabını gösteriyor) şu 
gördüğünüz villâlarda da zenginler oturuyor. 
Bir gün Altmdağlılar gelip bu binaları işgal 
edecek, işte o zaman rahat edeceğiz.» diyor. 

Bu konuşma çocuklar tarafından babalarına 
söyleniyor. Babaları okul idaresine geliyor, okul 
idaresi Bakanlığa intikal ettiriyor meseleyi, (o 
zaman C. H. P. iktidardadır), bu arkadaşımız 
BaJhçelievler Deneme Lisesinden cezaen Kurtu
luş Lisesine naklediliyor. Yani o dediği yere da
ha yakın, orada çocukflar bahalarına söylerler 
çün'kü bunu, Kurtuluşta söylemezler. Öyle sanı
yor. Oraya götürüyor koyuyor, orada hocalık 
yapıyor. Daha sonra da az buluyor onu, fen lise
sine hoca yapmak üzere yurt içine, yurt dışına 
gönderiyor ve imar - ihya ediyor arkadaşımızı. 

Şimdi bu bir davranıştır. Tesbit edilen bir 
şey ilgili Hükümet tarafından cezalandırıldı mı 
kıyım oluyor, mükâfatlandırıldığı zaman ne 
olur? îşte böyle şeyleri bizden evvedki iktidar 
mükâfatlandırıyormuş, biz cezalandırıyoruz, Bu 
da, iki iktidarın ideoloji farkından ileri gelir, 
görüş farkından ileri gelir, memleketi anlayış 

farkından ileri gelir, davranışından ileri gelir, 
Bunun ikisi zaten beraJber olsa iktidar - muha
lefet münasebeti olmaz, tek parti devri oluruz, 
kalkar gideriz. 

Bu böyle olacaktır, ben bunu normal karşı
lıyorum. Bu meseleler bu kürsüye gelecek, 
bu kürsülerde bunlar söylenecek, bunlar mü
dafaa da edilecek, memleket kötü olarak va
tandaşlara takdim de edilecek, fakat gerçek
ler, yani güneş, balçıkla sıvanamıyacak. Suçlu 
bu iktidar zamanında cezalanır, bir gün ge
lir Yüce millet muhalefete bizi münasip görür
se, o zaman iktidara gelenler ideoloji bakımın
dan bizden farklı olurlarsa, bu sürüldü denen 
arkadaşları mevkie oturtacaklardır. Bunu ikti
darlar değil, hükümetler kendi bünyesi içeri
sinde yapmaktadır. Sayın Şevket Raşit Hatip-
oğlu'nun zamanında Millî Eğitim Bakanlığına 
getirilen bütün müdüran kadrosu İbrahim ök-
tem Bey zamanında tamamiyle değiştirilmiştir. 
Ben o zaman bir sual sordum, zabıtlarda var
dır, murakabe vazifemi yapayım diye. ibrahim 
Öktem Bey buraya çıktı dedi ki, «Bakanlık 
yetkimi kullandım. Evet, yaptım bunları, ba
kanlık yetkimi kullandım.» dedi. Baktık mev
zuatta bakanlar yetkilerini kullanıp tâyin edi
yorlar, doğru, kalktık, sustuk, gittik. 

4 senedir iktidarımızda bakanlık yetkisini 
kullandırmaya dahi tahammül edemiyen muha
lefet, 4 senelik iktidarımızda bizim iktidar ol
mamıza tajhammül edemeyip, memlekete gelmiş 
olan huzuru kıskanan, sükûnu kıskanan, mem
leketteki hamleleri baltalamak istiyen solcu 
muhalefet her yerde karşımıza çıkmak suretiy
le milletin zamanını, milletin parasını israf et
mekten bir türlü kendilerini fariğ kılmamak
tadırlar. Bundan şikâyetçiyiz. 

Şimdi kıyım ne olmuş? Kıyımdan rakamlar 
veriyorum: Arkadaşlar, 1961 Millî Birlik Hü
kümeti, öğretmen sayısı 82 521, bakanlık em
rine alınan 16 öğretmen, yüzde nisbeti yüzbin-
de ondokuz; mecburi nakil 186, yüzdesi onibin-
de yirmiiki. 

1963 2 nci İnönü Hükümeti zamanında, öğret
men sayısı 97 238, bakanlık emrine alınan 25, 
yüz binde yirmibeş; mecburi nakli 238, on bin
de yirmidört. 

1965 3 noü inönü Hükümeti; öğretmen sa
yısı 110 987, bakanlık emrine alman 40, yüz 
binde otuzbeş, mecburi nakil 174, on binde altı. 
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Kıyım devrinde, Sayın öktem'in bakanlı
ğında öğretmen sayısı 133 828, özür dilerim 
Ertem'in zamanında, bakanlık emrine alınan 
9 kişi, yüz binde altı; (Tabiî bu rakamları ben 
kıyım sözlü sorusu, kıyım araştırması verildiği 
zamana göre arz ediyorum.) mecburi nakli 173, 
on binde oniki. 

Darbei Hükümetten sonra gelmiş geçmiş 
bütün Hükümetlerin, bakanların zamanında 
bakanlık emrine alman öğretmen sayısı en çok 
olmasına rağmen, öğretmen sayısının artmış 
olmasına rağmen, en az bakanlık emrine alın
ma devri İlhami Ertem devri, en az mecburi 
nakil devri ilhami Ertem devri ve öğretmenle
rin aradığı eğer huzursa en huzurlu devir de 
İlhami Ertem devri. Bu rakamlar... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Darbei Hükümet dediniz, 27 Mayıs 
mı yani? öyle dediniz de. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Efendim, evet 27 Mayıs darbei 
hükümettir. Ne olacak? (A. P. sıralarından 
«Ne olmuş» sesleri) Ne olacak? O sizin tehdit 
ettiğiniz devir geçti beyler, biz bu kürsüye çı
karken cezaevinden çıktık da geldik, ne tehdi
di yapıyorsunuz? (A. P. sıralarından gürültü
ler) Kimi korkutacaksınız? Darbei Hükümet 
dedim, bundan ne diye şey ediyorsun? 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Anayasa öyle demiyor. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Anayasa 
başına patlıyor. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Anayasanın dediklerine hep uy-
sanıza. 27 Mayıs geldiği zaman Anayasa, 27 
Mayıstan sonrası değil, öyle mi? 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Zapta geçsin bunlar yeter. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Zapta çok şeyler geçti bu kürsüden. 
İstersen çağırayım sizin Yozgat Mebusunu, 
onunkiler de zapta geçti. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; ben sözlerimi 
toparlıyorum. 

A. P. Meclis Grupu Sayın Hayrettin Uy-
sal'm vermiş olduğu Meclis araştırma konusu
nu ciddî bir konu kabul etmemektedir. A. P. 
Meclis Grupu, bu takriri öğretmenleri müda
faa ediyor gibi kendini göstermek istiyen bir 
siyasi zihniyetin, meslekin içerisine girme vası

tası olarak kabul etmektedir. A. P. Grupu bu 
takriri, sınıfa politikayı sokmak için teşvik 
kabul etmektedir. A. P. öğretmenlerle, memur
la, kanunların yasak ettiği bütün kuruluşlarla 
politik münasebetini devlet irtibatı içerisinde 
mütalâa eden ve bu teşekküllere politikayı sok
mak, bunları baskı altına almak, bunları hu
zursuz etmenin aslında devlete zarar vereceği
ni kabul eden bir zihniyetin mümessilidir. 
A. P. Hükümeti ve onun muvaffak, takdir etti
ğimiz bakam, onun çalışkan, başarılı teşkilâtı, 
A. P. nin seçim beyannamesinde, Hükümet 
programında Yüce Milletimize vadettiği öğre
timde ileri gitme, fırsat eşitliğini sağlama, öğ
retmenlere huzur götürme, öğrencilere millî 
milliyetçi, Atatürkçü, medeniyetçi, ananelerimi
ze, örflerimize, ahlâkımıza uygun meseleleri ço
cuklarımıza aşılama, Allah korkusunu vicdan
lardan çıkartmamak suretiyle, kanun korku
sunu çocuklara aşılamak için seçim beyanna
mesinde koymuş olduğu hükümleri büyük çap
ta tahakkuk ettiren Millî Eğitim Bakanı ve 
onun teşkilâtına her zaman şükran duyguları 
beslemektedir. 

Bu bakımdan grupumuz ciddî olarak veril
diğine kaani bulunmadığı bu Meclis araştırma
sı önergesinin reddini isterken sayın grupu-
muzun Genel Başkanı ve Cumhuriyet Hüküme
tinin Başbakanının her vesile ile her yerde 
söylediği şu parolayı vicdanına nakşetmiş, onu 
tatbiki prensip kabul etmiş bir grup ve parti 
olarak Türk Milletinin huzurundadır: Okula, 
kışlaya, camiye politikayı sokmadan Yüce Mil
letin huzuruna eserlerle çıkıp Yüce Milletten 
Güven oyu almak suretiyle millete dayanarak 
iktidar etmenin şerefini taşıyan bir grupun 
üyesi olarak hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan; Sayın Ataöv arkadaşımızın beyanla
rından içtüzüğün 95 nci maddesine göre bende
nize kısa bir açıklama hakkının doğduğu ka
naatindeyim, izninizi dilerim. 

BAŞKAN — Lütfedin hangi noktalar üze
rinde beyanda bulunacaksınız, anlıyayım, ben 
buraya işaret ettim, ona göre. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Mah
mut Makal'ın Fransa'ya mükâfatan gönderil
diği. 
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Beyler, bunu söyliyen öğretmen, meydan mi
tinginde söylüyor. Kime söylüyor bunu? Cumhu
riyet Hükümetinin Millî Eğitim Bakanına söylü
yor. Cumhuriyet Hükümetinin Millî Eğitim 
Bakanına bu kadar alçakça saldıranların ya
nında olmayınız aziz kardeşlerim. 

Bu... 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — O öğretmenin yanındayız. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, zatıâlinize 

maalesef bir ihtar cezası veriyorum. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — (Ayağa kalka

rak, Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun oturduğu 
sıraya giderek) — Neden dinlemiyorsun? Allah 
belânı versin... Allah belânı versin... Allah be
lânı versin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bak, gördünüz mü? 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Aydın öğretmeni tanıyamazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, size bir ihtar 

cezası verdim. Tekerrüründe en ağır cezayı ve
ririm. Bu Meclisi çalışmaktan alıkoymaya ha
dim hareketlerde bulunmaktan tevakki ediniz, 
kendinize geliniz. 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Meclis 
kürsüsünde komünist olduğu tescil edildi. Yine 
de yerinde oturamıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Çetiner, 
oturun yerinize. 

Görüyor musunuz Sayın Esatoğlu, yaptığınız 
hareketleri? Meclis Reisine riayetkar olmadı
ğınız müddetçe, daima hâdise çıkarırsınız. (Gü
rültüler) 

Susunuz da dinleyiniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Oturun, lütfen. Rica ederim susunuz ve din
leyiniz. 

Devam edin, Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka

daşlarım, ben bu öğretmenin yanında olacak bir 
Türk tanımıyorum. Türk kanı taşıyan, bu top
raklardan ekmek yemiş insanlar, bu bayrakların 
altında oturanlar, «Türklerin ıstırabını dindire
ceğim», diye bu kürsüde yemin edip bu sıralar
da oturan aziz ve mulhterem insanlar bu öğret
menin yanında olamazlar. Türkiye Cumhuriye
tinin bakanını, Teksaslı, kanlı elli bir canavarın 
aırkasmda gösteren alçağı müdafaa edemezler. 

Arkadaşlar, bırakınız bunu, bunlar küçük 
oyunlardır. Geliniz, bu memleketi kötü gidişten 

kurtaracaksak elbirliği ile kurtaralım. Nesini 
müdafaa ediyoruz şunun-; nasıl müdafaa ediyo
ruz? Acı olsun, bilesiniz diye söylüyorum, Bu 
muhterem insan, bu Devlet erkânı aylardan beri 
burada «kıyım* konusu için oturuyor. Dairele
rini bırakmış, işlerini bırakmış, dedikodular için 
burada zaman harcıyorlar. Bunları burada otur
tup da Devletin işlerini bıraıktırimaya ne hakkı
mız var. işte kıyılan dediğiniz insanlar bunlar
dır. Köye gönderip, çocuklarıma bunlara mı ders 
verdireyim? îktidaır olarak verdirmiyeceğim. 
Kıyma deyin, sürme deyin. Ne yapılması lazım
sa, Adalet Partisi Hükümeti bunu yapacaktır. 
Artık bu açık, itiraf ediyoruz size. Adalet Par
tisi Grupu Hükümetinin öğretmenler üzerindeki 
icraatından memnundur. Dalha kuvvetlenmesini 
istemektedir, kifayetsizdir, hattâ. Daha çok zec
ri tedbir alınmasını istemektedir. Daha açık ne 
söyliyelim, grupum olarak size? 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Kürsüde böylesine «alçak» dedirt meyiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Kime efendim, ne diyorsunuz? 
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 

Fikrini söylesin ama «alçak»ı diyemez, öğretmen 
alçak değildir. 

BAŞKAN — öyle bir hitapta bulunmadı 
efendim. Bu yazıyı yazan kimse, ona söylüyor 
©fendim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Bunu öğretmen yazıyor. 

BAŞKAN — O hâlde ona da söylüyor. Otu
run yerinize. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
öğretmene hakaret edemez. 

BAŞKAN — Oturun yerinize. Alçağa alçak 
denir. Türk kanunlarının men ettiği komünizm 
hareketinde bulunan kimse alçaksa ona alçak 
denir. Anladınız mı? Oturun yerinize. Lâf a bak... 
(A.P. sıralarından alkışlar, «Bravo* sesleri) 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Kürsü küfür yeri değildir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sen de alçak
sın. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Bana ne diyorsunuz?.. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Alçak diyo
rum. 
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YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Alçak sensin. 

BAŞKAN — Şu halinize bakın, şu halinize 
bakın, şu halinize bakın! Milletvekili olmuşsu
nuz, şu halimime bakın!.. Ayağa kalkıyor söylü
yorsunuz. Görüyor musunuz?.. Müdahale etme
yiniz. 

YUSUF ZÎYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Beyefendi, orada bana alçak diyor. 

ÎHSAN T O M B U Ş (Çorum) — Sen alçaksın. 
YUSUF ZÎYA BAHADINLI (Yozgat) — 

Alçak sensin, sen de alçaksın, baban da alçaktır. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, Sayın Bahadın-

lı, her ikinize de milletvekilliği sıf atiyle bağdaş-
mıyan beyanda bulunduğunuz için ikimize de bi
rer ihtar cezası veriyorum. Tekerrür ettiği an
da takbih vereceğim. Oturunuz. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Ayıp denen bir şey vardır. 

A.P. GRUPU ADINA İHSAN ATAöV (De
vamla) — Şimdi sevgili arkadaşlarım devam 
ediyorum; kıyılan öğretmenlerden : «Biz öğret
menliği sınıf dışına çıkarmış, topluma maletımiş 
ve toplumu yeniden ayaklandırmak için bir mü
cadeleye girmiş bulunuyoruz. Buna devam et
mek azim ve karairıridayız. Çünkü biz yalın ayak, 
başı kaıbak, yarı aç, yarı tok toplumun benimse
diği Atatürk milliyetçileriyiz. Vurguncular, 
soyguncular, rüşvet ve iltimas yolunda kendile
rine zaman sağlıyanlar elbette bu düzenin de
vamını istiyeceklerdir. Savaş yeni başlamıştır.»! 
Saffet Çalışlar ismindeki öğretmen; eğitimi, öğ
retimi sınıfın dışına çıkaırmıs, topluma mal et
miş, mücadeleyi halka götürmüş, ayaklandırma
ya başlamış. Bu kanunları yapanlar, bu kanun
ların icrasını Hükümete vazife verenler, o ka
nunları icra edip etmediklerini murakabe ede
cek olanlar, millet huzurunda namus sözü ve
renler!.. Şu insana ne dersiniz? Bu insana yapı
lan muamele meslekin içinde tutmak değildir. 
Bu insanı meslekin dışına atmak lâzımdır, bu 
insana meslekin dışına değil, bu insanı hudut
ların dışına atmak lâzımdır. Biz böyle görüyor, 
böyle düşünüyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Mahkeme ka
rarı olmadan mı olacak bunlar Sayın Ataöv. 

BAŞKAN —Canım, Sayın Ülker, bu düşün
cesi yani... 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — O, Meclis kürsüsünde edilen lâfların 
mahkeme kararı yerine geçtiği devir geride kal
dı. Biz Adalet Partisi Grupu olarak hâdiseleri 
ortaya koyuyoruz. Yaptığımız kanunları tatbik 
edip etmediğini Cumhuriyet Hükümetinin Ba
kanı buraya çıkacaktır; evet Adalet Partisi 
Grupu Sözcüsü, sen bu beyanda bulundun, bu 
beyanı yapan arkadaşa ben şu cezayı verdim, di
yecek, Grupumuz müsterih olacak, millet duya
caktır. O zaman, «Vay öğretmen kıyıldı, vay öğ
retmen kırıldı» demiyeceksiniz. 

Sendikalar Kanununun 14 ncü maddesinin 
(i) fıkrasında : «Meşru bir hakkını almak için 
dahi olsa memurun gösteri yürüyüşü yapamıya-
cağı» yazılıdır, «grev yapamıyacağı» yazılıdır. 
Şimdi okuyorum : 

«50 000 öğretmen grev yaptığı zaman 50 000 
öğretmeni meslekten ihracetmeye kimsenin gü
cü yetmez..» Sendika başkanı söylüyor, konuşu
yor. «Yunanistan'da Yunan öğretmenleri grev 
yaptılar, maaşlarını artırmak için. Yunanistan'
da grev yasak, ama yaptılar. Dört öğretmeni 
atamadılar, üstelik bir başvekil gitti. 

İran öğretmenleri de, grev yasak olduğu hal
de yaptılar bu işi, millî eğitim bakanını değiş
tirdiler. Savaşımıza devam ediyoruz. Bu savaş 
halkın uyanması savaşıdır. Bu savaş öğretmenin 
hak alma savaşıdır. Öğretmenin kendi hakkını 
almanın savaşını yapmadan halkın uyarılmasın
dan bir şey olmaz. Kendi sömürülürken halkı 
sömürmekten kurtaramaz.» ilâve ediyor; «Dev
let Şûrası var ya, bazan çok kötü kararlar alı
yor. Tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi.» Sendika 
bunu da söylüyor. Devlet Şûrası bir tane tehiri 
icra vermedi mi, Devlet Şûrası çok kötü. Ana
yasa Mahkemesi bir kanunu tasdik etti mi Ana
yasa Mahkemesi çok kötü. Bakınız; partiler kö
tü, milletvekilleri kötü, bakanlar kötü, hükü
metler kötü, hâkimler kötü, Anayasa Mahkemesi 
kötü... Ey kızıl, kim iyi senden başka?... Kim 
iyi? 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Atıver, dı
şarıya gitsin. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — İnşallah. 

Düşünün beyler, bütün müesseseleri yıkmak 
için açılmış bir mücadeledir; bu müdafaa edi
len dernekler ve sendikalar. 
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NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Hat
tâ bir hafta sonra. 

Bir defa vekâletin dosyalarında sarahatle 
vardır ki, birçok öğretmenlerimiz arasında Ma-
kal içinde birtakım şikâyetler olmuştur. Ba
kanlık şikâyet edilen kişinin kişiliği ile ideolo
jik, ya da hissî, ya da menfaate bağlı hiçbir 
ilişki duymaksızın bir hukuk mercii olmanın 
objektifliği ve nâmuskârlığı ile icabeden mua
meleleri yapmıştır ve aledderecat yetkili mer
cilerden geçmesi de sağlanmıştır. Bunu zanne
derim arzu ederse Sayın Ertem Bakanlık dos
yalarından hemen tesbit edip, size bizim adımı
za da söyliyebilir. 

O halde şikâyetlerin kaale alınmadığı yolun
daki beyan, böylece gerçeklere uymamaktadır. 

Öte yandan bu zatın mükâfaten Fransa'ya 
gönderildiği yolundaki beyan da gerçeklere uy
muyor. Çünkü, hatırladığıma göre öğretmen 
Makal o tarihte resmî mercilere kendisine me
mur sıfatı ile izin verilmemesinden ötürü isti
fa ederek vatandaş sıfatı ile seyahat hürriyeti 
hakkını istimal edip; şimdi hatırlıyamıyorum 
hangisi; bir Fransız kültür merkezinin veya 
müessesesinin davetlisi olarak gitmiştir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Kendi 
kesesinden mi gitti, Sayın Kodamanoğlu? 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Da
vet edildi, Fransa'dan. Tabiî, müstafi bir va
tandaşın kimin kesesinden gittiğini bilemem. 
Ancak, bu beyanlardan adı geçen memurun o 
tarihte belli bir suçtan hissî idari kararlarla de
ğil, ciddî idari ve adlî mercilerce her hangi bir 
şekilde suçlu bulunduğu şeklinde de anlaşılma
malıdır. Böyle bir yanlış beyanda bulunmak da, 
bir başka memur aleyhinde, burada savunma
sı mümkün olmıyan memur aleyhinde bir yan
lış anlamaya sebebolacak beyanda bulunmak 
istemem. 

Sayın Başkandan şu noktayı öğrenebilir 
miyim?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — O 
zaman TÖS'ün Bakanlığı idare etmeye çalıştığı 
ve bundan ötürü de bizim birtakım olaylarda 
mesuliyetimizin ve şahadetimizin bulunduğunu 
Sayın Ataöv beyan buyurdular, izinleri var 
mı, bu noktada, bir açıklama yapma gerekmez 
mi? 

BAŞKAN — Efendim, TÖS'ün Bakanlığı bas
kısı altında alma yolunda teşebbüste bulunduğu
nu beyan etti. Zatıâlinizin de, ibrahim öktem Be
yin de bu vaziyet karşısında takındığı tavrı 
muaheze edecek mahiyette bir harekette beyan
da bulunmadı efendim. Bulunmuş olsaydı bu 
noktada da zatıâlinize söz verecektim. Tamam
dır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Yal
nız Sayın Başkan, buna imkân verildiği yolun
da birtakım imalarda bulunuldu. Biz daima bu
nu reddetmişizdir, ama mukabil derneğe karşı 
şimdi Sayın Bakan boğazına kadar bu konu
da batmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu son cümleniz gayriusuli 

oldu, buyurun, oturunuz yerinize. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne) — Kendi ciddiyetine yakışır, Millî Eği
tim (Bakanlığında müsteşarlık yapmış 'bir şahıs. 
Çok yazık. 

BAŞKAN — Sayın irfan Solmazer, Güven 
Partisi !Grupu adına buyurun. 

Sayın Solmazer, bir 'sualim olacak zatıâliniz-
den, sözünüz ne kadar devam eder, aşağı - yu
karı tahmin edebilir misiniz? 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Pek uzun olmıyacağml sanırım. 

BAŞKAN — Peki, buyurun «fendim. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Hayrettin Uysal ve dokuz arkadaşı
nın, kısa tabiriyle öğretmen kıyımı ve öğret
men kuruluşlarına Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılan baskı, hukuk dışı davranışlar hakkında 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması önergesi üzerinde 'Güven Partisinin 
görüşlerini sunacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 'bu önerge aylardan 
beri çoğunluk sağlanamadığı için Çarşamba 
günleri ve araya bütçe müzakerelerinin girmesi 
sebebiyle görüşülmesi süregelmektedir. 

Hayrettin Uysal'ı 'önerge sahibi olarak dinle
diğimizde bir garip haleti ruhiye içerisine bu
runduk. Birçok mahkeme belgeleri, Danıştay 
kararları ibraz edilmiş, isim, vaka, yer zikredil
mek suretiyle Millî Eğitim Bakanlığının hukuk 
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dışı davranışları ortaya kondu. Aradan çok za
man geçtiği için bunların bâzılarını hatırlataca
ğım. 

Biraz evvel Sayın A. P. Grupu Sözcüsü, Ata-
öv'ü dinlediğimizde ben adeta bir ürperti duy
dum. Bu önerge dolayısiyle Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Adalet Partisinin bir söz düellosuna 
şahid olduk. Üzülerek şunu faJde etmek isterim 
ki, gerçeği araştırma görevinde olan bizlerin bu 
karşılıklı iddialar ve ithamlar üzerinde uzun 
boylu söyliyeceğimiz olmıyacak. Yalnız, geçen 
cebede ve bu celsede yapılan iddialardan bâzı
larını karşılaştıracak ve bunlardan bir netice 
çıkarmaya çalışacağız. 

Öyle tablolar verildi ki, Sayın Hayrettin 
Uysal'ın verdiği rakamlara baktığımızda, - bi
raz sonra ona işaret edeceğim - Sayın Millî Eği
tim Bakanı öğretmenler mevzuunda yaptığı her 
on icraatın dokuzunda haksız bulunmuş. Nere
ce?.. İdari veya kaza mahkemelerince. 

Biraz evvel Sayın Ataöv ise, Sayın Millî 
Eğitim Bakanının .devri, en huzurlu, en az Öğ
retmene zulüm edilen, hattâ hiç zulmedilmiyen, 
Bakanlık emrime 133 bin öğretmenden altı tane
sinin alındığını ifade eden bir parlak... («Dokuz, 
dokuz», sesleri) Veya dokuz, nurlu devri ortaya 
getirdi. 

Yani o kadar çelişik, o kadar karışık iddia
lar var ki, bunlardan bir netice çıkarmak elbet
te zor olacak. Bu zorluğu da Meclis zabıtlarına 
böyle lâfta kalarak gömme hususunu elbette Oü-
ven Partisi tasvibetmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi öğ
retmenin huzur içinde çalışmasını istemektedir. 
Güveln Partisi, öğretmen için sosyal güvenlik 
istemektedir. Güven Partisi demokratik hukuk 
devletine yaraşır şekilde "öğretmene kanunların 
eşitlikle tatbik edilmesini istemektedir. Güven 
Partisij öğretmene, gördüğü hizmetin büyüklü
ğü ile orantılı olarak saygı ve anlayış istemek
tedir. 

Biz bunu isterken acaba başka partiler baş
kasını mı istiyor? Hayır, bakın bundan da bir 
örnek vereyim. Önerge sahibinin partisinden 
değil de, Sayın Adalet Partisinden ve onun millî 
eğitim politikasını yürüten Sayın Bakanın bir 
konuşmalsını huzurunuzda sunmak isterim. 

8 Temmuz 1968 günü Sayın ilhami Ertem 
bir toplantıda şöyle buyuruyorlar: «Türk Mil
letinin refahla birlikte, tarihte olduğu gibi, en 

büyük ve değerli hizmetin 'öğretmene aidolduğu 
malûmdur. Değişen dünya içerisinde öğretme
nin vazifesi daha belirli bir hale gelmiştir. Öğ
retmenin büyük bir feragat içerisinde çalıştığı 
ve tarih boyunca her zaman feragatin timsali 
olduğu anlaşılmıştır. Memleket severliliğine 
inandığımız öğretmenin sosyal güvenlik içinde 
bulunması birinci vazifemizdir.» 

Konuşmanın son kısmında 'Sayın Ertem şöy
le diyorlar: «Öğretmenlere huzur ve güvenlik 
getirmek başlıca görevimizdir. Bunun sorumlu
luğunu 'hissetmekten büyük zevk duyduğumu 
ifade ederim.» 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenler hak
kındaki temennilerde hepimiz birlik halindeyiz. 

Önerge sahipleri ne diyor, aradan uzun za
man geçtiği için hatırlatmak isterim: Öğretmen 
sürülmekte, tedirgin edilmekte, çoluk çocuğu
nun ekmeği ile oynanmaktadır. Önergede bun
lar aynen yazılı, iddiaya göre öğretmenler, 
görev ve sorumluluğunu bilmektedirler. Türk 
Millî Eğitiminin amaçları, müfredat program
ları, eğitimle ilgili mevzuat açık, seçik tesbit 
edilmiştir. Bütün bunlara rağmen Millî Eğitim 

Bakanı Türk Millî Eğitiminin amaçlarının, 
müfredat programlarının öğretmenler tarafın
dan uygulanmasını istememektedir ve bunun 
ne olduğunu bilmemektedir, iddia bu. 

Şimdi, bir Millî Eğitim Bakanının Türk 
Millî Eğitiminin amaçlarını bilmemesi mümkün 
değildir. Bu bakımdan iddiaları biraz daha kar
şılaştırmak isterim. Elbette bu iddialar araş
tırmaya da değer. Bilgisizlik içerisinde bulun
mamamız lâzımdır. Peşin hükümlerle burada 
karşılıklı beyanlar ve iddialarla karar verme
memiz lâzımdır. Derece derece yapılan işlemle
ri ve bu işlemleri gerektirecek hareketleri ve 
bunları araştırmak bizim görevimiz olmalıdır. 
Peşin hükümlerle yargılara varmamamız lâzım
dır. Hele hele horlanmak veya çoluk çocuğunu 
ekmeğe muhtacetmek gibi muamelelere öğret
menler asla mâruz bırakılmamalıdır. 

Bakanlığın varsa haksız, adaletsiz işlemlerini 
tesbit etmek, politikanın içinde ve bâzı siyasi 
partilerin yan desteğinde olduğu iddia olunan 
kuruluşların başındaki öğretmenlerin, hele hele 
yabancı devletlerle Türk ve Türkler aleyhinde 
işbirliğinde olanların bulunduğu iddia edilmiş
tir. Biraz sonra vesika okuyacağım; bunları an-
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kalıbımı basarım; bir komünist (haikiikat vatan 
hainidir, alçağın daha ötesindedir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Solmazer, Meclis 
[Başkam olarak da bendeniz zapta geçen ifa
demle bunu beyan ettim, dikkat ederseniz... 
O noktayı dikkatli konuşun, yanlış anlaşılma
sın. 

G. P. GRUPTJ ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — işte bu öğretmen hakkında ne 
yapılmıştır, onu size haber Vereyim Sayın Ata-
Öv. Bu öğretmen, o alçak komünist dediğiniz 
öğretmen, bu şekilde nitelenen öğretmen An
talya'dan alınmış, Diyarbakır'a verilmiştir, 
yine öğretmen olarak verilmiştir. Oraya gider
ken şu beyanda bulunmuştur: «Ben oraya gi
diyorum, kendi ırkımın diliyle hitabödecek 
adamlar bulacağını.» demiştir ve Türklüğü bö
lücü 'harekette bulunmuştur, Sayın Millî Eği
tim Bakanlığı" buna karşı susmuştur, Ataöv. 
İşte bunların dahi araştırılması gerekir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — öyle ise Ba
kalım yanında ol, karşısında olma. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Nasıl yanında olabilirim, bu 
tipte bir öğretmeni y'me öğretmen olarak tu
tan bir Bakanın yanında? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hiç değilse 
karşısında olanlarla beraber olma... 

BAŞKAN — Şimdi karşılıklı konuşmayın, 
Sayın Solmazer, siz Saym Ataöv'e hitabetmeyin. 
Siz de Saym Ataöv, hatibe bu şekilde beyanda 
bulunmayın. 

Saym Solmazer, yalnız biraz evvelki iddianı
zı bilmem düzeltebildim mi? Demek ki. şimdi 
tavsif ettiğiniz öğretmen, tabiî Başkan mesele
nin müşahhas anlamiyle tahkiki veya tahliline 
gitmez, mücerret anlamda bir öğretmenin eğer 
muayyen yazısiyle komünist olduğu müseccel 
hale gelmiş ise, onu bu kürsüde bir hatibin al
çaklıkla tavsif etmesi ve ona bu Mecliste bir ar
kadaşımızın, niçin bu şekilde alçaklıkla tavsif 
ettiriyorsunuz diye müdahale ettiği zaman, Baş
kanın buna kargı cevap vermesi müsait bir du
rum arz etmiştir. Bir yanlış anlamaya meydan 
bırakmaması için söylüyorum. 

RUHİ SOYER (Nizde) — Doğru, Başkan, 
aa bile. 

G. P. G-J1ÜPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Üzüntünüzü anlıyorum Sayın 

Başkan. Biz sizden de ileri giderek daha ağır it
hamlarda bulunduk, komünist öğretmen hakkın
da, hiç üzüntü buyurmayın. 

Muhterem arkadaşlarım, yine ^abıt taslağı
nın 117 nci sayfasından Saym Bohçalı'nm bir 
ifadesini okumak isterim: «Bu memlekette yı-
ln.Gi faaliyetlerde rol oymyan,, memleket sathın
da yıkıcılıktan başka, sol yıkıcılığından başka 
hiçbir marifeti, bıüımmıyan bir insandır.» dedi 
bir öğretmen hakkında. Bakanlık enirine alma 
işlemi iptal edilmiş, halen öğretmendir bu. Söy
lediğiniz, bu şekilde nitelediğiniz sat öğretmen
dir. Şu halde bunun dahi bir araştırmaya ihti
yacı vardır. 

Sayın iktidar partisinin sözcüsü kara ve kı
zıl cehennemin uşaklarının Millî Eğitim Bakan
lığında var olduğu iddiasında bulundu. Biraz 
sonra miktarını da söyliyeceğim. Biraz sonra, 
bunun miktarını öğrendiğinizde ve bâzı rakam
larla karşılaştırdığımızda ne büyük tehlikeler 
içerisinde olduğumuzu bir defa daha anlamak 
durumuna gelmiş olacağız. 

Sayın iktidar Partisi sözcüsünün, zabıt tas
lağının 94 ncü sayfasındaki bir cümlesini oku
mak istiyorum: öğretilenlerimizin büyük toplu
luğunu namuslu, vatanperver, Atatürkçü ola
rak niteledikten sonra, «içerisindeki % 5 ideo
lojisi sapık, delillerle tesbit edilmiş kişilerin avu
katları, sanki burada 125 000 öğretmeni temsil 
ediyormuş gibi mücadelelerde, sokaklarda, basın
da, orada, burada feryadı figan etmektedir. Ar
kadaşlar, bu kisve düşürülmeli ve Türk öğret
meninin nerede olduğu, kimin elinde bulunduğu 
artık meydana çıkarılmalıdır.» Biraz evvel ra
kamı değiştirdik, 133 000 mis, ben 125 000 üze
rinden bir hesap yaptım. İdeolojisi sap=k ve de
lillere tesbit edilmiş % 5 öğretmen, 5 250 öğret
men eder 125 000 nin içerisinde. En as sınıf
larımız 40 kişilik olduğuna göre, her biri 40 ta
ne yavru okutur. Her yıl 210 000 tane yavrumuz 
ideolojisi sapık, kara veya kızıl cehennemin 
uşaklarının eline teslim edilmiş oluyor bu hesa
ba göre. İktidar partisi sözcüsü söylediğine gö
re, bu rasgele bir rakam olamaz. Elbette bunda 
bir ciddiyet vardır, önemini takdirlerinize suna
rım. 

Her yıl, her tedris yılı 210 000 yavrumuz bu 
tip öğretmenin elinde zehirlenmektedir, iste 
bunun için dahi bir araştırmaya ihtiyaç vardır, 
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Sonra, «Bu kisve düşürülmeli» diyorlar. «Ki
min nerde olduğu bilinmelidir» deniyor. Burda 
bu konuşamlarla, karşılıklı iddialarla, anamu-
halefet partisinin ve iktidarın karşılıklı iddia-
lariyle bu kisve nasıl düşürülecek, bu zararlı un
surlar nasıl tesbit edilecek, bu millet kimin sö
züne inanacak? Bu bakımdan dahi bir araştır
maya ihtiyaç vardır. 

İşte, Güven Partisi bunun için bir araştırma
nın, bu araştırma talebinin ciddiliği, gayriciddi-
liği üstünde durmadan, sadece yapılan bu karşı
lıklı iddialar sebebiyle, lehinde oy kullanacak
tır. 
Sonra Sayın Âtaöv yine şöye buyuruyorlar: 

«Sizin söyledikleriniz hep doğru, bizimkileri hep 
yalan. Biz de diyoruz ki, bizimkileri hep doğru 
sizinkileri hep yalan. Bu iş zaten böyle gidiyor 
ve böyle gidecek.» 

Hayır arkadaşlar, bu iş böyle gitmemeli. 
Evet, karşılıklı iddialar 1961 den beri yapılıyor. 
Bunun neticesine bir varalım. Kim yalancı, kim 
doğru söylüyor, hakikat bugün Türk Millî Eği
timi ne yoldadır, bunu Büyük Meclis olarak bil
mek zorundayız, işte bu noktadan dahi araştır
maya ihtiyaç vardır. 

Niçin araştırmadan A. P. Grup Sözcüsü kaç
mıştır, bunu bilemem. Çünkü durumdan kendi
si sızlanıyor. Zabıt taslağı 110-111.. 

Bir noktayı daha üzüntü ile belirtmek istiyo
rum, bu da geçen celsede sarf edilmiş bir söz, 
bunu tashih etmek fırsatını vermek için hatırla
tıyorum. Zabıtlarda böyle kalmamasında büyük 
yarar vardır sanırım. Yalnız istismar konusu 
yapılan meselenin açığa çıkması, Türk öğretme
nine de kimin sahibolmak istediğinin, öğretme
nin gerçek sahibinin kim olduğunun, partileri 
söylüyor ve arkasından öğretmene sahip bir par
ti arama durumu meydana geliyor ki, bunu tas
hih etmek fırsatı vermek için tekrarlıyorum. 
Çünkü hangi parti öğretmene sahiptir, bunun 
dedikodusunu, bunun tartışmasını burda yapmı
yoruz. öğretmene sahip aramak gibi bir tâbirin 
bu kürsüden tekrar tashih edilmesinde yarar ol
duğu için üzüntü ile tekrarlamak durumunda 
oldum. Çünkü öğretmen, Devletin emrinde, mil
letin hizmetinde, Atatürk'ün yolunda kişiliği 
saygıdeğer olan vatandaşlarımızdır. (G. P. sıra
larından alkışlar.) 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, huzursuz, 
sosyal güvenlikten mahrum, hçle iddia edildiği 

gibi sağ, sol çatışmalarının yıkıcı tesiri altında
ki öğretmen, milliyet ideali tam, millî terbiyesi 
yüksek bir nesil yetiştirme görevini yapamaz, 
Nasıl ki, devamlı istismar konusu yapılan özel 
yük3ek okullar, petrol boru hattı, boraks gibi 
meseleler Meclis araştırması ile gün ışığma çık
mışsa ve iyi bir netice almışsak, burda da bir 
Meclis araştırmasına zaruret vardır. 

370 000 000 a mal olan petrol boru hattının 
satılmamasım Yüce Meclisler sağladı. Üç sene
de kendini amorti eden bir petrol boru hattı bir 
yılda Türk bütçesine 127 000 000 lira kazandır
dı. Basit bir mesai verdi 15-20 arkadaşımız bir 
araştırma ile, Devlet bütçesine 127 000 000 lira 
gibi bir rakamı katma durumunda oldu. Evet, 
yine basit bir mesai versin, ehliyetli, bu işton 
anlayan birçok öğretmen arkadaşımın var, ver
sinler ve her yjl iktidar partisinin sözcüsüne gö
re zehirlenmekte olan 210 000 yavrumuzu bu fe
lâketten kurtaralım. İşte bunun iğin Güven Par
tisi bir Meclis araştırmasına zaruret görüyor. 

Güven Partisi, öğretmenlerle ilgili devamlı 
polemiklerden şikâyetçidir ve bundan üzüntü 
duymaktadır. 

Güven Partisi, öğretmenlerimizin iktidarın 
baskısından da, partilerin siyasi gaye taşıyan 
tasallutlarından da kurtarılmasını ister 

Güven Partisi, Türk irfan Ordusunun ve 
yarının Türkiye'sinin kurucusu olan öğretmen
lerimizin huzurunun, refahının ve sosyal gü
venliğinin tam olmasını ister. 

Güven Partisi, öğretmenlerimizi milliyetçi, 
vatanperver, Türklük idealine bağlı nesiller ye
tiştirme yolunda görmek ister. 

İşte bu nedenlerle, Güven Partisi Meclis 
araştırma talebi hakkında olumlu oy kullana
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi öğ
retmenlerin çeşitli teşekküller arasında bölün
mesinden de azap duymaktadır. Bakın, TÖS'e 
karşı olan başka bir öğretmen teşekkülünün bir 
genelgesi, hepinize, herkese dağıtılan genelgesi, 
8 Ekim 1968 tarihli : «TÖS Bulgaristan Kül
tür Ataşesi ile görüşülerek kurulmuş, Türk öğ
retmenini bozmakla görevli solcu bir teşkilât
tır.» 

Başka bir öğretmen teşekkülü diyor bunu 
ve ithamlarını alta doğru yazıyor. Cemiyetler 
Kanunu elimizde. Bu Cemiyetler Kanununa 
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REMZİ ŞENEL (Denizli) — Hiç te anlat
tığınız gibi değil, ben şahidim. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Bu kadar 
basit misallere gelmeyin, biraz inceleyin lüt
fen. 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Şener, Sayın 
Solmazer bunu kendisi söylemiyor, vulku bu
lan iddiayı dile getiriyor, dikkatle dinleyin. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Sayın Nevzat Şener... 

BAŞKAN — Ben söylüyorum Sayın Sol
mazer, sizin hakkınız yok efendim, müdahale
yi ben yapıyorum. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Aşağıdan müdahale ediyor, meye 
hikkım olmıyacak... 

BAŞKAN — Yok efendim, o zaman bana 
şikâyet Edeceksiniz. 

Şimdi. Sayın Şener, arkadaşımız vuku bulan 
iddiaları dile getiriyor, kendi İddiaları değil 
efendim. 

Buyurun, tamam bitti. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Sayın Bakana bu hususu, Millî 
Eğitim Bütçesi konuşulurken Bütçe Komisyo
nunda sordular, Sayın Bakan bütçe {konuşma
sı münasebetiyle burada beyan etti: «O öğret
menler bana hakaret etti.» dedi ve «Teyplerle 
tunları tesibit etitlik.» dedi, «idari yarığı organı 
bunları görevinle iade etse dahi, ben bu tip öğ
retmeni her türlü mesuliyeti yüklenerek göreve 
başlatmam.» buyurdular. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar.) Sayın Bakan da 
bunu söyledi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Balkan, elbet
te bu şekilde davranan öğretmen hakkımda, olay 
Bütçe Komisyonunda Sayın Balkanın söylediği 
gibi, burada söylediği gibi cereyan etmişse, 
yaptığı İşjemde yüzde yüz> haklıdır, ama iddia 
sahiplerinin söylediği gibi «Aldım gitti» demiş
se, hiçbir şey olmadan, hiçbir esasa dayanma
dan bunu yapmışsa, hissi olmuştur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Deli olması lâzım... 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Onu diyemiyeceğim, hisısî olmuş
tur. 

Bu hala göre, karşılıklı, birbirini tutmaz ve 
bizi düşünceye sevk eden ve şaşırltan iddialar 

var, bir de orta yerde iddialar var. Şu halde 
bunların doğru neticesini bulmak zorundayız, 
doğru hüküm verebilmek için. Millî Eğitim 
Bakanlığının sadece yargı organlarına aksetnıiş 
ibulunan - verilen rakamlardan inceledim Ve çı
kardım - her on işleminden bir tanesi hukuk içi 
bulunmuş, dokuz tanesi ise haksız, adaletsiz 
ve hukuk dışı bulunmuş. Sayın Bakan bunu 
defalarca reddetti, «Bu böyle değildir» dedi. 
Sayın A. P. Grup Sözcüsü lise biraz evvel ver
diği rakamlarda, «133 000 küsur öğretmenden 
9 tanesi, - bilmem yüzbiinde kaç - bakanlık em
rine alınma ve çok az bir nativle en huzurlu 
devri yaşadı» buyurdular. E, şimdi bunların 
hangisi doğrudur? Muhterem arkadaşlarım bu
nu araştırmak zorumda değil miyiz? 

Şimdi, Sayın Ataöv geçen celsede şöyle "bu
yurdular: (Zabıt taslağı sayfa 95) 

«Arkadaşlar, TÖS bugün Türkiye*de siyasi 
ttr partinin şubesi halinde çalışmaktadır.» ik
tidar partisinin sözcüsüdür bu arkadaş. «Onun 
için 'onun müdafaası yapılıyor, onun için itham 
altındadır. Türkiye'de TÖS, kanunların kendi
sine verdiği yetkiyi, nizamların kendisine ver
diği yetkiyi aşmış Ve memleketin nizamına, 
memleketin huzuruna, memleketlin kanunları
na karşı gelmiş ve memlekette anarşi yolunu 
açmıştır.» 

Sayın Ataöv'ün iddiası bu. Nizamları çiğni
yor, memleket kanunlarına karşı geliyor ve 
memlekette anarşi yolunu açıyor. Kim? TÖS, 
Türkiye öğretmenler Sendikası. E, sayın arka
daşlar, eğer A. P. Grupumum sayın sözcüsü de 
gelip burada şikâyetçi olursa biz ne diyelim? 
Bunun cevaibmı vermekten âciziz. Gruplarına 
getirirler, böyle tehlikeli bir teşekkül hakkında 
Sayın Millî Eğitim Bakanlarının ne işlenı yap
makta olduğunu elbette sorarlar. Burada ikti
dar partisi, Hükümetimin icraatının şikâyetçi
si durumuna gelmemek zorundadır. 

Biraz evvel kendileri de okudular, 624 sa
yılı Kanunum 14 mcü maddesinde sarih hüküm
ler varken, Ankara töa ombinli aşkın öğretmen 
yürüyüş yaptı, öğretmenler grev istedi, grev 
hakkı istedi, öğretmenler bağımsız Türkiye is
ter... Bunlar istendi. Bunun şikâyetçisi, bu
rada, Sayın iktidar Partisinin Sözcüsü olma
malıydı. Çıkarılmış olan ve mevcudolan kanun
ların niye tatbik edilmediğinin hesabını ken'di 
gruplarında elbette görebilirlerdi. 
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Bakınız 624 sayılı Kanun ne diyor? Yasak 
faaliyetler maddesi 14 ncü madde, (A) fıkra
sı: «Her hangi bir surette olursa olsun Devlet 
personel teşekkülleri her hangi bir suretle siya
si faaliyette bulunamazlar.» 

Siyasi faaliyette bulunduğunun iddiacısı sa
yın iktidar partisinin sözcüsüdür... 

14 ncü maddenin (F) fıkrası: «Grev teşeb
büs ve faaliyetlerini destekleyici davranışlarda 
bulunamazlar.» 

Başkalarının grev faaliyetlerini dahli 'destek
leyici davranışlarda bulunamıyan öğretmenler. 
toplu halde grev hakkı istemişlerdir. 

Aynı maddenin (i) fıkrası : 
«Devlet personeli hukukuna veya kamu hiz

meti görevlerin© ilişkin mevzuatın uygulanma
sına dair isteklerini açıklamak veya destekle
mek amaciyle açık yer toplantıları ve gösteri 
yürüyüşleri yapamazlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, gösteri yürüyüşü' 
yapmışlardır ve bütün şurada (sayılan, tek tek 
hükümlerin karşısında olarak gösteri yürüyüş
leri yapmışlardır ve bunun ismi de izinli yürü
yüş olmuştur ve iktidar bunun seyircisi kalmış
tır. Kudretli Devlet, kanun Devleti, 624 sayılı 
Ka/nunun (i) fıkrasındaki bu hükmü tatbik et
mek zorunda idi ve onu yapmak kudretinidedir 
biz;m Cumhuriyet Hükümetimiz, iktidar Parti
sinin Grup Sözcüsü de gelip burada, «Bunları 
yapmıyor» şikâyetinde bulunursa, bu, gayricid-
dî bir davranış olur. 

Yine Sayın Ataöv, geçen celsede, (zabıt tas
lağı sayfa 96) «Çünkü ben İktidar Partisinin 
Grup Sözcüsü olarak iktidarda bulunduğum hal
de, Devletin arşivlerine el atmış, orada casus
lar tutan falan falan insanlar aramıyorum.» di
yor. 

Haklı olarak bir sızlantı içerisindedir. Dev
letin arşivleri, gizli dosyaları elbette herkesin 
elinde olmamak lâzımgelir. Demek ki, Devle
tin arşivlerine dahi el atabilen bir gizli kuvvet 
var. Oradan vesikalar alabilen bir gizli kuvvet 
var. Buna müsamaha gösteren elbette bir teş
kilât var. Aksi taktirde olmaz. Şu halde bu 
ithamın da incelenmesi için bir araştırma za
rureti varıdır. 

Yine Sayın Ataöv; geçen celsede (zabıt tas
lağı sayfa 101), «Bakanlık müfettişinin fezleke
sine rağmen, vazifesi başında tutulmaya de

vam edilmiştir. Niçin edilmiştir, Sayın Bakan 
bunun hesabını versin arkadaşlar.» der, bir öğ
retmen için. İsmi Hurrem Arman. Birçok suç
lamalar var, ondan sonra da, «Sayın Bakan hâ
lâ niye bunu vazifesi başında tutar?» ve «Bu
nun hesabını versin.» der. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu söylemek 
de gayet haklıdır, ama bir celse evvel Bakan
dan hesap istiyorsun ve Bakanın icraatını be
ğenmiyorsun, gevşek olduğunu söylüyorsun 
ve Ibunu zabıtlara geçirtiyorsun; bir iktidar 
partisinin grup sözcüsü olarak bir sonraki cel
sede, yani bugün; «AllahUan reva mı, bu gü
nahsız Bakana bu isnatları yapıyorsunuz?» di
yorsun. E, bu iki çelişkiyi nasıl izah edeceğiz, 
onu takdirlerinize sunmak isterim. 

Sayın İktidar Partisinin Grup Sözcüsü, bi
raz evvel size okuduğum 624 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin (i) fıkrasını okuduktan 
sonra; bu kanunları yapanlar, bu kanunları 
tatbik edenleri murakabe etme görevinde olan 
sizler ve buna namus sözü veren sisler, hakikat 
davranışını alçaklıkla nitelendirdiği bir öğret
mene yapılanı az görüyoruz, diyor, daha faz
larını yapmak gerekirdi, diyor. Ve Sayın Baş
kanca da bu öğretmenin alçaklığı tescil edildi 
buraya. 

Ben size bir şey haber vereyim, Sayın Ata
öv. O öğretmen... 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, bir dakika 
efendim... 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — izin verin konuşalım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şahsım 
hakkındadır, binaenaleyh açıklama yapmak 
mecburiyetindeyim. Bu Meclisi İdare eden bir1 

kişiyi bu şekilde itham deiyörsunuz adetâ. 

Şimdi, her hakla beyanınız yanlış anlamaya 
müstenit. Sayın Ataöv bir öğretmenin yazısı
nı ve onun akabinde verdiği hükmü, öğretme
nin komünist olduğu iddiasiyle belirtti ve ko
münist olan bir öğretmeni bu şekilde alçaklık-, 
la tavsif etti. Demek ki, Sayın Ataöv'ün inan
cına göre, beyanına göre, bir öğretmen komü
nist olursa o, alçak olur, dendi. Yanlış belirt
meyin, mücerret anlamıyla böyle söylendi bu
rada. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Evet, ben de bu beyana bütün 
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lamak, araştırmak vazifemizdir. Bu gibiler hak
kında halen hiçbir işlemde bulunmıyan Hükü
meti Meclis olarak sigaya. çekmek ve suçlamak 
durumunda olmamız da lâzımgelir. 

Huzursuzluğun sebeplerini, iddiaya göre şöy
le özetliyebiliriz: 

1. Millî Eğitim Bakanı öğretmen nakillerin
de haksız ve hukuk dışı davranışlar içindedir. 
Bunun delilleri olarak en büyük idari yargı or
ganlarının kararları gösterilmektedir. 

2. Bakanlık, öğretmen teşekküllerini ikti
dar partisi lehinde faaliyete zorlamaktadır. 

3. İktidar, partizanları öğretmenlere karşı 
kışkırtmaktadır. 

4. Öğretmenlerin hukuk içindeki istekleri 
ve hakları Bakanlıkça kaale alınmaz hale gel
miştir. 

5. Bâzı millî eğitim müdürleri ve ilkokul 
müdürleri iktidarın destekçisi olmıyan öğret
menlere hukuk dışı baskılar yapmaktadır. 

6. Öğretmen topluluklarına iktidarın teş
vik ve yardımı ile toplu saldırılar yapılmakta
dır. 

7. Millî Eğitim Bakanı Bakanlığın bâzı mü
him kademelerine tesbit edilmiş Türk Millî Eği
tim amaçlarına, Atatürkçülüğe ve Anayasanın 
öngördüğü ilkelere sırt çevirmiş kişileri getir
mektedir. 

8. Millî Eğitim Bakanı ümmetçiliği, ırkçılı
ğı, mukaddesatçılığı teşvik etmekte ve rejimin 
kaderine olumsuz yolda etkilerde bulunmakta
dır. 

9. Millî Eğitim Bakanı Cumhuriyetimizin 
kurucusu Büyük Atatürk'e karşı okullarda ya
pılan tecavüzleri görmemezlikten gelmekte ve 
bu hususlarda ısrarlı bir sükut içerisinde bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda, daha ön
ce alınan karar gereğince Meclisimizde bu araş
tırma ve genel görüşmelerin müzakeresinin so
na erdirilmesi ve sözlü sorulara geçilmesi ge
rekmektedir. Saat 17,00 ye gelmiştir. 

Ancak, arkadaşımızı kürsüye davet ettik 
Konuşması zannediyorum çok uzun sürmiyecek. 
Bu bakımdan müsaade ederseniz konuşmasının 
hitamına kadar müzakereyi bu noktadan de
vam ettirelim. Konuşması bittikten sonra yine 

sözlü sorulara geçmek imkânını buluruz. Müna
sip mi efendim? Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 

(Devamla) — 
10. Millî Eğitim Bakanı kendi iktidarına 

yakın olmıyan milliyetçi, Atatürkçü öğretmen
leri Bakanlık emrine alma gerekçesini solculuk 
ve sosyalistlik olarak göstermekte, fakat her 
seferinde bu sübjektif hükümler yargı organ
larınca geri çevrilmektedir. 

11. Millî Eğitim Bakanı, bâzı bakanlık 
erkânı, kasden öğretmenler arasına ikilik sok
muş, hattâ onları sağcı - solcu, sünnî - alevî, 
Türk - Kürt, erli - göçmen, miliyyetçi - mil
liyetsiz diye ayırmıştır. 

İddiaların korkunçluğunu, felâketini arz et
mek için ıstıraplar bunları tekrar ötmek zorun
da kaldığımdan Heyetinizden özür dilerim. 

İktidar partisinin sayın sözcüsü bu görüş
me sebebiyle olsun, bundan evvelkiler sebebiyle 
olsun ve sayın Bakan Bütçe Komisyonunda, 
Senatoda ve burada; «Politika yapan, suç iş
lemiş bulunan, solcu ve komünist olan, öğret
men olma niteliğini şu veya bu sebeple yitir
miş bulunan öğretmenler için hukuk içi tasar
ruflarda bulunuyorum, bulunacağım» demekte, 
iktidar partisinin sayın sözcüsü yapılanları az 
bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yıllardan beri ya-
pılagelen bu karşılıklı iddiaların aydınlığa çıka
rılmasına elbette zaruret vardır. Burada yine 
bunları konuşup, tartışıp Meclis zabıtlarına 
gömme hatasına düşmemeliyiz, üzerinde ko
nuştuğumuz mevzuun halli tarihe bırakılamaz. 
Her ne şekilde olursa olsun bir araştırmaya 
ihtiyaç vardır, iktidar partisinin grup sözcüsü 
Millî Eğitim Bakanını komünistler hakkında 
işlem yapmamakla suçladı. Burada, Millî Eği
tim Bakanından defalarca; «Sizden hesap so
ruyoruz» dedi ve hepimizin huzurunda bu suç
lamayı bugün yine tekrarladı. 

Bu hale göre; Türklüğün kaderiyle ilgili, 
rejimimizin geleceğini tehdideden, sosyal ba
rış ve güveni yitirme istidadı taşıyan bu mese
leler için susmak mümkün olamaz. 

Millî Eğitim Bakanı kendi partisinin grup 
sözcüsünün iddia ettiğine göre, hâlâ kızıl ve 



M. Meclisi B : 77 

kara Cehennem öncülerini sinesinde barındın- I 
yorsa, yarının Türkiye'sinin sahibi evlâtları
mızı bu tipten öğretmenlere nasıl teslim edebi
liriz? Bu eyyamcı tutum... (Bu tâbirler benim 
değil, iddia sahiplerinin ve çok halde de sayın 
iktidar partisinin sayın sözcüsünün tâbirleri
dir.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yok öyle şey
ler, eyyamcı tâbirini kullanmadım. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Şimdi zabıitlardan zaibıt sayfala
rının numaralarını vererek bâzı hususları su
nacağım. Sabırlı olmanızı istirham ediyorum. 

Onun için bunları gün ışığına çıkarmak zo
rundayız. 

Yapılan iddialar içerisinde öyleleri vardır 
ki, inanılması dahi biran için mümkün görüle
miyor. En ters düşünene dahi yapılıp inanma 
gücünü vermiyen bu işlemlerin yapılıp yapıl
madığını meydana çıkarmak zorundayız. Ya
pılmışsa Büyük Meclis elbette gereğini yapacak
tır. Eğer yapılmamışsa bu iddia sahipleri için 
Büyük Milletimiz ve bizzat öğretmen toplulu
ğu gerekli notu vermiş olacaktır. Bu bakım
dan da bir araştırmaya lüzum ve zaruret vardır. 

iddialardan bâzılarını arz etmek isterim. 
Bir ilimizde iktidar partisinin ilçe başkanının 
bir sayın eşi, çok başarılı bir müdür yerine 
hiçbir tecrübesi olmadığı halde müdür tâyin 
edilmiş. Okulda her şey altüst olmuş, eğitim
den gari her türlü dedi - kodu çekişme, grup
laşmalar meydana gelmiş, rahat, huzur kalma
mış. 

Millî Eğitim Bakanlığının yetkili müfettiş
leri 35 maddede toplanan şikâyetleri incelemiş 
ve bu A.P. İlçe Başkanının eşi Sayın Münire 
hanımı müdürlük görevinden almış ve başka bir 
ilin orta okuluna tarih öğretmeni olarak nak
letmiş. 

İktidar partisine mensup önemli kişilerin 
bu tâyini durdurma teşebbüslerine Millî Eği
tim Bakanlığı hiçbir zaman olumlu cevap ver
memiş, fakat durum Sayın Başbakana intikal 
ettirilmiş, on gün sonra lise haline getirilmiş 
olan bu okula tekrar telefonla müdür olarak 
tâyin edilmiş. Sayın Başbakan o tarihlerde Ur-
fa'dadır, olay 1968 yılının Ağustos'unda mey
dana gelmiştir. 

icranın, Millî Eğitim Bakanlığının bu şekil- | 
deki partizan zihniyete âlet edilmiş olmasını I 
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I duymak bize ıstırap vermiştir. Tek bu işlem se
bebiyle bu okuldan oniki öğretmen, bir memur 
başka yerlere tâyin edilmiş, dört öğretmen mes
lekten çekilmiş ve daha bu olayın sonu gelme
miş. 

Zabıt taslağı 32 nci sayfa. 
Başka bir iddia : 
Olay 19 Mayıs 1968 tarihinde bir ilimizde 

geçiyor. Atatürk Türkiye'sinde 19 Mayıs tö
reni kutlanıyor. Okulun program dışı yaptığı 
merasimi zabıtlardan okumak suretiyle nak
ledeceğim : 

«Bayramda bir okul program dışı ilâhiler, 
tekbirler getirerek, yeşil bayrak dolaştırarak 
gösteri yapmaktadır, öğretmenler bu olayı 
valiye şikâyet ediyorlar. Sayın vali, (o da iddia
ya göre partizan bir vali) öğretmen politika 
yapıyor diye hunları savcılığa teslim ediyor. 
Savcılık suç unsuru görmüyor ve ademi takip 
kararı veriyor.» 

19 Mayıs'ta yeşil bayrak dolaştıran, tekbir 
getiren, stadda ilâhiler okuyan çocukları va
liye şikâyet eden öğretmenler sürgüne tabi 
tutuluyor. Bu olayın yapıcıları, Arapça gaze
te çıkaran ve teokratik nizam savunucuları 
ise her türlü kovuşturmanın dışında tutulu
yor. 

Başka bir yerde geçen bir olay : 
Bir öğretmen 10 Kasım münasebetile Ata

türk'ün ölüm yıldönümü için bir köşe yapıyor. 
Başka bir öğretmen bu köşeyi dağıtıyor, Ata
türk'ün resimlerini yırtıyor. Talebe galeyana 
geliyor, yürüyüş yapılıyor, gösteri yapılıyor; ne
ticede Atatürk köşesini yapan öğretmene reva 
görülen hüküm sürgün, öğretmen tabiî idari 
yargı organına müracaat ediyor ve yargı or
ganı da Saym Bakanlığın bu işlemini hukuk 
dışı bularak iptal ediyor. 

Bunları daha da çoğaltmak mümkün. 
En tuhafımıza giden bir husus da, bir ilde 

Sayın Bakanın hazır bulunduğu bir toplantıda 
iki öğretmen Saym Bakana soru sormak ini
yorlar. Sayın Bakan söz vermiyor, öğretmen
ler ısrarla söz istiyorlar, Sayın Bakan, «söz is-

I temeyin, ileri gitmeyin sizi bakanlık emrine 
alırım» diyor. Söz istemekte İsrar ettikleri an
da da Saym Bakan oracıkta «sizi bakanlık em-

I rine aldım, gitti.» diyip işi bitiriyor. Sayın Ba-
I kana bu olay Mecliste intikal ettirildi. 
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göre Dâhiliye Vekili, kısa tâbiri ile hükümet, 
bu şekilde kurulmuş bir teşekkülün hâlâ faali
yet içerisinde olmasına nasıl müsaade eder? İş
te bunu dahi araştırmada fayda vardır. Misal
leri uzatmak istemiyorum. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, Cum
huriyet düşmanlarını, milletimizin kaderini kı
zıl veya kara cehenneme sokmak istiyenleri 
iktidariyle, muhalefetiyle Büyük Meclis, İkti
dar Partisinin Sözcüsünün tâbiri ile «tepele
mek» görevi ile, namus yemini ile buna bağlı
dır. Nazarımızda Türk öğretmeni milliyetçi, 
sosyal adaletçi, vatanperver ve Türklük şuuru
na ermiş vatandaşlarımızdır. Üç - beş sapığın 
kaderimizle oynamasına müsaade etmemeliyiz. 
Yapanları, yapanlara müsamaha gösterenleri, 
varsa yalanları tesbit etmek zorundayız. Öğret
men camiası içinde ciddî bir huzursuzluk var
sa, yurdun sosyal ve kültürel hayatına olum
suz etkileri olacağı şüphesizdir. Bu huzursuz
luğun sebeplerini de büyük Meclis olarak bil
mek zorundayız. 

Güven Partisi Grupunun görüşleri burada 
bitiyor. Hepinize saygılar sunarım. (G. P. sıra
larından alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bir hususu tavzih etmek için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Daha sonraki birleşimlerde 
açıklarsınız efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bâzı beyan
larımı yanlış anlamışlar. Bu hususları tavzih 
etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yerinizden söyleyiniz, sapta 
geçsin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, ben Adalet Partisi Grupu sözcüsü olarak 
öğretmenlere sahibolmak istiyen bir parti ara
madım. Öğretmenlerin sahibi olduğunu iddia 
eden bâzı teşekküllere, onların öğretmenlerin 
sahibi olmadığını tescil etmek için beyanda bu
lundum. 

İkincisi,) vermiş olduğum misaller kıyılan öğ
retmenlerin içinde serd edildiği için, o öğret
menlerin işlemiş olduğu suçları beyan sadedin
de söyeldim, bunlar için verilmişolan cezaların 
az olduğunu dahi ifade ettim.. 

Sayın Bakan bizim o beyanlarımıza cevap 
verdiği zaman, İrfan Solmazer Bey, söylemiş 
olduğu hususlarda yanlış anladığını anlıyacak-
tır. Bu hususu tavzih ederim. Yapmış olduğum 
konuşmalar da İrfan Beyin dağarcığına girmiş 
bâzı sözlerden ibarettir. Bu kadar. 

BAŞKAN — Evet efendim. Zaten münakaşa
nın ve müzakerenin esası bu. Herkes çakacak 
karşılıklı fikriyatını ileri sürecek. 

Daha önce Meclisçe alınan karar gereğince 
sorular kısmına geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Samiloğlu'-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte baş-
lıyacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl 
programına alınacağına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu. (6/33) 

BAŞKAN — Sayın Şâmiloğlu,, burada. Sa
yın Ulaştırma Bakanı... Yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, J 
Türkiye'de merkezi dışarda bulunan kaç dernek I 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu j 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, burada. 
Sayın içişleri Bakanı.. Yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

3. —- Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hrisliyanhk 
propagandası olup olmadığına dair İçimleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, burada
lar. Sayın İçişleri Bakanı, yoklar. Sözlü soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, burada
lar. Sayın İçişleri Bakam, yoklar. Sözlü soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme-

— 540 — 
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Âerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ih-
racedilmesi için aünmı§ bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, buradalar. 
Sayın Sanayi Bakani yoklar. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankalam tara
fından yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin, 
yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar ve 
İskân bakanlıklarından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt* buradalar. Sa
yın Maliye Bakanı, yoklar. 

Sayın İmar ve İskân Bakanı... Yoklar. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ay'an adında, 

•asistan veya doçent, birinin olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/477) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı... Yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Erik.. Yoklar.. Sayın Ça
lışma Bakanı. Yoklar. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin sos
yal ilimler tedris eden fakültelerine girebilme 
imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/504) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakamı, yoklar. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İçtüzüğün 
tatbikatı hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne sözü istiyorsunuz? Sayın 
Millî Eğitim Bakanı yoklar. Olmadığı cihetle 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı biraz sonra teş
rif ederlerse o zaman sorunuzu ihya edeceğim, 
tekrar meseleyi ele alacağım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İçtüzük 
tatbikatında yanlışlık var, onu arz edeceğim. 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif sarı-
yüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiistimal 
olup olmadığına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu. (6/512) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce... 
Yoklar. Sayın Maliye Bakana yoklar. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik oluna
cağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buradalar. Sa
yın Başbakan ve Çalışma Bakanı... Yoklar. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buradalar. Sa
yın Başbakan ve Çalışma Bakam, yoklar. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'-
in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçları
na dair Mülî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/519) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, yoklar. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buradalar. 
Sayın İmar ve îskân Bakanı yoklar. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buradalar. 
Sayın İmar ve îskân Bakanı, yoklar. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 
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BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, yoklar. Sa
yın Ticaret Bakanı, yoklar. Soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

17. —• Aydın Milletvekili Re§at Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine. dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda... Yoklar. 
Saym Millî Eğitim Bakanı, yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Özarda, yoklar. Sayın 
Başbakan, yoklar. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Uzun... Yoklar. Saym 
Millî Eğitim Bakanı, yoklar. Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buradalar. Saym 
İçişleri Bakanı, yoklar. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Saym Başkan, 
bu sorumun yazılı soruya çevrilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Soru sahibi sorusunun yazılı so
ru haline çevrilmesini talebetmiştir, talep mesmu 
görülmüştür ve yazılı soru haline çevrilmiştir. 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/511) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı, yokllar. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulanma
sına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına dair 

Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/542) 

BAŞKAN — Saym Kurucu, buradalar. Sa
yın Başjbakan ve Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, yoklar. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
Sayın Bayındırlık Bakanı, zatıâlinizin cevap

landıracağı soru hangi numaralardadır? 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — 41, 45 ve 46. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
23. — İzmir Milletvekili Arif ' Ertunga'nın, 

Havza - Uzunköprü ,- Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

BAŞKAN — Saym Ertunga... Yoklar. Sa
ym Bakan, buradalar. Soru sahibi olmadığı ci
hetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Samsun -Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bugü
ne kadar normal bir işletmeye açılmayışı sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/589) 

BAŞKAN Sayın Hilmi İşgüzar... Yok
lar. Saym Bayındırlık Bakanı, bura/dalar. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yolu
nun inşasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/590) 

BAŞKAN — Saym Hilmi İşgüzar, yoklar. 
Saym Bayındırlık Bakanı, buradalar. 

Sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

BAŞKAN — Saym Nazif Kurucu... Yok. Sa
yın Dışişleri Bakanı... Yok. Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saym Başkan, 
zaten bütün bakanlar yoklar. 

BAŞKAN — Biz de gelir ümidi içerisindeyiz 
de. Şu anda gelebilirlerse diye düşünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 10 Nisan 1969 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

>>««*-< «a*— 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
fsal 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 Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

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

3. — 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) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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) 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, iç 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) 

15,00 
6. — 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) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi1 (10/34) 

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

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Türkiye'de gerek iktisadi 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) 

11. — 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) 

12. — İzmir 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) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — Manisa 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) 

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

17. — Çankırı 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) 

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

19. — 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) 

20. — 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 daiır öner
gesi (10/42) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettdn Çanga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına ıdair önergesi (8/38) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinim. 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) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, 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) 

24. — 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) 

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

26. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile bunların önlen
mesi çarelerini tesbit etmek amaciyle Anayasa-



nm 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

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

28. •—• Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Dev
let ve iktisadi Devlet Teşekküllerindcki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dait* önergesi. 
(10/48) 

29. — Konya 'Milletvekili Seyit Faruk Önder 
ve 3 arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

30. — Aydın Milletvekili Reşat Özarcla'-
nın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tar ı-
fından inşa ettirilen Demirköprü Barajının sa
niyede 600 litre su kaçırmak suretiyle arzcttij;i 
tehlikeli durumu mahallinde incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/50) 

31. — Adana Milletvekili Kemal Sıarıibra-
himıoğlu ille 'Trabzon Mületvelkili Ahmet Şe
ner'in, fttnafiık (kazalarını önleyici tedbirleri 
tesbit letmıök üzere, Anayasamın 88 inci ımadde-
si uyarınca Ibir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/51) 

32. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlnı'ınun, lahlâlk buhranına çare lana-
mak üzeaie Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Genel Görüşmıe laçılmıaısınıa daâtr öner
gesi (8/40) 

B - ÎKlNCl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

<!ö!î(TŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 

yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de merkezi dışarıda 'bulunan Ikaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

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

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

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

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

7. — istanbul 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, 
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) 
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11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mm, 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 sayışma 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
yâçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'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 Çiftc-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

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

17. —Aydın Milletvekili Eeşat 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 
içişleri Bakanından 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
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 Balkanından 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 îhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum Radyosunun yayına 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. — istanbul 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 . 1907 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince 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. — İzmir 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 îşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve îskân 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) 
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I 44. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-

I kanından sözlü sorusu. (6/588) 

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

46. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'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 

i tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
| sözlü sorusu. (6/593) 
I 49. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer Özdağ'm Hatay ili köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair Köy İşleri 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) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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