
D Ö H 1 M : 4 OİLT : 6 TOPLANTI: 1 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

97 nci Birleşim 

28 . 6 .1974 Safı 

...I . • « ^ 1 > 

İÇİNDHKtLER 

Sayfa 
I - Geçen tutanak özeti 192 

n - Gelen kâğıtla* 192:194 
m - Yoklama 194 
IV - Başkanlığın Genel Kurala sunuş

ları 194 
A) Gündem dı§ı konuşmalar 194 
1. — Sa'karya Milletvekili Nadir Lâlbif 

İslâm'ın, Siyaset yapması k>anunlarla ya
saklanmış ıbazı demek ve fceşetkfciilTerin tu-
itumları hakkında gündem dışı konuşması ve 
Millî Eğiltüm 'Balkanı Mustafa Üstoündağ'm 
cevabı 194:196 

B) Tezkereler ve önergeler 196 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve-

riknesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/216) 196 

V - Gensoru, genel görüşme ve Meclis 
araştırması 197 

A) öngörüşmeler " 197 
1. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe 
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5. — İçel Milletvekilli Rasim Gürsoy'um, 
Mersin Belediyesimin Atasş Rafinerisi aley-

Birinci oturum 
Gıda - Tanın ve Hayvancılık Balkanı Korkut 

Özal, 11 . 6 . 1974 tarihli 94 mcü Birleşimde, ta
rım (ilâçlarının bulunaımaıinası konusunda yapı
lan gündem dışı konuşmaya cevap verdi. 

Danışma Kurulunun; gündemde yer 'alan 
Anayasa Mahkemesine üye seçimi ile açık oyla
malara! birlikte ve gensoru önergesinden önce 
yapılmasına dair önerisi kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılan seçim sonunda Ahmet Salih 
Çelbı'nin seçildiği, diğer 1 üyelik için seçimin 
tekrarlanacağı (bildirildi. 

Açık oya sunulan, 
Tiükiye Cumihuriydti Hükümeti ile Sovyet 

'Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetli ara
sında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları 
Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti hak
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
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Türkiye Cumhuriyeti -ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında, imzalanan 
'Suçlularaı Geriverilımesi Sözlöşm-eisinin (1/62), 
('S. İSayısı : 56) 
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1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 

ve 7 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/236) (Sağlık ve Sosyal İğler 
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Maliye Bakanı Deniz Bayka'l'ın yazılı ceva
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Onaylanma lannın uygun bulunduğuna dair 
kanun taşanlarının, oyların aynımı sonunda,, ka-
fbul edilmiş oldukları açıklandı. 

Aydın Milletvekili Naihiit Menteşe ve 9 arka
daşının, eğitim politikasındaki tutumu dblayısry-
le Millî 'Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi .uyannca gen
soru açılmasına dair önergesi (11/1) üzerinde 
ıbir süre 'görüşüldü. 

Görüşmeler sırasında Genel Kural salonunda 
-veydana gelen kavga üzerime, saat 16,46 \la Bir

leşime yarım saat ara verildi. 

İkinci oturum 
Birinci oturumda cereyan eden olaylan kına

mak aımacryle yapılan konuşmalardan sonra, Â ak-
tin ilerlemesi medeniyle; 

18 Haziran 1974 Salı günü saat 15,00'te top-
lanılımak üzere Birleşime 'saat 18,35'te son veril
di. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Erzurum 

Rasim Hancıoğlu Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avsargil 

2. — K. Maraş. Milletvekili Halit Evliya 
Ve 7 arkadaşının, 6197 Sayılı Eczacılar ve Ec
zaneler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinim 
Değiştirilmesine Ve Bu Kamuma Bazı Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/237) (Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
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3. — Gaziantep Milletvekili t. Orhan Tokuz I 
ve 21 Arkadaşının, 6197 Sayılı Eezacılar ve Ec
zaneler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Bazı Fıkralar 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/238) (Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

4. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 j 
Arkadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kad- ' 
ax>ları Hakkındaki 6953 sayılı Kanuna Ek Ka- I 
nun Teklifi (2/239) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

ö. — Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ün-
sür'ün, 5434 sayılı Kanun Esaslarına Göre 

IV . 6 . 1974 

Tasanlar \ 
1. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın

da Kanun Tasarısı (1/159) (Adalet, İçişleri, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Komisyon- . 
larına) j 

2. — Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hak- ! 
kında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu- I 
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/160) (Ada- , 
let ve Dışişleri Komisyonlarına) | 

3. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Ta- i 
umması Hakkında Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Daiır Kanun Tasarısı 
(1/161) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) 

4. — İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu- j 
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/162) (Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonlarına) ı 

5. — Kadroları 11 özel İdarelerine Ait Bulu
nan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıkla
rının Genel Bütçeden ödenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı , (1/163) (Plan Komisyonuna) 

6. —Milletlerarası Çalışma Örgütü Anaya
sası Tadil Belgesinin Onaylanmasının Uygun1 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/164) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyon
larına) . 

7. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/165) 
(Adalet, İçişleri ve Plan Komisyonlarına) 

Tezkere 
8. — Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu 

Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara 
Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Mene- j 

— 193 

Borçlandırılmak Suretiyle Emeklilikte Fiilî Hiz
met Sürelerine Eklenmesine Ve Evvelce Yapıjl-
mış Borçlandırılma İşlemlerinin Buna Göre Dü^ 
zeltümesine Dair Kanun Teklifi (2/240) (Plan , 
Komisyonuna) 

Tezkere 
6. — Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu 

Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara 
Toprak ve Gübre, Eskişehir Toprak - Su, Mene
men Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner 
Sermayelerinin 1968 yılı Genel Bilançosunun 
Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/214) (Plan Komisyonuna) 

Pazartesi 

men Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner 
Sermayelerinin 1969 Yılı Genel Bilançosunun 
Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/215) (Plan Komisyonuna) 

Sözlü Soru 
9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-

han'ın, Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kara
rına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
mından sözlü soru önergesi (6/133) 

Yazık Sorular 
10. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hor-

toğlu'nun, 1965 - 1973 yılları T. C. Ziraat Ban
kası tarafından verilen ziraî kredilere ilişkin 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/194) 

11. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hor-
toğlu'nun, Ataş Eafinerisine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru Öner
gesi (7/195) 

12. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hor-
toğlu'nun, Ziraat Bankasına ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/196), 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Zi
raî Mücadele ilâçlarının bulunamamasına Mis
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/197) 

14. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Devlet memurluğuna alman 18 yaşından kü
çüklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/198) 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'in, Kömür dağıtımının başlatılmalına sına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/199) 
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10. — Afyon Karahkar MiI«tvekiM Mete 
Han'ın, TCDD Yakacık Sanatoryumuna Miskin 
Ulaştırma Bakanından yasito soru önergesi 
(7/200) 

Yazdi soru 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Can-

BAŞK3AN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan son
ra beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

Sonradan gelen sayın üyelerin yoklamaya 
iştiraklerini rica ederim. 

1. ı— Sakarya Milletvekili Nâdir Lâtif İslâm,' 
m, siyaset yapması kanunlarla {yasaklanmış îbazı 
dernek ^ve 4e§ekkiillerin Mumlan hakkında gün
dem d%§% komtşmast <ve Millî Eğitim JBakam Mus
tafa }Ü8tündağ'%n oeuo&t. 

BA§iKA!N — Sayın arkadaşlarım, gündem dı
şı söz talepleri vardır; bunlardan yalnız bir 
tanesini, özelliği itibariyle karşılamak istiyo
rum. 

(Bası derneklerin siyasî faaliyetleri hakkında 
Sayın Nadir Datif Isl&m, gündem dışı söz iste
mişlerdir. 

17. — İzmir Milletvekili Al«v Co^cua'un, 
Frigorifik feaönyonknnm daği'lmıı tik iügilli ba
sında çıkan haberlere Miskin Ticaret Balamam
dan yazılı soru önergesi (7/201) 

lı hayvan taban fiyatının tespitine üüşfeim Ma
liye Bakamından yazılı soru önergesi (7/202) 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

Buyurun Sayın İslâm; beş dakikayı aşmama
nızı rica ederim Saym İslâm, (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

NADİR LÂTttF İSLÂM (Sakarya) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Siyaset yapması kanunlarla yasaklanmış bazı 
dernek ve teşekküllerin tutumlarını konu etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Memleketimizde her valtandaş kanunların te
minatı altında her çeşit hürriyete sahiptir. Bu 
ölçüde siyaset yapmak, siyasî hakalnnı kul
lanmak da mümkündür. Her hak gibi siyasetle 

18 . 6 . 1974 Salı 

»>•«« 

İBİRİNİCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 16,00 

BAŞKAN : (Başkaııvefcili Ahmet 'Çakmak 
DİVAN ÜYELERİ C Orafl, (Mavioğlu ı(tçel), Mti& lAnflcan (Siirt) 

BAŞİKAN — Millet Meclisinin 97 nei Birleşimini açıyorum. 

m . - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN OENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI {KONUŞMALAR 

_ İÖ4 — 
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meşgul olmak da, vatandasın, kanunlarla güven 
altına alınmış haklan cümlesindendir. 

Anayasamız ve kanunlarımız bunun ölçüsü-
nü, sahasını ve usulünü tespit etmişlerdir. Bu öl
çülerin icapları içinde siyaseti kendine amaç ve 
konu edinen teşekküller de mevcuttur. Nitekim, 
bu kabil teşekkülden olan siyasî partileri, Ana
yasamız, rejimin vazgeçilmez unsurlarından say
maktadır. Bu durumda siyasetle uğraşmaları 
kanunlar ölçüsünde mümkün olmayan kuruluş
ların, derneklerin kendi asıl konularına eğilip; 
siyasetle meşgul olmayı, siyaset yapmayı, siya
sî teşekküllere ve siyasî kişilere bırakmaları 
icabeder. Bu aslında bir rica ve şahsî bir gö
rüş olmayıp, kanunların emridir. Anayasamız ve 
kanunlarımızın siyaset dışında bıraktığı kişiler 
ve sahalar meyanında memur, asker, öğretmen ve 
din adamı giıbi zümreleri ve kişileri saymak müm
kündür ve bu düşünceler yersiz değildir. Bu gi
bi kişilerin ve bunların meydana getirdiği teşek
küllerin siyaset dışında kalması, bir bakıma, bü
tün hakların ve siyasetle iştigal etmek hakkının 
teminatı ma)hiyetindedir. Bu düzeni ihlâl eden
ler suç işlemiş olurlar. 

Son zamanlarda bu gibi siyaset dışı kalma
sı gereken bazı kuruluşların ve derneklerin, hiç 
fütur etmeden siyaset yaptıklarını ve hatta sa-
döee nazarî alanda değil, belirli siyasî şahsi
yetlere dahi sahip çıkmaya çalışarak veya on
lara karşı tavırlar takınarak, fiilî siyasetin içine 
girdikleri de (görülmektedir. Meselâ; bir meslek 
camiası, teşekkülü olduğu bilinen, öğretmen ca
miasının derneklerinden biri olarak bilinen TÛB 
- DER adına ifade olunan bazı beyanlar, doğ
rudan doğruya kanunların müsaade etmediği 
ölçüler içinde siyasî maksat ve muhteva ihtiva 
etmektedir ve çeşitli vesilelerle hakkında gen
soru açılmış bulunan Millî Eğitim Bakanını des
teklediklerini ortaya koymaktadırlar ve işin üzü
cü diğer bir tarafı da; bu kabil haberler, siya
setle iştıigal etmesi suç olan kişilerin siyasetle 
iştigali haberleri, TRT tarafından da, âdeta mem
nuniyet ölçüleri içinde verilmek istenmektedir. 

Anayasa hükümlerine göre, Mecliste bir ba
ka» hakkında, tamamen siyasî mahiyette bir fa
aliyet te$kU eden bir gensoru önergesi verilmiş
ken, mensuplarının tamamı bu Bakanın emrin
de ve onun madunu durumunda olan öğretmen
lerin, siyaset dışı bir kuruluş olduğunu bildiği

miz TÖB - DER Başkanının, kuruluş olarak 
Millî Eğitim Bakanını desteklediklerini ifade 
etmesi, uygun bir davranış değildir. Bu zatın 
beyanlarını, kanunları bilen ve onlara saygılı 
öğretmenlerimizin de tasvip etmeyeceklerine ke
sinlikle inanıyoruz, 

Ancak, bizi üzen husus bundan ibaret değil
dir. Çünkü, kanunlara aykırı davranan kişiler, 
münferit olarak her zaman zuhur edebilir. Bi
zim için asıl önemli olan; Hükümetin ve özel
likle ilgili bakanın bu olaylar karşısındaki tav
rıdır, İfade edelim ki; Millî Eğitim Bakanının 
dahi bu kaibü olayları tasvip etmeyeceğini el'an 
ümit etmekteyiz. Bu ümidimizi sonuna kadar mu
hafazaya gayret edeceğiz. 

«Sayın Millî Eğitim Bakanından beklediğimiz 
şudur ; Burada veya diğer bir yerde resmî bir 
şekilde, bu kaJbil hareketleri, kendisini koruma 
yolunda dahi olsa, kanunu ihlâl eden bu kabil 
siyasete karışma olaylarını tasvip etmeyeceğini 
bildirmesidir. 

Eğer bildirmezlerse ne olur? Hiçbir şey ol
maz; fakat kamuoyunun, belki de bu hareket
leri kendisinin tertip ettiği yolundaki şüphesi, 
boynunda ebediyen asılı kalır, 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞ^CAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜlS-

TÜNDAÖ (Konya) — Söz istiyorum, 
BAŞKAN ~~ Buyurun Sayın Bakan. (OK-P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Gündem dışı konuşma yapan arkadaşım* Mil
lî Eğitim Bakanı olarak benim de ismimi zikre
derek cevap beklediği için kürsüye çıkmak du
rumunda kaldım. 

Şunu Yü^e Meclisin değerli huzurunda açık
lıkla belirtmek isterim : Benim özgürlük anla
yışım, benim demokrasi anlayışım kendilerin
den biraz farklı. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Demokrasi, ülke olarak seçtiğimiz rejimdir 
ve rejimlerin en irisidir, Bir ülkenin gerçek de
mokrasinin bütüfi kurallarıyle islerliğe kavuşma
sı için, o ülkede yasal çeşitli baskı gruplarının 
da işlerliğini sağlamamız gerekmektedir. (O.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

- m -



18* 
M. Meclisi B : 97 18 . 6 . 1974 O : 1 

'Bunlar, Anayasal kuruluşlardır; işçi sendika
larıdır, derneklerdir. (A. P. sıralarından «TÖB 
- DER nedir?» sesleri.) Hiçbir dernek ayrımı gö
zetmeksizin demokrasi anlayışımı- ortaya koy
mak' istiyorum. (A. P. sıralarından «Dernekler 
siyasetle uğraşamazlar.» sesleri.) 

• (BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, mü
dahale buyurmayınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜlS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Eğer demokrasiyi şekil 
olarak anlıyorsak, yalnız kendimiz konuşacağız; 
ama demokrasinin vazgeçilmez esasları olan bas
kı gruplarının ağzını tıkayacağımızı düşünüyor
sak, bu gerçek demokrasi olmaz. Dernekler, bu 
vazgeçilmez baskı gruplarından birisidir; sendi
kalar diğeridir. Üniversitelerdir, anayasal kuru
luş olan, Anayasa Mahkemesidir ve diğer kuru
luşlardır. 

Dernekler, bu yönde demokrasimiz içerisin
deki bazı. fonksiyonları, bazı çalışmaları kendi 
ıgörüşlerine göre tenkit ederler, değerlendirirler. 
Bu yönden değerli huzurunuzda şunu kesinlikle 
ve açıklıkla belirtmek isterim : Demokraside bu 
""denli baskı gruplarının özgürce işlemesi, de
mokrasimizi daha sıhhatli kılar, daha etkin kı
lar. 

Anlayamadığım bir şey; iktidar olarak ülke
de biz daha fazla özgürlükler istiyoruz, muha
lefet özgürlükleri istemez duruma düşüyor. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Değerli arkadaşlarım, genç Türk demokrasi
sini, gittikçe olgunlaşıp, erginleşen Türk de
mokrasisini, dalha çak olgunlaşmaya ve ergin
leşmeye götürebilmemiz için, demokrasimizin 
bünyesinde olan bu baskı gruplarının tenkitle
rinden, uyarılarından, örgülerinden yararlanma
ya çalışacağız. Parlamento olarak demokrasimizi 
daha güçlendirme yolunda çalışacağız., Demokra
sinin güçlenme yolu budur, övgüleri kendimi
ze «övgü» diye değil; tenkitleri kendimize yö
neltmiş «tenkitler» diye değil; bunlar, içinde bu
lunduğumuz sistemi, demokrasiyi daha güçlen
dirme yolunda uyarılar olarak kaJbul edilirse, o 
zaman devlet mekanizmasında bulunanlar, delv-
lati yönetenler, devlete ve demokrasiye daha bü
yük hizme't etmiş olurlar. 

Bu konudaki anlayışımı bu şekilde özetler, 
hepinize saygılar sunarım. (C H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarıyla izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi {(3/216) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunuşlarına 
geçiyoruz. 

iSaym üyelerle ilgili izin tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin 
iste'mleri Başkanlık Divanının 13 . 6 . 1974 ta
rihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
iMemduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Başkanvekiii 

Binop Milletvekili Tevfik Fikret Övet, 21 
gün hastalığı nedeniyle, 10 . 6 . 1974 tarihin
den itibaren; 

Bitlis Milletvekilli Abidin İnan Gaydalı, 15 
gün mazereti nedeniyle, 5 . 6 . İİ974 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

«Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet, 21 
gün hastalığı nedeniyle, 10 . 6 . 1974 tarihin
den itibaren» 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

j«Bit'lis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, 15 
gün mazereti nedeniyle, 5 . 6 . 1974 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum,. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. • - , GMNÎSORU, GENEL GÖRÜŞME1 VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. ı— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe \ve 9 
arkadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu do-
l-ayısıyle MİM Eğitim Bakanı Mustafa Üstün-
dağ hakkında Anayasanın 89 ncu (maddesi uya
rınca Gensoru açılmasına dair önergesi. (11/1) 

BAŞKAN — Gün'deme geçiyoruz. 
Geçen birleşimde görüşülmesine başlanan 

Millî Eğitim Bakanı hakkındaki Gensorunun, 
gündeme alınıp alınmaması hususundaki öngö-
rüşmelere devam ediyoruz. 

Bu arada sayın dinleyicilerden bir ricam 
olacak; İçtüzüğün 145 nci maddesini aynen oku
yorum : 

«Madde 145. — Dinleyiciler, 'birleşimin deva
mı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükû
net içinde oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret 
yönünde söz, alkış yahut her hanıgi bâr hareket
le kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini ko
rumakla görevli olanlar tarafından hemen dışa
rı çıkarılırlar.» 

ISâyın dinleyicilerin bu İçtüzük hükmüne 
uyacaklarına inancım vardır; ricamı tekrar edi
yorum, teşekkür ederim. 

Geçen Birleşimde önerge sahiplerinden Sa
yın Erkavan konuşmuştu, söz sırası gruplara 
•gelmişti. Bildiğiniz üzere, bu görüşmenin usu
lünü Anayasamızın 89 ncu maddesi tespit et
mekte, konuşma sürelerini ise İçtüzüğümüzün 
61 nci maddesi tayin etmektedir. Bu duruma gö
re gruplar ve Hükümetin görüşme süresi de 20 
dakika ile sınırlıdır. 

Şimdi, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
'Seyfi öztürk: •'buyurun Sayın Öztürk. (A. P. sı
ralarından sürekli alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gensoru önergesi hakkında Adalet Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

iSözlerimin başında bir hususu derhal belirt
mek isterim; iSayın Millî Eğitim Bakanı ile hu
kuk devleti anlayışında, kanun ve Anayasa an
layışında 'beraber olmadığımızı bir kere daha 

tespit ettim. (A. P. sıralarından «Bravo»1 sesle
ri, alkışlar) 

Hiç şüphesiz yaşayan, düşünen herkesin şah
sî fikri olur, inancı olur; ama bir hükümet ada
mının evvel; kanun inancı, kanun saygısı, ka
nun sevgisi olması lâzımdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kanunun yasakladığı bir fiilî, şu veya bu 
seibeple kanun yokmuş farz ederek, kanunları 
meriyetten şahsî düşüncelerle kaldırarak hukuk 
devleti yaşayamaz, hukukun hükümranlığı 
sağlanamaz arkadaşlar. 

Bu itibarla Sayın Bakanın, siyaset yapma
ması (gereken bir derneğin, serbestçe siyaset yap
masını öneren fetvasını kanuna ve hukuka ay
kırı bulduğumuzu peşinen belirterek mevzua gi
receğim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bakan 
fetva vermez. 

ıSEYFl ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Millî 
Eğitim Bakanı kanunsuz icraatı ile, hele millî 
eğitim müesseselerine hâkim kılmak istediği zih
niyetiyle böyle bir gensoru verilmesini bizzat ken
dileri bir zaruret haline getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre Hü
kümeti veya bir bakanı denetlemek, sadece mu
halefetin görevi değildir. İktidara vüeut veren 
siyasî partilerin de aynı derecede Hükümeti ve
ya bakanı denetleme görevi vardır, denetleme 
sorumluluğu vardır. 

Bu sebeple gensoru önergesini, bir iktidar ve 
muhalefet zıtlaşması şeklinde değerlendirmek 
yanlıştır. Hele bazı çevrelerin yaptığı gibi, gen
sorunun Önünde ne var, arkasında ne var diye 
bir şeyler aramak yerine; gensorunun içinde ne 
var, muhtevasında ne var ona bakmak lâzımdır. 
(A. P. sıralarından «Bravio» sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, partilerimiz arasın
da bu bir kazanına veya kaybetme yarışması de
ğildir. Bizim için önemli olan milletimizin ne 
kazanıp, ne kaybedeceğidir. Eğitim kuruluşların
da memleketin bugünü için, yarını için bdr nesil 
yetiştirilmektedir. Nasıl bir nesil yetiştiriliyor? 
Ailenin en kutsal varlıklarından birisi olan ço
cuklar, körpe dimağlar kime, hangi zihniyete 
teslim ediliyor? Biraz sonra cereyan eden olay-
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lar ve onu belgeleyen deliller bunu bütün açıklığı 
ile ortaya koyacaktır. 

Kesin inancımız odur ki, Devlet müessesele
rinden hiç birisinde Devlet düşmanı bir ideoloji 
'barınamaz, barınmamalıdır. Eğitimin millî olma 
(vasfı, «Millî Devlet» fikrinden ayrılamaz. Millî 
ülkü, yerine Marksist düşünceye bırakamaz. 

Üzülerek arz edeyim ki; ülkemiizde cereyan 
eden ve Devletin temel varlığına yönelmiş bulu
nan, geniş ölçüde eğitim müesseselerinde mihrak
lar kuran, ideolojik, Marksist, Lenıimist görüşler; 
Son birkaç aydan beri yeniden yeşerme, yayılma 
ve gelişme imkânları bulmuş ve bu harekâta baş
lamıştır. 

Kanunların suç saydığı fiiller açıktan övül-
mefete, takip olummamaktadır. Buna mukabil, 
milliyetçi görüşe sahip olanlar, haksız muamelele
re mâruzdur. Milliyetçi kadrolar tasfiye edilmek
tedir. 

Şimdi, kimlerin ne şekilde himaye gördüğü
nü, kimlerin ise ezildiğini örnekleriyle açıklaya
cağız, 

Değerli arkadaşlarım, gensoru önergesinin 
müzakereye açılması halinde, şüphesiz bütün de
lilleri huzurlarınızda sergilemek mümkün olacak
tır. Ümidederim ki, iktidar grupları da bu anla
yışa uygun hareket ederler. Çünkü Sayın Bakan 
Konya meydanımda gensoruyu görüşmeye başla
mıştır, Sayın Bakan Malatya'da siyaset yapmama
sı lâzım gelen bir derneğin toplantısında gensoru 
sahiplerini şikâyet etmiş, Meclise ait bir görevi 
orada tartışmaya başlamıştır. Bu böyle kalamaz. 
Bu, müzakereye açılmadığı takdirde, bu iddiala
rın altımdan paklanmak ve aklanmak mümkün 
değildir. Millet vicdanında bu ebediyen münaka
şaya gider. Onun için gensoru açılmalıdır ve mü
zakere edilmelidir. Güvenoyu ayrı meseledir; bu
nu biribirinden ayırmak lâzımdır. Ortaya koya
cağımız deliller, hüküm vermek mevkiinde bulu
nanlar birer hâkim gibi - vicdanlarınızda tesir 
bırakmaz, iddialarımız ciddiyet taşımazsa, elbet
te karar vermezsiniz; güvenoyunu istediğiniz gibi 
verimimiz. Ama ciddî delillerle iddiamızı ispat 
etmişsek, hiç şüphesiz bu vebali paylaşmak müm
kün değildir;, bumu da arz ediyorum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanınım kraa t zinciri
nim ilk halkalarımı üç gemelge teşkil eder: 

Bu genelgelerden bir tanesi, 7 Şubat 1974 ta
rihli genelgedir. Bu genelgede Sayın Babam di

yor ki; «Türk Ceza Kamununum 141 ve 142 nci 
maddelerinden haklarımda dava açılmış, takibat 
yapılmış ve bu sebeple görevimden alınmış olan 
öğretmenleri, görevlerine iade ettim.» 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kamununum 
592 maddesi var; birçok suçlar tarif edilmiş ve 
suçluları var; 'ama bunların içerisinden sadece 
genelgeye (muayyenlerimi alıyor; 141 -142 ve mü
teakip; o suçtan haklarımda dava açılmış olanları 
görevlerime iade ediyor. Bumda bir maksat ara
maz mısınız! 

Bunun devamı var. Niçin bunu yaptığını da 
genelgenin gerekçesinde izah etmiş, diyor ki : 

«1. Hükümet Programına göre, nasıl olsa 
genel bir af çıkacak.» Henüz kanun çakmamış, 
genelge yayınlıyor: Nasıl olsa bir af çıkacak!.. 

«2. Kanunlar değişerek, bazı suçlar suç 
olmaktan çıkacak.» Yand, Türkiyefae komünizm 
propagandası serbest olacak, kjornünisıt örgüt
lenme serbest olaca'k; 1411 - 142 odur; Cutnihu-
riye't aleyhine suç işleme ser/best olacak, fikir 
ve eylem sahasında; «Bu itübanla kanun de
ğişiklikleri Hükümet Programında vaat edil
miştir. Nasıll olsa gelecek. O halde ben Bakan , 
olarak «re^en emir veriyorum. Bu suçlardan 
halen ta'kübat yapılanları görevlerine iade et
tim.* diyor. 

Buna sonradan başka gere'klçeler bulmak 
istediler; ama, müzakere açıldığı zaman arz 
edeceğim, ne 140 ncı madde Me ne 1702 sayılı 
Kanunla ne 2287 sayulı Kanunun 28 nei mad
desiyle hiçibir alâkası olmayan kanunsuz bir 
tasarrufu yapmışlardı/r., 

Değerli arkadaşlarım, kimdir ıbu suçlular? 
Kapatılan Türkiye tşıçi Partisiyle berdber, 
DEV - GENÇ, Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk 
Kurtuluş Cephesi ile müşterek haıre'ketlere gir
miş, gizli komünist partisi kurmuş, propagan
dasını yapmış; Türkiye'de Devlet aleyhine,, mıemav 
ileke'tin 'bütünlüğü aleyhine, Cumhuriyet aley
hine cürüm işlemiş olan kimse] erdir. Bunları 
görevlerine iade ediyor. 

Tatbikatı devam ediyor. Bakıyoruz "ki, vali
lere emirler giıtmiş: 14 . 2 . 1974 tarifeinde Si-
nıop Valisine 0H5 sayıyle bir emir vermişler, 
Mustafâ Üsfcündağ imzasiyie. 

Emir aynen şöyle: «iA§ağıda adı y&zıh öğ-
reifcmenin durumumu ineeledim. öğretmenim adı, 
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Haisan tüteri; Boyabat Lisesi öğretmenliğine 
tayin ettim.» 

Vali alıyor, şaşırıyor, Adı geçen mevkuf. 
adamı hapisaneden alıp Bakanm emriyle nasıl 
getirir öğretmen yaparsınız? Birinci Ordu Ko
mutanlığına yazmış, vali Birinci Ordu Komu
tanlığına yazıyor: «Bakandan böyle 'bir emir 
aidimi adı geçeni öğretmenliğe 'tayin etmişler, 
fben de tabiî bu emri tebliğ edeceğim..;» diyor 
ve tebliğ ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, anarşik olayların 
içinde eyleme girmiş, komünist örgütte her 
•türlü gerilla hareketine girmiş olan bir şah
sı Millî Eğitim Bakamımız, hapishaneden, yar
gı vermeden, salıverme kararı vermeden, emir
nameyle Boyalbat Lisesine öğretmen tayin 
ediyorlar. Bu cihetin, bu gayretin, bu hima
yenin hiç mi sebebi yok arkadaşlarım? 

(Ayhan Zeki Saruhan, Samandağı Lisesi ede
biyat öğretmeni. Kızıldere olaylarına girmiş, 
2 yıl sıkıyönetimde mevkuf kalmış. Kır geril
lası suçlulariyle beraber Beşparmak dağla
rında 'bir mağarada yakalanmış. Bakanlığın 
disiplin 'kurulu karar veriyor, meslekten ihraç 
ediyor. Meslekten ihraç edilen bu şahsı, disip
lin suçları affedilecek diyerek, ki affedilmedi 
görevine iade ediyor. 

Muhterem. arkadaşlarım, meclislerin nasıl 
kanun yapacağı Tbelli olmadan, meclisler irade
lerini MLar etmeden, mevcut kanunlara göre 
yapılması mümkün olmayan ıbir icraatı yapan 
Sayın Bakan, hem kanunların üstüne çıkmış
tır, hem Yüce Meclisin idaresinin üstünle çuk-
mıiştır. Bu bakımdan Barlamenltoya karşı gü
venini kaybetmiştir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) ı 

, İBir ikinci misal; Rif at Adıgüzel, Türk Ce
za Kanununun 31tl nei maddesinden 3 aya mah
kûm olmuş. Deniz Gezmişle beraJber birçfdk 
eylemlere girmiş, Çanlkın'da ilköğrötim mü
fettişi Sanki başka yer yok, göreve tayin eder
ken de, nereden geldiyse oraya, aynı göreve 
tayin ediyor; Çankırı'ya İlköğretim Müfettişi 
olarak tayin ediyor. Gitsin de orada namuslu 
birfcaç münevver milliyetçi öğretmen varsa 
onlarında başını yaksın diye cezaevinden, mah
kûm olan adamı götürüp onaya tayin ediyor. 

öemil ÇaOnr var, Aibdullah Uyamker var. 
Bunlar Ankara'da öğretmen. Ertuğrul Kürçü' 

yü saklamak, değişik anarşik olaylara gir-
mdk, eylemlerde bulunmalktan Türk Ceza Ka
nununun 2)96 neı maddesine göre 6'şar sene 
hapse mahkûm. Derecattan geçmeden, Sayın 
Bakan, TÖS Yönetim Kurulu üyösi olan, halen 
TÖB - DEK Yönetim Kurulu üyesi olan bu 
zatı, aracı kişilerin ve aracı kuruluşların te
siriyle, tavassütuyle, bunu da, görevine iade edi
yor. 

Malatya'da misalleri varı misaller çok:; gen-
sloru açulırsa bunları alt alta sıralayacağız. 

iŞimdi hunu kamufle etmek için bir ibaşka 
husus var, ona temas edeceğim. Yine kendile
rinin imzasını taşıyan bir genelge; 23 Şubat 
1974 tarihli 5. Şube sayılı ıbir genelge. 

Millî Eğitim Balkanı Mustafa Üstündağ fyu 
genelgede: «Hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas 
gibi suiistimal suçu olanlar; öğretmenlerine, 
öğrencilerine ve diğter kişilere alhl&'k dışı bazı 
fiillerde bulunanların asla göreve iadesi caiz 
değildir» diyorlar. Nitekim burada da söyledi
ler, bütçe vesilesiyle söylediler, değerli arka
daşlarımız da tezahürat yaptılar. 

Birinc&tende yaptığı işler o, ikincisinde di
yor ki: «Öğrencisine sarkıntılık eden, öğretme
nine sarkıntılık eden, ahlâk dışı tutumu olan 
kimseleri katiyen öğretmenlik görevine tek
rar iade etmeyiniz.» 

>E, Sayın Bakan elimde bir misal var. Bir 
öğretmen hamımla gayri meşru hayat yaşadı
ğı, dosyasuyle salbit, Bakanlığımızda; talebesine 
sarkıntılık ettiği salbit, Bakanlığınıızda dos
yasında; meslekten atılmış, emekli olmuş bu za
tı alıp geliyorsunuz bir büyük vilâyetin başı
na MİM Eğitim Müdürü tayin ediyorsunuz, 
.re'sen imzanızda. Bu ne tamim, bu ne icraat î.. 
(A. P. sıralarından «Bravo» seslerdi alkışlar) 

Devam ediyor; Mustafa Ergün. Kendisinin, 
Bakanlık tahkikatına, göre, Afyon'da iken sar
kıntılıktan, öğretmene sarkıntılıktan suçu var; 
taldbesine sarkıntılıktan müteaddit suçları 
var; 6 tane suçu var. 

ı«Bakan bizden, bizim yakınımız.» diyor. -Bu
nu bien söylemiyorum, bir valiye noter kana
lı ile protesto çekiyor, noter protestosunun için
de; «Bakan bana söz verdi, ben görevime gele
ceğim.» diyor ve üç gün sonra, Bakan eniri ile 
adı geçeni, sarkıntılık suçlarından ceza gör
müş olmasına rağmen, ahlâkı krotruduğunu söy-

199 — 



M. Meclisi B : 97 18 . 6 . 1974 O : 1 

leiyeıı, tamimle ilân eden Bakan, bu şalhisı re'sen 
imzası ile yerine iade -ediyor. 

Muhterem arlkadaşlarıım, valilere verilmiş 
olan birtakım, emirler var, telgraflar var, on
ları eğer gensoru açılarsa, tabiî rahatlıkla ifa
de ederiz., , 

Zamanı değerlendireceğim. T7 tane genel 
•müdür, üç müsteşar, üç müsteşar muavini; çe
şitli suçlarından tadat ettiğim, Hasan Gürel'i 
meslekten ihraç etmişler. Sayın Bakanın emir
leri ile, kanuna aykırı şekilde, Millî Eğitim 
BaJkanlığı Müdürler Komisyonunun ittifakla 
verdiği kaırara aykırı şekilde, re isen emirle, bu 
zatı da, sırf sosyalist görüşe sahip olduğu 
için, bir himaye bahanda, imtiyazlı 'kişi ola
rak görelvine iade ediyor. 

Antalya'da bir başka misali var; Gazipa
şa" Lisesine tayin edilen Turgut Şen var. Öğ
rencilerine Fakir Baykurtün 'kitabımı tafvsiye 
ediyor, Küba Ihtilâl'ini tavsiye ediyoır, Sartre'in 
yazdığı esteri. Bunlar 'okutuluyor; bunların şi
kâyetleri hakkında Bakanlıkta en ufak bir tep
ki yok; ama bir tepki var. Bir vilâyette lise 
müdürü, namuslu, faziletli, sıicili tertem'iz; ben 
söylemiyorum, Bakanın takdirnamesinde ya
zılı, tertemiz namuslu bir insan. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı takdirname vermiş, vali vermiş, 
;millî eğitim müdürü vermiş; 11 . 4 . d'97'4 tari
hinde Mustafa Üstündağ imzası ile takdirname 
verilmiş Yüksel Turhal'a; ama kendisi belli 
çevreler tarafından ihlbar ediliyor. «Dtedekor-
kut destanını okuttu, Ziya Gökalp'm eserini 
okuttu. Kendisi milliyetçiliğin elle ötesinde sö
ven bir görüşe sahiptir., diye, almıyor, Siirt* 
in ibir kasaibasma ortaokul öğretmeni olarak ta
yin ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, buna ait misaller pek 
çok; ama zaman kısalığı sejbelbiyle şimdi 'bir 
'başka konuya geleceğim. Lise müdürü hakkın
da bu kadar hassas olan Sayın Bakanın, bakı
nız şimdi okuyacağım şu vesika karşısındaki 
hassasiyeti nedir? 

Hükümet Programının 19 neu sayfasını oku
yalım; 19 neu sayfasında der ki; «çocuklarımı
zı zararlı yayınlardan koruyacak eğitiei oku
ma ve öğnenmeyi özendirici, millî ve insanî duy
guları güçlendirici yeni bir yayın programı 
geliştirilecektir. ı> 

Yayın programları kendiliğinden gelişiliyor. 
TÖB - DER dergilerinde Nâzım Hikmet'in şiir
leri; vatan hainliğini, vatan kahramanı ola
rak gösteren şiirler; ne kadar tanınmış sosya
list varsa, komünist varsa onların yazılan; 
bu isimleri Sayın Bakan 'bir dergi alarak ko
laylıkla bilebilir. 

Bunlar ölüyor, bu arada da bazı okul ga
zeteleri çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, «örgüt» 
adında bir gazete; Nazilli Lisesinde çakımuş. 
Bu gazetede Fransızca öğretmeni Rüştü Ay-
dm'nı 'bir şiir var. Bu şiirin müsaadenizle dört 
miFraını okuyayım. 

Evvelâ şunu ifade edeyim; şiir inançlara 
saldırıyor, manevî inançlara, mukaddesata sal
dırıyor. Şiir şu: 

«Garsıon, bana bir içki ver. 
İçki kalmadı safbret. 
Öyle ise bana bir sahur ver. 
Sabrı Allah'tan iste. 
Öyle ise bana bir Allah ver,,» 
Bu öğretmen yeninde duruyor. 'Sayın Ba

kan inşallah bunu koyacağınız ahlâk derişleri
ne öğretmen tayin etmezsiniz. (A. P., D. P. ve 
C. G. P. şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Öğretmen toplumun meseleleri ile ilgilenme
li, evet; ama ne açıdan? Siyasî açıdan mı? Han
gi açıdan ilgilenmeli? Elibette eğitlıeinin ken
disine göne bir perspektifi olacak, olmalıdır; 
ama Sayın Bakanın müsamahası, hatta teşviki 
öyle bir noktaya gelmiş ki... 

Elimizde 'bir vesika; Barış Gazetesinin an
keti.. 10 Haziran 1/974 Pazartesi tarihli Ba
rış Gazetesinin anketinde yedi öğretmenin im
zası ile şunlar yazılı: 

«Tüm faşist baskıların kaldırılmasını isti
yoruz. Halkın çıkarlarını yiğitçe savunanların 
affını istiyoruz». 

Geçen hafta Pazartesi günü yedi öğretmen 
imzası ile: «Halkın çıkarlarını yiğitçe savunan
ların affını istiyoruz.» diyfor. Hapishanede olan, 
mahkûm olmuş olan kimseler Övülüyor. Türk 
Ceza Kanununun 312 nci maddesine göre, suç 
/olan fiili övmek, bizatihi suçtur. Nerede kanun, 
nerede tatbikat? «Halkın çıkarlarını yiğitçe 
savunanlar...» Kim bunlar?.. Jandarma Genel 
Komutanına silâh tevcih edenler, er Mevlüfü 
şehiit edenler, banika soyanlar, Devlete karşı 
suikast yapanlar... (A. P., D. P. ve O. O. P. sı-
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ralarındaıı «Bravo» -şeşleri, alkışlar) kim bun
lar .. Halkın çıkarlarını savunanlar. ."• 

Değerli arkadaşlarım, bu ifadede yargı 
kararlarına tecavüz var, yargı kararlarıma say
gısızlık var. Bir memlekette, kanunları tatbik 
eden yargı organının verdiği hükümlere karşı, 
-onların suçlu saydığını, kahraman, yiğit yapan 
ifade ile öğretmenin bu ankete verdiği ceva
bı,. Sayın Balkanın gözden ırak tutmaması lâ
zımı gelirdi zannederiz. 

Bir başka önemli husus; tabiî bu müsama
ha - zinciri devam ediyor; sıra Parlâmentoya 
gelmiş, Parlâmentoya hakaret kısmı var. -

ıAf Kanununu çıkarmışız. Bazı çevreler be
ğenmemiş. Bir öğretmenimizin açık mektubu. 
Diyor ki; «Olayların gelişimine sınıf güzlü
ğü ile bakarsak, uluslararası emperyalizmin 
yerli uşaklarından fikir suçlarımın affına 
«Evet» demelerini beklemek, aşırı iyimserlik 
olur.» diyor. 

Kanunu Meclis yapmış, uluslararası emper
yalizmin yerli uşakları, fikir suçlarına «Evet» 
deme'miş ve biz; fikir suçlarına evet demeyen 
parlâmento, kanunu yapan parlâmento emper
yalizmin uşağı oluyoruz. 

Devam ediyor... Millî Selâmet Partili arka
daşlarım dikkatle takilheltmislerdir; Adalet Ba
kanına biraz dokunuyor. 

Sfonra diyor ki; «Akılcı olanlar rey verdi; 
ama akılcı olmayanlar kendilerini sattılar.» 

O grupa -mensup şerefli arkadaşlarımızı da, 
para mukabilinde satılmış gösteriyor; öğret
mem, mektubuyla... 

Sayın Bakana ben bütçe müzakerelerinde 
bunu söyledim; şikâyeti açıkça yaptım; bu
güne kadar hiçbir muamele yapmadılar. Allah 
için söyleyin arkadaşlar; bunu gensoru mev
zuu yapmayalım da neyi gensoru mevzuu ya
palım?... (A. P., D. P. ve C. G. P. sıralarından 
•«iBravio» sesleri, alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Öztürk, tamamlayın lüt
fen. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, diğer kısımları, tabiî gensoru açıl
dığında huzurlarımızda bütün tafsilâtıyle arz 
imkânını bulacağız. Ben sözlerimin sonunda 
sadece şunu arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarımı, Balkanın icraatı, kısa 
örnekleriyle huzurunuzda sergilendi. Bir şeye 

sahip olmamız lâzım. Aziz mili eltimizin yüce 
menfaatlerine mi salhiip lolacağız; Devlete ve re
jime mi sahip olacağız; yoksa bu icraata mı sa
hip olacağız!.. 

iŞahıs koruyarak bir yere varılmaz. Zıtla
şarak da bir yere varılmaz. Bu Meclis her me
selede vicdanının sesini duyarak, millet men
faatlerini gözeterek karar vermek durumun
dadır. Bu itibarla, bu icraata sahip olmak kim
seye bh* şey sağlamaz. Bu vebali taksim etmek 
mümkün değildir. 

Ben sözlerimi burada bağlıyorum. Hepinizi, 
tarihin, yüce milletimizin ve Allah'ın huzurun
da vicdanî sorumluluğunuzla başlbaşa bırakıyo
rum. 

Saygılar sönüyorum. (A. P. ve C. G. P. sıra
larımdan alkışlai' ve «Bravo» ses'.,eri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özt'ürk. 
Sayın Korkmazcam, görüşmelerin usulü hak

kında bir talebiniz olmuştu. Demin sizi ara
dım, soramadım. Şimdi lütfeder müsin&z? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkanım, Anayasanın 89 ncu maddesinde 
yapılan değişiklikten sonra ve yeni İçtüzüğüm 
kabulünden sonra ilk defa bir gensoru öner
gesi görüşülüyor. Bu sebeple usul hakkında 
aydınlatılması gereken bir hususa Başkanlığın 
dikkatini çekmek için bu talepte bulunmuş
tum. O husuS'şudur: • 

Daha önee Anayasanın 89 ncu madde&i, gen-
storu önergelerinin verildikten sonraki ilk bir
leşimde görüşüleceğini âmirdi. Anayasanın şim
diki 89 ncu maddesi, gensoru önergelerinin ve
rildikten sonraki üç birleşim içinde görüşülece
ğini yazıyor. Halbuki, bu gensoru üç blirlleşim 
içinde ele alınmış olmakla beraber, geçen bir
leşimde bazı olaylar çıktığı için bitirilemem'iş'-
ti. Bunun ilerdeki tatbikatta.bir usul ittihaz 
edilmemesi bakımımdan, gensoru önergesinin, 
verilişinden sonraki üç birleşim içinde gün
deme alınıp alınmayacağının görüşülmesi ve 
(bu görüşmelerin o birleşim içinde bitirilmesi 
gerekmektedir. 

Bunum Başkanlığınız tarafından ifade edil
mesi gerekmektedir. Eğer bu kanaatte değil
seniz bu hususun bir usul müzakereciyle hal
ledilmesi lâzımdır. Çünkü; geçmiş dönemdeki 
tatbikat bu yolda olmuştur. Halbuki, ilk tat
bikatta başka yola, başka türlü uygulamalara 
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imkân verecek bir durum husule gelmiştir. 
Bunun aydınlığa kavuşması bakımından söz 
talep etmiştim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKİAıN — Teşekkür ederim Sayın Kork-
mazcan. 

Şüphesiz Anayasanın 89 ncu maddesinin 
2 nei paragrafında; «Gensoru önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı; verilişinden son
raki üç birleşim içerisinde görtüşülür.» hük
mü vardır ve bu görüşmenin içerisinde, biti
rilmesi husulsu da mündemiçtir. Ancak, sizin 
de (bilidiğiniz gibi, geçen celsede vukua ge
len olaylar sebebiyle fiilen bitirilememişti1 ve 
Başkanhik ta sizin gibi anlamaktadır. Teşekkür 
ederim. 

Diğer gruplardan henüz söz talepleri gel
medi, bekMyoırum efendimi 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sajyın Mehmet Alt'mıişyedioğlu, buyurunuz efen
dim. 

C. G. P. GRUPU ADIMA MEHMET ALT-
MOOŞYiEDiîOĞLU (Kayseri) — Sayın Balkan, 
sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Üsttün-
dağ hakkındaki gensoru önergesi münasebe
tiyle, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na söz almış bulunuyorum. 

jMillî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Üstün-
dağ, Bakanlığında millî menfaatlerimize, millî 
güveriTiğimize ve yasalara aykırı bir politikayı 
'bilerek ve ısrarla izlemektedir. 

'Sayın Bakanı açıkça ve pervasızca, aşın sol
cuları himaye eden bir tutum içindedir. Bugü
ne kadar hiçbir devirde, hiçbir MİM Eğitim 
Bakanı aşırı solcuları, sistemli şekilde himaye 
konusunda bu ölçüde pervasızca hareket 'etme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, birkaç hafta önce, grup 
Sözcüsü olarak Millî Eğitim bütçesi üzerinde 
Cuimihuriyetçi Güven Partisinin görüşlerini arz 
ederken de belirttiğim gibi; millî eğitim, ülke
mizin ve millet'imizin yarını demektir. Türk 
çocuklarının kafa ve mihlannı yoğuran öğret-
menilik mesleği kutsal bir meslektir. Öğret-
men, maddî ve manevî bakımdan huzur içinde 
görevini yapab'ümelidir, öğretmen, siyasî ikti
darların haksız baskısından da, birtakımı yan 
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örgütlerin siyasî amaç günden tasallutundan 
da uzak olmalıdır. 

Öğretmenlerin meslekî kuruluşları, kanu
nî amaçlarından saptırılarak, siyasî mücadele
nin ortasına, hatta ideolojik sınrf kafviga&ı kış
kırtmalarının içine itilmemelidir. Millî Eğitim 
Bakanı bu anlayıştan uzaktır, icraatı sözlerine 
uymamaktadır. 

(Sayın Üstündağ, aşırı sol militanı oldukla-v 

ıı, 'haklarındaki adlî ve idarî dosyalarla mey
danda bulunan şahısları ve önemli saydığı ki
şileri devamlı olarak kayırırken, milliyetçi 
unsurları idarî görevlerden ve önemli hizmet
lerden sMeml'i şekilde ayırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis gensoru 
açılmasına karar verdiği takdirde, teferruatıyle 
ve dosyalariyle huzurunuza getirilebiikeek pek 
ç*>k örnek vardır. Fakat yalnız Mustafa Üstün
dağ imzalı 7 Şubat 1974 tarihli genfeige, Ba
kanın zihniyetini, yasa dışı tutumunu ve so
rumluluğunu ispata yetecek kadar vaihimdir. 
Bütün valiliklere ve ıgenel müdürlüklere gön
derilen bu genelge, haklarında mahkemelerce 
cezaî kovuşturma yapılan ve bununla il'giM ola
rak görevden uzaklaştırılan öğretmenlerin es
ki görevlerine iadesi hakkındadır. 

Genelgede söz »konusu olan suçlar hangile
ridir? Bakan en başta, Türk Ceza Kanununun 
MI nci maddesine göre haklarında halen ce
zaî kovuşturma devam edenleri zikretmiştir. 

•141 nei maddeye giren suçlar nelerdir? Hür 
ve demokratik rejimi yıkarak, sınıf diktası 
üzerine kurulu komünist bîr idare tesisi için 
cemiyet kurmak; bu çeşit komünist örgütle
rin faaiiyetlerini tanzim etmek; sevk ve idare 
etmek veya her türlü siyasî ve hukukî niza
mı ylok etmek için anarşist cemiyetler kurmak; 
'bunların faaliyetlerini tanzim, sevk ve idare et
mek; amacı cumhuriyetçiliğe veya demokrasi 
prensiplerine aykırı olan ve devletin tek bir 
fert veya zümre tarafından idare edilmesini he
def tutan cemiyetler kurmak şeklinde devam 
etmektedir. 

1142 nci maddeyi okuyorum: 142 nci madde, 
memleketimizde komünizmi hâkim kılmak de
mokratik rejimi yıkmak amaıeiyle propaganda 
yapılmasını cezalandırıyor. 

Sayın Bakan, daha Hükümet güvenoyu al-
I dığı gvm, 7 Şubat 1974 günü, yememiş içmemiş 
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ilk icraat alarak 'bu suçlardan haklarında ha
len cezaî kovuşturma devam edenlerin görev
lerine iadesini emretmiştir. Bakan hu arada 
genelgesinde, Türk Ceza Kanununun 3 madde
sini de eklemiştir. Bunlardan "birisi 163 neü 
maddedir. Bu maddeyi, sadece, sanki denge 
güdüyormuş gibi görünmek: ve Hükümetin bazı 
üyeîerine genelgeyi hazmettirmek için yazdı
ğı anlaşılıyor. Genelgede zifkrettiği öteki iki 
madde, Türk Ceza Kanununun 311 ve 3112 nei 
maddesidir. Türk Ceza Kanununun 311 nei mad
desi ile cezalandırılan fiil, bir suçun işlenme
sini alenî Olarak kıfkı^taafotiadır. Millî Eğitim 
Bakanı öğrencilerini veıya halkı suç işlemeye 
aleni olarak kışkırtmaktan dolayı cezaî taki-
ıbat altında bulunan ve bu sebeple işten el çek-
tirllenlerin öğretmenlik, okul müdürlüğü gibi 
görevlerine iadesini emrediyor. 

Türk Ceza Kanununun 312 nei maddesinde 
tee, kanunun cürüm saydığı bir fiilî açıkça 
öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı 
kanuna itaatsizliğe tahrife eden veya cemiye
tin muflbttelitf sınıflarımı, umumun emniyeti için 
tehlikeli bir tarzda kin ve düşmanlığa tahrik 
eyleyen kimseler cezalandırılır demektedir. 
Meselâ, «Deniz Gezmiş ve arkadaşları kahra
mandır» diyen; onlar için tören tertipTeyen ve 
bunların suçlarını öven; «Halka sınıf mücade
lesi bilincini aşılamak görevimizdir ve ilkemiz
dir.» dliyerek bu yolda kışkırtmalar .yapanlar da 
bu madde kapsamına girmektedir. 

Millî Eğitim Bakanı komünist ve anarşist 
örgütlerin kurucu ve yöneticilerini dahi kap
sayan böyle biır genelgeyi gönderirken hangi 
gerekçeye dayanmıştur'? 

(Sayın Bakan diyor ki1, «Hükümetimiz bu 
maddeleri değiştirmeye kararlıdır. Ayrıca bu 
suçları kapsayan af kanununu da çıkaracak
tır. Şu halde Oeza Kanununu değiştirmeyi ve 
bunları affetmeyi düşündüğümüze göre bu gi
bi suçlardan haklarında dava açılmış olan öğ
retmen, müdür ve müfettişleri dava sonucunu 
beklemeden eski görevlerine iade ediniz» di
yor. Evvelâ, Türk Ceza Kanununu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi değiştirir ve kanun deği
şene kadar hiçbir Bakan bu maddeleri yok 
farzedemez. 

Cumhuriyet Halk Partisinin seçim vaadi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümet kurma

sı kanunu değdirmeye yetmez. Genelgedeki af 
çıkacağı gerekçesine gelince: Bunun da ne ka
dar yersiz olduğu geçenki müzakerelerde an
laşılmıştır. Hem Cumhuriyet Senatlosunun, hem 
Millet Meclisinin çoğunluğu, Türk Milletinin 
büyük çoğunluğunun iradesine tercüman ola
rak, komünist; örgüt kuran, bunları yöneten 
veya komünizm propagandası yapma gühİ fiil
leri affeltmemiştir. Böylece, 7 Şubat 1OT4 tarih
li Üsitündağ genelgesinin gerekçesi milletin 
iradesiyle, Yüce Meclisin iradesiyle çökmüş
tür. Ama Bakan, ilk gün neye karar verdi ise, 
o yolda icraatını pervasızca sürdürmüştür ve 
sürdürmektedir. 

Gensioru önergesinin verilişinden sonra rad
yoda yayınlanan bir konuşmasında Sayın Ba
ka aynen şöyle demektedir; 

«Kemalizm dışında bir akım eğitime gire
mez. Atatürk'e ve Kemalizme karşı olan kimse
yi eğitim camiasında barındı/rmam» anlamına 
gelen sözler sarf etmiştir. 

Komünist ve anarşist örgüt kurmaktan hak
larında cezaî kovuşturma yapılanlar Kemalist 
midir? Atatürkçülük, komünizm propagandası 
dle bağdaşır mı Suç işlemleye teşvikle, sımıf 
kavgası kışkırtıcılığı ile bağdaşın* mı ? 

Şu halde, Sayın Bakanın bu sözleri gerçek 
niyetini aksettirmiyor. Gerçek niyeti ortaya 
koyan icraatıdır. Bu icraatının bütün örnekle
riyle, bütün beîgelleriyle, bütün delilleriyle 
Yüce Mecliste değerlendirilmesi lâzımdır. Bu
nun için gensoru 'açılması ve 'gerçeğikı bütünlü
ğü ile ortaya çıkması lâzımdır. 

Sayın Bakanı bizzat ilgilenerek ve yazılı 
emirle komünizmden, ('Mİ - 142'den) hakların
da halen daVa devam eden birçok kişiyi lise 
öğretmenliğine, ilkokul öğretmenliğine, mü
fettişliğe iade etmiştir. Bu gibi suçlardan ko
vuşturma devam ederken, Bakanlığın emırine 
uyularak göreve iade edilenlerin adları eli
mizdedir. Esasen, Bakan bunu da itiraf etmek
te, kabul etmektedir. 

Tutumlarını, fiillerini herkesin bildiği kişi
leri, Devleti ve rejimi yıkma suçundan cezaî 
takifbat altında olanları Sayın Bakanın eski ğö-
ıreVlerine iade ettiği, ret ve inkâr edilmediği' 
ortada olduğuna göre, bu önergenin millet hu
zurunda görüşülmesi esastır. Kanunsuz bir ge
nelge ile yasalara aykırı şfekilde, tepeden inme 
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emirle yetkili kurul ve mercilerin yetkilerine 
müdahale edilmesi başlı 'bağına gensoru açıi-
masını haklı gösterecek bir sebeptir, 

Sayun 'milletvekilleri, Anayasamızda milli
yetçilik ilkesi yer almıştır. Millî Eğitim Temel 
Kanununda, Millî Eğitime verilen görevlerden 
(bini de, Türk milliyetçiliğine bağlı gençler ye
tiştirmektir. Buna karşılık, Anayasamız, komü
nizm propagandacılığını ve eylemciliğini yasak
lamıştır. Millî Eğitim Temel Kanunu, Türkiye 
ıCıımJhuriyetinin temel ilkelerine aykırı görüşle
rin millî eğitime hâkim olmasını önlemek ama
cını ıgüder. 

Hal böyle iken, Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
«Milliyetçiyim» diyenleri ezmektedir. Anayasa 
ve kanun dışı bir ideolojiye hizmet ettikleri için 
cezaî takibat altında olanları himaye etmekte 
ye onları şımartmaktadır. Türik eğitimini tahrif 
bedici bir yolu bilerek, kasıtlı ve siste>mli şekil
de, bu Bakan kadar pervasız .alarak izleyen bir 
Millî Eğitim Balkanı düşünülmez. 

8aym milletvekilleri, (Elindeki belgeyi gös
tererek) Bakanın 12 Şubat 1974 tarihli genel
gesini arz ediyorum; gensoru gündeme alınır
sa, Ibu listede yazılı olanların hangi suçlardan 
halen cezaî kovuşturmaya tabi olduğu ayrıntı-
lariyie ortaya çıkacak ve Bakanın, komünist
likten kovuşturul anları dahi nasıl bilerek hima
ye ettiği anlaşılacaktır. Tayin edilenler arasın
da, haklarında bidayet mahkemesince mahkû
miyet kararı verilmiş olanlar da vardır. Bakan, 
kararın temyiz edildiği ve ıüst mahkemece he
nüz sonıu'çlandırılmadığı gerekçesi ille hakların
da mahkûmiyet kararı verilmiş, bazı kişileri bi
le göreve iade etmiştir. 

iSayın Balkan Üstündağ'm daha Hükümet 
ıgüVenoyu almadan, 2 Şubat 1974'te yiaymladı-
ğı bir başka yazılı emri var ki, valilerin yetki
lerine tam bir tecavüzdür, hukuka aykırıdır. 
İdarede otoriteyi ve kanun hâkimiyetini sarsa
cak niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım,, öğretmenlik mesleğin
de çalışanlara saygı duymak: millî hasletimizin 
gereğidir. Ama, aşırı sol örgütçülüğü yapanlar, 
öğretmenlik mesleğine lâyik değillerdir. Bir 
Devlet belgesinde, aşırı solcu bir öğretmenin şu 
ifadesi yer almıştır: «Bana verilen görev, öğ
rencileri bilinçlendirmektir. Bir öğrenci okul 
sıralsında bilinçlen dirilebilirıse okuldan sonra ör-
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ıgüte girmesi kolay olacaktır. Her öğretmen, bi
rinci planda, devrim için militan adayı yetiştir
melidir. Bunun sonucu .olarak DEV - LlıS ku
rulmuştur.» denmektedir. 

Yine resmî Devlet belgesinde, Sıkıyönetim 
çalışmalaıı sırasında ortaya çıkarılan Halk 
Kurtuluş Partisi, Halk Kurtuluş Cephesine 
mensup öğretmenlerden bahsedilmiştir. 

Okul kantini koperatifinin günlük .gelirin 
dahi komünist gizli örgüte aktaran öğretmen
lerden bahsedilmiştir. 

Bakan, bu gibi kimseleri kahraman sayan, 
hat ta sendikalarına veya demeklerine ait der-
ıgilerde aşırı sol propagandası yapan bir avuç 
militanın Türk öğretmenini asla tercisi! etmedi
ğini bilmelidir. 

iBundan bir süre önce kapatılan ve yöneti
cileri yargılanan bir sendika, Ankara'da top
ladığı söızde devrimci eğitim şurasında bir ka
rar almıştır. Bu karar matbu belge olarak ya
yınlanmıştır. Söz konusu kararda şu temel ilke 
yer almıştır: Eğitimde devrim değil, devrim için 
eğitim. Öğretmenlerin, devrimci öğretmenlerle 
ve devrimci işçilerle birlikte eylem yapması ka
rara bağlanmıştır. Bu zihniyeti temsil edenler, 
şimdi Bakanı etkileri ve hatta emirleri altına 
almış .görünüyorlar. 

Bayın Millî Eğitim Bakanı için suçu öven, 
suçu kışkırtan kimse, öğretmenliğe lâyiktir. Fa
kat, milliyetçi düşünceyi yaymak kusurdur. 
T. C. Kanununun 311, 312 ve 141 - 142 nci mad
delerinden dolayı işten uzaklaştırılanları tepe
den inme göreve iade eden, geliri bir siyasî 
partiye verilmek üzere temsiller düzenleyenle
ri makbul sayan Bakan, milliyetçi okul müdür
lerini, millî eğitim müdürlerini makamına davet 
edip tehditle ellerinden nakil talebi almakta
dır. Bunun da sayısız delilleri elimizdedir. 

Saym milletvekilleri, gensoru .gündeme alı
nırsa yüzlercesi ortaya konabilecek örnekler
den birini huzurunuzda arz ediyorum: Hailen 
141 - 142 <den yargılanmakta olan Kayseri Lise
si matematik öğretmeni Ergün Önem, işten el 
çektirilmişken, Bakanın emri ile göreve iade 
edilmiştir. Bakanın imzasını tajşıyan yazılı emir
lerin birçoklarının sureti elimizdedir. Meselâ, 
12 Şubat 1974 tarihli ve 3765 sayılı («Görevden 
uzaklaştırılan öğretmenler)' kenar başlıklı dört 
sayfalı yazının 1, 2 ve 3 ncü sayfalarında, hıa-
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ıleiı yargılanmakta olan ortaokul ve lise öğret
menlerinden göreve Bakan emriyle iade edilen
ler, halinde sıralanmıştır. Bu yazının altında 
Babanın imzası vardır. İçlerinde bereat kararı 
bidayet mahkemesince verilmiş olanları bir ta
rafa bırakalım, 'biran için 'bunları mazur göre
lim, ama, haklarında mahkûmiyet kararı veril
miş olanlar göreve ialde edilmiştir ve dosyala
rı onaylanmak için üst mahkemede bekleyenle
rin göreve iadesei bir hakikattir. 

Bahsettiğim, 12 Şubat 1974 tarihli belgede
ki 50 isim, Bakanın göreve başladığı hafta için
de yalnız ortaokul ve liselere tayin ettiği 
sanık öğretmenlere aittir. İlköğretimde yapılan 
ibu gibi tayinlerin listesi çok daha kabarıktır. 
•Köy köy dolaşıp; «Türkiye'yi T. 1. P. ve Behi-
ee Boran kurtaracaktır.» dediği için tevkif edi
len ve bu sebeple işten el çektirilen, hakkında 
«Müfettişljik yapamaz» diye rapor bulunan Mu
sa Altıparmak benim bölgemde yeniden eski 
görevine başlatılmıştır. 

öğretmen okullarmın kaderini, «Bugün anar
şist diye idam edilenlerin, yarın Türkiye'nin 
her tarafına (heykelleri dikilecektir» diyen zih
niyete teslim eden bir Bakana gencecik öğret
men adaylarının ve Türk eğitiminin kaderi tes
lim edilemez. Millî Eğitim Bakanının aşırı so
lun himayecisi olduğunu kimse ret ve inkâr 
edemez. Gensoru 'gündeme alınırsa gerçekleri 
herkes görecektir. Gensoru gündeme alınimazsa 
Cumhuriyetçi Güven Partisi soruşturana önerge
si yoluyle gerçekleri ispat etmeye ve hesap sor
maya kararlıdır. 

!Türk millî eğitimi bu zihniyetin elinde bı
rakılamaz ve bırakılmayacaktır, Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. (C. G. P., A. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alt-
mışyedioğlu. 

Diğer gruplardan söz isteyen ... Anayasanın 
89 ncu maddesine göre, Hükümetten sonra söz 
vermem mümkün değildir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü t... 
Sayın Millî Selâmet Partisi sözcüsü?... 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın İs

mail Müfttüoğlu, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA İSMAİL MÜFTÜ-

O&LU (Sakarya) — Muhterem Başkan, Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken, sizleri Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına hürmetle sdlâmlarım. 

Huzurlarınıza Millî Eğitim Bakanı hakkın
da verilen bir gensoru önergesi münasebetiyle 
çıkmış bulunuyorum. Bu gensorunun değerlen
dirilmesini yapmadan önce, şu hususu bir ke
re daiha belirtmekte fayda mülâhazla ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası demokratik 
cumlhuriyetin vasıflarını millî lâik ve sosyal ola
rak tarif etmiştir. Anayaisanın ıbu tarifi içerisin
de, partileri ağırlık verdikleri hususları önpla-
na alarak şu şekilde tasnif edebiliriz. 

Millî Selâmet Partisi demokratik cumhuriye
tin millî olma vasfına daha büyük ehemmiyet 
vermekte, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal ol
ma vasfına ağırlık atfetmekte, Adailet Partisi 
ve benzeri muhalefet partileri ise liberali olma 
vasfına daha çok sahip çıkmaktadırlar. Bıu tas
nif, partnerin tutum ve davranışlarında, prog
ramlarında bariz bir şekilde kendini göster
mektedir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
Millî Selâmet Partisi olarak maarifteki te

mel görüşümüzü arz etmek istiyoruz. Bize göre 
ülkemizin kalkınması ve gerçek medeniyet se
viyesine kavuşması, ancak başarılı bir maarif 
politikasıyle mümkündür. Şimdiye kadar taki-
'bedilen politika yanlış bir temel üzerine otur
tulmuştur. Yeni nesillere sadece teknik ve mes
lekî bilgi verilmekle iktifa edilmiş; fakat genç
lerimizin millî ve manevî değerlerimizle ma
nen ve fikren gelişmesine, millî ahlâkımızla 
aihlâklanmasına ehemmiyet verilmemiştir. Ta
rih boyunca idealist olarak temayüz etmiş bü
yük bir milletin 'evlâtlarına, sadece materyalist 
metotlarla ezlberciliğe kaçan bir öğrenim poli
tikası tatbik edilmesi kadar hatalı bir politika 
olamaz. Nitekim, kalpleri ve dimağları millî ide
alden mahrum (bırakan, boş bırakan bu hatalı 
gidişat kısa zamanda zararlı meyvelerini ver
meye başlamış; bu boşluktan faydalanmasını 
'bilen anarşist, -Marksist cereyanlar ülke bütün
lüğümüzü parçalamaya, Devletlimizi yıkmaya 
bile teşelbbüs edebilmişler ve işin en acı tarafı, 
kendi ideolojilerini, bu aziz milletin parasiyle 
'kurulan eğitim müesseselerimiizde okuyan bazı 
evlâtlarımıza aşılamasını bilmişler, bu hatalı 
politikadan doğan telılike, ancak vatanımızın. 
ıbekçisi Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin vak
tinde yaptığı müdahale ile önlenebilmiştir. 
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P&rtimdz, eğitim seferlberliğinde bütün yur
du bir melktep ve beşikten mezara kadar bü
tün yurttaşları ilim öğrienımeye arzulu talebeler 
olarak kaıbul eder. 

Her şedden önce ilim adamlariımıza ve öğ
retmenlerimize ecdadımızın gösterdiği tarihî, 
ve manevî saygıyı devam ettirmek kararında
yız. 

Üniversitelerimizi yapıcı ve bulucu ilim araş
tırmaları yapan müesseseler olarak görmek, 
•ilim adaımlairoımızm ve öğretmenlerimizin maddî 
ihtiyaçlarını, mevkileriyle mütenasip olarak 
karşılaimayı ilme gösterilmesi gereken saygının 
taıbiî bir neticesi sayıyoruz. 

Kadın - erkek herkesin ilim öğrenme hakkı
na salhilbolduğunu kabul eden partimiz, yarının 
'dbeveyni olacak çocuklarımızın her türlü gerek
li bilgilerle takviyesini, billhassa geleceğin, an
nesi ve ev hanımı olacak kızlarımıza ev eko
nomisi, çocukların bedenî, ruıhî, ahlâkî, dinî ter-
(biyesiyle ilgili bilgilerin verilmesini zarurî gö
rür. 

Şehir, kasaba ve köy okullarının süratle ik
mali, maarif hizmetlerinde yurdun nrahtelif böl
geleri .arasındaki dengesizliği gidermek, gençle
re maarifte imkân ve fırsat eşitliği sağlamak 
maarifteki temel görüşümüzdür. 

Netice olarak : 
insanlık tarihi boyunca üstün medeniyetler 

kurmuş olan milletler, evlâtlarına millî eğitim 
veren, millî değerlerine bağlij örf ve âdetleri 
'hürmetle muhafaza eden milletler olmuştur. 

Türkiye'mizin şimdiye kadar tatbik edile 
gelen millî eğitim politikası, çocuklarımıza bu 
değerleri verecek nitelikte değildir. Millî Eği
timimiz maddeci esasa dayandığından, bindiği1 

dalı kesen adam misalinde olduğu gibi kendi 
milleti ilcin insan yetiştirmeyi ihmal eden bir 
yol takip edilmiştir. Millî Selâmet Partisi, bu 
maddeci maarifi millî maarif haline getirecek
tir. 

Mekteplerimizde müfredat programlanın, 
«Hakikati öğren» prensibine göre düzenleyece
ğiz. 

Eğitimde esas tuttuğumuz terbiye ve fazilet 
olacaktır. Eğitimde şuuru sağlayacak, ailede 
huzuru temin edeceğiz. Okullarda yavrularımı
za, yayın vasıtalanyle halkımıza nefsine hâkim 
olmayı, feraıgat ve fedakârlığı telkin ederek 

erkeği kadını, herkese ilim sözünü millî eğiti
min temel taşı yaparak bütün yurdumuzu her 
köşesiyle bir mektep haline getirmek maarifteki 
temel görüşümüzdür. 

Vatandaşlarımız, bu büyük ve vatan sathı
nı kaplayan millî mektepte ya öğrenmek, ya öğ
retmek suretiyle bir tek saniyelerini dahi boş 
geçirmeden bu kültür seferberliğine katılacak
lardır. 

Millî Selâmet Partisi, her bölgeye bir teknik 
üniversite, bir umumî ilimler üniversitesi, bir 
manevî ilimler üniversitesi kurmayı hedef al
mıştır. öğrendiklerimizi nazarî bilgiler halinde 
'bırakmayacak, hayatımıza tatbik edeceğiz. Fay
dalı ilme yönelmek ve böylece üniversitelerimi
zin tekrar tarihimizde olduğu gibi dünyaya ışık 
saçacak hale gelmeleri ve en büyük ilim adam
larını bizim yetiştirmemiz hedefimizdir. 

Âlime saygı, ilme saygı düsturumuzdur. Üni
versitelerimizin fazilet ve ilim yatağı olması 
maarifimizin anayasasıdır. inanıyoruz ki âlimin 
ölümü âlemin ölümü giibidir. Milletleri' manevî 
yoksulluktan kurtaran teknik ve ahlâkî geliş
meleri1 temin eden güzide ilim adamlarımızın. 
mürekkeplerini, vatan müdafaasında hayatları
nı feda eden ve bizi düşman çizmelerinden mu
hafaza etmiş olan şehitlerimizin kanından üs
tün kabul ederiz. 

Millî Selâmet Partisi, maarifimizdeki sahip
siz ve karışık hale bir son vererek gençliğimizi:, 
hasretini çektiğimiz kökü mazide olan «aziz» 
diyecek şekilde millî mefkureler etrafında fik
ren birleştirmeye kararlıdır. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri, şu 
anda Türkiye'de millî görüşün temsilcisi olan 
Millî Selâmet Partisi ile Cumhuriyet Halk Par
tisi, müşterek bir Koalisyon Hükümeti kurmuş' 
•bulunmaktadırlar. Bu iki partinin anlaşması, 
Yüce Meclisimiz ve Türk efkârı umumiyesince 
bilinen bir protokol çerçevesinde olmuş, taraflar 
bu protokola uygun olarak hazırladıkları Hükü
met Programlarını iSayın Heyetinizin takdir ve 
tasviplerinize arz etmişler ve hüsnükabul göre
rek uygulamaya girişmişlerdir. 

Bu Hükümet Programına göre, çocukları
mıza, örf ve âdetlerimize, millî hasletlerimize 
uygun ahlâk kaidelerinin öğretilmesi gayesi ile 
ilkokul, ortaokul ve liselare ve dengi okullara 
mecburî millî ahlâk dersleri konacaktır. Ayrıca 
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bu dersleri okutan öğretmenlerin gerekli vasıf
ları taşımasına özel önem verilecektir. 

Bu Hükümet Programına göre, meslek okul
larının orta kısımları, bu arada imam - hatip 
okullarının da orta kısımları ehemmiyetle de 
alınıp açılacaktır. 

Bu Hükümet Programına göre, imam - hatip 
okulu ikinci dönem mezunları, yani imam - ha
tip lisesi mezunları üniversite ve yüksekokul 
giriş imtihanlarına, diğer lise ve dengi meslek 
okulu mezunlarıyle eşit haklara sahip olacak 
şe'kilde girebileceklerdir. 

Bu Hükümet Programına göre, halk tarafın
dan binaları yapıldığı halde, bugüne kadar Ada
let Partisi yöneticileri yüzünden milletin büyük 
ısrarlarına rağmen acılamayan imanı - hatip 
okulu binaları hizmete açılacaktır. 

Bu Hükümet Programına göre, bir çok ilim
lerin kurucusu değerli âlimler yetiştirmiş olan 
•milletimizin bundan böyle de araştırıcı ve bulu
cu yetiştiraııesine ve başarılı ve ileri çalışmalar 
yapmasına elverişli şartlar tesis edilecektir. 

Şimdiye badarki millî görüşten uzak, hatalı 
zihniyetti hükümetler tarafından inatla esirgen
miş olan yüksek islâm enstitüleri ve benzeri 
eğitim müesseselerine en geniş bilimsel araştır
ma yapma im'kânı, yani akademik bir hususiyet 
verilecektir. 

Bu Hükümet Programına gövo, taklitçilikten 
uzak, kendi millî değerlerine dönük, her türlü 
teknik ve ilmî gelişmeye açık, aşağılık duygu
sundan ari, kendinden emin, milletin ahlâkî de
ğerlerine, manevî değerlerine, inançlarına say
gılı bir millî eğitim politikası takip edilecek
tir. 

aVIillî Eğitim Bakanı bu politikayı yürütme
ye meaııur edilmiş bir hükümet üyesidir. Düne 
kadar iktidarda olanlar bugün, «kilit noktaları
na aşırı solcular yerleştiriliyor» diye şikâyet 
ederken, devri iktidarlarında kilit noktalarına 
aşırı solcuları ıhangi düşünce ile getirdiklerini 
izahta güçlük çekeceklerdir. 

Prof, Osman Turan Adalet Partisi Grupun-
da, 19166 yılında Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinde cereyan eden hadiseleri tahlil ederek, 
«'Mütevelli heyet değiştirilmediği, rektör göre
vinden alınma'dığı takdirde burası bir ihtilâl 
karargâhı haline gelebilir, başımıza gaile açabi
lir; hükümeti düşürebilir»1 demiş. 

Adalet Partisinin, şimdiki Demokratik Par
tinin de bünyesinde iken, mevcut yöneticileri, 
«Hoca keramet gösteriyor; bari saatini de söyle
sin» diyebilecek kadar işi hafife almışlardır.. İş
te, aşırı sol karşısında Adalet Partisi idarecile
rinin tutumu budur. Bu ikazları, Prof. Osman 
Tuıan'm partiden ihraç edilmesine sebep olmuş; 
•ancak Adalet Partisini de, idarecilerinin yanlış 
tutumu yüzünden mukadder akıbetten kurtara-
nnaıniştır. 

Adalet Partisi yöneticileri anarşik hareket
lere, «'Sokaklar yürümekle aşınmaz. Bu hareket
ler bütün dünyada vukua gelen olağan hadise
lerdir.» çevçevesinde bakmışlardır. Sonuç ma
lûm... Bu umursamazlık bir grup anarşisti bu 
milletin ordusu ile çarpışmaya cüret ettirebil
miştir. îşte Adalet Partisi yöneticilerinin aşırı 
sol karşısında takip ettiği siyaset. 

Okullarda, «Her şey maddeden ibarettir.» 
diye telkinde bulunacak, hiç bir manevî ahlâkî 
değerin sözünü dahi etmeyecek, ettirmeyeceksi
niz; arkasından, önce ana ve baibasma, sonra 
Devlete isyan eden insanların ortaya çıkısını 
gayri tabiî karşılayacaksınız... Bu mümkün de
ğildir. Materyalist gidişin, bu millî değerlerden 
uzak, ahlâk ve inançtan uzak gidişin «onu bili
niz ki anarşidir, komünizmdir. Bilerek veya bil
meyerek memleket bu ortama itilmiştir. 

Şimdi gensoru vererek Hükümeti düşürmek 
istiyorsunuz. «Maarif millî olmaktan uzaklaşı
yor» diyorsunuz. Aslında şikâyetiniz; maarifin, 
milletin istediği ve beklediği ahlâkçı zemine 
oturtulmadığmdan değil; boş, maddeci, inançsız 
bir maarifin sizin ist etliğiniz bir biçimde kal ma
ması ndandır. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo»» se'sleri, alkışlar) «Niçin bizim istediği
miz tarzda kalmıyor?» diye şikâyet ediyorsu
nuz. Aslında gayeniz,* maarifin maddeci siste
me oturmasına mani olmak değil. Zira sizin yaz
dırıp devrettiğiniz müfredat programları böyle
dir; materyalisttir, maddecidir. Şikâyet ettiği
niz öğretmenler de dışarıdan gelmemiştir. Mil
lî Eğitim camiası içerisinde iktidarlarınız süre
since mevcut olmuş ve tarafınızdan hiç bir şe
kilde takibat dahi açılmamış kimselerdir. 

Siz iktidarda iken hiç şikâyetçi olmadınız 
da, muhalefete düşünce mi hadise nazarınızda 
önem kazanmıştır? 



M. Meclisi B : 97 

Bu bakımdan verilen gensoru önergesi sami
mî değildir; tamamen siyasî bir gayeyi hedef 
almaktadır. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Millî Selâmet Partisi olarak; siyasî yatırım 
gayesiyle verilen bu gensoruya mesnet olarak 
zikredilen hususların Hükümet içerisinde ve ko
alisyon ortakları arasında halledileceğine inan
dığımız için müspet oy vermeyeceğimizi belirtir
ken; yüce milletimize materyalist bir düşünce 
sistemi halinde tatbik edilegelmiş olan millî 
eğitimi, hakikî mihrakına milliyetçi ve ahlâkçı 
temele oturtmanın teminatı olduğumuzu, Hükü
met proıgramınm tatbiki hususunu hassasiyetle 
takip edeceğimizi beyan eder, Hükümetin de 
Yüce Meclisin tasvibini alan programına sadık 
kalacağına inancımızı arz eder, hepinize saygı
lar sunarım. (M. S. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftü-
ıoğlu. 

Diğer grupları adına söz alan arkadaşlara 
söz vereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hayrettin Uysal, buyurun efendim. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADIMA HAYRETTİN UY
SAL ('Sakarya) — Sayın Başkan, sayın millet-
vckiılleri; önerge sahipleri, Sayın Üstündağ'm, 
millî menfaatlere ve millî güvenliğe aykırı bir 
tutum sürdürdüğünü, Türk irfan ordusu içinde 
ayrılıkları körüklemekte ve huzursuzluk yarat
makta olduğunu iddia etmektedirler. 

Gensorucular 10 madde olarak sıraladıkları 
iddialarında; Millî Eğitim Bakanının, komünist
leri özel himayesine almakla, propaganda yap
maktan ötürü hakkında kovuşturma açılmış kim
seleri görevlerine iade etmekle de suçlamakta 
ve Bakanın baskı ve tehdide dayanan bir usul 
uyguladığını iddia etmekte ve ileri sürmekte
dirler. 

(Sonuç olarak A. P. ve önergeci ortaklarına 
göre Sayın Mustafa Üstündağ'm tutumuyla, eği
tim politikası millî olma vasfını kayıp etmekte 
ve devletin temel nizamının anaunsuıiarıyle 
birlikte tüm varlığının iç ve dış tehlikelere kar
şı güçlü tutulabilmesi ve güven altına alına
bilmesi amacından sapan bir eğitim politikası 
uygulanmakta imiş. 
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Sayın /milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak öncelikle belirtmeliyim ki, 
•Türk millî eğitim politikası, millî olan vasfını 
kayıp etmişse, bunu, kurulalı henüz 4,5 ay ol
muş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî 
Selâmet Partisi Hükümetine ya da bu Hüküme
tin Millî Eğitim Bakanına yüklemek imkânı 
yoktur. Çünkü kesin kanımız odur ki, Türk mil
lî eğitim politikası, millîlik vasfından uzaklaş
ma dönemini Sayın Süleyman Demirel'in baş
kanlığını yaptığı A. P. iktidarlarında yaşamış
tır. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Aziz arkadaşlarım, nedir millî eğitimde millî 
olma vasfı? Kısaca Ibu. kavram üzerinde durmak 
isterim. 

Atatürk milliyetçiliğinin kesin ve A. P. ile 
önergeci ortakları tarafından değiştirlleimeyc-e'rk 
olan özelliği şudur : 

1. Ulusal kurtuluş, özgürlük egemenlik ve 
tam bağımsızlık, 

2. Ulusal (kültür ve çağdaş uygarlık. 
Büyük Atatürk bir başka demecimde ise, Türk 

milliyetçiliğini şöyle tanımlıyor: «Türk milliyet
çiliği ilerleme ve gelişme yolunda, uluslararası 
görüşme ve ilişkilerde bütün çağdaş (milletlere 
paralel ve onlarla bir uyumda yürümekle birilik
te, Türk toplumunun özel seciyelerini ve başlıJba-
şma bağımsız kimliğini saklı tutmaktır.» Bu kap
samda ve ıbu ilkelerle soruna 'baktığımız zaman 
ulusal 'eğittim, 'emperyalist sömürüye aracı yetiş-
t irmeyen eğitim oluyor. Ülkemiz kendi şartlarının 
yarattığı ve kendi şartlarına, uygun eğitim; ulus
çu bir eğitimdir. Bir ülkenin kalkınması için en 
iyi ekonomik düzeni kurduralbilen bir eğitim sis
temi; >en iyi bir eğitim sistemli olduğu kadar, er-
millî ibir eğitim sistemidir. Millî vasfını taşıyan 
Ibir eğitim, 'salt 'egemen sınıfların ve varlıklıların 
çıkarma işlemeyen /bir eğitim sistemi olması gere
kir. (O. H. P. sıralarııidaın alkışlar) Oysa yıllar
dır Türkiye'de ne yapıldı? Ne yapılmak istendi? 
Bir kısım insanların, 'bir kısım insanlara egemen 
olduğu gözü kapalı uymak zorunda bırakıldığı 
bir toplum yaratmaya yönelik, eğitim uygula
maya çalışıldı, bu ülkede. Böyle bir düzeni ön
gören ve bunu gerçekleştirmeye çalışan eğitim 
anlayışı egemen olanlar için elbette pek güzel, 
pek rahat ibir yoldu. Toplumu çıkarların için di
lediğin gibi sürür göt ürürdün, Kim'se seni ele'ş-

208 — 



M. Meclisi B : 97 

tiremezdi, kimse sana kargı çıkamazdı. Gerekli 
iıer 'türlü 'tedibin hukuk düzeninde olmazsa po
lisiye tedbirlerle alabilecektin, alabilirdin. Böyle 
flbir düzeni kurmak zorunda idin. Karşı çıkan 
eğitimciler kırıma uğratılma hydı, ezilnıeliydi; ya
ratıcı güçler 'kırılmalıydı, yetenekleri ıkörlcnnro-
liydi. Arayamaiz, düşünemez, isteyemez olma!ilar 
ü'dli. İşte Adalet Partisinin yi Hardan beri Türki
ye'de uygulamakta olduğu kulluk eğitimi bu idi 
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sek
leri, alkışlar) 

Atatürk milliyetçiliğinin ilkeleri, direktifleri 
dikkate •alınınca görülüyorki, Adalet Partisi 'ikti
darlarının yılla r boyunca uyguladığı eğitim po
litikasının millîlik ile bağdaşmadığını söylemek 
doğru olacaktı. 

Sayın milletvekilleri; insan hafızasının nisyan 
ile malûl olduğu sö'zü her zaımam geçerli sayılma-
«malıdır. Cumhuriyet Halk Partici, Millî Selâmet 
Partisi iktidarının Millî Eğitim Bakanını, millî 
vasfından uzak bir politika uygula m akla suçlayan 
Adalet Partisinin, Eğitim 'balkanlarının acı uygu
lamaları (bütün öğretmenlerin ve ailelerin yüreğin
de tazeliğini korumaktadır. Türk öğretmeninin 
çektiği çile, ve ıstırap daha ıınutııl'mamıştır. İs
parta V3a, Keçiborlu'da sınıfta öğrencilerine, pet
rollerin çoğunu 'ecndbi şirketlerin işlettiğini söy
leyen, bunların işletilmesi ibizde olsa memleket ve 
millet için daha iri olacak, diyen öğretmen hak
kında sürgün cezası uygulayan ve dava açtıran 
Millî Eğitim Bakanı, Süleyman Demirci Hükü
metinin Millî Eğitim Bakanıdır. 

Toplum kalkınması ve kooperatifçilik konu
sunda Sakarya ilinde çalışmalar yapan ilköğretim 
müfettişini hem de hidbir soruşturma yapmadan 
görevinden alan Millî Eğitim Bakanı yine A. P. 
iktida rımam Bakamdır. 

A'kşiam, Cumhuriyet, Milliyet, Varlık gibi her
kesin her zaman okuyabileceği gazete ve dergi
leri okumalarmı öğlencilerine önerdi diye öğret
men' süren Bakan yine A. P. iktidarında görev 
alan Millî Eğitim Baklanıdır. Bu örnekler yüz-
lercedir, binlercedir. Aslımda Tüık millî eğitimi
ni millî olma vasfından uzaklaştıran ve hatta da
ha da ileriye giderek, Türk çocuklarını okuma 
olanaklarından yoksun bırakma yollarını uygu
layan iktidar, Adalet Partisi iktidarlarıdır. Ya
ni, o eski ve b'ir daha görmek istemediğini Türk 
halkınım oyl'arıylo 1973'te belli etmiş olduğu 
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Adalet Partisi iktidarıdır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» «leşleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; yoksul halk çocukları
mı Derlet olana İdariyle girip, parasız olarak: oku
yabileceği 'ofcuJlları 'kapatan, M. S. P. - C. H. P. 
Hükümetinim Millî Eğitim Balkanı değildir. Türk 
toplumunun IkaİJİonmaısı için gerekli sayıda ve 
nitelikte teknisyen ve meslek adamını yetiştire
cek dkullaırı açmayan; hatta, mevcutları kapa
tan Adalet Partisi ve ortaklara hakkında gen
soru 'açılmasını istedikleri Sayım Mustafa Üstün-
dağ değildir. Bir yandan, yoksul halk çocuk-
laırımım okutulup eğitil'me'sinl engellerken; öte 
yandan açılimasıma zemin hazırladıkları paralı 
özel okullarla çevresini zienginleştirnııe yolunu 
tutan iktidar, C. H. P. - M. S. P. iktidarı de
ğildir. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarımdan «Bra
vo» siesleri, alkımlar.) 

Çevre zenginleştirmıesi ile ilgili özeil paralı 
okullar konusunda,, bugünkü önergeci oirtaklar
dan bazılanmım da, Adalet Partisi ile bir zaman 
nasıl 'bir derin ayrılığa düştüğünü, bütün aynrı-
tı'larıiyle hepimiz hatırlamaktayız, 

Türk toplumunu eğitim 'imkânlarından yoksun 
'bırakmaya çalışan, okullarda millî olmayan bir 
'eğitimi uygulamaya yeltenen ve böylece dayanak
larını kökü dışarıda tutarak, yani statükoyu değiş
tirmeyerek, 'iktidarda kalmayı hedef alan Adalet 
Partisinin Eğitim Bakamlarıdır. Bu, Adalet Par
tisinin Eğitim Balkanları, 'bu gayri millî, Atatürk' 
çülükten saptırılmış eğitim politikaısına karşı çı
kan öğretmenleri de kıyıma uğratmaktan çekin
memişlerdir. Bir Millî Eğitim Bakanının - tafoiî 
ki bu da Adalet Partilidir - sadece kendi döne
minde yaptığı vaıtan'sever öğretmen kıyımının 
'adedi 822 dür. Bir başka Adalet Partili Millî 
Eğitim Bakanının kıydığı öğretmen sayısı 305tir. 
Bir başkasında ise, yalnız merkezde 122 kişi kı
yıma uğramıştır. Bir "bütçe müzakeresinde Ada
let Partili 'bir Bakan, sanki 'büyük bir marifetmiş 
gibi, «Mecburî nakle taibi tuttuğum 173 öğret
mendir.» diyor. 

Sayın milletvekilleri; aslında Adalet Partisi 
açısından bu gensoru önergesin in verilmesinin te
mel nedenini kavramak gayet kolaydır. Cumhu
riyet Halk Partisi - Millî 'Selâımet Fantisi 'iktida
rının Millî Eğitim Bakanı; 'vaktiyle Adalet Par
tisine, millî eğitim politikaısından, Türk Millî 
Eğitiminin amaçlarından ayrıldığı için, kargı çık-
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nuş olan öğretmenleri, esasen :go»k sayıda muhtaç 
olduğumuz «İrfan Ordusu» nda 'gürovlendiirtmek 
istediği i'çin, suçlanmaktadır. Fakat 'bundan da 
önemlimi; mevcudiyetini ve gelecekte ayakta ka
labilmesinin 'dayanağını, statükonun korunmasın
da 'bulan Adalet Partisi; Cumhuriyet Halk Par
tisi - Millî Selâmet Partici iktidarı zamanımda 
yoksul halk gocuklarınm tümüyle okutulabileee-
ğinden, hâkimi 'sınıflarım etkinliğinin kalkacağın
dan, sömürü imkânlarının kesilmesinden v!e sonuç 
olarak millî bir eğitim politikası uygulama cağm-

•tlan, T ürik 'toplumunun 'demokratik düzen deği-
ısikliğini benimsemesinden korkmaktadırlar. (C. 
H. P. sıralarımdan.«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Acık ve seç ilk olarak ifade eitımek isterim ki; 
Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Parti
si iktidarının Millî Eğitim Bakanı, aslımda millî
lik vasfından uzak duruma Adalet Partisi iktidarı 
zam anında düşürülmüş, bulunan eğitim politikası
nı, Türk Devletimin ve Türk Milletinin yararları
na uygun olarak, millî bir yapıya kavuşturmak 
istemektedir. Bu iktidarın Millî Eğitim Bakanı 
- hiç kimsenin kuşkusu olmasın - Türk Millî Eği
timimi, iteriTelini Atatürk'e/ölükten alan çağdaş ve 
'bilimsel bir 'görüşle beslenen, millî ahlâka dayalı 
ibir yörüngeye oturtmak isbenıektcidir. (C. H. P. 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Adalet Par
tisi ve ömergeci ortaklarının bütün 'telâşı bu yüz
dendir. 

Fakat daha da önemli olarak belirtmek iste
diğim bir başka temel mesele vardır, sayın mil
letvekilleri : Bir iktidarın veya bir siyasî par
tinin uygulama ve tutumlarında «millîlik» vasfı 
alçısından değerlendirmesini yapmak, yalnız eği
tim politikasını ele almakla mümkün olamaz. 
Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halik Partisi 
İktidarı yalnız eğitim politikası açısından değil; 
bütün yurt sorun!arında «millîlik» vasfını te
mel planda tutmakta, düşünce ve uygulamada, 
Ibu tutumu ile daha ömce saptırılmış bulunan (bü
tün ;gayri millî durumları düzeltmeye çalışmak
tadır. 

A. P. ve önergeci ortaklarının gensoruların
da sözünü ettikleri «Devletin temel nizamının 
anaunsurlarıyle (birlikte tüm varlığının iç ve dış 
tehlikelere karşı güçlü tutulabilmesi ve güven 
altına alınabilmesi amacı», kabul ederisiniz ki, 
yalnız .eğitim, politikasıyie mümkün olamaz. A. P. 
ve önergeci ortaklarının ıgensoru önergelerinde 

j sözünü ettikleri ve saygıyle karşıladığımız Dev-
I İçtin iç ve dış tehlikelere karşı güçlü tutulabil-
I meşinin şüphesiz birtakım temel şartları olma-
j sı ıgerekir. Bu şartların hasında, dünyanın bir 
j ekonomik değişim içinde olduğu ve özel olarak 
I Türkiye'nin önemli dış sorunlarla da karşı kar-
I şıya bulunduğu bir dönemde 'bütünleşmesi şartı 

gelmektedir. En azından kısır ve gerçekleşmesi 
de pek uzak görünen hayaller uğruna birtakım 

1 yasal imkânları zorlamak, gayri ciddî iddialarla 
çeşitli siyasal oyunlara girmemek gerekir. 

I ıKaldı ki, daha 15 ıgün önce hu Mecliste Ibüt-
I çe müzakereleri yapılmış, her şey söylenmiş, bu

günkü iddialar orada da ortaya sürülmüş, ce
vapları verilmişti. Sonuç, güven oyuyla bitmişti. 
Dışa karşı Devletin tüm varlığının güçlü tutu-

I labilmcsi ve güven altına alınabilmesi gereken 
'bir dönemde M. S. P. - C. II. P. iktidarının Türk 

I Devleti ve Türk halkı adına göğüslemesi, üste-
I sinden gelmesi gereken önemli sorunlar vardır. 

Bunları biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. 

Örneğin, bir petrol rafinerisinde yabancı 
'petrol 'şirketlerinin şu veya bu bahane ile itha-

1 lât kısıntısına gitmesi bir Devlet meselesidir. 
Nasıl vaktiyle A. P. Millî Eğitim Bakanı millî 

I petrol şirketlerini savunduğu, Türk Millî Eği-
I timinin amaiçlarına uygun hareket ettiği için bir 
I iöğretmen hakkında dava açtırmışsa, şimdi de 
I A. P.'nin sesinde, sözünde, gözünde ve yayın or-
I jganlarında millî petrol davamız unutularak ya-
I hancı petrol şirketlerinin ,görüşleri boy boy mey-
I dana çıkmaktadır. Bunların dikkatimizden kaç

tığını sanmak açık bir gaflettir. (C. II. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, ıbu açıdan gensoru sa-
I kiplerinin söyledikleri «Devletin iç ve dış teh

likelere karşı güçlü tutulabilmesi amacını» biraz 
I daha belirgin hale ıgetirimek istiyorum. 
I Devletin tüm varlığını dış tehlikelere karşı 
I ıgüçlü tutabilmenin yolu, her halele Ege Denizi 

meselesi /gibi bir millî meselede görüşleri Atina 
I mahreçli haberlerle Türk kamuoyundan önce. 

yabancı kamuoyuna açıklamak değildir. (C. II. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar). 

ı Devletin temel nizamının güven altına alın a-
bilmesinin yolu, her halde millî eğitim mesele
lerinde haksızca dikkati çekerek zamam kaybet
mek yerine, Türk siyasal partilerinin geleneksel 

J tutumu içinde dış politikanın önemli meselelerin-
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de bütünleşmeyi ve desteği sağlamaktır. Millîlik 
•vasfının ıgereği budur. Millîlik vasfının gereği 
petrol davasında yaibancı petrol şirketlerinin 
aleyhinde de olsa, millî petrol davasının ilkele-
aû'nii sonuna dek savunmaktır. Millîlik vas
fının gereği, ülke topraklarının fevkalâde yakı
nma haksızca ve hukuk kurallarına aykırı ola
rak sokulmaya çalışan bir yabancı anlayışa kar
gı bütün Türk siyasal partilerinin aynı görüş 
içerisinde olduğunu dünyaya ilân etmektir. 
(C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Yoksa, bir yaibancı muhabire, hem de Atina 
kaynağından yayacağı habere konu teşkil edecek 
tutarsız demeçler vermenin millîlik vasfıyle bağ
daşır herhangi bir izahı olamaz. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi A. P.'li önergccilere sormak istiyo
rum. Gensoruda sözünü ettiğiniz_ millîlik vasfı, 
millîyetçilik anlayışı bu mudur? D_ P. - M. H. P. 
ve C. G. P.'uin gensorucularma sürüyorum. İm
zalarınızı attığınız önerge ile, yüklenmeyi göze 
aldığınız sorumlulukların yalnız millî eğitimde 
değil, kendi ifadenizle «tüm Devletin temel ni
zamiyle ve Devletin güven altına almalbilmesiyle 
ilgili olarak yaratabileceği büyük sonuçları» 
A. P. ile birlikte göze alalbiliyor musunuz? 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Fakat hesaplar başka bir strateji ve başka 'bir 
taktik üzerine kurulmuştur, sayın milletvekilleri. 
Cumhuriyet Halik Partisi Grupu olarak, Millî 
Eğitim Bakanı Sayın Üstündağ hakkında veril
miş olan gensoru önergesini, önergedeki gerekçe 
ile bağdaştırmaya imkân yoktur. Çünkü, eşya
nın talbiatı, Türk Millî Eğitimini gerçekte mil
lîlik vasfından uzaklaştıran ve öğretmeni kıydı
ğı giibi Türk Milletinin çocuklarını da eğitil
mekten uzak tutan Adalet Partisinin, böyle bir 
önerge vermesine elverişli değildir. 

Fakat Adalet Partisi ve önergeci ortaklarının 
amaçladıkları ibir başka şey vardır. Devletin te
mel nizamının tüm varlığı ile güçlü tutulabil
mesi gereğini yazan önerge sahiplerinin, bu 
amaçlarını Türk kamuoyuna açıklamak elbette-
ki Cumhuriyet Halk Partisinin görevi olacak
tır. Daha düne kadar biıibirlerinin karşısında-
Ibulunan iki parti, daha düne kadar gayri millî 
eğitim politikasında ortaklık kuran bir başka 
parti ve'Türk çocuklarının eğitim yuvalarına be

yin gücü yerine, beden gücü sokmakla ir.alımı 
olan bir dördüncü partinin aynı gensoru öner
gesinde birleşmelerinin amacı nedir'? 

Bunu Türk kamuoyuna açıklamak Cumhu
riyet Halk Partisinin bir görevi olacaktır. Bu 
ortak amaçlarını C. H. P. - M. S. P. Hükümeti
ni düşürmek hesaplarında bulmak mümkündür. 
Türkiye'nin dış politika meseleleri, özellikle pet
role dayalı meseleleri söz konusu olduğunda, 
böyle millî politika uygulayan Hükümetleri dü
şürme yollarına başvurıılanasını, oyunlar düzen
lenmesini biz yadırgamıyoruz. 

Nitekim tarihimizde böyle bir olay vardır. 
Aynı heveslilerin ve aktörlerin sahnede olması 
Ibize zerrece etlki yapmaz (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). Çünkü biz, «yeraltı kaynak
larımız bizimdir» diyen ibir iktidarız ve bizim
dir dediğimiz için Atatürk millîyetçisiyiz. Eği
timi bu millî kaynağa ve anlayışa sımsıkı 'bağ
lamak, gayri millî politikaların çözemeyeceği bir 
sağlamlıkla bağlamak ülkümüz okluğu içindir 
ki, Atatürk millîyetçisiyiz. 

Yalnız esefle görüyoruz ki, bu tarihî sorum
luluğu yüklenmeye hevesli yan güçler, Millî Eği
tim Bakanı hakkındaki gensoruya, girdikleri so
rumluluğun büyüklüğünü hesaplayamadau ka
tılmışlardır. Nedir amaç? Devletin temel niza
mının iç ve dış tehlikelere karşı güçlü tutula
bilmesi midir? Kesinlikle hayır. Öyle olsa idi, 
Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir oluşumun 
içinde yapısının gereği olarak en baştaki yeri 
alırdı. 

BAŞKAN — Sayın Uysal lütfen tamamla
yınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL («Devamla) — Oysa amaç; adına millî cep
he» ya da «•milliyetçi cephe» dedikleri bir cep
heyi oluşturma çahaları içinde M. S. P. - C. H. P. 
iktidarını parçalamaktır; fakat daha önemli ola
rak C. H. P. - M. S. P. iktidarının Türk toplu
mu yararına oluşturmak istediği temel yapısal 
ve demokratik değişikliği engellemektir. Daha 
da (önemli olarak, Türk Devletinin dış olaylara 
karşı bütün güçlülüğü ile hakkını koruması gere
ken bir dönemde zamanı ve dikkatleri kendi ta
sarıları ve hesapları üzerine çekmiş olmaktır. 

Açıkçası C. H. P. - M. S. P. Hükümetinin ka
rarlı yasa uygulamalarından telâşa düşenler, bu 
Hükümetten biran önce kurtulmak', ya da bu Hü-

— 211 — 



M. Meclisi B : 97 18 . 6 . 1974 O : 1 

'kümetin kararlı uygulamalarını engellemek iste
mektedirler. Kendi aralarında anlaşamadıkları, 
[her tarafı ile ve daha önceki denemeleri ile or
taya çıkmış bulunan bu garip cephenin adına 
«milliyetçi cephe» ya da «millî cephe» deme im
kânını görememekteyiz. Bu bir «tutucu cephe» 
dir, bu bir «enıgelleme cephesi» dir, değerli; ar-, 
kadaşlarım. (C H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri; alkışlar.) 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın, bitirin Sa
yın Uysal, rica ediyorum. 

€ . H. P . GRUPU ADINA HAYRETTİN UY-
ISAL • (Devamla) — Efendim daha iki dakikam 
var. 

BAŞKAN —• Aman rica ederim efendim, saati 
[ben tutuyorum. Bana itimat edin, rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 
Başkanım bağlıyorum. Yalnız ben saat tuttum, 
demin üç dakika geçtiği zaman.. 

iBAjŞiKjAiN — Rica, ederim, sizinki de şu an
da bir buçuk dakika ıgeıçti etfendiim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bağlı
yorum ISayın Başkan. 

ISayın milletvekilleri; M. S. P. - C. H. P.'nin 
millete dayanan iktidarı bütün bu oyunların üs
tesinden .gelme zorundadır. Ellerinden iktidar 
ıgitmiş olanlar, halkın iradesi ile sömürü ve çı
karlara dıır denilmiş bir dönemde bir tür siper 
savaşı, kurnazca ve inatçı bir yıpratma savaşı 
planlamış (görünüyorlar. Demokratik mekaniz
mada da tutumlarını doğal karışılıyoruz. Ancak 
Millî Eğitim Bakanının şahsında bugün ortaya 
çıkan bu kurnazca ve inatçı yıpratma savaşında 
M. ;S. P. - C. H. P. iktidarı bu oyunculara önem
li bir ders vermelidir. İktidar kenetlenmiş hal
de milletin yanında olduğunu göstermelidir. Çün
kü millet bütün umudunu bu hayırlı iktidara 
bağlamıştır. Şimdiye kadar yaptığı, millet için 
yaptığı işler yanında daha çok işler yapacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hiz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bütün oyunları bozmak 
kararındayız. Türk Milleti bütün oyunları boz
maya kararlıdır. Sayın Millî Eğitim Bakanı için 
ortaya atılan iddiaların tümünün asılsız okluğu 
açlıktır. Objektif ölçülerle üzerine eğildiğimiz 
ıgensoru önergesindeki iddiaların bir maksat 
için kullanıldığı, gerçeğe dayanmayan sözlerden 
öteye (geçmediğini Cumhuriyet Halk Partisi Gfru-
pu olarak saptamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Rica elliyorum Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Böyle 

maksatlı bir gensorunun gündeme alınıp konu
şulmasında hiçibir fayda yoktur. Bu gensoru 
önergesinin bu nedenle reddi gerekir değerli ar
kadaşlarım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından «hravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (.Edirne) — Sayın Başkan, 

C. H. P. sözcüsü konuşmalarında; millî eğitimin 
millîlik vasfını kaybetmeye Demirel devrinde 
'başladığını söylemekle, «Millî Eğitim politikası 
Adalet Partisinin iktidarı zamanında engellen
miştir», demekle; eleman israfına selbep olmakla; 
eğitimin mutlu azınlık lehine olmakla; eğitim
cinin ezildiği, eğitimin uygulanması gereken bir
takım hareketleri yanlış olarak aksettirmek; 
Türk çocuklarının okumaktan yoksun bırakıl
dıklarını söylemek; köy çocuklarının parasız 
okuyacaJklar^ıkulları kapatmış olmak; özel okul
ları açmış bulunmak, gibi hususları söylemek su
retiyle, Adalet Partisi iktidarının icraatını ta
mamen ters ve maksatlı bir şekilde, tahrif ede
rek ortaya koymuştur. 

Ayrıca, o devirde vazife almış bir kişi ola
rak, yapılan tayinlerin bir başka havayla orta
ya getirildiğini söylemek suretiyle, gerek vazife 
aldığım hükümetlerin ve Adalet Partisi iktidarı
nın ve gerekse benim icraatımı umumî efkâra ta
mamen ıgerçek dışı aksettirmiştir. Bu bakımdan 
İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, Sayın Demokratik 
Parti Grupu sözcüsüne de söz verdikten sonra 
hu hususu düşüneceğim; rica edeceğim efendim. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Meh
met Altınsoy, buyurunuz efendim. (A. P. ve 
D. P. sıralarından alkışlar). 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTTN-
SOY (Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Üstüıı-
dağ hakkında dört 'muhalefet partisine mensup 
on arkadaşımızın verdiği gensoru önergesi mü
nasebetiyle, muhalefet gruplarına ve iktidar 
gruplarına mensup kıymetli hatip arkadaşları 
dinlediniz. Muhalefet grupuna mensup olan ar
kadaşlar, Sayın Üstündağ hakkında gensoru 
açılması için müdellel vesikaları ortaya koyclıı-
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lar. Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisine men
sup Sayın Sözcü Hayrettin Uysal, Millî Eğitim 
Bakanı hakkında verilmiş bir gensoru önergesi 
vesilesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü
nü anlatmak üzere bu kürsüye çıktı. Millî Eği
tim mevzuunda söyleyecek birşey olmamak ge
rekir ki, meseleyi dış politika meselelerine inti
kal ettirdi ve netice itibariyle kendi Hükümet
lerinin tutumlarıyle meydana gelmiş olan Ege 
Denizindeki petrol meselesinin günahını bir baş
ka istikamete aktarmaya çalıştı. (A. P., C. G. P. 
ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bilhassa bu arada, bir siyasî parti liderinin 
bu mevzudaki görüşlerini «Atina ağzıyle konuş
mak» olarak vasıflandırdı. Sayın Uysal'a tav
siyemiz, Sayın Başbakanın Atinalı kardeşine 
yazmış olduğu şiiri bir defa daha okumasını tav
siye etmek olacaktır. (A. P., D. P. ve C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Par
tisinin muhterem Sözcüsü Müftüoğlu arkadaşı
mız, «Millî Eğitimimizin materyalist bir felsefe 
üzerine oturduğunu, bunu manevî rayına otur
tacaklarını» söylediler ve bunu da ortak hükü
metlerinde, Sayın Üstündağ'm Millî Eğitim Ba
kanlığı zamanında yapacaklarını beyan ettiler. 
Sayın Millî Eğitim Bakanının, Sayın Müftüoğlu' 
nun arzu ettiği hususu tahakkuk ettirmek için 
ortaklaşa çalıştığı TÖB - DER'in neler düşün
düğünü kendisine şuradan okumak isterim. «Ah
lâk dersleri adı altında, çocukların boş zaman
ları israf edilmemelidir. Felsefe derslerinde 
Marks, mukayese olarak verilmelidir» Sayın 
Müftüoğlu, bu zihniyetle mi söylediğiniz husus
ları tahakkuk ettireceksiniz, merak ediyoruz? 
(A. P. ve D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Sayın Uysal, Milî Eğitim Bakanı tarafın
dan, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
desine göre, haklarında takibat yapıldığı halde 
vazifesine iade edilenleri, «Atatürk milliyetçile
ri» olarak vasıflandırdı. Şimdi Sayın Uysal'dan 
değil, Saym Üstündağ'dan soruyoruz; Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddesi; komü
nist propagandası yapma maddesidir.. 

TURHAN FEYZIOÖLU (Kayseri) — Örgüt 
kurma.. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Hak
larında bu maddeden takibat olanları kendileri 

de Atatürk milliyetçisi olarak kabul ediyorlar 
mı? (A. P., D. P. ve C. G. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza Saym 
Üstündağ hakkında verilmiş olan gensoru mev
zuunda Demokratik Partinin görüşlerini arzet-
mek üzere gelmiştim. Burada, biraz sonra hu
zurunuzda bunları delilleriyle arz edeceğim. An
cak, gerek benden önce konuşan muhterem ha
tiplerin ortaya koydukları deliller, gerek ben
denizin biraz sonra arzedeceğim deliller dahi ol
masaydı, biraz evvel huzurunuzda cereyan eden, 
bir gensoru vesilesiyle Sayın Millî Eğitim Ba
kanının buradaki beyanları müstakilen bir gen
soru açılmasını icabettirecek mahiyette idi. (A. 
P. ve D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının, Sayın Nadir Lâtif İslâm'a cevaben 
beyanlarını zabıtlardan aynen okuyorum : 
«Eğer demokrasiyi şekil olarak alıyorsak, yal
nız kendimiz konuşacağız. Ama demokrasinin 
vazgeçilmez esasları olan baskı gruplarının ağ
zını tıkayacağımızı düşünüyorsak, bu gerçek 
demokrasi olmaz. Dernekler bu vazgeçilmez bas
kı gruplarından birisidir, sendikalar diğeridir, 
üniversitelerdir, Anayasal kuruluş olan Anaya
sa Mahkemesidir ve diğer kuruluşlardır...» 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi
ni bir baskı kuruluşu olarak kabul etmek, biz
zat Anayasaya aykırıdır. (A. P. ve D. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar). Ye diğer 
kuruluşlardan da, galiba Anayasa Mahkemesin
den sıraya girüldiyse, mahkemeler ve Türk or
duları gelmektedir. 

Biz Sayın Bakanın bu demokrasi anlayışına, 
bu baskı grupu anlayışına iştirak etmiyoruz. 
Evet dernekler, sendikalar demokrasi de baskı 
gruplarıdır. Ama Parlamentoların çıkardığı ka
nunların Anayasaya uygunluğunu veya uygun 
olmayışını denetlemek üzere kurulmuş olan 
Anayasa Mahkemesini bir baskı grupu olarak 
kabul etmek ne demektir? Biz bunu anlayama
dık. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Millî Eğitim 
Bakanının demokrasi anlayışıyla da, kanun an
layışı ile de bağdaşmak mümkün değildir. Ka
nunlar çıktıktan sonra altında bir yürürlük 
maddesi vardır, «İşbu Kanunu Bakanlar Kuru-
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lu yürütür» denen bir kanunda, yani dernekle
rin siyasetle uğraşamayacağı hakkındaki Kanu
nu, Sayın Bakan, «ben kendi anlayışıma göre 
yürütürüm» diyor. Demek ki, kendisini Bakan
lar Kurulundan da hariie bir kanun anlayışı için
de kabul ederek canının istediği gibi kanunu 
tefsir edip yürütmek istiyor ve kanunun açık 
hükmüne rağmen derneklerin politika yapması
na bu kürsüden cevaz veriyor. Bunu demokrasi 
ile bağdaştırmak mümkün olmaz, bu bir siyasî 
hatadır. Sırf bunun için dahi Sayın Bakan hak
kında gensoru önergesi vermek caizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mu'terizeyi aç
tıktan sonra, Demokratik Partinin gensoru hak
kındaki görüşlerini arz etmeye çalışıyorum. 

Muhalefet ise, iktidarın icraatını izlemek, 
beğendiğini tescil ve tebrik, beğenmediğini men 
ve tenkit etmekle yükümlüdür. 

Kanaatimiz odur ki, dördüncü ayını henüz 
doldurmuş olan Sayın Ecevit Hükümetinin mil
lî eğitimle ilgili faaliyetinin ilk ciddi eleştirme
si bir gensoru önergesi ile olmamalı idi. Aksine 
millî eğitimin temel prensiplerinin uygulanma
sında öngörülen tutum ve davranışlarının mü
nakaşası yapılmalı idi. Eğitim amaçlarının ger
çekleşmesi yolunda yapılan çalışmaların, tutu
lan yolların isabet derecesi ve muvaffakiyet 
şansı tartışılmak arzu edilirdi. 

Üniversite kapısını zorlayan 170 biin gencin 
tazyikinden üniversiteyi, kapılarda beklemekten 
gençleri nasıl kurtaracağımızın usullerini gö
rüşmemiz gerekirdi. Hızlı kalkınmaya mecbur 
olan yurdumuzun sanayileşmede şiddetle muh
taç olduğu teknik personeli, meslek mensupla
rını nasıl yetiştireceğimizin metotlarını tartış
mamız umut edilirdi. 

Dokuzuncu Maarif Şûrasında ele alınması 
tasarlanan millî eğitim camiasının başlıca mese
lelerinin n'aısil empoze edileceğini, ım-üfredat prog
ramının ,şümul ve muhtevasını, öğrenci akımı
nın hangi yolla millî eğitim müesseselerini ra
hata kavuşturacağını, gençlerimizin okulsuz kal
mamasını, eğitimde fırsat eşitliğinin nasıl kuv
veden fiile çıkarılacağını, Millî Eğitim Bakan
lığının takip ettiği politika ile bu ihtiyaçların 
ne dereceye kadar realize edileceğini ve edile
meyeceğini müzakere etmek mevzumuz olmalıy
dı. 

Akademik seviyede ve normal ortam içinde 
bu tartışmalar olabilseydi; muhalefete, hüküme
te, hele memlekete neler kazandırmamız müm
kün olacaktı... Bu her türlü izahtan varestedir. 
Ama esefle görürüz ki, Sayın Millî Eğitim Ba
kanımı! 4 aylık icraatı muhalefet görevimizi bu 
seviyede yapabilme müze imkân vermemiştir. 

Millî eğitimimizin bunca temel prensipleri
nin uygulama usullerini gün ışığına çıkaracak 
bir münazara ortamına girememjişsek ve bunun 
yerine Parlamento denetim yollarının en ağır 
ve en serti olan gensoru yolunu seçmeye mecbur 
kalmışsak, bunun nedenini muhalefetin huzur
suz ve hırçın davranışı olarak nitelemek insaflı 
bir görüş olmayacaktır. Zira, Sayın Bakan, mil
lî eğitimlimizin bu temel meselelerinin hallini 

Değerli arkadaşlarım, millet denen toplumu 
var eden temel kaynakların başta geleni ımillî 
eğitimdir. İleri, güçlü, kalkınmış ve refah için
de olan topluluklar sağlam, gelişmiş ve köklü 
kültüre sahip olan milletlerdir. Köklü ve geliş
miş kültür ise milletin fertlerine ancak millî he
def ve prensipleri isabetle tayin edilmiş, metot 
ve müfredatı özenle seçilmiş bir belli eğitimle 
verilebilir. Bizim millî eğitimimiz yarım asırlık 
uygulama görmüştür. Bu uygulama süreci için
de şu veya bu istikamette gelişmeler, durakla
malar, hatta gerilemeler geçmiştir. Kara Avru-
pası eğitim sisteminin temel alındığı ve zaman 
zaman başta Amerika olmak üzere diğer mem
leketlerin eğitim metotlarının karıştırıldığı bir 
halita sistem haline gelmiştir. Ancak, son ola
rak millî eğitimin genel ve özel amaçları, pren
sipleri ve uygulama metotları Millî Eğitim Te
mel Kanunu ile tedvin edilmiştir. Buna göre 
Atatürk İnkılâplarına ve Anayasanın başlangı
cında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağ
lı, Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî 
ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, ge
liştiren ve ailesini, vatanını, milletini seven ve 
daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere da
yanan millî, demokratik, lâik sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek 
temel ve genel amaç olmuştur. Bu amaçların ta
hakkukunu temin etmek ve uygulamasını takip 
etmek iktidarların görevleri cümlesindendir. 
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şimdilik kenara itip, yaran kayırmayı, öğret
men camiasında ideolojik ayırımlar çıkarmayı, 
irfan ordusunu sağ ve sol kamplara bölmeyi, bu 
kamplardan birini tutup diğerini yermeyi, dev
let yıkıcılarını eğitim camiasına sokmayı, mil
let bölücülerine öğrencileri teslim etmeyi, dü
rüst, vatanperver, milliyetçi öğretmenleri kıy
mayı ilk hedef olarak seçmiştir. Bu tarz davra
nışının murakebe yolu, gensorudan başka ola
mazdı ve olamadı. 

Sayın Bakan tedbir yerine eylemi tercih et
ti. Millî eğitimin temel sorunlarını, yend tabiri 
dle çelişik söylevlerle geçiştirip, daha doğrusu 
hedefinden saptırıp, millî eğitim camiasında bir 
tayin, nakil, eski göreve iade, kendince mağdur 
saydıklarını himaye, menfur saydıklarını tasfi
ye trafiğini ihdas etti. Bu trafik yoğunluğu 
içinde de millî eğitimin temel meseleleri kayna
yıp gitti. 

Sayın Bakanın ilk icraatı meşhur genelge
siyle oldu. Bu genelge ve ona istinaden girişi
len tatbikat millî eğitimin bünyesinde yarattığı 
neticeler yönünden siyasî sorumluluğu gerekti
recek nitelikte olduğu kadar, hukuken de mu
alleldir. Şöyle ki, Millî Eğitim bakanlarının, gö
revinden alınmış ve haklarında takibat yapıl
mış kişileri suçsuz çıktıkları ahvalde göreve ia
de etmek yetkileri vardır. Ancak bu, her göre
vinden alman kişi için aynı usul ve yolla göre
ve iade edilmek zorunluğuna bağlıdır. Meselâ; 
müdürler kurulu kararı ile görevine son veri
len bir öğretmen veya idareci bakanın emriyle 
göreve dönemez, hele bir tamimle bütün görev
den almanlar tekrar iade olunamaz. Aksi hal, 
bakanın sorumluluğunu gerektirir. 

Sayın Üstündağ bu sorumluluğu yüzlerce de
fa yüklenmiştir. Şayet Yüce Meclisimiz genso
ru önergesine iltifat ederse, bu sorumluluğun 
bütün delilleri detayları ile ortaya konacaktır. 
Ancak, şimdilik Yüce Meclise itminan vermek 
için bir - iki misal arzetmeyi faydalı buluyoruz. 
Sayısı 200'ü aşkın olan bu tarz tayinlerden bir
kaç. misal : 

Mutki Güroymak fen bilgisi öğretmenliğine, 
Bakan emriyle atanmış olan Hasan Gürel, Ga
ziantep Körler Yetiştirme Yurdu öğretmeni 
iken, DEV - GENÇ üyesi olup, El - fetih kamp
larında talim . görmüş 'olan anarşistleri evinde 

saklamaktan Müdürler Kurulu kararı ile göre
vine son verilmiş bir kişidir. 

Kırşehir Öğretmen Okulunda görevli iken, 
Nazilli İlköğretmen Okuluna nakledilen ve hak
kında Nazilli Asliye Ceza Mahkemesince, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinden 
dava açılan, bu nedenle Bakanlık Müdürler Ku
rulu kararı ile öğretmen okulunda kalamaz ge
rekçesiyle Taşova Ortaokuluna atanan Mehmet 
Danışman, Bakanın emri ile tekrar Nazilli Öğ
retmen Okuluna iade edilmiştir. 

Elâzığ Maden Lisesi tarih öğretmeni Habib 
Özen, evvelce Tarsus, İsparta, Nazilli, Şebinka
rahisar'da disiplin suçlarından dolayı nakledi
lerek, Diyarbakır - Siirt illeri Sıkıyönetim Ko
mutanlığınca Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 
nci maddesinden hakkında yargılama devam et
mekte iken; önce vilâyet, sonra Bakanlık Mü
dürler Kurulunca görevlinden uzaklaştırılmış 
iken, Sayın Üstündağ göreve başlar başlamaz 
bu öğretmeni aynı yere vazifesine iade etmiştir. 
Bu şahıs halen bulunduğu yerde Bakan hima
yesinde problem olmaya devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 1702 sayılı Kanuna 
göre, bir öğretmen iki yıl üstüste başarılı tezki
ye alamazsa görevden uzaklaştırılır. Böyle bir 
öğretmen bakanın emri ile görevine iade oluna
maz. Şayet olunursa, kanunsuzluk yapılmış olur 
ve kanun çiğnenir. Sayın Üstündağ bu sorum
luluğu da defalarca yüklenmiştir. Gensoru Yü
ce Mecliste kabul edilirse bunun da çok detaylı 
misallerini vereceğiz, ancak bir - iki tanesine de
ğinmeden geçemiyeceğiz. 

Elâzığ Hankende Ortaokulu stajyer öğret
meni Bekir Karakurt 'un tezkiye raporlarına gö
re stajyerliği tasdik edilmemiştir. Ancak, Ba
kanın emriyle bu zat da görevine iade edilmiş
tir. Bu öğretmen meslekte tezkiye alamamış 
ama, hakkında TCK' nun 141 ve 142 nci mad
desinden takibat yapılmıştır. Sayın Bakan, bu 
takibatı kanunların üzerinde bir tezkiye kabul* 
etmiş olacak ki, bu zatı öğretmenliğe tayin et
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, millî eğitim bir bütün
dür. Adı, millî olan bir yerde bölücülük, taraf 
tutuculuk, ayırım yapma, ideolojik sınıflama 
caiz olamaz. Türk öğretmeni, Türk millî eğiti
minin irfan ordusudur. Bu büyük toplum için
de yolunu şaşırmışlar, çarpık fikirliler, sapık-
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lar, ahlâksızlar, hatta vatansızlar çıkabilir, fa
kat bunlar münferit vakalar olur. Camiayı bu 
kürden ayıklamak elbette mümkündür. Bunun 
kanun ve yönetmelikler yoluyle yapılması müm
kündür. Bu kanun ve yönetmeliklerde, maarif 
mensuplarını ikiye bölmek, solcuları taltif, sağ
cıları tekdir etmek yazılı değildir. 

Sayın Bakan bu ayırımı yapmıştır ve kendi 
ayırımına göre bir Bakan gibi değil, bir öğret
men glib'i de yerini tayin etmiştir. Sayın Bakan 
»ol kampın militan kadrosunun elebaişlığmı ken
dince ihraz etmiştir. Bunu önce Bakanlık ma
kamında, Bakanlığının ilk günlerinde, ziyaretçi 
ve Bakanlık mensupları önünde yüksek sesle; 
«Solculuğun sınırı nedir? Ben de solcuyum.» di
yerek ilân ve propaganda etmiştir ve vakât ge
çirmeden de bu kanaatini eyleme dönüştürmüş
tür. 

Aşırı solculuktan, hatta silâhşörlükten ka
nunî kovuşturma altında bulunanları, alındıkla
rı göreve kendi emriyle iade etmiştir. Bunların 
kimler olduklarını ve hangi suçlardan takibat 
altında bulunduklarını ve hatta üçlerinde tutuk
lu iken tayin edilmiş olanları, vesikalarıyle 
Yüksek huzurlarınıza getirmek bizim içlin müm
kündür. Bu, gensoruya vereceğiniz iltifat reyi
ne bağlıdır. Ancak, bir - iki küçük misal ver
meden geçemeyeceğim. 

Tokat'ta Şcraf ettin Gökçe; TCK'nuıı 142 nci 
maddesi ve 6136 sayılı Kanunla hakkında taki
bat vardır. Yani, memnu silâh taşıma. 

Adana'da Ahmet Melek; TCK'nuıı 141 ve 
142 nci maddesinden hakkında takibat var. Ke
za Tokat'ta Veyis Yılmaz, 6136 sayılı Kanun
dan hakkında takibat var. 

Sayın Bakan, silâh taşıdığı için hakkında ta
kibat olan bu öğretmenleri görevine iade etmek
le acaba öğrencilerine silâh eğitimi yaptırmala
rını temin etmek mi iister? (D. P. sıralarından 
alkışlar). 

(Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci mad
desini yukarıda arzettim. Ona göre, milliyetçi
lik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
âmir hükmü olarak, millî eğitimin genel amaç
ları arasına girmiştir. Bir Bakanın milliyetçi 
öğretmenleri, milliyetçiliğinden dolayı cezalan
dırması, kanunu açıkça ihlal ve aynı zamanda 
maarif camiasında kızıl emperyalizme yeşil ışık 
yakmak demek olacaktır. 

I Milliyetin mevcudiyeti, milliyetçilik fikrinin 
I varlığına bağlıdır. Milliyetçiliğin ceza gördü-
I ğü yerde enternasyonalizm, daha acık tabir ile 
I kızıl komünizm olur. Sayın Bakan, «sağ cephe

yi tuttuğunuz için uyarma ile tecziye ediyo
rum» ibaresini kullanmaktan çekinmeden imza
sı ile milliyetçi öğretmenlere ihtarlar yağdır
maktadır. 

BAŞKAN •—• Sayın Altmsoy, tamamlayınız 
lütfen. 

MEHMET ALTTNSOY (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir - iki dakika vaktimizin olduğunu 
sanıyordum ama, şüphesiz sizin saatiniz ve si
zin kanaatiniz daha doğrudur. 

I Vakit darlığı sebebiyle buna ait hususları 
I geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir bakan, hükümeti 
ve aynı zamanda devlet otoritesini temsil eder. 

I Bakanlık makamında oturan kişinin niyet ve 
I ve maksadı ne olursa olsun, o sandalyeyi işgal 

ettiği müddetçe devlet mefhumunun ayağa düş
memesini sağlamak, bakanların başlıca riayet 

I edecekleri hususlardan birisidir. Bakanlık ma-
I kamını, yol kesenlerin metodu olan tehdit va

sıtası olarak kullanmak hiçbir Bakanın hakkı 
değildir. 

Millî eğitim müdürlerini, okul müdürlerini 
makamına çağırıp ellerinden istifa veya nakil 

I dilekçesi almak idin tehdit eden kişi, devlet oto-
I ritesini temsil sıfatını yitirmiş olur. (D. P. sı

ralarından alkışlar). Böyle bir kişi Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin hükümetlerinde bakan
lık yapamaz. Bu metot dağ başında adam soy
ma metodudur. (D. P. ve A. P. sıralarından al
kışlar). Böyle icraatı olan bir kişiyi muhatap 

I alarak, sözlerimizin başında arz ettiğimiz millî 
eğitimin temel meselelerini münakaşa ve müza
kere etmemizin imkânsızlığı ortadadır. 

Bu nedenle, Yüce Meclisinizde gensoru öner-
I gesiııe müspet oy verilmeslini kanımızca zaruri 

görmekteyiz. Türk Devleti, atalarımızın koydu
ğu isimle, bir devleti ebed müddettir. Bu dev
leti temsil edenler, temsil ettikleri devlete lâyık 
olmak zorundadırlar. Aksi halde, yüce millet 
bu makamı boş telâkki eder. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. ve 
A. P. şifalarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altın-
* soy. 
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BAŞBAKAN BÜLENT ECE YİT (Zongul
dak) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, sataşma işle
rini sırası ile halledeceğim müsaade ederseniz; 
daha evvel Sayın Erteni'in bir talebi olmuştu, 
daha sonra sizinle görüşeceğiz. 

Sayın Ertem, Sayın Uysal'm konuşmasının 
metnini getirttim : 

«Petrol ve gazete okuma konusunda görevden 
alan A. P.'nin bakanlarıdır» diyor, bir. 

İkincisi; «Aslında Türk millî eğitimini millî 
olma vasfından uzaklaştıran ve hattâ daha da 
ileriye giderek Türk çocuklarını okuma olanakla
rından yoksun bırakma yollarını uygulayan ik
tidar» diyor. 

«Bir yandan yoksul halk çocuklarının okutu
lup eğitilmesini engellerken, öte yandan açılma
sına zemin hazırladıkları paralı özel okullarla 
çevresini zenginleştirme yolunu tutan iktidar» 
diyor. 

«Çevre zenginleştirmesinde ilgili özel paralı 
okullar konusunda, bugünkü önergeci ortaklar
dan bazılarının da A. P. ile bir zaman, nasıl bir 
derin ayrılığa düştüğünü» diyor. 

«Türk toplumunu eğitim imkânlarından yok-
son bırakmaya çalışan, okullarda millî olmayan 
bir eğitimi uygulamaya yeltenen ve böylece da
yanaklarını, kökü dışarda tutarak, yani statüko
yu değiştirmeyerek iktidarda kalmayı hedef 
•alan A. P.'nin Millî Eğitim bakanları, bu gayri-
millî, Atatürkçülükten saptırılmış eğitim politi
kasına karşı çıkan öğretmenleri de kıyıma uğrat
maktan çekinmemişlerdir.» diyor. 

Bu konulana münlıaisır olmak üzere ve 
sataşma hudutları dahilinde rica edeceğim, bu
yurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkam, yalnız bir hususun belirtilmesinde zaru
ret görmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim? 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bir yeni 

gelenek kuruluyor. Elbettoki siyasî görüşler bir
birinden farklı olacak ki, başka siyasî partiler 
kurulsun. Halk Partili bir sözcünün Adalet Par
tisinin icraatını methetmesini elbet teki beklemez
siniz. Bu yol, eğer birtakım şeylerin söylenmiş 
olması sataşma olarak kabul edilirse, burada her 
partinin konuşmasından sonra sataşmadan dola
yı bir başka partiye söz vermek geleneği kuru

lur. Arkadaşımızın konuşması veya konuşmaması 
bahis konusu değil; ama bir kötü geleneğin yer
leşmesi bahis konusudur. O sebeple dikkatinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, ikazınıza teşek
kür ederim; fakat gördüğünüz gibi konuşma, 20 
dakikayı da aşan bir konuşma metnidir ve ben 
bunların içinden, gördüğünüz gibi, sataşmayı ve 
tavzihi icabettirecek hususları ayırdım. Yani 
bahsettiğiniz şekilde bir hususa imkân vermem, 
vermiyorum zaten. O şekilde bir imkân vermiş 
olmuyorum. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bundan 
sonra gelenek kurulacak. 

BAŞKAN — Ama ayırdığımı söylüyorum 
efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Kişi 
olarak üzerinde durulmuş değildir. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, okudum yani... 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ben de 

okuduklarınıza cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Sataşmayı ifade eden hususları 

ayırdım. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Peki 

efendim. 
BAŞKAN — Grup adına da bu hususta Sa

yın Ertem-e söz verdim, Başkan olarak da delil
lerini göstererek takdirimi kullandım. 

Buyurun Sayın Ertem. 
A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 

(Edirne) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Grup söz
cüsünün ileri sürdüğü telâşa lüzum olmadığı ka
nısındayım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Kimse
nin telaşı yok. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ben de söz 
isterken, normal tenkit hudutları içinde olan hu
suslar için talepte bulunmadım; ama Cumhuri
yet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Uysal öylesine 
şeyler söylediler ki, öylesine olayları tahrif ede
rek öylesine hakikat, dışı isnatlarda bulundular 
ki, grup adına ve o zamanın sorumluluğunu ta
şıyan bir kişi olarak kendim adına bunlara cevap 
vermezsek neyin cevabını vereceğiz, neyin müza
keresini yapacağız? 

Esasen orta yerde, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü garip bir taktiğe girerek bir değişiklik 
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yapma lüzumunu, asıl gayeden uzaklaşma arzu
sunu gütmüş görünmektedir. Gensoru bize ait 
değil, eğer bu bize dönerse onun cevabını bütün 
etrafiyle vermeye hazırız. Ama, bugünkü gensıo-
ru Sayın tJstündağ'a aittir ve ileri sürülen bütün 
meseleler, misaller, konuşmalar Sayın Üstündağ' 
m icraatına aittir. Böyle bir gensoru görüşmesin
de, bir grupun sözcüsünün, çok tabiî olarak ortaya 
getirilmiş olan ve bugün Türkiye'nin içinde bu
lunduğu millî eğitim hususlarını kapsaması ge
rekirken, Sayın Uysal bunu bırakarak sözlerini 
bizim üzerimize aşırmıştır. Maalesef Millî Selâ
met Partisi sözcüsü de aynı yolu tutmuştur; fa
kat ben çok kısaiea.. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, hasrettiğim ko
nuda rica edeyim, lütfen efendim... 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
('Devamla) — Çok kısaca bu hususa temas edip 
esals hususa giriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk millî eğitimi, 
hiçbir devirde materyalist bir temele istinat et
tirilmemiştir. Türk millî eğitiminin felsefesini, 
•Türk millî eğitiminin amaçlarını millî eğitim şû
ralarından geçirerek bir devlet amaçları olarak 
d e almışızdır ve bütün çalışmalar böyle devam 
ettirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususu da tashih 
ederek diğer konulara geçeceğim. 

Yanlış olarak bir husus efkârı umumiyede İş
ıl enmektedir: İmam-hatip okullarını Adalet Par
tisi İktidarı kapatmamıştır. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, «Ne ilgisi var?» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Ertem, rica ediyorum 
benim söz verdiğim hususlarda. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Baş
kan, iktidar grupu sözcüsü de aynı şeyi söyledi. 
O söylerken... 

BAŞKAN — Hayır; ama ben sınırladım si
zin konuşacağınız mevzuu, rica ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu kadar sabırsızlığa, söylenirken diğer hu-
huislara hiç hayır demiyor; ama bu kürsüde mil
lete gerçekler söyleneceği zamanda hemen iktidar 
ıgrupu heyecana kapılıyor. İmam - hatip okulları-
ını Adalet Partisi iktidarı kapatmamıştır. Bu 
kadar.. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Muhterem 'arkadaşlarım, millî eğitim politi
kası, Adalet Partisi iktidarı zamanında millîlik 

vasfını kaybetmemiştir. Bütün gayretlere rağ
men, Adalet Partisi iktidarı zamanında millî 
eğitim politikası millî eğitimin amaçla
rına, millî eğitim felsefemize uygun ola
rak yürümeye, yürütüluneye çalışılmıştır. 

. İşite aradak'i anlaşmazlık da (buradan çıkmıştır. 
Şimdi Sayın Uysal'm burada belirttiği gibi, em
peryalist sömürüye aracı yetiştirmek Adalet Par
tisi iktidarının asla ve asla düşünmediği bir hu-
ısUstur; ama eğer bir karma ekonomiye, bir hür 
teşebbüse karşı çıkılıp Türkiye'nin karma ekono
mi içinde hür teşebbüsten de faydalanarak kal
kınması hususundaki çalışmaları bir aracı sayı
yorsak, gazetelerde okuyoruz, yeni Hükümet de 
yabancı sermayeden faydalanmak cihetine gidi
yormuş, Türkiye'nin menfaatLerine uygun ola
rak, Türkiye'nin gerçekten kalkınmasını sağla
mak maksadiyle, tamamen sınırları belli tarzda 
eğer yabancı sermayeden istifade etmek bunun 
içine dahil oluyorsa, ona sadece gülerek geçeriz. 
Yoksa, onun dışında Türk millî eğitiminin gaye
lerine uygun olarak ve Adalet Partisinin bütün 
Millî Eğitim bakanları, Türkiye'de millî eğitilme 
millîlik vasfının bütün ihtişamiyle yerleşmesine, 
Türk gençlelrinin, Türk tarihinden kuvvet ala
rak ve onun mefahiri ile daima gurur duyarak 
ve Türk değerlerine, kıymet ölçülerine inanarak 
yetişmeleri için çalışmışlardır; ama ne çare ki, bu 
çalışmalar esnasında karşılarında bazı engelleri 
bulmuşlardır. İşte anlardan biri, kapatılmış olan 
TÖS'tür, bugünkü TÖB - DER'in öncesi olan 
TÖS'tür. 

Muhterem arkadaşlarım Sayın Uysal 1969 yı
lında öğretmen nakilleri hakkında bir Meclis 
araştırması istedi. Bu Meclis araştırın asında, bu
rada söylediği hususları aşağı yukarı bir başka 
üslûpta orta yere koydu. O zaman Millî Eğitim 
Bakanı olarak ben de kendilerine, tafsilâtiyle bü
tün konulara temas ederek gerekli cevapları ver-

• dim. Bunların teferruatına girmeyeceğini; yalnız 
merak eden arkadaşlarım için belirtiyorum ki, 
7 . 5 . 1969 tarihli 89 ncu Birleşimde bu görüş
meler yapılmıştır ve Meclis Tutanak Dergisinde 
bunlar bütün tefarruatı ile mevcuttur. 

Sevgili arkadaşlarım, millî eğitilin imiz i «Mil
lîlikten» uzaklaştırma hamleleri nasıl yapılmış
tır; TÖS'ün bildirisi ile size Örnek vermek iste
rim. TÖS'ün bildirisi şöyle diyordu :... 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Ne ilgisi 
var?... 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — İlgisi var 
(beyefendiler. Neden ilgisi olduğunu tam olarak 
iorta yere koymazsak yanlış fikirler doğabilir. 

Benim o zamanki icraatım TÖS'e karşıdır, 
mamanın hareketlerinin içine girenlere karşıdır. 
«Ne ilgisi 'vardır?» diyen arkadaşlara soruyo
rum: Sayın Uysal burada konuşurken, 1966 yılı
nın, 1968 yılının, 1969 yılının, 1970 yılının olay
larını dile getirirken «Ne alâkası vardır?» diye 
niçin sormadılar? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). Tabiî ki, benim icraatım bun
lara dayalıdır. 

Burada bazı misaller verdiler; misallerin hep
si yalan ve yanlıştır. Onların cevabını, arz etti
ğim bu Meclis araştırmasında ortaya koydum. 
Arkadaşım onları söylediler ve cevabını da aldı
lar. İsteyen arkadaşlarımın incelemesi için de 
Tutanak Dergisinin tarih numarasını veriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, işte o zamanın olay
larını bilmeden «Türkiye millî eğitimi millîlikten 
uzaklaşıyordu, o zamanlar öğretmenlere şu tarz
da işlem yapıldı.» sözleri, bunlar dikkate alın
madan havada kalır. Bu sebeple, bunların bilin
mesi lâzım ki, Türk millî eğitimi hangi tehlike
lerle karşı karşıyadır ortaya çıksın. 

Muhterem arkadaşlarım, TÖS diyor ki: «'Biz 
öğretmenler adaletsiz düzene karşı direnmekte
yiz. Biz şimdi başlangıçtan önceki safhadayız. 
Bu direniş, yoksul halkımızın varlıklılara karsı 
•direnişidir.» (C H. P. sıralarından «Doğru1» 
sesleri). 

«Doğru» diyen arkadaşlarım, Hayrettin Uy
sal da aynı şeyi söyledi. Türk millî eğitim millî
likten işte 'böyle uzaklaşmaktadır. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

Bunlar bir siyasî partinin görüşü olabilirler 
ve bir siyasi parti görüşü olarak ela ortaya konu
labilirler; ama bunlar bir öğretmen sendikasının 
fikirleri olamazlar. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmen kuruluş
ları bir siyasî parti değildir. Onun içindir ki, 
Ankara Savcılığı bu bildiriden dolayı, «Bir siya-
isî partiden daha çok siyasîdir.» diye hakkında 
dava açmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, daha muhtasar 
olarak rica ediyorum. Ayrıca «Süre» kaydı da 
var efendim. 

ILHAMİ ERTEM (Devamla) — Başüstüne 
•Sayın Başkan. 
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Muhterem arkadaşlarım, TÖS zamanında 
«Devrimci Eğitim Şûrası» diye bir şûra topla
mıştır. O şûranın bildirisinde de şöyle denmek
tedir : «Türkiye halkı bugün emperyalist güçlerle 
birlikte bu ülkeyi sömüren işbirlikçi kapitalitslc-
rin ve toprak ağalarının ekonomik ve siyasal yön
den egemen olduğu, geri bırakılmış bir toplum 
düzeni içinde yaşamaktadır. Bu sömürü, siyase
timize, ekonomi ve maliyemize, okullarımıza, kül
türümüze, savunmamıza.. «Dikkat buyurun muh
terem arkadaşlarım,» ... Savunmamıza, sağlığı
mıza, üreme ve barınmamıza olumsuz etkiler yap
maktadır. Büyük kararları varlıklı azınlık al
makta, kuralları varlıklı azınlık koymaktadır.» 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — «Toprak ve 

işgale girişimler sürüp gidecektir. 
İşte muhterem arkadaşlarım... (A. P. sırala

rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — İşte öyle olduğu için TÖS ka
patıldı zaten, Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — İşte muhte
rem arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, TÖS 
ve TÖS'ün meydana getirdiği Millî Eğitim Şûra-
ısunm bildirisi budur. Burada konuşan Sayın Uy-
sal'ın konuşması da bunun aynıdır. Türkiye, bu 
•ortamın içine girmeyecektir. Bu, tamamen Mark
sist bir görüşün, Marksist, bir eğitimin, Marksist 
bir felsefenin Merini taşımaktadır. Binaenaleyh, 
Adalet Partisi iktidaı ve sorumluluk taşıdığım 
zaman ben bu görüşü taşıyanlara, Türkiye'yi böl
mek isteyenlere, «Tam bağımsızlık» diyerek Tür
kiye'nin bağımsızlığını kaldırıp, Türkiye'yi sa
vunmasız bırakıp, Türkiye'yi her türlü tehlike 
içine atmak isteyenlere, hem de bunları bir öğ
retmen sıfatiyle yapmak isteyenlere karşı çıktım. 
(A. P. sıralarından «Brova» sesleri, alkışlar). 

Bunlarla, genç. dimağları, Türkiye'nin yarı
nını tehlikelere atmak isteyenlere karşı çıktık. 
İşte Adalet Partisi iktidarı, bütün bunların üs
tünden geçerek millî birliği, millî beraberliği 
kurmayı ve Türk öğretmenini, bütün halkının 
gerçekten sevgisine, saygısına itimadına lâyık ki
şiler olarak, bütün bu olayların üstünde Türki
ye'nin gelecek nesillerini yetiştiren birer taraf
sız, herkesin kalpten inanıp, sevdiği insanlar ha
line getirmek için çalışmıştır. 
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BAŞKAN — Sayım Ertem, lütfen tamamla
yınız efendini. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, binaenaleyh, meseleleri o veya bu 
tarafa çekmek mümkün değildir. Adalet Partisi 
iktidarı, arz ettiğim üzere, hu engellemelere kar
şı Türk gencini, Türk millî eğitimini gerçekten 
millîliğe oturtmaya çalışmıştır ve Türkiye'de 
(millî birliğin, millî beraberliğin, öğretmen lıay-
isiyetinin politikadan uzak öğretmen tipinin ye
tişmesine çalışmıştır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ertem. 
Sayın Başbakan, «Demokratik Parti1 Sözcüsü 

Sayın Mehmet Altınsoy'un, benim hakkımda 
ısöylediği sözler sataşma niteliğimde olduğu için 
ısöz rica ediyorum» diyorsunuz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Evet, Saym Başkanım. 

'BAŞKAN — Benim tespit ettiğime göre, 
ıSaynı Altınsoy'un; Saym Başbakanın «Atinalı 
kardeşime yazdığı şiiri okusun» şeklindeki sözü
ne dair bu hususta mı açıklama yapacaksınız 
'.efendim? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (O.H.P . sı
ralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 
evvelâ, !bana söz verdiği için Sayın Bakana teşek
kür ederim. 

Demokratik Parti Sözcüsü Sayın Mehmet Al-
ıtmsoy'un konuşması, beni, bu Meclis görüşmele
rine biraz değişik hava getirmeye ve edebiyattan 
ısöz açmaya zorluyor, beni mazur göreceğinizi 
umarım. 

Saym Mehmet Altınsoy, Demokratik Parti 
Grupıı adına yaptığı konuşmada, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu Sözcüsü Saym Hayrettin 
Uysal arkadaşımızı cevaplandırırken, Hayrettin 
Uysal arkadaşımızın, bugünkü Hükümetin, Türk 
Milletinin menfaatlerini, meşru haklarını koru
ma yolundaki sözlerini cevaplandırırken,. benim 
erken gençlik yılla ramda yazmış olduğum bir 
şiire değindi. Bu şiirin aslı şudur saym arkadaş
larım : 

j 1950'den önce yurt dışında görevli bulımdu-
j ğum yıllarda, gerçekten Türk - Yunan dostluğu -
j na verdiğim önemi belirten bir şiir yazmıştım. 
I 1950'den sonra da Türkiye'de 'bir dergide bu şiir 

yayınlanmıştı. 
Yurt dışına gidenler, zannederim, itiraf et

meseler bile, benim o şiirimde belirttiğim duygu
ları içlerinde duyarlar. (A.P. sıralarmdan «Asıla» 

I sesleri). 
BAŞKAN — Rica ederim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 

— Yabancılık duygusunun yalnızlığı içimde hu-
I lunıduğımuz sırada, İra bölgenin m illetlerinden 
I bir fertle karşılaşırsınız; söylediğiniz ve zevk al

dığınız türküler aynı türkülerdir, yediğiniz yc-
I mek aynı yemektir, içtiğiniz içki aynı içkidir. 
I Acınızı, sevincinizi aynı sözcüklerle dile getirir-
I siniz ve o sırada devletler arasında gerginlik bu-
I <lunlsa bile, o bölgenin insanları olarak biribirinizi 
I gördüğünüz vakit, içinizde ister istemez bir ya-
I kimlik duyarsınız. 
I Bazı arkadaşlarım «asla» dediler. Bu duygu-
I dan korkmayınız saym arkadaşlarım. Bu insanca 
I bir duygudur; bu, kardeşçe bir duygudur. 
I (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

I Eğer barış içinde yaşayabilmek istiyorsak 
bu dünyada, hepimizin yüreğimizde bu duyguyu 

I 'daima duyaibilmemiz gereklidir; ama hiçbir za
man, dış politikayı yürütürken ve mileltimizin 

I menfaatlerini düşünürken de duygularımıza ka-
pılmamayı bilmemiz gerekil-. 

I Nitekim, Kurtuluş Savaşının önderleri başta 
I ibüyüık Atatürk olmak üzere, karşılarında savaş-
I tıkları ve yendikleri, dize getirdikleri milletlerle, 
I o savaştan hemen sonra dostluğun da öncülüğü-
I nü yapmışlardır ve yalnış savaştaki zaferleriyle 
I değil, barıştaki zaferleriyle de tarihe geçmişlerdir 
I ve bu milletin şükranını kazanmışlardır. (C.H.P. 
j sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
J Değerli arkadaşlarım.. 
I İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 

—• Şiiri oku, şiiri. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 

{ — Şiir aklımda yok; ama o şiirin altına bugün 
I de imzamı atarım. 
I O yıllar, benim siyasetle ilgilenmediğim yıl-
I ferdi; şimdi siyasetin içindeyim. O yıllarda şiirle 
I söylediklerimi, bugün bir yandan Türkiye'nin 
I haklarını korurken, bir yandan da Başbakan ola-
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rak demeçlerle söylemekteyim. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Onun için o şiirin de al
tına, eğer şairliğimin hâlâ kaldığını bilsem ve 
emin olalbilsem imzamı atarım. 

Değerli arkadaşlarım, ne idi benim söylediğim 
o yıllar önce yazılmış şiirde?... 

Diliyordum ki, bu aynı türküleri söyleyen, 
aynı iklim içinde yaşayan, aynı kültür kaynak
larından, hazinelerinden beslenen; çoğu kez aynı 
şeylerden zevk alan bu iki milletin fertleri, Ege 
Denizini bir kardeşlik ve barış denizi haline ge
tirsinler. Söylediğim bu idi. Bugün de Türkiye' 
nin Barbakanı olarak söylediğim ve söylemeye 
devam, edeceğim budur arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Evet, bir yandan erken gençlik yıllarımda 
şiirle -söylediklerimi bugün demeçle söylüyorum, 
söylemeye devam ediyorum ve edeceğim; ama bir 
yandan da o Ege Denizinde Türkiye'nin hakları
nı, son yıllarda hiçbir hükümetin korumadığı ka
dar koruyan bir Hükümetin Başkanıyım. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, ben yalnız aynı türkü
leri söyleyen, aynı bölgede yaşayan, aynı şeyler
den zevk alan, aynı kültür mirasını bir ölçüde ol
sun paylaşan, milierler arasında düşmanlığı ya
dırgamam; hiçbir kültür bağları olmayan ve ya
kınlıkları olmayan milletlerin fertleri arasında 
bile düşmanlığı içime sindireni em. Ve bu, bize 
kazandığı «Büyük Zafer» den hemen sonra, 
«Yurtta barış, Cihanda barış» öğüdünü veren 
Atatürk'ün yolunda gidebilmenin koşuludur. 

( C . H . P . sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Elbette dünyada barış sağlamaya, milletlerin 
ve fertlerin birbirlerine kardeşlik ve sevgi duy
guları beslemesi yetmez. Milletler arasında, özel
likle komşu milierler arasında kardeşliğin ve barı
şın gerçekleşebilmesi için, o milletlerin biribirle-
•riıiin haklarına saygılı olmaları ve her birinin 
kendi meşru haklarını, meşru yollardan 'savunma
sını bilmeleri gereklidir. Biz bu anlayışla bir 
yandan Türkiye'nin haklarını, son yıllarda hiç
bir hükümetin savunmadığı gibi savunuyoruz; 
bir yandan da, bu şekilde, tavizlere dayanma
yan, çok sağlam temellere dayanan bir dostluğu 
kurmaya çalışıyoruz. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Konuya gelin, 
konuya gelin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, konunun içindeyim; 
belki anlamayanlar vardır, fakat konunun için
deyim, biraz geniş açıdan bakıyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Barbakan, konuş
manız sataşma hudutları dahilinde olacaktır. Ya
ni, arkadaşımız, «O şiiri okusun» dedi; o şiir hak
kında beyanda bulunuyorsunuz. Yeni bir sataş
maya meydan vermenizden endişe ediyorum. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; sayın... (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Komünistleri de dost mu sayıyorsunuz? (C.H.P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, ayağa kalkma
lar, «Yuh» sesleri.) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Sayın Mehmet Altınsoy... (O. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eker. Otu
ralım, lütfen oturalım efendim. Rica ederim Sa
yın Eker. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, şiirden edebiyattan 
bahsediyoruz, barıştan .kardeşlikten bahsediyo
ruz. Bu gilbi kışkırtmalara hiçjhir arkadaşımın 
kapilımaımasını rica ediyorum. (C.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve dileğim odur ki; 
yalnız milletler arasında değil, bu çatının altın
da partiler arasında da daima barış olsun, kar
deşlik olsun. (C.H.P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Partinin 
sayın sözcüsü, bnı hatırlatmayı çok talihsiz bir 
zamanda yaptı. Neden çok talihsiz bir zamanda 
yaptı? öyle bir zamanda bu hatırlatmayı yaptı 
ki; Türkiye'nin son yıllarda gelip geçmiş bazı 
hükümetleri tarafından unutulan «Kıta sahanlı
ğı» haklarının üzerindeki haklarını sonuna ka
dar müdafaa etmeye, kaptırılmış hakları, meşru 
hakları geri almaya çalışan bir Hükümetin Baş
kanına karşı bu hatırlatmayı yaptı. (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım-, eğer dış politikada 
milletçe birlik içinde olmamıza büyük önem ve 
değer veriyor olmasaydım, burada anlatılabile
cek çok şeyler olurdu. «Kıta sahanlığı» konusun
da Türkiye, ne zaman, nasıl müşkül duruma dü-
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sürülmüştür! (A. P. sıralarından «©unların gen
soru ile ilgisi yirik» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika- efendim, bir daki
ka. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECBVlT (Devamla) 
— «FİR» hattı 'denen, hava hattı konusunda 
Türkiye ne zaman, nasıl müşkül duruma düşü
rülmüştür? Ege'de Türkiye'nin havası da, de-' 
nizi de nasıl tehlikeye sokulmuştur? Bunların bu
ruda muhasebesini yapmak belki gerekebilirdi, 
ama bunda bir yarar görmüyorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Barbakan, gizli celse isteyelim, açıklayınız efen
dim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Bunda Türkiye'nin Türk Milletinin çıkarını 
görmüyorum. Ama, talihsiz bir dönemde... (A.P. 
(Sıralarından «Konu bu değil» sesleri, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Başbakan rica ediyorum, sizden de rica 

ediyorum. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) 

— Efendim, gayet sükûnetle devam ediyorum. 
BAŞKAN — Ook ciddî bir konu görüşüyor

sunuz, amıa, bu bir şiir ile ve bir sataşma ile ilgili 
değil. Lütfediniz, yarın gündem dışı söz vereyim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Sayın Başkan, lütfen. Sayın Demokratik Par
ti sözcüsü, benim gençliğimde yazmış bulundu
ğum bir şiiri alarak; bu Hükümetin, Türkiye'nin 
Yunanistan karşısındaki hak ve menfaatlerini 
savunamayaeağmı ima etti. 

BAŞKAN — Yok böyle bir şey; hayır efen
dim, rica ederim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— O idi, öyle idi, o maksatla söyledi. Arkadaşı
mız, herhalde edebiyattan bahsetmiş olmak için 
söylemedi. 

BAŞKAN — Bu kadar ağırdan -almayım efen
dim, rica ederim. Lütfediniz (C.H.P. sıraların
dan gürültüler). 

AZMİ YAVUZ ALP (Niğde) — Böyle imâ 
etti, Sayın Başkan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Arkadaşımız herhalde, edebiyattan bahsetmiş 
olmak için böyle bir şiir hatırlatmasında 'bulun
madı burada, siyasî bir amacı vardı. O siyasî 
aımacmı... 

BAŞKAN — Efendim, «sempati» ayrıdır, 
bu husus ayrıdır. Gıörovli bir Hükümetsiniz. Tür
kiye Cumhuriyetinin Hükümetisiniz tabiî. Ve bu 
'bakımdan arkadaşımın bu kadar ağır bir Mıamı-
da bulunduğunu kabul etmem ve buna müsaade 
'etmem. (C.H.P. sıralarından gürültüler). 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, niçin bu kadar müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben 

de sizden rica ederim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 

— Sayın Başkan, lütfen hepimiz sabırla dinle
dik konuşmaları; Millet Meclisi de sabırla dinli
yor, Sayın Başkanımız da sabırla dinlerse konuş-
ananıı sükût içimde bitirme olanağını bulacağım. 

BAŞKAN — Ben İçtüzükle bağlıyım Sayın 
Başbakan, rica ederim; görevimi yapmaya mec
burum. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — İlhami Er
temde bağlı değildin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
—• Değerli arkadaşlarım, sayın Demokratik Parti 
sözcüsü bu hatırlatmayı çok talihsiz bir zamanda 
yaptı; çünkü, yıllardır sürüncemede bırakılan 
Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelerde, Türki
ye, Türk toplumu bir azınlık statüsü durumuna 
düşürülmek üzereyiken bu Hükümet kuruldu, bu 
Koalisyon Hükümeti işbaşına geldi ve Kıbrıs 
Türk toplumunun da haklarına sımsıkı sahip 
çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, daha dünkü, bugünkü 
gazeteleri açınız, petrol şirketleri karşısında Tür
kiye'nin haklarını yıllardır alışık olunmadığı bi
çimde koruyanın bu Hükümet olduğunu yine gö
rürsünüz. ('C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bizim bütün dileğimiz, ihmal - edilerek 
savsaklanmış haklarımızı kazanma veya koruma 
yolundaki çabalarımıza gölge düşürülmesin. 
Başka bir isteğimiz, dileğimiz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu çabaları göste
rirken ne hamaset edebiyatı, ne milliyetçilik ede
biyatı yapıyoruz. Bunlara ihtiyacımız yok. Ne
den yok Haklılığımıza güveniyoruz, milletimize 
güveniyoruz, Ordumuza 'güveniyoruz; onun için 
bu edebiyatı yapmıyoruz. Ama o edebiyatı, ha
maset ve milliyetçilik edebiyatını bol bol yap
mış olanların idareleri zamanında, tehlikeye dü-
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sürülmüş olan haklarımızı savunmaya, kazanma
ya çalışıyoruz. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Milli
yetçilik edebiyat değil Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, Türk Milletinin hakla
rını savunmakla, milletler arasında kardeşlik ve 
barış istemek biribiriyle çelişmez. Neden çeliş
mez? Çünkü, Türk Milletinin isteği, gerçek özle
mi, bölgesinde ve bütün dünyada gerçek barışın 
ve kardeşliğin yerleşmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, aynı bölgede yaşayan, 
aynı tehlikeler karşısında aynı kaygıları duyan, 
aynı türküleri söyleyen iki milletin dostça yaşa
masını .istemekten daha haklı bir istek olamaz. 
Ne diyoruz biz? Ege'de müttefik durumundaki 
iki memleket arasında biribirine karşı silâhlanma 
yarışı olmasın, Ege'de bunun yerine bir Türk-
Yunan barışı olsun. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı 

rica edeceğim efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Nasıl Kurtuluş Savaşında... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Barbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
—• Bitiriyorum efendim. Nasıl... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim efendim. İçtüzük, Hükümete, Baş
bakana ve üyelerine hangi hususlarda öncelik ve
rileceğini tadat etmiştir. Bir sataşma konusu içe
risinde görüşüyorsunuz. Görüştüğünüz hususla
rın lâalettayin hususlar olmadığını kabul ediyo
rum; ama bir şiirden de bu kadar uzun sataşma
ya cevap çıkmaz Sayın Başibakan. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri), (C.H.P. sıralarından 
gürültüler). Ben İçtüzüğü tatbikle mükellef ola
rak burada oturuyorum. Bu yaptığınız bir hak
kın suiistimali olur, beni böyle bir yola itmeyin, 
rica ederim efendim. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, C.H.P. sıralarından gürültüler) Çok rica 
ederim... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bu bahsettiğiniz, burada 
bugün bahsi geçen şiir... (A.P. sıralamıdan gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim.... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Benim aleyhimde yıllarca istismar edildi. Bu 
istismar ne zaman sona erdi? Benim Başkanlı
ğımda bir Hükümet 'kurulup da, Yunanistan kar
şısında Türkiye'nin haklarına sımsıkı sahip çık
maya başlandığı andan itibaren bu istismar sona 
erdi. Ama talihsiz bir zamanlandırmayla Demok
ratik Partinin sözcüsü bunu bugün buraya getir
di. Şiirden bahsetmiş olmak için değil, bu Hükü
metin dış politikadaki dirayetime gölge düşünmek 
için getirdi. Onun için huzurunuza gelmiş bulu
yorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sizin 
sözcünüze cevap verdi. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Haksız
lık ediyorsunuz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, temenni ederim ki, Yu
nanlı komşularımız, aslında kendilerine ve başka 
milletlere karşı böylesine dostluk duyguları bes
leyen kimselerin Türkiye'de işbaşında bulunduğu 
bir dönemi gereği gilbi değerlendirsinler ve ara
mızda gitgide ilişkilerimizi zeshirler hale gelmiş 
olan sorunları, ne zamandır yaptığımız çağrıya 
uyarak masa başına oturarak bizimle beraber 
müzakere etmeyi kabul etsinler; o zaman, benim 
yıllar önce, daha siyasete atılmadan önce belirt
miş olduğum özlem, yani Ege denizinin bir kin 
ve düşmanlık uçurumu değil, bir kardeşlik ve 
barış denizi özlemi olması gerçekleşecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha evvel 
Saym Demirel kalktılar, farkındayım efendim. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 

Başbakan, Türkiye Cumhuriyetleri Hükümetle
rinin, kendisinden evvelki hükümetlerin Türkiye' 
nin menfaatlerini korumadığını iddia ettiler. 

Bu gerçeklerin tahrifidir, gerçeklerin tahrif 
edilişidir. Bu hususta söz istiyorum. 

NECDET ÖKMEN (İstanibul) — Bütün hü
kümetler çıkar işte böyle. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, muhatabı
mız siz misiniz? 
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NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Muhatabı
nızın! tabiî. 

BAŞKAN — Siz benim muhatabım değilsiniz, 
rica edenim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Cumhuri
yet Halk Partisi hükümetleri zamanında Kıbrıs'a 
Türk alayını sokamamışlardı'? 

BAŞKAN — Bir dakika .efendim. 
Sayın Ecevit'e de arz etmiştim, Türkiye Cum

huriyeti Hükümetinin Başbakanı Olarak konuşu
yorsunuz diye. Daha evvelki hükümetlerin bu 
konudaki1 Türkiye'nin menfaatlerini korumamış 
olmasına dair itham ağır bir ithamdır. 

Bu hususta söz veriyorum, buyurun Sayın 
Demirci. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri; sü
rekli alkışlar). 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Millî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru 
açılsın mı, açılmasın mı gilbi bir münakaşa cere
yan ederken, tartışmaların bu mecraya girmiş ol
masından üzüntü duymamak mümkün değildir. 

Sayın Hükümet Başkanı bu kürsüye gelip, 
kendisine sataşma vaki olduğu iddiasıyle, bir 
münferit mesele hakkında aydınlatma yapması 
ıgcrekirkem; kendisinden evvelki Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin hemen tümünün, «ıSon 
zamanlarda» dendiğine göre, son zamanların da 
kaç seneyi kapsadığı yoruma muhtaç okluğuna 
ıgöre, hemen tümünün, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Türk Milletinim menfaati erini kendisi gibi koru
madığını, koruyamadığını iddia ettiler. 

Bu hadiseyi fevkalâde esef verici olarak kay
dediyorum. Bu, sadece Türkiye Cumhuriyetinin 
kendisinden önceki hükümetlerini köıtülemekle 
kalmaz, bizzat kendisini de kötüler. 

Kastettiği dönemler içerisinde kendileri de 
hükümetlerde olmuştur, kendi partisi de olmuş
tur, son yıllarda da kendileri hükümetlerde ol
muştur. 

26 Mart 1971 tarihinde göreve başlayan Hü
kümetin içerisinde, Kasım 1972'ye kadar kendi
lerinin üyeleri vardır. Binaenaleyh; «Son zaman
lar» dan maksat 1973'ün 15 Nisan'm da, altı ay 
için kurulan hükümet olamaz. «Son zamanlar» 
dan maksat; «Son zamanlar» nereye kadar gidi
yorsa, nereye kadar götürebiliyorsanız o kadar
dır ve bu tefsirlere muhtaçtır. 

— 2 

Ben buraya, huzurunuza, Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerini savunmak üzere •çıkmış bulu
nuyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) Çünkü sa
vunma görevi bana düştü. Savunma görevi ken
dimi savunma değil, kendi hükümetlerimizi. 
(daha doğrusu, kendi Hükümetimiz diye birşey 
yoktur; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vardır) 
T ürkiyc C umhuri'yeti Hüküm etlerin i n tüm ünü 
savunmak üzere çıkmış bulunuyorum. Yalnız bu
nu değil, aynı zamanda sistemi de savunmak üze
re çıkmış 'bulunuyorum. 

Sayın Başbakan 1960 öncesinden bahsediyor
sa-, onu da münakaşa etmeye hazırım. 1960 son
rasından bahsediyorsa, 1960'dan 1964 sonuna ka
dar olan, daha doğrusu 1961'den 1964 sonuna 
kadar olan hükümetlerde kendileri vardır, ken
dileri sorumluluk deruhte etmişlerdir. 1965'ten 
1971'e kadar olanı hükümetlerde kendileri1 muha
lefettir. Muhalefet olarak o altı sene zarfında 
'böyle bir iddiayı niçin Türk kamuoyunun önüne 
ıgct irmediklerini, niçin bu Meclisin önüne getir
mediklerini şimdi açıklamaya mecburdurlar. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Adalet Partisinin altı seneye yakın devam 
eden iktidarı zarfında, Adalet Partisi iktidarına 
101 adet gensoru tevcih edilmiştir. Size daha bir 
tane tevcih edildi, durun bakalım; biz 101 adedi
ne tahammül ettik, geliyoruz. Bu 101 adet gen
sorunun içerisinde hükümetlerin millî menfaat
leri korumadığı iddiası, buna dair bir tane gen
soru varsa gösteriniz. Bundan daha mühim bir 
hadise olabilir mi?.. Bundan daha önemli bir iş 
olabilir mi? (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu altı sene zarfında yüzlerce genel görüşme, 
yüzlerce soru önergesi, yüzlerce araştırma açıl
mıştır. Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Milleti
nin menfaatlerini korumadığı iddia edilen hükü
metleri niçin murakabe etmediniz; niçin denetle
mediniz? Ona göz mü yumdunuz, şimdi mi farkı
na vardınız? 

Gelelim. 1971 senesinden 1973 senesine kadar 
olan devreye... Bu devrede Cumhuriyet Halk 
Partisi 1972 Kasımına kadar hükümetlere üye 
vermiştir. Hükümetlere güvenoyu vermişlerdir. 
Bu devreden Adalet Partisi ne kadar sorumlu ise 
kendileri de o kadar sorumludur. Binaenaleyh, 
öyleyse Sayın Başbakan kendi partisini ve kendi 
kendisini kötülemektedir bu kürsüden; Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerini değil, kendi partisi-
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ııi ve kendi kendisini kötülemektedir. Türkiye ! 
Cumhuriyeti Hükümetleri hakkında serdettiği ı 
iddiayı kendisi ispata davet olunacaktır, eninde 
sonunda ispata davet olunacaktır. Bu iddianın 
peşinden kalacağımızı hiç kimse sanmasın. 

•Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetin
de hükümetlerin biri gider biri gelir ama, Hükü
met müessesesi devamlıdır. Devamlılık Hükümet 
müessesesindedir. Sizin hükümetiniz başka bir hü
kümetten daha başarılı işler yapabilir ama, her
halde dört aylık Hükümet olarak Türkiye'nin 
menfaatlerini herkesten iyi koruduğunuzu, baş
kalarının korumadığını iddia etmek, sanıyorum 
ki fevkalâde gayri ciddîdir. 

Ne imiş?.. Kıbrıs meselesinde, eğer bu Hükü
met kurulmasa imiş, bizim oradaki cemaatimiz 
azınlık vaziyetine düşecekmiş... 

1967 senesinin zabıtlarını açınız balanız; ora
daki cemaatimizi azınlık durumuna düşürme
mek için o günkü Hükümet Kıbrıs'a müdahale 
kararı verdi. (A. P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Türkiye Büyük 3,1i]]et Meclisini geeeyarısı 
topladı, toplantıya çağırdı ve bu Mecliste me
sele iki gün konuşuldu; müdahale kararım Mec
listen geçirdi. O tarihten önce, 11)65 öncesi, Tür
kiye'nin 1960'daki kargaşasından istifade ederek 
Londra ve Zürih'te yapılmış bulunan anlaşma
ları bir kenara atarak, Türkiye'nin hukukunu 
hiçe sayarak Kıbrıs Adasına gelmiş yerleşmiş 
bulunan 15 bin Yunan askerini, tankını, topu
nu, tüfeğini Kıbrıs Adasından çıkaran o gün
kü Hükümet ve onun arkasında bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. (A. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, hükümetler görevini 
no ile yapacaklar'» Silâhlı Kuvvetlerle... E, o 
günkü Silâhlı Kuvvetler, o günkü Hükümetin 
emrinde, milletin millî menfaatlerini koruma
ya hazır değildi de, bugünküler, bugünkünün em
rinde hazır mı? Böyle şey söylenebilir mi? 

Yani, demek istediğim şudur : Hükümetlerin 
emirlerinde Silâhlı Kuvvetler vardır, bu Silâhlı \ 
Kuvvetleri de, Meclisten müsaade almadıkça kul
lanamazlar; Silâhlı Kuvvetlere, Meclisten mü
saade almadıkça harp görevi veremezler. Harp 
ilân etmek Meclislerin görevidir. Hal böyleyken 
ne ile itham ediyorsunuz sizden evvelki Hü
kümetleri? 
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Gelelim 12 Ada meselesine. 
Değerli milletvekilleri, üzüntü ile ifade ede

yim ki, keşke bu sözleri Sayın Başbakan hiddet
lenip hiç. söylemeseydi, hakikaten tartışmayı bir 
şiire inhisar cttirseycli. Anlaşılıyor ki, şiir me
selesinde bir zaaf içerisindedir ve kendisini sa
vunmak için sorunu başka tarafa kaydırmak 
istemiştir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN —• Lütfen tamamlayın Sayın De
mire!, rica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN DEMİIÎEL (Devamla) — 12 
Ada meselesi Türkiye için fevkalâde önemli bir 
meseledir. Bugün karasuyu meselesi olarak mey
dana çıkar, yarın balıkçı meselesi olarak çıkar, 
öbür gün tahşidat meselesi olarak çıkar. 

Huzurunuzda şunu ifade etmek istiyorum : 
«O el m iş geçmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
lerinin hepsi....» Gelmiş geçmiş olamaz; kendisi 
de dahil olmuştur, çok kere tenkit de etmişizdir. 
Ama şu ölçüye geldiğiniz zaman, «Türkiye'nin 
millî menfaatlerini gereği gibi savunmamıştır.» 
demek iftiradır, bühtandır, yalandır. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

J2 Ada, eczirei bahr-i sefid, Osmanlı İmpara
torluğunun Balkan Harbine kadar eyaleti, Tür-
kijrc'nin dibinde, horozların öttüğü duyulur, ışık
larının yandığı görülür; işte, ihtilâflar bugün 
«Kıta sahanlığı» diye, yarin «Balıkçı meselesi» 
diye, öbür gün «tahşidat» diye bundan çıkar. 

12 Ada, İkinci Dünya Harbi sonuna kadar 
hiçbir zaman Yunan'm olmamıştır. Önasya ki
minse, Anadolu kiminse, Anadoluyu kim idare 
ettiyse tarih boyunca 12 Ada onların olmuştur. 
İşin garip tarafı ne kıta sahanlığında, ne tahşi-
datta, ne balıkçı meselesindedir; bunlar, mesele
nin kökünde yatan bir sınır hatası, yani, bir bü
yük dünya harbi sonunda sınırların yanlış çi
zilmiş olmasından çıkmıştır. 

Meselenin daha ilerisine girmiyorum. Muha
le i'et şunu der, bunu der (ben kendi partim adı
na konuşuyorum) ama, Türkiye'nin dış menfaat
leri söz konusu olduğu zaman, her türlü ihtiras
ları bir tarafa atar, Türkiye Parlamentosu, İkti
darı ile muhalefetiyle daima Türkiye'nin menfa
atlerinin arkasında durur. 

Ne oluyor yani bir gensoru açılmak istenmiş-
se?.. Bir gensoru talep ediliyor, açıldığı yok, bir 
şey yok daha. O sizin elinizde; açarsınız, açmaz
sınız. Ne oluyor yani, bu kadar hırçınlaşmaya ne 
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lüzum var! «Bırakın konuşalım» deniliyor. Ko
nuşulmasına müsaade ederseniz, konuşulur. Ama, 
yine sizin elinizdedir; açarsınız açmazsınız, bu 
sizin bileceğiniz bir iştir. 

Şunu .söylemek istiyorum : Sayın Başba
kan bu konuda zikzak çizmiştir, çizgisi doğru 
değildir. Nitekim, Yunanistan'ın silâhlanması 
karşısında endişe duyulup Fantom tayyareleri si
pariş edildiği zamanda karşısına çıkan kendisi
dir. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Demi-
rel. 

Sayın Altınsoy, buyurunuz efendim. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakan bendenize cevap verirken, 
zatıâlinizin de tasvip etmediği ve ihtar ettiği 
bir hususta... (Gürültüler.) 

BAŞKAN —. Bir dakika efendim. Sayın ar
kadaşlarım bir dakika, sayın hatibi duyamıyo
rum, rica ediyorum. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — «Yunan
istan'a karşı millî menfaatlerimizin korunma
sında bu Hükümetin âeiz olduğunu ima etti» de
diler, bendeniz için. Zatıâliniz de uygun bulma
yıp ihtarda bulundunuz. Benim söylemediğim, 
benim düşünmediğim bir hususta beyanda bu
lundular. Bunu açıklamak için söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Sayın Altınsoy, gerçekten dış 
politika ile ilgili bir konuda bütün partilerimi
zin birlik içinde ve millî menfaatlerimizi koru
mada elele olduğunun bir işareti kabul ederek; 
ama çok kısa olmak üzere bu hususta söz veri
yorum. Tavzih yapacaksınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
HAYRETTİM UYSAL (Sakarya) — Tutu

munuz hakkında, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Başkan takdirini kullanıyor... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben İç

tüzüğe göre söz istiyorum, (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hatip kür
süde. 

Sayın Altınsoy, çok kısa rica ediyorum, ya
pacak daha çok işimiz var efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederini. Bendenize müsamaha 
(göstererek değil; Tüzük icabı olarak verdiğiniz 
söz dolayısıyle, mümkün olduğu kadar ihtarını
za dikkat ederek kısaca cevaplandırmaya çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Uysal'a cevap 
verirken Sayın Bülent Eeovit'in bir şiirinden 
bahsederken «iSaym Başbakan» elfazını kullan
dım. Bu bendenizin uslüp terbiyemden ileri ge
lir. Yoksa, «Ecevit'in şiiri» de diyebilirdim,. 
Kendilerine sıfatları ile hitap etmem benim al
dığım terbiyenin icabıdır. Bunu yanlış anlamış 
oldular. Kendilerinden, üzülerek, bunu, böyle 
kabul etmelerini rica ederim. 

Sayın Başbakan, ben kendilerinin sadece bir 
şiirinden bahsetmiş olduğum halde, benim hiç 
aklımdan hayalimden geçmeyen ve ima etmeyi 
asla düşünmediğim bir hususa meseleyi çekti. 
Kendileri müsterih olsunlar. Sayın Başbakanın, 
ıSaym Ecevit'in Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Hükümetidir.' Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin bütün Hükümetlerinin dış politika ic
raatlarını dikkatle takip etmek her parlamen
terin olduğu gibi, her vatandaşın da vazifesidir. 
Biz de kendilerini dikkatle takip ediyoruz. Şu 
ana kadar bilhassa Yunanistan ve Ege denizi 
meselesinde ve Yunanistan ile münasebette he
nüz bir neticeye varmadılar. Neticelerini dik
katle takip ediyoruz. Kendileriyle bütün millî 
meselelerde Türk Milletinin, Türk Devletinin 
dış politikasında beraberiz. Ne zamana kadar? 
Alacakları netice Türk Devletinin ve Türk Mil
letinin menfaatine olduğu müddetçe, Kendilerini 
bu yolda dikkatle takip ediyoruz. Alacakları ne
ticeyi memleket menfaatine görürsek kendileri
ni alkışlarız, aksini görürsek kanunun bize ver
diği yollarla, o yollarla açıkça kendilerini it
ham eder ve hesaba davet ederiz, imıa etme
yiz. (D. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Sayın Başbakan burada bu vesileyle bir hu
sustan bahsettiler; «Mümkün olsaydı neler söy
lerdim.» dediler. Sayın Başjbakandan istirham 
ediyoruz, mesele çok ciddî ve mühimdir, Türk 
Devletinin bekası, Türk Milletinin istikbali me
selesidir. Yunanistan ile meselemiz ne yenidir, 
ne de bitmeye yakındır. Bu, Yunanistan ve Tür
kiye var oldukça devam edecektir. Bu mesele-
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nin mühim olan hususları nelerse, neler söyle
mek istiyorsa; İçtüzüğümüzün verdiği bir imkân 
vardır, gizli celse isterler, buraya gelirler ve bu 
hususu açıklarlar. Bu şekilde «Neler söyleye
cektim?» diye imalı söz söylemesi, müphem bı
rakması Türk Milletinin ve Türk Devletinin 
menfaatine olmayacaktır. Onu da bu vesile ile 
hatırlatmak isterim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zannederim 
ikmal ettiniz, lütfediniz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bir sa
niye efendim. Sayın Başbakanın... 

BAŞKAN —• Anlayışınızı rica ediyorum. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ben

denize verdiğiniz müddeti suiistimal etmemeye 
çalışacağım Sayın Başkan. 

Sayın Eeevit niçin kendisinin bir şiirinden, 
niçin kendisi Hükümet Başkanı olduğu zaman 
bir şiirinden bahsettiğimi söylediler. Sayın Eee
vit lütuf buyursunlar, kendileri böyle bir şiir 
yazdığı için söyledim. Sayın DemirePin veya di
ğer Başbakanların da böyle bir şiirlerini bulsay-
dım elbette söylerdim. Bu benim parlamenterlik 
vazifemdir. 

Sayın Başbakanın, bir Yunanlıya karşı duy
muş oMuğu insanî duygulara bir diyeceğimiz 
yok. Bir kardeşlik havası içerisinde, aynı bölge
nin insanları olmak dolayısıyle, kendilerine bir 
kardeşlik duygusu içinde bulunmuş, gençlik za
manında bir şiir yazmış. Şimdi de aynı şiirin 
altına imzalarını atacaklarından bahsediyorlar, 
bu da kendi kanaatleridir ve kendi kanaatleri 
olrak muhteremdir. Yalnız, Sayın Başbakandan 
ve dolayısıyle Sayın Başbakanın Hükümetinin 
azası Sayın Millî Eğitim Balkanından bir istir
hamda bulunacağız; aynı kardeşliği milliyetçi 
öğretmenlere de gösterecekler mi? 

Teşekkür ederim. (A. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Altm-
soy. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başbakan konuşmasında, kendilerinden önceki 
bütün Hükümetleri bilhassa kıta sahanlığı ko
nusunda suçladılar. Açıklanması gereken bir -
iki vakıa vardır. Diğer partilere tanıdığınız an
layış içinde (Geçen Hükümet içinde bizim parti
miz de vardı.) kısa olarak arz etmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, konu aydın
landı.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Aydın
lanmadı efendim, çok rica ediyorum, kıta sahan
lığında arama ruhsatını kim verdi? İstirham 
ederim efendim, kısa olarak arz edeceğim, bir
leştirici olacaktır.. 

SELÇUK ERVERDİ ('Erzurum) — Başkan, 
çığırından çıkardınız.. 

BAŞKAN — Beyefendi, «Çığırından çıkardı
nız» diyorsunuz, nasıl çıkardım çığırından.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Usulü 
çiğnemek suretiyle, keyfi söz vermek suretiyle.. 

BAŞKAN —• Sataşmayı ilk olarak Sayın 
Uysal yaptı. Ne kadar samimi olarak söylediği
ni ifade etti şiir hususunu arkadaşım, Sayın 
Başlbakan nerelere götürdü şiiri. Kim sataştı, 
nasıl sataştı ve ne hale nasıl geldi. Rica ederim 
efendim.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istemiştim.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ya-
ibancı şirketlerle ilgili çok ağır sözler de kulla
nıldı.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, talebinizi bu 
işi hallettikten sonra düşüneceğim efendim. Ri'ca 
ediyorum, lütfediniz.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, kaJbul ediyorum; size yardımcı olmak için, 
söz hakkımı mahfuz tutuyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Hükümet .adına Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

Buyurun Sayın Üstündağ. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sizin de süreniz 20 dakika efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Muhalefet partilerimize mensup arkadaşları
mızın, Anayasamızın 89 ncu maddesine göre 4 
aylık Millî Eğitim Bakanlığım sırasında yaptı
ğım icraatı denetlemek üzere hakkımda açılma
sını önerdikleri gensoru nedeniyle huzurunuz
da bulunuyorum. 

Bugün buradan Türk öğretmeninin, Anaya
samıza ve kanunlara göre müdafaasını yapmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. (A. P. 
sıralarından, «Kendi icadın» sesleri.) 

227 — 



M. Meclsi B : 97 18 . 6 . 1974 O : 1 

Sayın milletvekilleri.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Devamla) — Eğitim sistemimizin.. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim,.. (A. P. sıralarından gürültüler.) Sakin olun 
efendim, rica ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜN DAĞ- (Devamla) —• Dünyanın değişen ko
şulları içinde, ülkemizin koşullarına uygun ola
rak düzenlemek ve geliştirmek çabaları içinde
yiz. Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 
tüm çalışmalarımızda bilimsel yönteme sadık 
kaldım. Aleyhimde konuşulan, bizi tenkit eden 
görüşmeler yapıcı ise, değerli ise, eğitim siste
mine katkıda bulunacak değerde ise, bunlara 
.açık oldum. Uygulandığında, memleketimizin 
lehine, yararına sonuçlar verecekse, bu tenkit
lerden yararlanmaya çalıştım, yararlanmaya de
vam edeceğim ve memleketimiz için en iyiyi bul
maya gayret edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığı, şu veya bu şekilde 
dar görüşlere ve taralf görüşlere saplanır, ten
kitlerden yararlanma yoluna gitmezse, bu tutu
mun Türk millî eğitim sistemine hizmetten zi
yade, zarar getireceğini biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşler ışığında 
'Millî Eğitim Bakanlığı görevime başladığım za
man üniversitedeki ve Millî Eğitim Bakanlığın
daki uzmanlarla çeşitli toplantılar yaparak, 
mevcut eğitim sistemimize teşhis koymaya ça
lıştım. Toplumsal kitle içerisinde eğitim siste
mimize verilen fonksiyonların ne derecede yerine 
getirilip getirilmediğini, bu toplantılarda ve 
Devlet Planlama Teşkilâtıyle birlikte yaptığımız 
çalışmalarda saptamaya çalıştım. «Eğitim siste
mimiz, kendi bütünlüğü içerisinde nerelerde ak
sıyor?» bunları tespit etmeye gayret ettik. 

Gördüm ki, eğitim sistemimizde sorunlar bi
rikmiş; sistemin, ülkemizin ihtiyaçları ile bir
çok noktalarda bağlantısı kopmuş, verimliliği 
düşmüş, fırsat eşitliğini sağlamada yetersizlikler 
alabildiğine artmış; sistemin en önemli unsuru 
olan öğretmen itilmiş, horlanmış ve küstürülmüş. 
Eğitim sisteminde uzman rolüne gerekli önem 
veıilmcdiği için, uzman durumunda olanlar ya 
başka kurumlarda görevler almışlar veya sistem 
içerisinde pasifize edilmişlerdir. 

Bakanlık mevkiinde bulunanlar açık taraf tu
tarak, kendileri gibi düşünmeyenlere ithamlar 
yağdırıp, büyük eğitim ordusunu bölmek: için, 
.gereken her şeyi yapmışlar; kendi kafalarına 
uyanların, meslekte en ağır suçu işleseler dalhi, 
Bakanlık müfettişleri raporları ile bunlar açıkça 
saptansa dahi, haklarında en küçük bir işleme gi
dilmediğini; tersine, yöneticilikler verilerek tal
tif edildiklerini ve eğitim sistemi içerisinde ciddî 
bir ikiliği ve bölünmeyi başlatmış olduklarını 

gördüm. 

Geçmişle uğraşmanın yararlı olmayacağına 
inandığım için bütün yapılanlara bir sünlger çe
kerek, Türk millî eğitimine, Anayasamız ve yasa
larımızın doğrultusunda, Atatürk ilkeleri ışığın
da gerçekçi yönünü verebilmek için çalışmaları
ma başladım. Öncelikle, eğitim sistemimizin ana-
unsuru olan, toplumumuzun isteklerine uygun 
olarak çocuklarımızı, gelecek nesli yetiştirecek 
olan değerli öğretmen topluluğunun Bakanlıkla 
olan küskünlüğünü, kırgınlığım gidermeyi ve öğ
retmenler arasındaki birliği ve bütünlüğü sağ
lamayı amaçladım. 

Bu amaçla; benden önceki dönemde soruştur
maya tabi tutulmuş, mahkemeye sevkedilmiş, gö
revden uzaklaştırılmış, kış ortasında başka yer
lere nakledilmiş; kısacası mağdur edilmiş öğ
retmenlerimize, yasalar içinde yardımcı oldum. 
Öğretmene güven ve huzur getirebilmek için, 
gerekenlerin süratle yapılmasına inanıyordum; 
çünkü, devletin eğitim sistemimize verdiği ağır 
görevi, kalkınmamız için gerekli nitelik ve ni
celikte insangücü yetiştirme görevini başara
bilmesi, öğretmenlerimizin huzur ve güven için
de sınıflara girerek inançla, istekle ve bilinçli 
olarak çalışmalarına dayanıyordu. 

Tüm uygulamalarımda, sistemin temel öğesi 
olan öğretmenin huzur ve güvene kavuşmasını 
ama e tadım. Ondaki huzur ve güvenin, toplumu
muza huzur ve güven getireceğine inanıyordum 
ve inanıyorum. Bunun için öğretmenin sesine, 
öğretmenin ihtiyaçlarına, içinde bulunduğu sıkın
tılara Millî Eğitim Bakanı olarak kulak ver
mem gerekiyordu. Zorunluydu bu. Büyük Ata
türk'ün işaret ettiği, «Hayatta en hakiki mür
şit ilimdir» sözüne önem veren her aklı başında 
yönetici bu yolu takip ederdi. Bilimsel yöntem, 
özellikle sosyal bir sistem olan eğitim sistemi
nin, yönetimde bulunanların topluma açık olma-
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kırını, toplumun htiyaçlarım, sorunlarını sürekli 
şekilde tarayarak, sistemi devamlı bir gelişim ve 
oluşum içinde tutmalarını zorunlu kılar. 

Bu yönden, ülkemizin en uç ve mahrumiyet 
bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizin top
lumsal sorunları dile getirmelerini suç değil, bir 
başarı olarak niteleyip, onlardan faydalanma 
yoluna gidilmesini, demokrasimizin, ve ülkemi
zin güçlenmesinde etkili bir yol olarak gördüm ve 
görüyorum. (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

Millî Eğitim Bakanlığım, süresinee bu görüş
lerle, öğretmen toplumu içerisinde yaratılmak 
istenen bölünmeleri giderme gayretinde bulun
dum, Geçmişte yaşadığımız güçlükleri arakada bı
rakmak, ülkemizde hür demokratik rejimi bü
tün kurallarıyle işler hale getirmek için, geç
mişin Anayasa ve yasa dışı bazı uygulamalarını 
durdurdum. Bugüne kadar bu gensoruda dile 
getirilen önerileri, Karma Bütçe Komisyonunda, 
Senatoda ve Mecliste bütçe görüşmeleri sırasın
da açıklıkla cevaplandırdım. Cevaplarımda son 
derece dikkatli idim. Geçmişle ilgili haksız, bö
lücü uygulamaları dile getirmedim. İstedim ki, 
kırgınlıklara son verelim, küskünlükleri gidere
lim, millî birlik ve beraberlik duygusu içerisin
de sosyal, ekonomik sorunlarımıza çözüm bul
maya çalışalım; eğitimde en ağır görevi yükle
nen öğretmenle Bakanlığın ilişkilerini iyi ve et
kin olarak kuralım; bölünmeleri kaldıralım ve 
gerekli huzuru sağlayarak, Türk millî eğitimi
nin, millî birlik ve bütünlük içerisinde, Atatürk 
ilkeleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayalım. 

Bütün bu gayretlerime rağmen, muhalefetin 
takındığı tutumu beraberce incelemiş bulunuyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, sorulan sorulara kısa
ca cevap vereceğim. 

Bugün burada iftiranın, bühtanın tamamı
nı ve büyüğünü en geniş şekilde birlikte yaşa
dık. En çok üzerinde durulan nokta olarak, ya
yınladığım Genelgenin yasalara aykırı olduğu 
iddia edildi ve tamamen bu Genelgenin üzerinde 
konuşuldu. Sayın A. P. sözcüsü, Genelgemde or
taya koyduğum 141 - 142'yi söyledi; ama 103'ü, 
311 ve 31(2'yi söylemek istemedi. 

Değerli milletvekilleri, yasa elimde... Yasa
nın 140 ncı maddesine göre mahkemeye sevke-
dilen (Zamanlarındaki jurnal dönemi içerisin-
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I de) öğretmenleri, o günkü yetkili arkadaşım bu 
yasanın 140 ncı maddesine göre (Ki madde ihti
yatî tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırır» 
der.) ihtiyatî tedbir olarak görevden uzaklaştır-
mıştır. Aynı Yasanın 145 ııci maddesini bilgile
rinize sunmak isterim; «Bir ceza kovuşturması 
icabından olduğu takdirde, görevinden uzak
laştırmaya yetkili amir, ilgilinin durumunu iki 
ayda bir inceleyerek, görevine dönüp dönmeme
si hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile 
tebliğ eder.» 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Yetkili amir 
kim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — «İhtiyatî...» 

Yetkili amir benim. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Devamla) — İhtiyatî tedbirle... (A.P. 
sıralarından «Vali o, vali» sesleri.) Bir dakika, 

I açıklayayım arkadaşlar. 
İhtiyatî tedbirle görevden uzaklaştırdıkları 

I öğretmenin, yasanın emrine uyarak, durumları
nı tetkik ettim. 

Yine aynı Yasanın 144 ııcü maddesi, «Hak
kında görevden uzaklaştırma tedbiri, devlet me
murunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, 
hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her 
zaman kaldırılabilir» demektedir. Açıklaması 
şöyle : «Bu maddedeki amaç, yetkili amirlere, 
bu işlemlerin sonucunu beklemeden, kararların 
kesinleşip kesinleşmediğine bakmadan, yapılan 
soruşturma ve kovuşturmanın her safhasında, 
ancak memurun göreve dönmesi halinde işledik
leri sucun görevlerini yapmaya engel olmayaca
ğına kanaat getirildiği takdirde göreve başlama 
yetkisi vermektedir.» 

Göreve geldim. 145 ııci maddeye göre, iki 
ayda bir mutlaka durumunu tetkik edip, eğer 
görevine dönmesine engel yoksa, onu göreve dön
dürmeyi bana yasa emretmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Anayasası açık
tır, Türk yasaları açıktır. Hukukçular ve hu
kukçu olmayanlar şunu bilmeliyiz ki, hakkında 
her kovuşturma yapılan ve görevden uzaklaştı
rılan, suçlu olamaz. Hüküm giymedikçe herkes 
suçsuzdur. Bu hükümlere itirazımız var mı? 
(C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Göreve geldim, şu Genelgeyi gönderdim.. Sa-
I ym Adalet Partisinin, geçmiş dönemde bu mem-
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lekete açtığı en büyük yara burada. Kendisi gibi 
düşünmeyen herkese, «komünist» demiştir Ada
let Partisi : Halk Partisine demiştir, diğerleri
ne demiştir... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sen kendini 
müdafaa et. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TöNDAĞ (Devamla) — Onun için, haklı ola
rak, memlekette büyük hizmetler yapmış öğret
menleri, TÖS'ü, TÖB'ü, yüzîbin üyesi olan bir 
derneği, şu anda yetmişjbin üyesi olan bir derneği 
komünistlikle suçlayacak kadar bağnazlığa, tu
tuculuğa ve saplantıya girmektedir bu Parti. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 
burada yaptığım şey şu oldu; (mümkün olsa da 
size buradan okumaya çalışsam) öğretmen jurnal 
edilmiş, evinde iki kitap bulunduğu için mah-
kemeye sevkedilmiş. Zamanın Balkanı, öğretmeni, 
'bir parti liderini (ıl63'ten mahkemeye gitmiş
tir.) karşılamada çıkan bir arbededen dolayı 
mahkemeye sevketmiştir, ihtiyatî tedbirle açığa 
almıştır. 

Göreve geldik, barış ve huzur istedik. Göre
ve geldiğim zaman; tamamını tek tek tetkik ede
rek, henüz ceza giymemiş öğretmenler soruştur-
ımada bulunuyorlarsa bunları ve görevlerine den
melerinde bir engel görmediklerimi görevlerine 
iade ettim. Bunlar 59 tanedir. Sayın Adalet Par
tili arkadaşlarımın söylediği, valilerin yetkileri
ne karışmam meselesine gelince; ortaöğretimde
ki tayinler Millî Eğitim Bakanlığının yetkisinde
dir ; ilköğretimdeki tayinler valilerin yetkisinde
dir. 

Valilere göndermiş bulunduğum Genelgeyi 
sizlere acık açık sunuyorum : «Eğer görevleri
ne dönmekte mahzur .görmüyorsanız, durumları
nı tetkik ederek iade edebilmek, tamamen sizin 
yetkinize kalmıştır.» diye yazılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım., işte, «genelge» diye 
durmadan bahsettikleri konu budur. 

Müsaade ederseniz, sayın arkadaşlarımın bu
rada sundukları bazı belgeleri aynen bilgileri
nize sunacağım. Bazı isimleri geltirdiler. Ne dere- | 

ce yalanlar, ne derece yasa dışındaki buradaki 
davranışları beraber gördük. 

Gelişigüzel, arkadaşlarımın sordukları soru
lara cevap ıarz etmeye çalışıyorum,. 

Sayın Seyfi Öztürk : 
Eıfat Adıgüzel, Çankırı İlköğretim Müfettişi 

iken, hakkında mahkûmiyet kararı verilen bu 
kişi, üç ay olduğu için tecil edilmiş; dikkate alı
narak, ilkokul öğretmenliğine geçirilmiş bu; 
sonradan ilköğretim müfettişliğine atanması ya
pılmıştır. Atamada, müfettşilkte geçen hizmetle
ri ve Bakanlık müfettişliği hakkında hazırlanan 
raporda, ilköğretim müfettişliğinden alınması 
teklif: edilmediği dikkate alınmıştır. 

Diğer bir husus arkadaşlar; Sayın Mehmet 
Altınsoy, D. P.'den : 

Habip Özen, Elâzığ Maden Lisesi Tarih Öğ
retmeni. Danıştay kararıyle görevine iade edil
miş... 

YILMAZ HO'OAOĞLU (Adana) — Anlaşıl
mıyor, anlaşılmıyor. 

BAŞKAN —• Rica ederim Sayın Hocaoğlu, 
lütfediniz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜlS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
Habip Ö'Zien,... Bunlar getirildi buraya. 

BAŞKAN — Siz devam buyuran efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Devamla) — Elâzığ Maden Lisesi 
Tarih Öğretmemi, Danıştay kararıyle görevine 
iade edilmiş: yeni görev yerinde hnzursaızkıfc 
çıkardığı valilikçe bildirildiği için, durum tah
kik edilmek üzere tekrar Bakanlık müfettişliği
ne havale edilmiştir. 

Ben, Danıştay'ın kararını yerine getirmişim. 
Sayın Melhmet Altınsoy, Mehmet Danışmam 

hakkımda bir s'oru sordu : 

Müdürler Komisyonu kararıyle Taşova, Ay
dınca Ortaokulu Türkçe Öğretm emli ğine veril-
miş; fa|kat Damış taydan bu işlemin iptali kanla
rını almıştır. Ayrıca Bakamlık, 650 lira olan, avu
katlık ücretini de ödemek zorunda kalmıştır; 
huna göre, adı ıgegeıı öğnetoe.n görevine iadjc 
edilmiştir. 

Burada, «Koımıünisitleri iade ettiniz» dedikle
ri bunlar, getirdikleri isimler bunlar. Devaım, 
eldiyoTiım ıa;rfcad;aışla;r, devam ediyorum. (C II. 

[ P. sırıalaırından «Bravo» sesleri, -alkışlar) 
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•Gensoru dıeyip, bulup bulup bulup getirdik
lerini okuyorum, bizzat. 

Sayın Seyfi Öztürk : 
Hasan Önel; Gaziantep Körler Okulu ve Ye

tiştirime Yurdu fen gnupu öğretımeni iken, 23 
adet .sıol yayın bulundu rinası nedeniyle adliyeye 
sevk Gidilmiş. 

Mahkeme, aidi gıeçıen hakkında «takipsizlik» 
kanarı almış. 

Düğer 'taıraftan, Hasan Ürel hakkında takip
sizlik kararını dayanak teşkil ederek, adı geçen 
Hakkâri Mutki G-ülüoymak Ortaokulu fen gru
ptu öğretmenliğine atanım ıştır. 

Diğer bir örınek arkadaşlar; Yüksel Turhal. 
Burada gösterildi benim, takdirnamem ; arka
sından ıda görevden alışını. 

'Şimdi bilgilerinize sun'uyoruım, gensoru nene
ye dayanıyor ? 

Devlette devamlılık «sasıtır, bu kürsülerden 
bunu kaç defa ifade ötmeye çalıştım. 

Yüksel Turhal; 1971 - 1972 yılındaki talini 
siciline göre takdirname verilmesi önerilmiş ve 
benim bakanlığım, zaimıanında takdirname önü
nle gelmiş, imzalamışını. Ondan sonra ne ol
muş? Ondan sonra, Bakanlık müfettişleri tefti
şe gitnıişleır. Bakanlık müfettişlerimin, İsparta 
Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi Müdürü Yüksel 
Turhal'in; sınıf öğretmenler kurulunda, ders 
öğretmeninin muvafakati olmadan bir öğrenciyi 
sınıf geçirtmıek suretiyle, sınıf geçme imtihan 
yönetmeliğinin 52/2 maddesindeki hükme aykı
rı işlemi cihetine gittiğinden, idarî yönden okul 
müdürlüğü görevinin üzerinden alınması, 1702 
sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre «teıvbih» 
dezasıyle tecziye edilmesi... Ben, yine kendileri... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sınıf geç
me yok, daha imtihanlar bitmedi ki.,. 

BAŞKAN — Lütfen efendim Sayın Öztürk, 
siz boyan buyurdunuz, siz konuştunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAÖ- (Devamla) — Değerli arkadaşlarıım, 
1971 - 1972 yılındaki sonuca göre takdirname 
veriyorum, geçmişte yaptığı bir işlemi müfet
tişler tetkik ediyor. Ye bu Bakanlık müfettişle
ri Sayın Seyfi öztürk, sizin zamanınızda tayin 
edilen Bakanlık müfettişleri; benim zaımanıan-
da tayin edilen Bakanlık müfettişleri değil. 
(€. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

İşte bunların getirdikleri bu, değerli arka
daşlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz... 
(A. P. sıralarından «Sinop, Sinop» s'osle.ri) 

'SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bir de Si
nop'u anlat, Sinop'takini. 

BAŞKAN — Efendilin, rica etlerim sükûnet
le takibe diniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAÖ (Devamla) — Şimdi Sinop'u anlatıyo
rum değerli arkadaşlarım. 

Sinop hadisesini de Yüce Meclisin dikkatle 
izlemesinde yarar var. Bunu üç defa bütün açık
lığı ile ifade ettim. 

657 nin 144 ncü maddesine göne görevlere 
iade etmeye başladığım zaman; görevden alınan 
öğretmenle nin dosyalarının getirilmesini; müs
teşar, .genel müdür, müsteşar muavinleri dahil, 
incıelenmesimi istedim. 

Sinop hadisesi şöyle cereyan ediyor: Tutuk
evinde bulunan öğretmenin dosyasından, tutuk
lu ile ilgili tüm evraklar kalldırtılıyor. Bunun 
tahkikatımı yaptırıyorum, kasıtlı olduğunu baıli-
yoruim. Evrak önüme geldiği zamıan, öğnetmıe-
min tutukluluğu ile ilgili en ufak emare yok; 
«Öğretmen şu suçtan dolayı alınmış» diye. Dos
yada gördüğüm, uzananlarımla birlikte gördü
ğüm duruma göre, göreve dönmesinde mani 
yok. 

Ne oluyor bu durum? Millî Eğitim Bakanı, 
'bunun göreve dönmesi İle ilgili yazıyı yazıyor. 
Duruma bakın arkadaşlar.... Sinop özellikle se
çiliyor. Çünkü, Sinop Valisi bazı konularda Mil
lî Eğitim Bak'anına direniyor. 

MUSTAFA KAPTAN (.Sinop) — Burada ol
mayan bir insana iftira edemezsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdaha
le etmeyin. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Burada 
kendini savunamayan bir insan hakkında söz 
sarf edemez. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, rica. ediyorum 
'efendim,. Lütfen oturun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS

TÜNÜ AĞ (Devalmla) — Değerli arkadaşlarım, 
durumu açıklığa kavuşturacağım. Sayın Valiye 
iftira falan etmiş değilim, böyle bir şey yok. 

Bir vali, tutuklu bir öğretmenin göreve gön-
denileme'yeceğini bilin: Tutuklu olduğunu bil
diği halde; en azından, «Bu tutukludur» diye 
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ıbiılidiği şekliyle: Devlette devamlılık esassa, ba
raja hatırlatması gerekirken, örfî idare mahke
mesine rgöndorıiyor. Orada da işler ayarlanmış, 
her şey planlanmış. ıSon Havadis Cfaızetesinin 
muhabirleri gidiyor, Bakanın gönderdiği gemıel-
ıgemim cesimleri çekiliyor ve Som Havadis Gaze
tesinde sekiz sütun üzerimde manşet olarak veri
liyor. 

Değerli nııilletvekilll;eri, Millî Eğitim Bakan
lığı 300 bin küsur elemanı ile çalışan bir bakan-
ıluktır. Bunu açık açık huzurunuzda söyledim, 
(Senatoda söyledim ve dedim ki, «Bugün görev
de ben 'Olabilirim, yarın siz olabilirsiniz.. Eğer 
Devleti bu sekilide entrikalarla içten yıkımaya 
kalkarsak, bu Devlete zarar veririz Sırf Malili 
Eğitim Bakanını yıpratmak için bu oyunu dü-
zerileıyem sizsiniz; bunu da tarih önünde kayde
diyorum), '.(ıC. H. P. siralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

iSayın milletvekilleri, vaktim olmadığı için 
bir çok hususa değinemıeye'ceğim,. Müsaade eder-
ısieıniiz şöyle özetlemeye çalışayım : 

Öğretmenin istek ve şikâyetlerine, sorunla
rına kulağını tıkayan bir batkamlık örgütlünün, 
Kendisinden beklemem hizmetleri yerime getir-
ımeısii mümkün değildir. Bu, mıoderm yönetim il
kelerime aykırıdır. Öğretmemi amlamadan, öğ
retmenle etkileşim, kurmadan ve öğretmemle iş
birliği yapmadan, genelgelerle eğitim sistemimi, 
amaçlarına, yömcitemeyiz. 

Öğretmen dermekleri, öğretmemin sesini yam-
ısiıtian önemli kuruluşlarıdır. Öğretmen kuruluş
larının /toplantılarına gitmek, konuşulanları din
lemek vie onları Bakanlığın politik asımdan ha
berdar etmek, üst kaideme yöneticilerimin kaçı-
mılmaz görevidir. Bu görev, şinijdiyc kadar iligi-
lilercıe yerine getirilmiemişse, bu, benim de aynı 
yolu izlenmemi gerektirmez. 

ı ıG'emsoru önergesinin 7 mci maddesinde bah-
tsiedilem toplamtılara, ben ve arkadaşlarım bu 
•amaıçıla gidiyoruz. 9 neu Millî Eğitim. Şûrası 
top'lıantısından önee düzenlediğimiz bölge top
lantılarında da bütün öğretmıen derneklerimin 
ve öğreltmiomJıe.rin görüşlerimi aynı şekilde aiıyo-
ımızj 

BAıŞıEAN — Sayım Balkan, süreniz doldu 
efendim. Lütfen tamamlayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDACr (Devaniı]a) — Biraz evvel Sayın Sey-

fi öztürk'üm söylediği noktaiya bir defa, daha 
değinmek işitiyorum: Dernekler, sendikalar, 
demokrasimizi güçlendirecek önemli kuruluş
lardır. Bunlar hata ya.parla.rsa, m'eimleiketin sav
cıları vardır, bağımsız mahkemeleri vardır, bu
rada biz karar vermeyeceğiz Sayın Seyfi Öztürk. 
Sizin kafamızla, benim kafama göre onları suç
lama, onlara iftiralar yağdırma bizim hakkımız 
olmasa* gerektir. 

Değerli ankadaşlarım, Sayın Başkamın ika
zına uyarak sözlerimi şöyle toparlamak istiyo
rum: Millî Eğitim Bakanı olarak, bu önergede 
yazılanlar, aslımda bemim suçum değildir. Be
nim, suçulm, biliyorum, açık. Müsaade ederisıemüz, 
omları, gensoru önergesini veren muhalefet par
tileri üyesi arkadaşlarımın görüşüne göre kısa
ca arz edip, sözlerime son verm;cye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, göreve geldiğim gün
den bu yana Türk öğretmenime huzur ve güvtem 
vermeye çalıştım. Benim için, öğretrmemlıer ara
sında TÖB mensubu, milliyetçi, şu bu aynımı 
yoktur. Bonim gözümde öğretmen vardır, öğret
menlik mesleği vardır. (C. H. P. sıralarıındjan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) İşte, muhalefeti kor
kutan bu olmuştur. Çünkü, öğretmen, gerekli 
güven ve huzura kavuşursa; öğretmen, toplu
mumuzun verdiği ağır görevi, toplumu 'aydınlat
ma 'görevini, toplumu yetıilştirmje görevini etkim 
biçimde yapmaya başlarsa, topluma eğitim me
sai esiyle giderek aydınlığı her yere uzatırsa, o» 
zaman karamlüklar kalmaz; karanlıkların içeri
sinde haksız gizli eylemler yapanlar dolaşamaz-
lar. İşte onu ömicimcnıin çabası var, burada. 
(C. H. P. sıralarımdan •«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Asıllımda benim suçum, İkinci Beş Yıllık Plan 
döııeimimıde 222 sayılı Yasamın önerdiği 2,5 ,mil-
yar lirayı okul yatırımına, ayırmayıp, bunun 
yarısiıin ayırarak, halen memleketin 4 000 köyü
nü okulsuz bırakanlara karşı; Hükümete geldi
ğimiz zaman, bu sene ilköğretim yatırımlarıma 
1 250 000 000 lira gilbi büyük bir meblâğ ayır
maktır. Tabiatiiyle, bu ışıık topluma gittiği va
kit alsıl onları rahatsız edecektir. 

ıMıillî Eğitim Bakanlığımın, muhalefeti rahat
sız •eden işlemleri melerdir; Millî Eğitim Bakamı 
olarak ben, göreve geldiğim günden bu yama 
ne yapmış imidir ? 

Millî Eğitim Bakamı olarak henüz ne prog-
r!am değiştirdim, ne yönetmelik değiştirdim; no 
do anladıkları tipte •geniş tayinler yaptım. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, som cümlemizi 
rica ediyorum efendim. (Konuşma süresini uza
tın, seslileri) 

'Süreyi uzatmak, hakkım değil. Lütfediniz, 
s,'oıı cümlemizi rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜıNDAĞ >(Devamla) — Son vermeye çalışaca
ğımı Sayın Başkanının. 

Değerli arkadaşlarımı, Millî Eğitim Bakanlı
ğıma geldiğim, günden bu yana üç genel müdür 
tayin etmişim. Bendem önceki .arkadaşlarımın. 
dönemlerinde bazen 5 - 7 genel müdür, 2 müste
şar, 20 tane tayin yapılmış. 

AKİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Genso
ru acilisin mı açılmasın mı, onu söyle. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Ben §unu bir defa açık
lıkla, kesin kesin belirtmek istiyorum: Göreve 
geldiğim, günden bu yana, geçmişin yaptığı ha
tayı işlemeımeye gayret ettim. Taraf tutarak ta
yin yapmadım, yapmayacağını. Ama, görevde 
kaldığım müddetçe tayinler yapmaya devanı 
edeceğim, Naısııl yapmaya devainı edeceğim; eğer 
o makamı işgal 'eden kişi hatırla, tarafla gelmiş
se, yetersizse, mutlaka onu değiştirip, o yeter
liği taşıyan kişiyi oraya getireceğim. Bunu mjl-
UiyıetiçMik sayıyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfediniz. («Uza
tın, uzatın» sesleri) Uzatmaya benim hakkım 
yok efendim. 

(Sayım Bakan, lütfediniz efendimi. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜîS-
T<ÜNDAĞ (Devamıla) — Hemen son veriyo
rum. 

Saiyın milletvekilleri, müsaade ederseniz hir 
konuyu belirterek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bugüne kadar... 
ARİF TOSYALIOĞLU * (Çankırı) — O za

man gensoruyu iste. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Devamıla) — Bugüne kadar... 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Öyle ise 

gemso,ruyu iste. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, -
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS

TÜNÜ AĞ- (Devamla) — Sayın Demirel'in za-
•mamımda İsparta'ya, bacanağı Millî Eğitim Mü
dürü olarak tayin edilmiştir. Görevden bugüne 

kadar almadım. Eğer yeterliyse, yerini dolduru-
yorsa; bu bir suç değildir. Partiler arasında bir 
dinamiği muhafaza etmek için saygı göstere
yim dedim. Ama, öğretmen o derece huzursuz 
ki, Isparta'daki eğitim kadrosu o kaçlar huzur
suz ki, buna daha fazla dayammıaıma imkân yok. 
Asıl, bunu tutarsam milliyetçiliğe, eğitime hiz
met etmeyeceğim. Onun için .akmaya mecburum. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Bunu göreıv sa
yıyorum. (O. H. P. sıralarım d aaı alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balkan, sözünüzü maale
sef kesiyorum efendim, kesiyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Hay hay Sayın Başka-
mım, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bağlama değil artık, son cümle 
ve kısa olmaısı ricaısryle. (Gürültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Saym millet vekilleri, 
müsaade ederseniz sözümü şöyle bağlamak isti
yorum, 

Türk millî eğitiminde, büyük öğretmen kad
rosuna gerekli huzuru ve güveni verebilmek içim 
elimden geldiğince bazı tedbirler almaya çalış
tım. Burada söylenenlerin hepsi tamamen, bazı 
yalanlara ye iftiralara dayanmaktadır. Görevde 
kaldığım sürece Türk öğretmenime huzur ve gü
ven getirme yolumda hiçbir fark gözetmeksizin, 
(özellikle bunun -altını çizmek isterim, hiç bir 
fark gözetmeksizin) toplumidaki huzuru bozan 
mihrak noktalarını yer değiştirmek suretiyle 
size, toplumumuza, demokrasimize hizmet etm;e-
ye çalıştım ve çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, şu son cümlem olacak: 
Hiç endişeniz olmasın, Türk millî eğitiminde 
hizmet eden öğretmen .gerektiği şekilde, gerekli 
bilinçle memleketine hizmet etmeye devamı ede
cektir. Millî Eğitim bakanları olarak bizler bel
li bir süre .nöbet tutarız. Bu nöbeti demdkraısi-
mıiz ve yasalarımıza uygun olarak, Atatürk'ün 
ilkeleri ışığında, ne kadar etkim, birleştirici, bü
tünleştirici yaparsak, o dereoe başarılı oluruz. 

Millî Eğitim Bakanı olduğum günden bu ya
na yaptığım bütün icraatlarda bunlaır esas alın
mıştır ve yime bunlar esas alınacaktır. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakam. 
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Değerli arkadaşlarım, bu suretle Millî Eği
ttim Balkanı hakkında giensora açılması önerge-
ısıinin öngöırüşülmjesd yapılmıştır. 

(Şilindi, öngörüşmle sonumda, gensoru açılıp 
açılmaması oylaımalsının açık oyla yapılmlasma 
ıdair iki önerge vardır; Genıeıl Kurula talkdiiun 
ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gensoru açılmasına dair önergemin gündenıe 

alınması hususunun ad okunmak suretiyle açık 
oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Adana Adana 

Yılmaz Hocaoğlu Selâhattin Kılıç 
Antalya Ordu 

Remzi Yılmaz Bilâl Taranoğlu 
Adıyaman Kayseri 
Halil Ağar Selçuk İmamoğlu 
Çankırı Erzurum 

Arif Tosyalıoğlu Rıtfkı Danışman 
Kırklareli Gaziantep 

Mehmet Atagün Mehmet özkaya 
Niğde Muğla 

Yaşar Aribaş Ünat Demir 
Tekirdağ Niğde 

Nihan îlgün Haydar Özalp 
İçel 

Rasim Günsoy 

Sayın Başkanlığa 
Gensorunun gündeme alınıp alınmaması hu

susunda ad okunması suretiyle açık oya sunul
masını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Denizli ıSamsun 

Hasan Korkmazcan Hilmi Türkmen 
Denizli Diyarbakır 

Sami Aralan Hasan Değer 
Konya [Bursa 

Faruk Sükan Mehmet Turgut 
Aydın Ankara 

Mutlu Menderes Cevat Önder 
Antalya Afyon Karahiöar 

Faiz Şarlar İbrahim Elmalı 
Trabzon Adana 

Ekrem' Dikmen Battal Koksal 
Ankara Erzurum 

Necdet Evliyagil Rasim Cinfeli 
Kütahya 

Mehmet Ersöy 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan 
iki açık oy önergesinde de imzası bulunan arka
daşların Genel Kurulda bulundukları tarafımız
dan müşahade olunmuştur. 

Şimdi, önergede istendiği şekilde, İçtüzüğü
müze göre, açık oylamanın ad okunmak suretiy
le yapılması hususumu tasviplerinize sunuyorum. 
Kaibül edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylama ad okunmak suretiyle yapıla
caktır. 

Bilindiği gibi sayın arkadaşlarımız, gensoru
nun gündeme alınması hususunda müspet rey 
verenler «kabul», menfi rey verenler «ret», bu
nun dışında kalan arkadaşlarımız da «çekinser» 
demek suretiyle, yüksek sesle beyanda buluna
caklardır. Bir yanlışlık yapmamak için gürül
tü olmamasını da hasssaten rica ediyorum. 

İki önerge birden var. Bu sebeple, (sonra 
karışıklık oluyor önceden oylandığı için (Ada
na'dan başlamak suretiyle oylamayı yapacağız 
efendim. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, hasta arkadaşlarımız var, lütfen önce
lik tanınsın. 

BAŞKAN — Evet farkındayım Sayın Bil-
gehan, hay, hay. 

Evvelâ hasta olan arkadaşlarımızdan oyla
maya başlıyoruz. 

Sayın Abdi Özkök?.. Ret. Sayın Nahit Men
teşe!. Kabul. Sayın Birleri . Ret. Sayın E tem 
Güngör?.. Kabul. Sayın Haindi Celebi?.. Ret. Sa
yın Veli Gülkanl. Kabul. Sayın Osman Yılmaz 
KaraosmanoğluL Ret. Sayın Halil Ağar?.. Ka
bul. 

Adana ilinden devam ediyoruz efendim. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak, Siirt 

milletvekillerine kadar oylar tespit edildi.) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efen
dim. 

Oylama sırasındayız; vaktimiz saat 19.00'da 
bitiyor; bu işlemin tamamlanmasına kadar izni
nizi alacağım. 

Uzatılması hususunu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim, Siirt'ten devam edilecek
tir. 

(Siirt milletvekillerinden itibaren oyların tes
hiline devam olundu.) 

2 3 4 -
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'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?. 
«MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sayın 

Başkanımı, bir iddiam var.. 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim, 
Abdurrahman Unsal?.. 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — 

Ret. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Cesur. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Efendim, 
içtüzüğün 13 neü maddesinin 2 nci fıkrasında, 
oylamada önemli bir yanlışlık varsa, bunun kaa-
le alınması gereğini bildirmiş bulunmaktayım. 

Sayın Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, bü
tün yetkileriyle Millet Meclisi Başkanının Veki
li olmaktadır. Bu sebeple oya iştirak etmemesi 
Anayasanın 84 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmüdür. 

Bu husus kabul edilmediği takdirde, mesele
nin Başkanlık Divanınca ele alınmasını istiyo
rum. 

1. ••— İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Elbistan Termik Santralına dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından so
rusu ve Maliye Bakanı Deniz Bay kal'in yazdı ce
vabı. (7/161) 

15 . 2 . 1974 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulari'mın cevaplarının Sayın 

Maliye ve Enerji ve Tahiî Kaynaklar Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerini sygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

1. Elbistan Termik Santralimin yapımının 
gee ikamesinle kredi temin etme görüşmelerinin 
uzaması ne ölçüde tesir etmiştir? 

2. Kemdi dövizlerimizin bir kısmını yaban
cı bankalarda az faizle tutarken d ab a pahalı 

BAŞKAN — Bu husus halledilmiş, rey kul-. 
banabileceği hususu yerleşmiştir efendim. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Geçen defa 

istifa etmişti. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 

üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.)i 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyo

rum: 
Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hak

kında gensoru önergesinin gündeme alınması hu
susu, 201'e karşı 231 oyla redddunmuştur. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle bugünkü 
gündemde yer alan kanun teklif ve tasarlanan 
görüşmek üzere, 19 . 6 . 1974 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

(Kapanma saati : 19.13) 

.olduğunu sandığımız kredi ile temel yatırımla
ra girişmek politikasını nasıl -değerlendiriyor
sunuz ? 

3. Peşin para ile yatırım mallarını temin 
etmek olanaklarımızın tam olarak: kullanıldığı 
(görüşünde misiniz? 

4. Çok önemli smayi (tesislerinin gecikti
rilmeleri, onların ilerde çok daha pahalıya yap
tırılmaları sonucu yanımda bu tür tesislerin çık
tılarımdan mahrum bir ekonominin daha bü
yük zararlar görmesi olağan olmaız mı ? 

5. Elbistan projesindeki gecikmenin pro
je maliyetine tesiri ne olmuştur? 

6. 150 M W gücündeki santrallar (Tunçfoi-
ler, 4, 5 Seydişehir 1, 2 gilbi anahtar teslimi ola
rak. tek firmaya ihale edilmekte iken, 1 200 MW 
gücündeki ve çok özel bir dizayn gerektiren 
Afşin - El'bisltan Santrallinin parça parça, iha-
k-;i zaman, kaybına YO santralın emniyetle, gü-

VI. — iSORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI FORrLAR VE CEVAPLARI 
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verile ve koordine bir şekilde çalışmamasına se-
bebol'mayacak mıdır? 

tMilet Meclisi Başkanlığına 
(Gündemde yer alan 6/50, 6/51, 6/52 ve 6/53 

esas numaralı «özlü sorularımın cevaplandıril-
ımaısı bugüne kadar mümkün olmamıştır. Daha 
uzun süre de cevaplanmayacağı gerçeği karşı
sında ıbu sorularıma yazılı cevap verilmesini ri
ca öderim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Mustafa Parlar 

'T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . 6 . 1974 

IIAZMİİT : Dünya Bankası 
Grupu Kredileri ŞJb. 
Sayı : 56908/27794 

Konu. : Afşin - Elbistan Tıer-
mik Santralına ilişkin İstanbul 
Milletvekili Sayın Mustafa Par-
lar'nı yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 21 . 5 . 1974 tariıh ve 7/161/448/4747 

sayılı yazınız. 
Afşin - Elbistan entegre projesi ile ilgili 

olarak İstanbul Milletvekili Saıym Mustafa Par-
lar 'm yazılı soru önergesinde Bakanlığımızı il
gilendiren konular hakkındaki görüşümüz aşa
ğıda belirtilmiştir: 

1. Projenin toplam dış finansman gereği 
yaklaşık olarak 685 milyon dolar olarak tahmin 
'edilmektedir. Uygulayıcı kuruluşlar olan Tür
kiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşlet
meleri KıtrUmunun projenin finansmanı için 
[Bakanlığımıza başvurmaları üzerine bu konuda-
fei çalışmalara derhal başlanmıştır. 

Finanlsman çalışmalarında; ülkemiz çıkarla
rına en uygun, -elverişli şartlarla krediler sağ
lanması gayretleri yanında, projenin gerçekleş
tirilmesinde herhangi bir gecikmeye meydan ve
rilmemesine özel bir dikkat ve itina gösterilmiş
tir. 

Nitekim, bu almaçla; uygulayıcı kuruluşla
rın, projenin en önemli kısımları için, kredi mü
zakerelerinin sonuçlanın asından, önce uluslar

arası ihaleye çıkmaları ve teklifler almaları sağ
lanmıştır. 

Öte yandan; TEK ve TKİ'nin yıllık yatırım 
ve finansman programlarının hazırlanması sıra
sında, Afşin - Elbistan - projesinin gerektirdi
ği giderler göz önünde tutulmuştur. 

Bu durumdan da anlaşılacağı gibi; kredi 
gür üşmelerinin, Elbistan Termik Santralının ya
pılımın geciktirici bir etkisi olmaıımştır. 

2. Sayın Pat'lar'm sorusunun ikinci ve 
üçüncü kısımları birbiri ile ilişkisi olduğundan 
'bunlar beraberce mütalâa edilmek sıuretiyle ce
vaplandırılmaktadır. 

Bilindiği -gibi, ülkemizin iktisadî ve sosyal 
kalkınması için; millî, güçlü, sürekli ve yaygın 
bir sanayileşmenin gerçekleştirilmesi anahedeftir. 

1>U hedefe varılabilmesi için büyük çapta 
yajtırımılara girişilmesi gereklinekitedir. Nitekim, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 2S1 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımı yapılması öngö
rülmüştür; bumun % 45,4'ü sanayi sektörüne 
ayrılacaktır. Toplam yurt içi tasarrufların gay-
risaifi millî hasıla içindeki payı yükselme gös
termekle beraber, Türkiye'de yüksek bir büyü
me hızını gerçekleştirecek çapta yatırımı bes
lemeye yeterli iç tasarruf düzeyine henüz ula-
şiilmaimıştır. Bu nedenle, Üçüncü Plan dönemin
de toplam yatırımların % 3,-6'-sının dış tasar
ruflarla karşılanması öngörülmüştür. 

Böylece, dış kaynaklara bağlılığın sona. er
dirilmesi temel amaç almakla beraber, bir kı
sım, projelerimizin dış giderlerinin kredilerle 
karşılanma yoluna gidilmesinin nedenlerinden 
biri tasarruf açığının karşılanmasıdır. 

Dış borçluluğumuzu oluşturan krediler, ge
nellikle, uzun vadeli, ödemesiz devreli ve dü
şük faizli kalkınma kredileridir. 

Bunun yanında; Elbistan projesinde de ya
pıldığı gibi, dış giderlerinin kredilerle karşı
lanması öngörülen projeler için uktslararası iha
lelerde teklifler peşin para esasına göre isten
mektedir. 

Öte yandan; döviz rezervlerimizin; ekono-
üiimizdeki büyüme ile orantılı olarak artmaMa 
olan ithalât ihtiyacımızı belli bir süre için kar
şılayabilecek güvenceli bir düzeyde tutulması 
genelimi ektedir. Bu açıdan, Bakanlığımız dünya 
petrol bunalımımın, ödemeler dengemiz üzerin-
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•deki dolaylı ve dolaysız olumsuz etkilerini dik
katle ve yakından izlemek durumundadır. 

Kaldı ki, bir kısım projelerimizin önemli 
miktarlara varan dış giderleri kendi kaynakla
rımızdan karşılanınaktadır. 

'Büstün bunların ötesinde; tüm yatırımların 
dış 'giderlerinin kendi döviz kaynaklarımızla 
(karşılanması, iç finansman olanaklarının zor
lanması sonucu doğurmakta, başka bir deyimle 
Türk lirası karşılıklarının ekonomi üzerinde 
'enflasyonist bir baskı yapmadan sağlanması 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Butlunla beraber; Hükümet Programında da 
(belirtilmiş olduğu gibi; döviz rezervlerimizdeki 
'artıştan yurt kalkınmasında en iyi şekilde ya
rarlanma olanı a ki arının geliştirilmesi üzerinde
ki ^çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Deniz Baykal 

Maliye Bakanı 

2. — 'Buma Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
14 Ekini 1973'ten sonra zam gören maddelere 
dair Sanayi ve Teknoloji ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlarından sorusu ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdi'dkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı. (7/77) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Sanayi ve Teknoloji ve 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususumda emirle
rinizi arz ederini. 

Saygılarımla. 
• 6 . 3 . 1974 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Turgut 

1. 14 Ekim 1973 tarihinden 28 Şubat 1974 
tarilhine kadar geçen zaman içinde: 

a) Çimento sanayiine bağlı Devlet fabrika
larından toplam 100 tonun üzerinde çimento 
alan şahıs ve şirketlerin isimleri nedir? (Bun
ların kimler olduğu, hangi tarihlerde ve ne 
miktar çimento aldıkları listeler halinde verile
cek.) 

b) Şe'ker Fabrikaları Anonim Ortaklığı ve 
ona bağlı fabrikalardan şeker alan şahıs ve şir
ketlerin isimleri nedir? (Bunların kimler oldu
ğu, hangi tarihlerde, ne miktar \re ne cins şe
ker aldıkları listeler halinde verilecek) 

18 . 6 . 1974 O : 1 

e) Karabük Demir - Çelik Fabrikaları ile 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarından, demir -
çelik mamulü alan şahıs ve şirketlerin isimleri 
nedir? (Bunların kimler olduğu, hangi tarihler
de, ne miktar ve ne cins mamul aldıkları lis
teler halinde ve fiyatları ile 'birlikte verile
cek.) 

d) Scka'dan kâğıt alan şahıs ve şirketlerin 
isimleri nedir? (Bunların kimler olduğu, hangi 
tarihlerde, ne miktar, ne cins ve hangi fiyattan 
mal aldıkları listeler halinde verilecek.) 

e) Sümerbankın zam gören tekstil mamul
lerinden toplam 20 000 TL. dan fazla mal alan 
şahıs ve şirketlerin isimleri nedir? (Bunların 
kimler olduğu, hangi tarihlerde ve ne değerde 
mal aldığı listeler halinde verilecek.) 

f) Petrol ve petrolle alâkalı bütün mamul
lerden almış olan şahıs ve şirketlerin isimleri 
nedir? (Petro - Kimya mamulleri kimlere, ne 
miktar ve toplam ne değerde satılmıştır? (Bun
lar da isim, miktar ve para değeri olarak liste
ler halinde verilecek.) 

2. Çenmıento, şeker demir - eclik mamul
leri, kâğıt, tekstil mamulleri ve petrolle alâkalı 
mamullere yapılan zamlardan sonra, bu mamul
lerden vatandaşın ve şirketlerin ellerinde buhı-
nam miktarlar tespit edilmiştir. Bu tespite göre: 

a) Kimlerin elinde, nerede ve ne miktar çi
mento tespit edilmiştir? (Listeler halinde veri
lecek.) 

ib) Kimlerin elinde, nerede ve ne miktar 
ve ne cins şeker tespit edilmiştir? Şeker fabri
kalarında ne kadar stok vardır 1973 - 1974 
yılı şeker istihsali ne kadardır? 1974 yılında 
şeker ithalâtı yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne 
kadar yapılacaktır? (Listeler halinde verile
cek.)1 

c) Karalbük ve Ereğli Demir - Çelik ma-
'mullerinden kimlerin elinde ne miktar, ne cins, 
nerede ve ne değerde mal tespit edilmiştir? 
(Listeler halinde verilecek.) 

d) Kimlerin elinde, nerede ve ne miktar ve 
ne değerde kâğıt tespit edilmiştir? (Listeler ha
linde verilecek.) 

e) Sümerbankın zam gören tekstil mamui-
j leritıden de piyasada mevcudolanlarm tespiti 

yapılmış mııdır? Yapilmışsa kimleerin elinde ve 
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ne değerde mal tespit edilmiştir? Siiımerbankın 
kendi tekstil stoklarının değeri nedir? Sünıer-
ibankm aylık tekstil istihsalinin para olarak de
ğeri nedir? (Listeler halinde verilecek) 

f) Petrol ve petrolle allâkalı mamuller için 
ide tespit yapılmış ididir? Yapılmışisa kimlerde 
ne miktar, ne cins ve ne değende marnıul tes
pit edilmiştir? Aynı sual Peitro - Kimya mamul-
leri içinde caridir. (Listeler halinde verilecek.) 

3. 14 Ekim 1973 tarihinden 28 Şubat 1974 
tarihine kadar geçen zaman içimde: 

a) Çimento sanayiine bağlı çimento .fabri
kalarının istihsalleri nedir? Bugünkü, yani 28 
ıŞnba't 1974 tarihinde, stoklar ne kadardır? Bu 
istihsallere İlâve olarak dalha önceki aylardan 
ötofc devrolmuş mu'dur? Olmazsa bunun mikta
rı nedir? 

b) Şeker fabrikalarının toplam istihsali 
ne kadardır? Bugünkü sltokları nedir? İstihsale 
daha önceki aylanda ilâve edilen stok ne kadar
dır? 

c) Karabük Demir - Çelik Fabrikaları ile 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalararm istihsali 
nedir? Oinis, miktar ve değer olarak nedir? Bu
gün ellerindeki stok nedir? Bu devredeki is-
itiihsale daiha Önceki aylardan ilâve edilen stok 
var mıdır? Varsa miktar, cins ve değeri ne
dir? 

d) SEKA'nm istihsali nedir? Bugün elin
de stok var mıdır? Varsa nedir? Bu devredeki 
istihsale daha önceki aylardan ilâve edilen stok 
var mıdır? Varsa ne kadardır? 

1. Not : Yazılı soru cevabına ekli dosyalar 
çokluğu sebebiyle ryayınlanmaynıştır. Kanunlar 
Müdürlüğündeki asıl dosyadadır. (7/77) 

2. Bu soru cevabının 1 nci kısmı 18.4.1974 
Tarih 68 nci Birleşimde yayınlanmıştır. 

3. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Televizyonu inşaatına ilişkin sorusu ve 
Turizm ve Tanıtma Bakam Orhan Birgit'in ya
zdı cevabı (7/150) 

T. C. 
iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ISanayi Dairesi Reisliği 13 . 6 .1974 
iSayı : 17549 

: Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
i!2 . 3 . 1974 ıgühı ve 7/77 - 532/5465 sayılı 

yazınız. 
' 5 . 4 . 1974 gün ve 7/77 - 532/5465 sayılı 

yazımız. 
13 .4 . 1974 gün ve 10835 sayılı yazımız. 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un Ba
kanlığımızca cevaplandırılmasını istediği se
ralardan Sümerbamk, Ereğli Deımir ve Çelik 
Fabrikaları T.A.Ş., SEKA ve Türkiye ^etmir 
ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlükleri 
ile iljgili elanlar ilişikte sunul maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. İverim Değru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruinmn Sayın Turizm ve Ta

nıtma Bakamı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereken işlemin yapılmasını 
rica ederim. 

İSaygılarıımla. 
26 .4 .1974 

Kars Milletvekili 
Yasin Beızikurt 

iSloru s 
Televizyon artık lüks olmaktan çıkmış en 

zaruri ve medeni ihtiyaç haline igelimiştir. Bu 
nedenle ıhudut illerimiz televizyon alıcıları va
sıtasıyla yabancı istasyonların yayınlarını ta
kip etme zorunluğu ile karşı karşıyadır. Dev
letimizin kendi vatandaşlarını yaibanıcı • ülkeye 
imuhtac bir duruma sokması ve yabancı pro
pagandaya maraz bırakması düşünülemez. İsa
betli bir kararla sınır illerimizde ve özellikle 
Kansta da televizyon verici istasyonunun te
meli atılarak inşaatına başlanmıştır. 

Cıımlhuriyetin 50 nci Kuruluş Yıklönümün-
ide faaliyete başlaması beklenirken maalesef 
bugüne kadar yayma ba>şlayamaimışitır. Şu an
da Kars ve kaizalan Rus televizyon-yayınlarını 
izlemektedir. Bunun doğuracağı sakınca ve 
halk üzerinde bırakacağı rab ezikliği . izalhftan 
varestedir Bu sebeple : 
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Kars Televizyon İstasyonu İnşaatının ta-
mamlanmaımasının sebebi nedir? Sorumluları 
var mıdır? Varsa ne gibi işlem yapılmıştır? 

Kars halkı kendi istasyonunun yayınlarını 
ne zaman izleyebilecektir. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 15 . 6 . 1974 

'özel Kalem Müdürlüğü 
'Sayı : 1119 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 .5 .1974 gün ve 7/150 - 843/7628 
sayılı, 28 . 5 .1974 gün- ve 7/150 - 843 - 7628 sa
yılı yazılan. 

Kars Mil'leitveikili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Televizyon İstasyonu inşaatına ilişildin soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Kars TV. Verici istasyonu inşaatı, proje
sinin teknolojik özelliği sebebiyle özel teçhizat 
kullanılmasına ve özel inşaat sistemlerinin uy
gulanmasına gerelk göstermektedir. Cferefc bu 
durum -gerekse inşaat mahallinin iklim ve ik
lime ibağlı ulaşım şartlarının ağırlığı, geçerli 
ımevzuat muvacehesinde inşaatın • ikmal tari-
(hinide en büyük etken olmaktadır. 

İnşaatın ikmali ve TV Verici İstasyonunun 
1975 yılında faaliyete geçmesini temin bakı
mından gereMi çalışmalar yapılmış ve tedbir
lerin alınması yoluna gidilmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Orhan Birigit 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar kurulan 
anonim şirketler ile istihsal, satış ve kalkınma 
kooperatiflerine ilişkin sorusu ve Ticaret Baka
nı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/168) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki siorularıimm 'Ticareit Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü-
Isaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

3 . 5 . 1 9 7 4 
İstanbul Milleitvekili 

ISadettin Bilgiç 

1. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilânından 
bugüne kadar kurulmuş anonim şirketlerin; 

a); Memleketimizdeki kuruluş yerlerinin, 
b) Kuruluş ve 'bugünkü sermayelerinin, 

c) Kuruluş ve bugünkü ortak sayılarının, 
d) İnfisah eıtmiş olanlar varsa infisah ta

rihlerinin 'bildirilmesini; 
2. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilânından 

bugüne kadar kurulmuş istihsal ve satış koope
ratifleri ile kooperatifler birliklerinin; 

a)' Memleketimizdeki kuruluş yerlerinin, 
Ib) Kuruluş ve bugünkü sermayelerinin, 
c) Kuruluş ve bugünkü ortak sayılarının, 
ld)! İnfisah etmiş olanlar varsa, infisah ta

rihinin ve sebeplerinin bildirilmesini, 
3. Kalkınma kooperatiflerinin; 
a) Memleketimizdeki kuruluş yerlerinin, 
b) Kuruluş ve bugünkü sermayelerinin, 
c) Kuruluş ve bugünkü ortak sayılarının, 
d) İnfisah etmiş olanlar varsa, infisah ta

rih ve sebeplerinin bildirilmesi. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 1,1 . 6 . 1974 
Dosya No. : 14 (01112.0) 

12748 
Konu : Şirketler yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 5 . 1974 günlü ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/168-881/7801 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in yazı

lı soru önergesi ile cevaplandırılmasını istediği 
hususları kapsayan ilgide kayıtlı yazınızdaki 
Bakanlığımızla alâkalı sorular aşağıda cevap
landırılmıştır. 

1. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilânından 
'bugüne kad'ar kurulmuş anonim şirketlerin 
memleketimizdeki kuruluş yerleri ile kuruluş ve 
bugünkü sermayeleri, (1973 yılı sonu itibariyle) 
ilişikte takdim olunan listelerde gösterilmiştir. 

2. Anonim şirketlerin kuruluşdaki ve bu
günkü ortak sayılarının ne kadar olduğu husu
sunda Bakanlığımızda istatistik bilgi mevcut de
ğildir. Esasen anılan şirketlerin kuruluşlarını 
müteakip ortakları arasında vukubulan değişik-
liklenle ilgili işlemler Bakanlığımıza intikal et
mediğinden ortak sayılarının tespitine imkân 
bulunmamaktadır. 

3. infisah eden anonim şirketlerin işlemle
ri, tasfiye memurları veya iflâs halinde icra dai
relerince yürütülmekte ve bu husustaki karar
lar bazı şirket yöneticilerince Bakanlığımıza 
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'bildirilmemekte veya zamanında duyurulmamak
tadır. 

Bu itibarla, infisah eden anonim şirketlerin, 
infisah tarihleri ile infisah sebeplerini gösterir 
istatistik bilgiler tanzim olunamamaktadır. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
•Fehim Adak 

iTiearet Bakanı 

19731 yılmnjai kfaldia'r teuırtujllaja1 aniomlim şlrfkteMlstr 

Kuruluş 
Yıllar Adet sermayeleri 

,194.3 
1944 
1945 
19,46 
1947 
li948> 
1949 
19150 
1951 
1962 
«1963 
1954 
1965 
1956 
0J967 
1195)8 
1959 
H96Ö 
19İB1 
19162 
1963 
1964 
1965 
119160 
1967 
1968 
1969 
19)70 
1971 
1972 
1973 

171 
911 
45 
23 
31 
28 
27 
m 
27 
50 
49 
71 
80 
87 
82 
6i6 
64 
78 
69 
30 
61 
59 
mi 

123! 
143 
1177 
290 
245 
224 
349 
515 

'62 300 «00 
69 965 OOO 
29 609 000 

146 280 00O 
24 630 000 
75 975 000 
38 961 000 
44 890 000 
38 961 000 

149 990 000 
268 642 OOOi 
374 608 000 
255 120 OOÖ 
200 154 000 
i245 625 000 
128 000 000 
156 940 000 
306 027 OOÖ 
192 810 000 
79 829 OOÖ 

182 059 000 
141 260 000 
398 988 000 
418 072 000 
551 452 000 
932 077 OOO 
885 590 000 

1 <0Ü3 9117 000 
869 065 000 

1 704 806 000 
12 560 561 500 

3419 12 719 754 500 
Anonim şirketlerin 1973 yılı sonu itibariyle 

sermayeleri toplamı 19 044 750 OOO TL. dir. 
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Anonim şirketlerin iler itibariyle dağılımı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrii 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik; 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Eılâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
içel 
tstanlbul 
İzmir 

78 

11 

4 
355 
20 

1 
11 
26 
5 
1 

10 
6 

56 
7 

o o 

25 
4 
8 

14 
4 
7 

38 
22 

o o 
4 

20 
15 
38 

2 034 
281 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
ıKonya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
K. Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Bize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
(Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Toplam : 

1 
6 

41 
3 
4 

20 
45 
22 
10 
22 

5 
2 
5 

4 
10 

2 
1 

22 
17 

1 
6 
7 
5 

12 

1 
6 
1 
7 

14 

3 4)19 

5. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
filersin (Belediyesinin Ata§ Rafinerisi aleyhine 
açmış olduğu davaya iUşkin »sorusu ve Maliye 
Bahanı Deniz fîaykal'm yazılı cevabı (7/176) 
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17 . 5 . 1074 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Maliye Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve talep ederim. 

İçel Milletvekili 
Rasim Gürsıoy 

ISoru 1. — Mersin Belediyesi, Ataş Rafineri
si aleyhine Danıştay nezdinde İstihlak Vergisi 
(konusunda 'bir alacak davası açmış idi. 

ISoru 2. — Bu dava için, Belediye, Ankara Ba
rosu Avukatlarından Şevket Çizmeli (Çizmeci) 
adında hir Avukatı vekil olarak 'bu davada gö
revlendirmiştir. 

13. — Belediye, Şevket Çizmeli (Çizmeci) dı
şında Ibaşka bir Avukata resmen vekâlet vermiş 
midir? Yoksa Şevket Çizmeli (Çizmeci) Belediye
den aldığı vekâletnameye istinaden başka bir 
Avukatı bu davaya iştirak ettirmiş midir? 

4. — Belediye Ataş Rafinerinden ne miktar 
paraya hüküm almıştır? ve Avukatlık Şevket 
Çizmeli (Çizmeci) ücret olarak bu davalardan 
itaptan ne miktar para almıştır? Aldığı parala
rın beyannamesini tam olarak hangi tarihte Ma
liyeye vermiştir? Gelir Vergisi olarak ne öden
miştir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 11 . 6 . 1974 

Gel : Eonöz. 2480609 - 33 - 40/33492 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 5 . 1974 tarih ve 7/176, 948/8388 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Rasim Gürsoy tara
fından verilmiş olan 17 . 5 . 1974 tarihli yazılı 
soru önergesinde ismi geçen avukat Şevket Çiz
meli (Çizmeci) nin Mersin Belediyesi vekili ola
rak Ataş Rafinerisi aleyhine Danıştay nezdin
de açmış olduğu davadan aldığı ücreti vekâleti 
Gelir Vergisi beyannamesine dalhil edip etmedi
ğinin incelenmesi görevi Gelirler Kontrolörleri
ne verilmiştir. Yapılacak vergi incelemesi sonun
da Vergi kanunlarına aykırı bir durum tespit 
edildiği takdirde gereğinin yerine getirileceği 
tafbiîdir. 

(Soru önergesinde belirtilen diğer hususlar 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili bulunduğundan yazı
ları ve eki soru önergesi adı geçen Bakanlığa 
intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Deniz Baykal 

Maliye Bakanı 
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Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 arkadaşının, eğitim politikasındaki tutumu dolayısıyla 
Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ hakkında gensoru açılmasına dair önergesine verilen 

oyların sonucu 
(Reddedilmiştir.) 

ADANA j 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaioğlu 
Alparsilan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çere el 
İbrahim Elmalı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necdet Evliya gül 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
İ.Haıkkı Köylüoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurralhiım Erdem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 432 

Kabul edenler : 201 
Reddedenler : 231 
Çekinserler : 0 

Oya fcatdlmıayanlar : 16 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
m 

Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
•Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
K. Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytelkin 
Cihat Bilgehaın 
İbrahim B ehram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
| Abiclin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

Ahmet Türkel 1 
ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
; Sami Arslan 
! Fuat Avcı 

Rıza Gençoğlu 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarlioğılü 
Mahmut Kepolluı 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Güllkan 

ELÂZIĞ 
i Raslim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasfan öinMi 
Rıfkı Danışman 
Gııyasettıin Kaıraca 
İsmail Halklkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etıhem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özıkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettioı Erkımen 
İ. Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
ı Ali İhsan Balım 

Mustafa Cesur 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
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Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
AM Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yasin Bozfcuılt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdü Keslkin 
Sabri Keskini 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu] 
Turbanı Feyzlioğlu | 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe ( 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
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KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necini özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

AFYON KARAMSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
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MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHlft 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Tararaoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA. 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idris Arılkam 
Mehmıet Nehil Oktay 

Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Cemin 
Mustafa îmirzalıoğkı 
M. Rauf Kaodemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Fertiha Fatma öztürlkt 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 

I SİNOtf 
I Mustafa Kaptan 

SİVAS 
I Vahit Bozatl* 

TEKİRDAĞ 
I Halil Başol 
I Niıhan Ilgünı 

TOKAT 
I FeyzuUalh Değerli 
[ Ali Şevki Erek 

TRABZON 
j Ömer Çakıroğlu 
I Ekrem Dikmem 
I Mehmet özgür 

URFA 
I Mehmet Aksoy 
I Mehmet Celâl Bucak 
I Neemettin Cevheri 
I Mustafa Kılıç 

UŞAK 
I Orhan Dengiz 

VAN 
I ihsan Bedirhanoğlu 
I M'usıllı Görentaş 
j Kinyas Kartal 
I Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
I ihsan Arslan 
I Ali Fuat Eyüpoğlu 
I Mustafa AsriÜnsür 

ZONGULDAK 
I Ahmet Nıihat Akın 
I Fevzi Fırat 
I Orhan Göncüoğlu 

Yusuf Ziiya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelük 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadii Erdem 

AYDINI 
İsa Aythan 
M. Şükrü Koç 

Selçuik îmamoğllu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıddıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâleıttin Gökakm 
M. Necatli Kalaycıoğılu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

[Reddedenler] 
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BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Neoatıi Cebe 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazemcir 
H. Oelâletin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Krçeliik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recıaıi JÛsfeıenıderoğlu 
Haüiit Kahraman 
Bahattdın Karafcoç 
Mahmult Uıyanıik 

EDİRNB 
İlhan Işık 
Cevat Sıayın 

ELÂZIĞ 
AtâM Atülâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orlhan Sememoğllu 

ERZİNCAN 
Hasan Çefânkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal f 
Zelkâd Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğllu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çülesda 
Hasan Vamik Teklin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Milkâil Hiçin 

HATAY 
ıSalbri İnce 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral MavioğlU 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basıri Âjkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Bdıngilt 

İ t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
A. Kölksaloğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Öilçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özake 
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A. Doğan öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşikun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru 
Kema'l Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabrı Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargiil 
Cemal Cebeci 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akailın. 
Melhmet Dedeoğlu 

KHtŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbraihıim Akdoğan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 

İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseytin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstundağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

- MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 

B Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haandi Çelebi 

I
Tekin Heri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Metodun Ekşi 

i Ferda Güley 
RİZE 

I O. Y. Karaoısmanoğlu 
Sami Kumibasar 
Slıdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 
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SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yailçın Oğuz 
Tevfiilk Mkret övet • 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arakan 
N. Nazif Ansilaın 
Ahmet Duraikogllu 
Ekrem Kangal 
Melhmet İhsan Karaçam 

AĞRI 
Mir Bahattım Yardımcı 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 

BURSA 
Emin Acaır j 

Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timim, 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
İsmail HaJkıkı Birler 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Oya Kaüh 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin İneioğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

KARS 
Kemal Güven (Balkan) 
'(D1 

Âdil Aid Oinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şen'er 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URPA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 

nayanlar] 

KOCAELİ 
Turan Güneş (B.) 

KONYA 
Mustafa Kuibilây İmer 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUŞ 
Kasım Emro 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

İ 
1 

Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 

İlhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Zekâi Altmay 
Kemal Anadofl. 
Bülent Eeevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

ORDU 

Mehmet Said Erbil 

(D 
Mustafa Kemal Gönül 

ZONGULDAK 

Sadılk Tefcin Müftüoğlu 
(D 

Yekûn 

-.#>.. > > » ^ < 

- 245 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NÖİ BİRLEŞİM 

18 . 6 . 1974 mı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 

'9 arkadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu do-
layısıyle Millî Eğitim, Bakanı Mustafa Üstün-
-dağ hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Gensoru açılmasına dair önergesi. (11/1) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
1 asıl üyelik için yapılacak ıseçiıme dair Ana
yasa ve Adalet 'komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday üstesi 
(3/173) >(lS. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 

29 . 5 . 1974) 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. —• Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı
na Grup Başkanvefciıli Siirt Milletvekili) M. Ne-
bil Oktay ille Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlaanıak ve hay
vancılıkla geçineni yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekii kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nei, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
•önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan±ı, 

nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ümsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen^ 
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olaniların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair! 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletveküi Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi [komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

(*) İçtüzüğün 96 nc% maddesi uyannca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayralan ümaan kadrolarına 
dıair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/4.1) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

18. — Kastamonu Milletvekili1 Mehdi Kes-
Mn'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

21. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıe'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bıakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy işleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,. 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili T asin Bozkurt'un,. 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm,. 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv'ün,. 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm,, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 

34. — İçel Milletvekili Eaısinı Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un,. 
İçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletveifeili Mehdi Kes-
kin"in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

38. — Kastamonu Milletvekilli Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabdî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 



40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkim Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

42. — Denizli Milleltıvekiü Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetin 50 ncd yılı münasebetiyle İstan
bul'da dilkıilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözılü soru önergesi. (6/78) 

43. •— İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenteniın haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerime ilişkin Dışişle
r i Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kuru üzün fiyatlarına ilişkim Köy Işıleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

45. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerime 
iliişkim Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
s i (6/82) 

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ana Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'mm, Devlet dairelerimde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baba
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRİT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü ssoru önergesi (6/87) 

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
(kemelerinideki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larmın nakline ilişkin Başbakandan sözlü, so
ru önergesi (6/89) 

54. — İçeû. Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, hekimlerin rotasyonuna ilişkin' Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve îmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/916) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

62. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakamların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/100) 



65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
um, İçişleri Balkanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
(kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru-
ınra şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meteoroloji G-enel Müdürünün yerinden 
(alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Balkanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
fTıan'm, haşhaş 'ekicilerinin durumlarına iliş
iklin Başbakandan sözlü ısoru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye-
mieMik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ay te
lkindin, ilçe ımüftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önengesd (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kün'in, Kastamıonu'ıda bir fakülte açılmasına 
ilişiktin Müllî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Ömergesi (6/109) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türlk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/111) 

75. •— Ordu Milletvekili Senaİ Yazıcı'nın, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

76. —,Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
İlişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
iı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğittim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
'CumJhuriyet Halik Partisine yeni giren milletve-
Ikillllerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/İJİ9> 

80. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, Tunceli Öğnetmien 'Okulunda ınueydana 
ıgellen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim 
Bakanın'dan sözlü soru önergesi (6/120) 

181. — Ankara Milletveikili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/12(1) 

ı82. — Artvin Milletvekili Etenem Sadi Er
demin, Çorun nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

ı83. — Kans Milletvekili Gemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1123) 

84. — Salkarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm.' 
in, 19(18 sayılı Kanun hükümlerine ©öne ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önengesi (6/124) 

ı85. —• Çanakkale Milletviekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1125) 

ı86. —• Kocaeli MilletvıeMlli Safari Yafaşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

87. — Giresun Milietvıeıkiıli Orhan Yıl-
maz'm, Giresun - Aksu'da meydana gelen fa-
ıcıiaya iliişikin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'ün, İstanlbul Festivali! için Fınansalda yaptı-



rılan afişe ilişisin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

7 
K.ANUN TASARİSİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — Vatansızdık haüeraınin sayısının 
azaltılmasına dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/85) (S. Sayısı : 60) (.Dağıtma tarihi : 
10 . 6 .1974) 

X 2. — Ad ve Soyadlarını n Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözfeşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 .1974) 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

4. — 854 sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta-
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I sarısı ve Sağbk ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 

I (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

5. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; İstanbul MilletvekiM Engin Unsal'in, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 
de<Vştirilmesinc dair kamın teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşlıer ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1974) 

! X 6. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec-

i lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tari-

! hi : 12 . 6 .1974) 

(M. Meclsa 97 neti Birleşim gündemi) 




