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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısı için yapılan yoklama 
sonucuna göre Millet Meclisi Genel Kurulunda da 
çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından oturuma saat 
16.08*de son verildi. 

İkinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından: 

18 Mayıs 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.05te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Memduh Eksi Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

(Nö, : 63 
U. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 5 . 1978 Perşembe 

Teklifler 
1. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nün» 

Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair kanun tek-
lîfi. (2/593) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Tralbzon Milletvekili AdUl Ali Cine! ile Zon
guldak Milletvekili Ahmet Giiltekin Kızıhşık'ın, 
15.5.1974 tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyettin 50 nci Yılı 
Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Ka
nunun 15 nci maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/594) (Milli Savunma ve 
Adalet komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkin

lik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısının, «İçtüzüğün 89 ncu mad
desi uyarınca geri alınan» tümü hakkında Plan Ko
misyonu raporu. (1/97) (S. Sayısı : 66, 66'ya 1 nci ek) 

2. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İster ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semllh EryıMız'ın, 5.1.1961 tarihli 
ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Dışişleri ve Mili Eğitim komisyonları raporları. 
(2/394) (S. Sayısı : 105) 

4. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı TRT 
(Kanununun 29.2.1972 tarih ve 1968 sayılı Kanunla 
değiştirilen 47 ndi maddesinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bir geçidi madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. Sayı
sı : 108) 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı ; 109) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy^un, orta 

dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından Sözlü soru 
önergesi. (6/84) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, anar
şik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin baş
ka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/85) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdüriüpnde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler 'Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/86) 

4. — İstanbul Milletvekili Turan KoÇal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

5. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli Okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı iddi
alarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/88) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet BuManh'nın, Baş
bakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi. (6/89) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

Kırıkkale Beled'iyesindek'i toplu iş Sözleşmesi uygula
masına ilişkin Yerel Yönetim Bakanından yazdı soru 
önergesi. (7/246) 

— 50 — 



M. Meclisi B : 147 18 . 5 . 1978 O : 1 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğhı'nun, 
Sanyahşi Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/247) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğhı'nun, 
TÜS - DER adlı Derneğe Bakanlık bütçesinden öde
me yapıldığı iddiasına İlişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım. Bakanından yazılı soru önergesi. (7/248) 

4. — Ankara MiHetvekfli Mustafa BasoğhTnun, 
Sıtma Eradikasyomı başkanlıklarında çalışan işçilere 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazın 
soru önergesi. (7/249) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs gös-

BASKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «burada» demek suretiyle, Genel Kurul salo
nunda bulunduklarını belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonunda Genel Kurul salonunda görüşme-

terüeri konusunda Anayasanın 88 nci, MüUet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 neti maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

2. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisli İçtüzüğünün 1102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

3. — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuz-
han Astiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yıba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, MiMet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/218) 

ler için yeterli çoğunluğumuzun bulunduğunu sapta
dık. Sonradan gelen arkadaşlarımız lütfen birer tez
kere göndersinler. 

Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelere gündem dışı 
söz vereceğimi vaad etmiştim, ancak bugünkü günde
min özelliği ve yüklülüğü nedeniyle sayın arkadaşla
rıma gündem dışı söz verme olanağından yoksunum. 
Bu nedenle kendilerinden özür dilerim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİYAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztoııuı (Adana), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 147 nci Birleşimini açıyorum. 

UI. — YOKLAMA 
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IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan 
Türkes ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bugünkü sunuşlar uzun 
süreceğinden, görüşmeler sırasında güridemiınîzin oyla
ması yapılacak işler kısmında yer alan 74 sıra sayılı, 
13 Temmuz 1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfa
zı Hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile geçici 7 nci 
maddeye bir fıkra ve bir geçici madde eklenmesine 

dair kanun tasarısının açık oylamasının yapılması hu
susunda onayınızı almak zorundayım. 

Bu hususu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde aldığınız 
karar uyarınca, açık oylamayı yapacağımız kutu ev
velâ sıralar arasında dolaştırılmak, daha sonra kür
süye konulmak suretiyle sürdürülecektir. 

Kupaları dolaştırın. 

Sayın arkadaşlarım, basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri beyaz bir kâğıda isim, soy
adı ve seçim çevresini yazdıktan sonra kabul, ret ve
ya çekinser biçimindeki oylama şeklini oy pusulası 
üzerine yazarak imzalamak suretiyle de oylarını kul
lanabilirler. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Uluslararası Çalışma Örgütünün, Cenevre'de 
yapılacak 64 ncü Dönem Genel Konferansında ül
kemizi temsil edecek heyete Samsun Milletvekili 
1. Etem Ezgü'nün katılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi. (3/336) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlanm, bir Başba
kanlık tezkeresi vardır, okutup onayınızı alacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun 7 - 28 Ha
ziran 1978 tarihleri arasında Cenevre'de yapılacak 
64 ncü Dönem Genel Konferansına, Hükümetimiz, 
işverenleri ve işçileri temsilen katılacak heyet hakkın

da Dışişleri Bakanlığından alman 16 , 5 . 1978 tarih
li ve UESG (UESD) 152.540/723 sayılı yazı ve eki
nin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Anılan Heyete İşçi Teknik Danışmanlığı göre
viyle katılan Samsun Milletvekili Etem Ezgii konu
sunda Anayasanın 78 nci maddesine göre gerekli ka
rarın gönderilmesini saygıyla izinlerine sunarım. 

Orhan Eyüboğlu 
Başbakan Vekili 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

BAŞKAN — Okunan Başbakanlık tezkeresini ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

B) DANIŞMA KURULU KARARLARI 

1. — Genel Kurul toplantı günlerinden Salı ve 
Perşembe günlerinin kanun, tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine, Çarşamba gününün de denetim konulu
larına ayrılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlanm, bir Danışma 
Kurulu önerisi vardır, okutacağım efendim: 

(1) 74 S. Sayılı basmayazı 16 . 5 . 1978 tarihli 
145 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 17 

Danışma Kurulu 16 . 5 . 1978 Salı günü saat 
14.00'te Siyasi Parti Grupu Başkanvekilleri (CHP) 
Hayrettin Uysal, (AP) İlhan Ersoy, (MSP) S. Arif 
Emre, (MHP) Faruk Demirtola'nın katılmasıyla top
lanmıştır. 

Danışma Kurulu gündeminde bulunan «Millet 
Meclisi Genel Kurulunun, kanun tasarı ve teklifleriy
le komisyonlardan gelen diğer işlere görüşme olanağı 
sağlayabilmek için İçtüzüğün 50 ve 55 nci maddeleri-
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ne göre gündemin düzenlenmesi ve çalışma gün ve 
saatlerinin saptanması» konusunda yapılan görüşmeler 
sonunda gruplar arasında görüş birMği sağlanamadı
ğından, yerleşmiş teamüle uygun olarak, ileri sürülen 
görüş ve önerilerin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına 
sunulması gerekmiştir. 

(AP), (MSP) ve (MHP Grupu Başkanvekillerinin 
somut bir önerisi olmamış ve (CHP) Grupu Başkan
vekillerinin önerisine de katılmamışlardır. 

Bu nedenle (CHP) Grupu Başkanvekilinin, aşağı
da yazılı önerisi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grupu Başkanvekili. AP Grupu BaşkanvekiK 
Hayrettin Uysal İlhan Ersoy 

(İmza) (İmzalamadı) 
MSP Grupu Başkanvekili MHP Grupu Başkanvekili 

S. Arif Emre Faruk Demirtola 
(İmzalamadı) (İmzalamadı) 

Öneri : Genel Kurul toplantı günlerinden Salı ve 
Perşembe günlerinin kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşmelerine, Çarşamba gününün denetim konularına 
ayrılması; sunuş, açık oylama ve seçimlerin hergün 
yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu konuda 
usul tartışması açmak zorunluğu doğdu; Sayın İlhan 
Ersoy'un istemi üzerine. 

Önerinin lehinde ve aleyhinde ikişer sayın üyeye 
söz vereceğim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Aleyhte söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ersoy, aleyhte. 
Lehte Sayın Aîtan Öymen, aleyhte Sayın Şener 

Batta». 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Önce Hayrettin 

Uysal lehte, sonra da ben lehte efendim. 
BAŞKAN — Lehte zatıaliniz de mi söz istiyorsu

nuz efendim?.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurunuz Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
İktidarın, dışarıda yaptığı kanunlara uyup uyma

dığı münakaşa götüren hizmetlerine karşılık, bunların 
yanı sıra bîr hukuk nizamı kurulmuş Tttrkiyemizde, 
hukuk devleti okluğunu iddia ettiğimiz Türkiye'de, 
kanunları yapmakla mükellef olan Büyük Millet Mec

lisinde hukuk nizamının çiğnenmek üzere olduğunu 
esefle görmekteyim. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

İSMET ATALAY (Kars) — Nerede?., 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Öğrenirsiniz efen

dim. 
Muhterem arkadaşlarım, filvaki Sayın Meclis 

Başkanının daveti üzerine geçtiğimiz salı günü, yani 
iki gün önce saat 14.00'te Başkanlık Toplantı Salo
nunda buluşulmuştur. 

İSMET ATALAY (Kars) — Tophuıılmıştır, top-
lanılmışur. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Buraya çıkın ko
nuşun efendim, buraya çıkın konuşun lütfen. 

İSMET ATALAY (Kars) — Konuşacağım. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, rica 

ediyorum. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Önleyiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; buyurunuz Sayın 
Ersoy, buyurun. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, konular uzun uzun görüşülmekte iken, saat 15'i 
10 geçe, yani Meclis toplantısından 10 dakika sonra 
yoklamada bulunmak zaruretini beyan ederek Sayın 
Meclis Başkanından izin atmış, buraya inmiş olmamı
za rağmen; dört tane grupu olan dört tane grupun 
temsilcisinin hazır bulunduğu Danışma Kurulunda, 
henüz hiçbir karar alınmamış iken, bazı teklifler üze
rinde, bazı önergeler, öneriler üzerinde görüşme ya
pılır iken, dört grupun üçünü bir tarafa iterek «imza 
etmedi» demek suretiyle bir tek grupun imzasıyla Da
nışma Kurulu önerisinin Yüce Mecfise getirilmesi, 
Türkiye tarihinde sanırım ki Uk defa eşine ender rast
lanan garip bir örnek olmuştur. Bu, Meclis zabıtları
na geçecektir; üzüntüm çok büyük değerli arkadaşlar. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri; CHP sıralarından 
gürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Demirel'in hırsızlık 
dosyası gelince siz niye Meclise gelmediniz? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Saym Eken. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Eken, tah

min ediyorum sizi Meclis Başkanımız ikaz edecekler. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Eken. 
Siz buyurun efendim. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Sizi sadede davet 

edecekler, görüşme, dinleme usulüne uydurmaya çalı
şacaklar, bendeniz bir şey söylemiyorum. (CHP sıra
larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, İçtüzüğümüzü tek başına bir parti yapmadı. 
Yapıldığı anda burada grupları olan bütün partilerin 
oy birliği ile çıkarıldı bu İçtüzük. İçtüzüğümüzün ga
yet kesin hükümleri var. Demin; bir öneriymiş gibi, 
Danışma Kurulunun önerisiymiş gibi getirilen, haddi 
zatında öneri olmasına maddeten imkân olmayan ya
zıda dahi açıkça belirtildiği üzere; İçtüzüğümüzün 
50 nci maddesine göre Danışma Kurulunun teklifi ve 
Genel Kurulun onayı ile 5 ve 6 ncı kısımların her biri 
için haftanın belli bir günü belli edilebilir. 3 ve 4 ncü 
kısımlardaki seçimler ve oylamalar için de haftanm 
belli bir günü ayrılalbiliır hükmü bulunmasına rağmen, 
Danışma Kuruluma katılmış olan Adalet Partisinin 
temsilcisi olarak bendeniz, Mi l i Selâmet Partisi tem
silcisi arkadaşım ile Milliyetçi Hareket Partisi tem
silcisi arkadaşım; eldeki kanunlasın hepsinin çıkarıl
ması için sizlere yardımcı olacağımızı beyan etmiş
ler ve Saiyın Meclîs Baışkaımıınıın huzuranjdian - Yanhı-
şnm va«a, hatam varsa lütfedip düzeltsinler - bu ko
nuda görüş biriliğinle Varılmışken; Cumhuriyet Halk 
Partisi temsilcisi arkadaşım sadece ve sadece Danışı
ma Kurulunun şu ve şu günlerde şu işleri, bu günde 
de bu işleri görüşmek üzere bir program yapmasını 
ileriye sürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu bunu ya
par veya yapmayalbilr. Hiçbir zamıan yapma mec« 
burîyeti yoktur. Ancak, biz çok daha ilerü giderek De
netim görevimizi bir nebze daha aksatma pahasına 
dahi olsa, « 1 - 2 halta süreyle eldeki kanunların hep
sini çıkaralım; içler iride 3 tane anlaşaınüaJdığımız ka
nun vardır; bunları da beraiberce görüşelim ve sonra 
bir esasa bağlayalım, karara bağlayalım» dedik. Bü
tün bunlara rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi temr 
fsilcisi arkadaşım katı tutumundan en ufak bir inhiraf 
göstermeyerek, en ufak bir yakınlaşma emaresi gös
termeyerek maalesef toplantıda hiçbir karara varıl
madığı hlalde dağılımdı. Dağıldık, geldik, Say m Mec
lis Başkanı bizim bu konudaki iyi niyetimizi, tutumı 
ve davranışımızı burada Sayın Bakaın arkadaşlarmî-
dan birkaç tanesinin - şimdi isimlerini de vermek is
temiyorum - birkaç tanesinin huzurumda beyan et
mişlerdir. Bütün bunlara rağmen bir Danışma Kuru
lu ki, 4 üyeden müteşelkkildir Meclîs Başkanının baş
kanlığında, bu 4 üyenin 3 tanesinin imzalamadığı, 
katılmadığı, almadığı bir kararı, Cumhuriyet Halk 
Partisi temsilcisi almış gîbi göstermek suretiyle diğer 
üyeleri de, «imzadan imtina etmiş» dliye altına şerh 

vertmek suretiyle horaya getirmesi muhterem arkadaş-* 
lar hukuk nizamına sığmaz, İçtüzüğe sığmaz, Anaya
saya sığmaz, teamüllere sığmaz (Gürültüler) ve evet 
arkadaşlar her şeyden öteye ahlak kaidelerine de sığ
maz. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarını, tasavvur buyuralbiliyor mun 
sunuz ki, Ibir tek sayın baklan arkadaşımız imzalsıyla 
bir Bakamlar Kurulu kararı çıkarabiliyor mutsunuz? 
35 tane, (35 mi, ne kadar; Sayın Başbakan bilmiyor 
rum Bakanınızı) ama 35 tane Bakanınızın imzası ol
madan Balkanlar Kurulu kararı çıkarabiliyor musu
nuz? 

' lETEM EKEN (Çorum) — Başkan sundu, Genel 
(Kurula geliyor J 

İLHAN ERSOY (Defamla) — Değerli a rkarlaş
lar bir tek partinin tahaikfküm kurma zihniyetiyle İç
tüzüğü, Anayasayı, teamüJleıü çiğneyemezsiniz. Bu 
müesselseyi çiğnetmeyeceğiz. (AP sıralarmfdan alkışlar) 
Eğer çıkması istenen kanunları engeUeyeceğimiz hu
susu düşünülüyorsa, bunları engellememiz her an için 
mümkündür. Bu yanlış kararınıza, bu yalrahş tadblt ör
neğimize rağmen, bu tahakküm görücünüze rağmen 
bunları her zaman için engellememiz mümkündür., 

Demelk oluıyor ki, siz iikîMar partisi olarak ka
nun çıkarmak değil, kanunları engelletmek için çaren 
ler arıyorsunuz. (AP sıralarımdan «jBra!vo«; sesleri, al
kımlar) Geliniz doğru yoldıam ayrılmayınız^ 

Bu zabıtlara geçmesin bu yanlış, örneğiniz, bu 
zabıtlara geçmesin bu yanlış tatbikat örneğiniz. 

İSMET ATALAY (Kaıls) — Arkadaşlarını dün 
gördük J 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efeındıimu 

iGelinlIz arkadaşlar, geliniz nizamları bozmaya
lım, hukuk devleti diyorsak, hukuk devIetMn ilk ge
reğini kanun yapacak Meclislerde tatb.Tk eltmeğe mec-
bursunuız^ 

Arkadaşlar, bundan sonra Meclisin çalışıp çalış
maması, kanunların çıkıp çıkmamasının vebali üstü
nüze kalmıştır. Bu vebalden kurtulamayacaksınız. Ya
tan ve millet sathında bunu anlatamayacaksınız. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Geliniz, kork-
mayınız, üzülmeyiniz, denetimimizden de kaçmayınız 
da şu İçtüzük hükümlerini, bu Anayasa hükümlerini 
yerine getiriniz. 

İSMET ATALAY (Kars) — Dün kimdi denerim
den kaçanlar? 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen ye- I 
rinizdeıı müdahale ötmeyin, böyle bir müzakere usu
lümüz yok. I 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Dün işte bu oyu
nu yapacaksınız dîye Millet Meclisine gelmedik. Dün 
bu oyunu yapmak için birleşik toplantıdan sonra Mil
let Meclisi toplantısını alelacele açacaksınız diye gel- I 
medik. Sayın partinizin muhterem üyeleri, muhterem I 
yöneticileri.., I 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Evvelsi gün ner-
deydiriiz? 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Çok rica ederim, 
TRT*ye uydurma beyanlar verecek yerde, gelsinler 
bizle beraber Meclisi çalıştırmanın yolunu bulsunlar. I 
Konuşma zamanı geçti arkadaşlar. Geliniz, iş yapınız, 
İş. Bizim gayretimizle yapacağınız işleri veriniz, gay- I 
ret edelim, omuz verelim de iş yapmaya gayret edi
niz, kanunlar çıkarmaya gayret ediniz. Bırakınız saf- I 
sataları, bırakınız mugalataları, bırakınız kanun çiğ- I 
nemeyi, bırakınız İçtüzüğü bir tarafa atmayı, bırakı
nız Anayasaya aykırı hareket etmeyi; geliniz, niza- I 
ma davet ediyoruz, son bir defa daha davet ediyoruz. 
Uyup uymamak, bu konuya yaklaşıp yaklaşmamak, 
hepsi sizin elinizdedir. Tatbikatta hükümetinizin ba
lonları söndü. Burada da iktidarınızın balonlarını I 
söndürmek istemiyorsanız geliniz nizama. I 

Değerli arkadaşlar, artık halk nazarında... I 

ETEM EKEN (Çorum) — Hırsızları koruyanlar 
burada konuşamaz. I 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ediyorum efendim. I 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Halk nazarında 
latife, şaka, istihza mevzuu oldunuz. TRT'yi seyre- I 
denîer, «bayram balonlu çikletleri söndü, Ecevîfin I 
balonu ne gün sönecek» dîye bekliyorlar. 

Saygılar sunarım. (Al* sıralarından «Bravo» ses- I 
Ieri, alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersöy. 
Lehte, buyurunuz Sayın Uysal. (CHP sıralarından I 

alkışlar.) I 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, burada ciddi bir konuyu I 
tartışmak gerek. Suçlamalarla bu işin içinden çıkama- I 
yız. Biz bir hukuk kuralını, bir İçtüzük kuralını, açık 
olan Wir hukuk kuralını, açık olan bir İçtüzük kura
lını burada ortaya koymak durumundayız. 

Şimdi, Adalet Partisi G»rup Başkanveküi arkadaşı
mız meseleyi saptırdı. Dört kez, her yıl, bu Yüce 
Meclisimizin çalışma yılında Grup Başkanvekili olarak j 
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Partimin adına benim Danışma Kurulu toplantısına 
katıldığım zaman, geçmişte iktidar partisi olan arka
daşlarımız Danışma Kuruluna getirdikleri önerilerle, 
Yüce Meclisimizin Sah ve Perşembe günleri yasa yap
masını, Çarşamba günü de denetim yapmasını öner
mişler ve bu Meclisin iş yapmalından başka bir dü
şünce taşımayan bizler, hiçbir şey düşünmeden o Da
nışma Kurulu önerisine, görüş bildirme önerisine im
zamızı atmışızdır. 

Şimdi iktidardan düşenler, muhalefet oldukları za
man kendi görüşlerine göre Meclisi çalıştırmamak 
İçin, İçtüzüğümüzün 19 ncu ve 50 nci maddesinde 
açıkça yazılı olan görevleri bir başka biçimde Yüce 
Meclise takdime yeltenmiş bulunuyorlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 19 ncu 
maddesi, defalarca kendileri tarafından da ifade edil
diği gibi, «kurulma» yi belirler. Meclîste grupları bu
lunan bütün partilerin temsilcileriyle toplanır, yani 
kurulur; ama, karar almaz Danışma Kurulu; görüş 
bildirir Yüce Meclise. O görüşlerin oybirliği ile ol
ması dîye ne bir hukuk kaidesi ne de bir İçtüzük hük
mü vardır. (AP sıralarından, gülüşmeler.) Şimdi ör
neğini vereyim efendim, örneğini vereyim. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Size ait 
olan örneği vereyim, vereyim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu Meclise Danışma 
Kurulundan ayrı ayrı iki öneri beş kez gelmiştir. 
Ayrı ayrı beş kez gelen bu önerilerden birisini Cum
huriyet Halk Partisi temsil etmiş, diğerini o zamanki 
iktidar partisi temsil etmiştir. O öneriler, görüş ola
rak Yüce Meclisimize sunulmuş Ve oylanmıştır. 

Şimdi, Meclis Başkanı, Danışma Kurulunu, belli 
gündemle beş kez toplantıya çağırmıştır. Gündem 
maddesi şunlardır: «Meclisin çalışma saatlerini ve 
günlerini düzenleme ve yasalarla ilgili bir demet ha
zırlama.» Bugünkü muhalefet partilerinin temsilcileri 
dört kez toplantıya gelmemişler ve Danışma Kurulu 
kurulamamış, yani toplanamamıştır. 

Beşinci kez, aynı gündem maddeleri kendilerine 
tebliğ edildiği halde, beş toplantıdan önce tebliğ 
edildiği halde, gündem maddelerinde yazılı bulundu
ğu halde, ancak beşinci kez lütfetmişler, Danışma 
Kurulu toplantısına katılmışlar ve Danışma Kurulu 
toplanmıştır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Kaçtılar, kaçtı
lar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerîi ar-
kadaş'anm, Danışma Kurulu kurulduktan sonra, ça-
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lışmaya başladıktan sonra, gündemindeki madddeleri 
tartışmaya başladıktan sonra Danışma Kurulunu 
terk etmeye yeltenmek, Danışma Kurulunda ortaya 
çıkan görüşlerin altına kuza atmamak, ya da muhale
fet ettiğini belirtmemek hangi İçtüzük kuralında yaz
maktadır, hangi hukuk kaidesidir, hangi ahlâka sığ
maktadır? (CHP sıralarından, «Bravo» sesîeri, alkış
lar.) 

Değerli arkadaşlarını, şimdi, mesele açık: Danış
ma Kurulu kurulmuştur; ister oradaki herhangi bir 
görüşe muhalefet etsinler, isterse imzalasınlar, ister
se imzalamasınlar; Danışma Kurulu kurulduktan 
sonra; Danışma Kurulunda meydana gelen görüşleri, 
(karar almaz Danışma Kurulu) hangi görüş ortaya 
çıkmışsa onları, çözüm için, onay için Yüce Meclisin 
iradesine sunar. 

İşte şimdi yapılan işlem budur. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) Yanlış o, yan

lış o... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O yanlış, 

sizin kafanızdaki yanlış, İçtüzükteki yanlış değil. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Şimdi değerli arkadaşlarını... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — O halde ken

diniz toplanın, Danışma Kuruluna ne lüzum var? 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı isim zikrettir
meyiniz lütfen bana, sükûnetle takip edelim görüş
meleri. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, içtüzüğün 19 ncu maddesinde 
açıkça belirlenen görevi, İçtüzüğün 50ı nci maddesin
de açıkça belirlenen görevi yapmakla sorumlu bulu
nan ve gündemdeki maddeleri için toplanan Danış
ma Kurulu, kurulan Danışma Kurulu; görevini yap
mış, önerileri sunmuş. Bizim önerimiz, haftanın şinı-
diyedek Meclis geleneklerinde her yasama yılı uy
gulanan tarzın tekrar uygulanmasıydı. 

Bu önerimizi yaptık Danışma Kuruluna. Adalet 
Partisi, MiM Selâmet Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi bu görüşlerin karşısına çıktılar. Bu görüşlerin 
karşısına çıkmakla, görüş bildirmeyi Yüce Meclisi
mize Danışma Kurulun» Başkanlık eden Başkan, el-
betteki engelleyemezdi. Görüşleri Yüce Meclisimize 
bir raporla sunmak durumundaydı. Şimdi yapılmış. 
Meclisin iradesi bu görüşlerden birini saptayacak. 
Hangi görüş Meclis iradesiyle tescil edilip, karar al
tına alınıp onaylanırsa, o yürürlüğe girecek ve Mecli
simizin çalışma düzeni normal bir iş yapma yoluna 
sevk edilmiş bulunacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada Sayın Grup Baş-
kanvckili polemik yaptılar. Hükümetten bahsettiler, 
Sayın Başbakandan söz ettiler; umut sönüyor dedi
ler, kanun çıkaramıyorsunuz dediler, denetimden ka
çıyorsunuz dediler. (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, devamlı müdahale 
etmeyi iyi itiyat edinmediniz. Bırakın efendim. 

Sayın Bayraktar aynı sözü size de tekrar edece
ğim herhalde? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi hiçbir zaman denetimden kaçmamış
tır. Onun en belirgin örneğini hepinizin huzurunda 
tekrarlayayım: Maliye Bakanımız hakkında Adalet 
Partisi Grupu adına burada birtakım iddialarda bu
lunuldu ve bir Meclis Araştırması önergesi verildi. 
Türkiye tarihinde böyle önergeler geçmiş iktidarları 
zamanında da verilmişti, ama o önergelerdeki iddia
lar karşısında Yüce Divana, adalet organının karşısın
da kendisini aklamak durumunda olanlar bu kürsü
ye çıkıp, «benim veremeyeceğim hesap yoktur» di
yenler, burada sizin oylarınızla Meclis denetiminden 
kaçırılmışlardır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Biz kendi Bakanımız hakkında ne iddianız 
varsa araştırın diye yiiksünmeden oylarımızı verebi
len bir partiyiz değerli arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun için, 
onun için eteklerinizdieki taşı yere dökün, yere. (AP 
sıralarından gürültüler) Etekierinizdeki taşı yere dö
kün, gerçeklere gelin, gerçeklere ve bu Mecliste bu
lunun. Bu Mecliste yasalar üzerinde söyleyeceğiniz 
söz varsa, gelin bu kürsüye söyleyin. Söyleyeceğiniz 
sözler varsa buraya gelin söyleyin, ama milK irade
nin temsilcileri olarak bu Meclisi çalıştırmamak için 
girdiğiniz tertipleri milli iradenin temsilcileri olarak 
biz boşa çıkaracağız ve bu Meclis çalışacak; halkın 
umutla beklediği yasaları bu Meclis sizin engelleme
nize rağmen çıkaracaktır. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Aleyhte Sayın Şener Battal, buyurunuz efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Seni TÖB -
DER de kurtaramayacak Hayrettin. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, çok rica ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
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Görüyorum ki, son derece teknik ve hukuki bir 
tartışma, «Huşlar ve karşı protestolarla, siyasi heye
can malzemesi olarak kullanılmak istenmektedir. 
Oysa ki, karşı karşıya bulunduğumuz mesele, senin 
yoğurdun daha ekşi, benim yoğurdum daha tath me
selesi değildir; hukukun, içtüzüğün cidddyet ve disip
lini meselesidir. O halde, bendeniz ne alkışlarınızı 
ne de protestolarınızı rica etmeden, meseleyi bu tek
nik içinde bilgilerinize sunmak istiyorum; görüşle
rimi bu anlayışla arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
19 ncu maddesinde bulunan Danışma Kurulu, Meclis 
çahşmalaruıda ahengi, düzenli temin etmek, partiler 
arasında iyi diyalogu sağlamak için kurulmuş bir 
centilmenlik kuruludur. Bu centilmenlik kurutu, üze
rinde ne kadar tenkitler yapılırsa yapılsın, önemli 
hizmetler yapmıştır ve son derece faydalı bir kurul
dur. Şimdi, bu kurulu çalışmaz hale getirmek gribi 
bir tutum olursa, bunun tarihî sorumluluğu vardır, bu 
hususu elbette teemmül etmeye, düşünmeye mecbu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Danışma KuruBu toplan
ması neden ittifakla yapılıyor; grupu olan partilerin 
tamammm iştirakiyle yapılıyor? Müessesenin ve aldığı 
kararların Mecliste tam tekabbül görmesi için, Kurul, 
elbette grupu olan bütün partilerin iştirakiyle düşü
nülüyor. 

Neden böyle? Elimizdeki İçtüzük, Meclis faali
yetlerinde gruplara büyük yetkiler, geniş imkânlar ve
ren bir İçtüzüktür. Şimdi grupların bu geniş imkân 
ve yetkilerini, Meclisin faaliyetlerini düzenli 
tanzim edebilmek için grup yöneticileri ara
sında görüş birfiği teinin etmek maksadına 
matuf bu Kurulu siz tek imzayla, tek partinin imza
sıyla Meclisin karşısında karar verir hale getirirse
niz, müessesenin mahiyetine, müessesenin şahsiyeti
ne büyük zarar vermiş otunsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Kurula, «Centilmen
lik Kurulu» demiştim, «tyiniyet Kurulu» demiştim. 
Şimdi, bu iyiniyet ve centilmenlik esaslarına aykırı 
emrivaki hadisesi MecSisİn çalışmalarına büyük za
rar verir. 

Daha evvel ü t sözü alan arkadaşım, «Mecliste 
boadan böyle zor çalışma yapılır» şeklinde bir görüş 
söyledi. Elbette Danışma Kurulunu siz böyle centil-
menlk kurulu halinde bırakmayıp da emrivaki kuru
lu haline getirirseniz, hakikaten Meclislerimizin ça
lışması zor olur. Nasıl zor olur? 

I Muhterem arkadaşraruM, 20 tane araştırma öner
gesi, 30 tane genel görüşme önergesi, 50 tane genso
ru önergesi verirsiniz, bunların okunmasıyla saat 
l&Oft'u buhır ve Meclis çalışmaz. O zaman muhale
fete, «Neden Meclisi çalıstırnııyorsunuz, sizin de Mec
lisiniz» diye sert çıktığınız takdirde; muhalefet, «Da
nışma Kurulunu, centilmenlik kurulunu» siz devre dışı 
bırakırsanız, kanunların çıkmasında, Hükümetin is
tediği kanunlara öncelik getirip, Meclisteki diğer 
grupların görüşlerine, kanunlarına imkân vermezse
niz, o zaman biz de demokratik usullerle bu engelle
mede mazuruz derler ve Meclislerimiz o zaman gön
lümüzün istediği faaliyetleri gösteremez. 

Şimdi bunu bu kadar açık söylüyorum; bu etnri-
' vaki gelirse, inanınız Hükümet olarak, iktidar partisi 

olarak getirdiğiniz kanunlarda büyük sıkıntılarınız 
olur, büyük güçlükleriniz olur. Geçenlerde bir Da
nışma Kurulu toplantısında iktidar partisi rica etti : 
«IMFnin kredi kanunu var, bunu gündeme almak 
istiyoruz.» Biz dedik ki: «IMFye Milli Selâmet Par
tisi olarak karşıyız. Muhalefet şerhi veririz ve Danış
ına Kurulu önerisi olarak götürürsünüz.» Arkadaşı
mız, iktidar parti temsilcisi; «Danışma Kurulu cen
tilmenlik kuruluşudur, muhalefet şerhi vermeyiniz» 
diye rica ettiler. Bunun üzerine, «Mecls görüşmele
rinde görüşlerimizi, karşı görüşlerimizi bildiririz; ma
dem Danışma Kuruluna böylesine ehemmiyet veri
yorsunuz, biz de muhalefet şerhi vermeyelim» şeklin
de bir yaklaşım içinde olduk. 

Şimdi böyle olunca, iktidar partisi ve Hükümet 
Meclîsteki diğer partilerle bu diyalogu kesmektedir, 
bu diyaloga son vermektedir. Sözlerimiz bir İçtüzük 
tehdidi değildir, muhtemel diyalog kopmasından do
layı doğabilecek neticeleri ifade etmek içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir husus: Danış
ma Kurulu önerisi nedir? Bu Mecliste daha evvel, 
«Danışma Kurulu önerisi nedir, öneri naşı! teşekkül 
eder» hususları tartışılmıştı. Sayın Bozbeyli'nin, sa
nıyorum Sayın Feyziogkfnun ve grup temsücaerimn 
görüşleri vardı. Danışma Kurulu önerisi bu şekilde, 
bir partinin kararının öneri olarak inmesi gibi bir ha
dise olarak izah edilemez ve o zabıtlarla Danışma Ku
rulu önerisinin tarifi vardır. 

I Şimdi bütün bu teknik izahlardan sonra görüyo-
I rum ki, arkadaşlarımız Parlamentoda kötü bir çığır 
I açmaktadırlar. Dün arkadaşlarımıza rica ettik; «İm-
I zadan imtina etti» şeklinde bir önerge getirmeyin, 

Türkiye Büyük MiÜet Meclisi Birleşik Toplantısına 
I girelim dedik maalesef mümkün olmadı. 
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Şimdi tekrar rica ediyoruz, bu çığırı açmayınız. 
Son derece yanlış bir yoldur. Sayıştay seçimlleriyle il-
giEî kanunsuzluk, usulsüzlük hâlâ kalplerimizde acı 
bir yaradır. Bu ikinci bir yara olmaktadır. Simidi böy
le olunca, iktidar - muhalefet ilişkisini şu bahar mev
siminin geldiğinde kışa döndürürseniz; bundan Par
lamento zarar görür, ikltidar zarar görür ve Mccîlisi-
miz, milletimiz zarar görür. Omun için sizlere bu hu
susları söylemeyi, Hükümete bu hususları hatırlatma
yı önemli bir vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclislerden kanun 
çıkmasına elbette yardımcı olacağız. Hangi 'kanunla
rı istiyorsanız, listesini verimiz. Biz de ilişte verelim, 
bu listeler ile Meclis gündemlinin başlangıç kısmına 
bunları koyalım ama size haftada bir günlük dene
tilmek gibi az bir zamanı şu anda bırakmak istemiyo
ruz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Geçen seneler öyle de
ğil imiydi? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Neden bırakmak 
istemiyoruz? Yeni İktidarsınız, hızlı gİrdinüz iktidara; 
faşizmi önlüyoruz diye bir hay'li tasvip etmediğisiniz, 
hoşumuza gitmeyen, üzüldüğümüz, bizi sıikmiislara b;-
rakan ve denetilmeye muhtaç, büyük önem taşıyan 
icraatlarınız var. Bunların şu usul tartışmasında deta
yına girmek istemiyorum. Onun için haftada bir gün
lük denetim kâfi gelmiyor. İktidarınız o kadar hızlı ve 
bizlerin tasvip etmediği şeyler yapıyor kıi, onun için 
denetim yapmak görevimiz büyük ihtiyaçtır, istediği
niz kanunları bildiriniz, biz de istediğimiz kanunları 
bildirelim ve böylelikle îktidar, muhalefet diyalogu ta
hakkuk etsin, tek imza ile Meclis tarihinde ilk defa 
böyle bir Danışma Kurulu önerisi gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, o kadar garip bir hadi
sedir ki, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu bile 19 
ncu maddeyi yeni şekilde ikinci toplantısında tedvin 
ederken ekseriyet arıyor. Görüyorum ki, siz bu kara
rınızla ekseriyet bile anamıyorsunuz ve Sayın Meclis 
Başkanı böyle bir baskı ile son derece yanhş bir ka
rarın (Sayıştay hadisesinden sonra) adımını atmış bu-
îııramaktadır. Bundan doğacak neticelerden biz me
suliyet kabul etmiyoruz, ama sizin tarihi mesuliyeti
niz büyüktür. Bu diyalogu kopanyorsunuz, çok yanlış 
hareket ediyorsunuz. Tebessümlerinizle dahi şûmidi b;ı 
yanlışlığınızı idrak ettiğinizi biliyorum, sizi doğru 
yola, şu emrivaki yolundan uzaklaştırmaya, diyalogu 
koparmamaya davet ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (MSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Battal. 
Lehte Sayın Öymen, buyurunuz efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; 
Sayın arkadaşım Şener Battal'ın burada söyledi

ği tebessümler aslında bizim acı tebessümlerimiz. 
Çünkü, kendisinin söylediği bütün bu centilmenlik 
usullerini biz bu Danışma Kurulunda haftalardan 
beri tatbik etmeye uğraşıyoruz, bu Meclisi çalıştırma
nın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Ama karşımıza şöy
le bir durum çıkıyor; biliyorsunuz bu Danışma Ku
rulu karan burada oylanmadan, Meclis gündemi tes
pit edilirken şöyle bir sıra uygulanıyor: Önce Başkan
lık sunuşları, Araştırma ve Genel Görüşme önerge
leri görüşülecek, sonra sözlü sorular görüşülecek, en 
arkadan yasalar görüşülecek. Yani, Araştırma ve Ge
nel Görüşme önergeleri görüşülmeden yasalara hiç 
bir şekilde geçilemez. 

Ha, bu bir yoldur diye her gün bir Araştırma 
önergesi, bir Genel Görüşme önergesi ve hatta gene 
Anayasaya göre, öncelik alan haftada bir, bir Genso
ru önergesi.' Arkadaşlarımızın akıllarına sabahleyin 
ne gelirse onu Gensoru Önergesi haline getiriyorlar. 
Ve bu Gensoru önergeleri ne konuda, şimdiye kadar 
bütçe görüşmelerinden beri yüz defa tekrarlanmış ko
nularda. Bu arada hepsi konuşulmuş. Öyle ki, milli 
eğitim konusunda bir Araştırma Önergesi, arkasın
dan bütçe görüşmelerinde pek çok konuşma, arka
sından her gün burada birleşim açıldığı zaman gün
dem dışı bir konuşma ve aynı sözlerin tekrarı. Bu 
aynı sözlerin bütün cevapları da verilmiş bulunuyor. 
Gene bir Gensoru önergesi, bir Araştırma Önergesi^. 

Bunun maksadı açık. Gündemin ön kısmı kapa
nacak ve bir Danışma Kurulu karan olmadığı tak
dirde, Meclis ancak saat 19.00'a kadar çalışabildiği, 
daha fazla çalışamadığı için her celsede bu araştırma-
lann önüne geçip bir kanun tasansı görüşülmeye fır
sat bırakılmayacak. Bu ne zamana kadar sürecek bel
li değil. 

Bunu, Danışma Kurulunda Şener Battal arkadaşı
mızın bahsettiği centilmenlik üslubu içinde arkadaş
larımıza çok anlatmaya çalıştık ve hep «yapanz, gele
cek toplantıda görüşürüz» cevaplannı aldık. Gelecek 
toplantıya, örneğin, içlerinden bir tanesi gelmedi. 

Ve nihayet çok şükür bir araya geldiler, toplan
dılar, Sayın Hayrettin Uysal arkadaşımın anlattığı 
gibi. Anlaşamadılar ama, hiç olmazsa bizden bir 
önerinin buraya gelmesi imkânı usulen doğdu. Şim-
di bunu konuşuyoruz ve bu kabul edildiği takdirde 
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Meclis ancak kendilerinin devamlı olarak sürdürdüğü 
engellemelerden bir kısmım daha açmış olacak. Hep
sini açmış olamayacak. Zaten burada tebliğ ediyor
lar, «Biz engellemeleri yapacağız, eğer bunu kabul 
ederseniz engelleme yaparız» diyorlar. 

Daha ne engelleme yapacaksınız? Zaten engelle
me yapıyorsunuz. Engellemelerin bir kısmı böylece 
ortadan kalkarsa, başka türlü engellemeleriniz anlaşı
lıyor ki, gene kalacak. 

Şimdi dün, burada Meclisi engellemenin ne an
lamı vardı? Anlamı, arkadaşlarımızın işaret ettiği, bu 
mobilya meselesi dolayısıyla Komisyonun kurulup 
çalışmaya başlamaması mı? öyle olduğu anlaşılıyor. 

Evvelki gün, daha önceki hafta içinde ne anlamı 
vardı; burada «Savurganlık tasarısı» gündemde iken 
ne anlamı vardı? Gene o Danışma Kurulu toplantı
sında, savurganlık kanun teklifinin gündemden geri 
çekilmesini istediniz, onu çektik, gene engellemeler 
devam etti. (AP sıralarından gürültüler) Muhalefet
teyken engelleme halinde idiniz Meclis Başkanı 5 ay 
seçilemedi, iktidara geldiniz engelleme gene devam 
etti. Muhalefetteyken engelleme, iktidarda iken en
gelleme ve hatta kendi gensorunuz burada görüşülür
ken gene engelleme. Siz, kendi kendinize karşı engel
leme halindesiniz. (AP sıralarından gürültüler, CHP 
sıralarından alkışlar) ve bu engellemeleri artık man
tıki bir yola koymak için tamamen usul hudutları 
dahilinde verilmiş olan bu öneri şimdi görüşülmek
tedir ve Meclis tarihinde hiç görülmemiş olan - İman 
Ersoy arkadaşımın dediği gibi, Şener Battal arkada
şımın söylediği gibi - tarihte ilk defa görülen-hadise, 
bu Danışma Kurulu önerisi değildir, Meclisin 13 Ha
ziran gününden bu yana, bu şekilde engellenmesidir. 
Engelleme, belirli bir ilke kararı üzerine olabilir ama, 
böyle mütemadiyen hastalık halinde, müzmin bir has
talık halinde engelleme olmaz, komik olur. (AP sıra
larından gürültüler) 

Bu bakımdan, bugün bu öneriye oylarınızı ver
mek suretiyle Meclisimizin önündeki çalışma imkâ
nının, hiç olmazsa bir ölçüde açıhnasmı temin etme
nizi rica eder, saygılarımı sunarım. (CHP şualarından 
alkışlar) v 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymen. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Ad okunmak su

retiyle oylama istiyoruz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, öneriyi tek

rar okutuyorum efendim. 
«öneri : Genel Kurul toplantı günlerinden Sah ve 

Perşembe günlerinin kanun tasarısı ve tekliflerinin 

görüşmelerine, Çarşamba gününün denetim konula
rına ayrılması, sunuş, açık oylama ve seçimlerin her 
gün yapılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma Ku
rulu önerisini tekrar okuttum. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Önerimi bir da
ha okutur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. (AP ve MHP 
sıralarından gürültüler) Başkanlığın gelen önergelerde 
deyim değiştirme yetkisi olduğunu sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Mustafa Kemal Ay-
kurt, Saym Muhammet Kelleci, Saym Kemal Cevher, 
Saym Mehmet Şerefoğlu, Saym İsmet Sezgin, Sayın 
Tevfik Koraltan, Sayın Hamdi Mağden, Sayın Hasan 
Ekinci, Saym Mustafa Başoğlu, Saym Timuçin Tu
ran, Saym Ahmet Sayın, Saym İbrahim Topuz, Sa
yın İrfan Haznedar, Saym Ahmet Mahir Ablum, Sa
yın Hüseyin Cavit Erdemir ve Saym Abdülmdttalip 
Gül yapılacak oylamanın ad okunmak suretiyle ya
pılması hususunda bir önerge vermişlerdir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Tek imzalı usul
süz bir öneriyi Danışma Kurulu önerisi olarak okut
mak nezaketim gösteriyorsunuz da, lütfediniz diğer 
önergeyi okutunuz da... 

BAŞKAN — Elbette efendim, öneriyi okutacağım. 
Ben bilgiye sunmak için ifade ediyorum Saym Ersoy. 
İstical göstermeye gerek yok. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Öyle diyemez
sin ona. 

BAŞKAN — Biz okuturuz efendim, önerge geldi 
mi okuturuz, yeter ki içinde, İçtüzüğe uymayan de
yim ve hüküm bulunmasın. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — İçtüzüğe uyarak 
tabii. 

BAŞKAN — Tabii ben ona bakmak zorundayım 
Saym Ersoy, takdir edersiniz. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına düzenle
diği, baştan başa hatalı, Millet Meclisi tarihinde eşi
ne rastlanmamış bir tahakküm devri yaratmak iste
yen; İçtüzüğe, kanunlara, Anayasaya ve teamüllere 
tamamen aykırı bir önergenin, Sayın Meclis Başka
nının da yardımlarıyla bir Danışma Kurulu önerisi 
halinde Yüce Meclise getirilmiş olmasını, millet 
önünde bir defa daha kınamak suretiyle, getirenleri 
ve kabul edenleri tarih huzurunda Meclis zabıtlarına 
geçirmek istiyoruz. 
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Bu sebeple, oylama yapmakta İsrar ediyor ve bu 
kanunsuzluğa katılıyorsanız, oylamanın ad okunmak 
suretiyle yapılmasını arz ederiz. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Amasya 
Muhammet Kelleci 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şerefoğlu 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Ankara 

Mustafa Başoğlu 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 
Kütahya 

A. Mahir Ablum 

Denizli 
Kemal Aykurt 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Ordu 
Hamdi Mağden 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Kütahya 
İrfan Haznedar 

Kütahya 
Hüseyin Cavit Erdemir 

Zonguldak 
Abdülmuttalip Gül 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yeterli sayı 
var; ancak sayın imza sahibi arkadaşlarımı aramak 
zorundayım. 

Sayın Aykurt?... Burada. 
Sayın Kelleci?... Burada. 
Saym Cevher?... Burada. 
Sayın Mehmet Şerefoğlu?... Burada. 
Saym İsmet Sezgin?... Burada. 
Saym Tevfik Koraltan?... Burada. 
Sayın Hamdi Mağden?... Burada. 
Saym Hasan Ekinci?... Burada. 
Saym Mustafa Başoğlu?... Burada. 
Sayın Ahmet Sayın?... Burada. 
Sayın Timuçin Turan?... Burada. 
Saym İbrahim Topuz?... Burada. 
Sayın İrfan Haznedar?... Burada. 
Sayın Mahir Ablum?... Burada. 
Sayın Cavit Erdemir?... Burada. 
Sayın Abdülmuttalip Gül?... Burada. 

Bu sayın arkadaşlarımızdan başlamak suretiyle 
oylama yapılacaktır; ancak oylamanın şekli hususun
da onayınızı almak istiyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Oyhıyor musunuz 
Saym Başkan? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kâğıt atalım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, bir şey mi bu

yurdunuz? 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Oyhıyor musunuz 
diye soruyorum? 

BAŞKAN — Neyi efendim, önergenizi mi? 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bu yüz karası 

kararınızı oyluyor musunuz? 
BAŞKAN — Önergenizi, önergenizi. 
Değerli arkadaşlarını, oylamanın biçimi hususun

da Genel Kurulumuzun kararım almak zorundayım. 
Oylamanın ad okunmak suretiyle ve ayağa kalka
rak üyelerin, «Kabul», «Ret» ve «Çekinser» biçimin
de yapılması hususunu onayınıza sunuyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saym Başkan... 
BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret buyur

sunlar... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saym Başkan, 

izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gensoruya za

man ayırmak için kâğıt atalım efendim. 
BAŞKAN — Efendim tabii bir anda anlaşılacak 

halde değil; rica ediyorum, lütfen. Tekrar edeceğim, 
arkadaşlarıma saydıracağım efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkanım 
bir önerim var; efendim bugün gensoru var, mura
kabe edilelim, onun için kâğıt atarak yapalım. 

BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Değerli arkadaşlarım, 
oylamamn biçimi hakkında yaptığımız ilk şekil Ge
nel Kurulca reddedilmiştir. 

Bu durumda İçtüzüğümüz bize Uç yolda açık oy
lama biçimi önermiştir: Biraz evvel reddettiğiniz bi
çim, bir de elektronik cihazla açık oylama, bir de... 
(AP sıralarından gürültüler) 

Rica ediyorum efendim, istirham ediyorum. 
... Bir de, ki, açık oylama zorunludur, bunu ya

pacağız, kutu kürsüye konularak ve oy pusulalarınız
la kabul, ret veya çekinser biçimde oy kullanarak 
yapmak zorunlu, elektronik cihaz bozuk olduğu için 
kullanmıyoruz. 

Bu oylama biçimi ret edildiğine göre, doğrudan 
doğruya kürsüye kupa konulmak suretiyle oylama ya
pılacaktır efendim. 

Efendim Adana ilinden başlayarak... 
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Oyumun ren

gini belirtmek için söz istiyorum. (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim, anlaşırız. 
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Oyumun ren

gini belli etmek için, neden hangi oyu vereceğimi... 
(CHP sıralarından «Oyunu kutuya koy» sesleri, gü
rültüler) 
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BAŞKAN — Efendim anlaşırız, Saym Avcı, Sa
yın Başkanlığımızı uzun süre yapmıştır, anlaşırız ken
disiyle. 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Neden han
gi reyi vereceğimi kürsüden ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün görüyor musunuz Saym 
Avcı? 

SABİT OSMAN AVCI (İstanbul) — Açık oyla
madan önce. 

BAŞKAN — Saym Avcı, sanıyorum sadece yasa 
görüşmelerinde ve yasa görüşmelerinin sonunda oyu
nuzun şeklim belirtmek için söz alma olanağınız var; 
İçtüzüğü tetkik buyurursanız... 

Durum budur efendim, size söz verme olanağım 
yok efendim. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, kupayı kürsüye koyacağım 
ve ilk defa açık oylama isteminde bulunan sayın üye
lerden başlamak kaydıyla oylamayı sürdüreceğiz efen
dim. 

SABlT OSMAN AVCI (İstanbul) — Saym Baş
kan, müsaade edin. 

BAŞKAN — Kupayı kürsüye koyunuz lütfen 
efendim. 

SABlT OSMAN AVCI (İstanbul) — Saym Baş
kan, bu benim hakkım. Efendim, benim de bir cüm
lemi dinleyin de söz vermeyin. 

Saym Başkan, yasalara mahsus İçtüzüğün hükmü 
yok, yasaların kabulüne dair yerdedir. Ama bugün 
İçtüzük tatbikatında, İçtüzükte yazdı olanları başka 
uyguladınız. Şimdi, uygulamalarınızdan başka bir uy
gulamaya geçiyorsunuz. Ben aslında uygulamanın 
doğruluğunda veya yanlışlığı istikametinde haksız çı
kabilirim, bunları zapta geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Avcı, size olan saygımı ifa
de etmeme gerek yok, her üye gibi. Ancak sizi tat
min edebilmek için İçtüzük maddesini de bu arada 
okuyorum. 

87 nci maddeye göre söz istiyorsunuz. 87 nci mad
demiz aynen: 

«Tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oy
lanmasından önce milletvekilleri, ne yolda oy kulla
nacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse, Başkan 
lehte ve aleyhte birer kişiye söz verir. Bu konuşma 
kısa, açık ve gerekçeli yapılır» der. 

önergeler hakkında böyle bir hakkı saym millet
vekilleri kullanamıyorlar İçtüzüğümüze göre. Tadil 
edelim, kullandıralım efendim. 

SABlT OSMAN AVCI (İstanbul) — Yasalarla il
gili değil Saym Başkan. İçtüzüğün tatbikatını yapa
cağız, yanlış yapıyorsunuz. Aslında yanlışı doğru, 
doğruyu yanlışa çeviriyorsunuz. (AP şuralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Saym Ataöv, oylamanın biçimini 
İçtüzük belirlemiştir. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ilk defa oylamaya açık oy 
isteminde bulunan sayın üyelerden başlamak zorun
dayım. 

Açık oylama sonucunda, önergenin kabulü bahis 
konusu olursa, yani kabul oylan ret oylarından faz
la olursa, Millet Meclisi Salı ve Perşembe günleri 
öneri gereğince kanun tasarısı ve tekliflerini görüşe
cektir. Eğer ret oylan kabul oylarından fazla olursa, 
şimdiye kadar sürdürdüğümüz çalışma biçimimiz İç
tüzüğümüze göre sürecektir efendim. 

Kabul için beyaz, ret için kırmızı, çekinser için 
yeşil oy pusulası kullanacaksınız. 

Basıh oy pusulası olmayan değerli arkadaşlarım 
oylannı şimdiden hazırlayabilirler. Üyeler, ad ve soy-
adlannı, seçim bölgelerim, kullanacaktan oyun biçi
mini oy pusulasına yazdıktan sonra imzalayıp kür
süde bulunan kupaya atacaklardır. 

önerge sahiplerinden oylamaya başlıyorum: 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oylann aynını yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, İnfaz yasa tasarısının 

açık oylamasına katılmayan sayın üye var mı?... 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Akçalı. 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki yasa ta-
sansımn açık oylamasına katılmayan saym üye var 
mı efendim?... Yok. 

Bu konudaki oylama işlemi de bitmiştir, kupa
yı lütfen kaldırınız. 

Saym üyeler, Danışma Kurulu önerisi üzerinde 
yaptığımız açık oylamaya 382 sayın üye katılmış 
ohıp, 223 kabul, 159 ret oyu çıkmıştır. Böylece 
öneri, kararınız hafine gelmişthv 

DeğerM arkadaşlarım, bundan sonra Millet Mec
lisinin, Sah ve Perşembe günleri yapacağı çahşma-
larda kamın tasan ve teklifleri görüşülecek, Çarşamba 
günü denetim günü olarak ayrılmış bulunmaktadır. 
Sunuşlar, açık oylama ve secimler her gün yapı
labilecektir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1. — Adalet Partisi Grupu adına Grup Başkanı 
Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi milli
likten uzaklaştırdığı; eğitim ve öğretim kurumların
da can güvenliğini sağlayamadığı; ve öğretmen ve ida
recilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/6) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gündemimi
zin sunuşlar kısmının 2 nci sırasında yer alan, 11/6 
esas numaralı, Adalet Partisi Grupu adına Grup 
Başkanı Sayın Süleyman Demirel ve 81 sayın millet
vekilinin, eğitimi millilikten uzaklaştırdığı, eğitim 
ve öğretim kurumlarında can ve mıal güvenliğini sağ
layamadığı; öğretmen ve idarecilere partizanca bas
kılar yaptığı iddiasıyla Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyanınca Gen
soru açıbnasınıa ilişkin önergenin, gündeme aknıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum efendim: 

Adalet Partisi Grupu adına Grup Başkam Sü
leyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi milli
likten uzaklaştırdığı; eğitim ve öğretim kurumlarında 
can güvenliğini sağlayamadığı; öğretmen ve idareci
lere partizanca baskılar yaptığı iddiasıyla, Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca, Bakanlar Kurulu hakkında bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Eğitimimizi, milli olma vasfından uzaklaştırdık
ları, TÖB-DER'in bilinen sol ideolojisinin emri al
tına sokulmasına mikan verdikleri ve bugünkü hale 
düşürdüklerinden, başında Sayın Bülent Ecevit'in 
bulunduğu Bakanlar Kurulu hakknıda, Anayasamı
zın 89 ncu maddesi uyarınca Gensoru açılmasına dair 
Grupumuz Başkam Sayın Demirel ve 81 arkadaşı ta
rafından hazırlanmış bulunan önergeden 10 adedi, 
gereği yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Millet Meclisli 
AP Grup Başkanvekfli 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Anaya
sada belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokra
tik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Anayasamıza göre eğitim ve öğretim, Devletin 
gözetim ve denetim hakkı, Milli Eğitim politikasının 
esasları ve amacı Temel Eğitim Kanununda gösteril
miştir.: 

Cumhuriyetin eğitim kurumlarında, Devlete, re
jime ve millete sahip ve sadık nesiller yetiştirmek, 
ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet se
viyesine ulaştırmak temel ilkedir. 

Her yaşta Türk gencini yetiştirecek öğretmenleri
mizin üstlendiği milli görev bu amaca hizmet edecek
tir. 

Eğitim, millilikten ayrılamaz. Eğitimin milMMği, 
milli Devlet fikrinin temelidir ve hayat kaynağıdır. 

Eğitim müesseselerinin hiç birinde ülkeye ve re
jime düşman kişiler yetiştirilemez. Genç nesillerin 
her türlü yıkıcı akımların etkisi altında ve o atom
lara açık tutularak, milli kuruluşlarımızda eğitilme
lerine, şartlandırılmalarına Devlet seyirci kalamaz. 

öğretmenler, görevlerini yaparken Anayasa ve 
kanunlara, milli eğitim politikasının amaçlarına uy
mak mecburiyetindedir, öğretmenin kendi kafasın
daki düşünce Sistemi, kişisel inançtan ve siyasi ter
cihi genç dimağlara eğitim politikası olarak telkin 
edilemez, uygulanamaz. Diğer bir ifade ile, öğret
menin görevi «eğitim» değil, «Milli eğitim» d ir. Bu 
sebepledir ki, milli eğitim politikası ne öğretmenlere, 
ne değişen bakanlara, ne de hükümetlere göre milli 
olma vasfından uzaklaştırılamaz. 

Anayasa ve kanunlardan doğan bu ilkelere rağ
men, ideolojik şartlanma, zulüm, işkence ve bey
nelmilelcilik, eğitimimize her kademede musallat edil
miştir. Eğitimimiz millilikten uzaklaştırhnakta ve 
TÖB - DERln bilinen sol ideolojisinin emri altına 
girmektedir. 

Anayasamızda ve Temel Eğitim Kanunumuzda 
ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Mil
letinin miRi, ahlâki, insanı, manevi ve kültürel de
ğerlerini benimseyen idareciler, emsali görülmemiş 
bir partizanlık ve zulüm altında ezilmekte, milliyet
çi ve medeniyetçi öğretmen açlıkla öKim arasında 
tercih yapmaya âdeta zorlanmaktadır. 
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Bütün bunlar pervasızca yapılırken demokratik 
cumhuriyet düşüncesine bağlı olmadıkları bilinen ba
zı kişiler kayırüarak önemli mevkilere getirilmekte, 
can ve kan pahasına kurulan Cumhuriyetimiz, kendi
sine dost olmayan ellere teslim edilmektedir. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında can güvenliği 
kalmamıştır. 

Marks'ı, Engels'i, Lenin'i iftiharla başlarının üs
tünde taşıyanlar «özgürlükçü» sayılmakta ve Milli 
Eğitim Bakanı tarafından tebrik edilmekte, toplantı
larına başarı telleri çekilmektedir. 

Eğitimimizin üzerine çöken bu büyük kâbusu 
ortadan kaldırmak ve Temel Eğitim Kanununu bü
tünü île hâkim kılmak bütün vatanseverler için müş
terek görev haline gelmiştir. 

Milletçe bekamızın teminatı olan Milli Eğitimi
mizin bugünkü hale düşürülmesinin sorumlusu hükü
mettir. 

Bu sebeple Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Bakanlar Kurulu hakkında verdiğimiz bu Gensoru 
önergesinin işleme konulmasını arz ve talep ederiz. 

İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgohan 

Ankara Milletvekili 
H. Turgut Toker 

Zonguldak Milletvekili 
Ömer Barutçu 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Mehmet Özutku 

Kocaeli Milletvekili 
Âdem AK Sarıoğlu 

Tekirdağ MiHetvekiM 
Nihan llgün 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın 

İzmir Milletvekili 
Zeki Efeoğlu 

Tokat Milletvekili 
FeyzuHah Değerli 
Niğde Milletvekili 

H. Avni Kavumıacıoğlu 
Yozgat Milletvekili 
Turgut Nizamoğlu 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Manisa Milletvekili 
Yahya Uslu 

Aydın MilletvekiM 
Nahit Menteşe 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

İzmir Milletvekili 
AM Naili Erdem 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 
Kırşehir MilletvekiM 
Mustafa Eşref oğlu 
Bolu Milletvekili 

Avni Akyol 
Balıkesir Milletvekili 

İlhan Aytekin 
Ankara MilletvekiM 

Mustafa Başoğkı 
İçel Milletvekili 

Ramazan Çalışkan 
Erzurum Milletvekili 

Osman Demirci 
Niğde MilletvekiM 

Hüseyin Çelik 
Gaziantep MiHetvekiH 

Atila Ocak 
Erzurum MilletvekiM 

Gıyasettin Karaca 
Konya MilletvekiM 

Aydın Menderes 

Manisa Milletvekili 
Halil Yurtseven 
Konya MilletvekiM 
Necati Kalaycıoğlu 

Kastamonu MilletvekiM 
1. Hilmi Dura 

Nevşehir MiBetvekiH 
İbrahim Boz 

Urfa MilletvekiM 
M. Celâl Bucak 
Urfa MileltvekiM 

Necmettin Cevheri 
Kayseri Milletvekili 

•Kemâl Doğan 
İzmir MilletvekiM 

Aysel Uğura! 
Samsun MilletvekiM 

S. Orhan Uhıçay 
Trabzon MiHetvekiM 

Kemal Cevher 
Zonguldak Milletvekili 

Güîtekin Kızılışık 
Trabzon MiIletvekiH 

1. Vecdi Aksakal 
Gümüşhane MilletvekiM 

Mehmet Çatalbaş 
Manisa Milletvekili 

Faik Türün 
Yozgat MiIletvekiH 

Ö. Lütfü Erzurunıluoğlu 
Bursa Milletvekili 

Halil Karaath 
Bilecik MilletvekiM 
Cemak ttin Köklü 

Eskişeihr Milletvekili 
Y. Cemal Özkan 

İsparta Milletvekili 
Yusuf Uysal 

Kastamonu MilletvekiM 
A. Nihat Karo! 

Adana MilletvekiM 
M. Halit Dağlı 

Balıkesir MilletvekiM 
E. Engin Tanrıverdi 

Denizli MiHetvekiH 
M. Kemal Aykurt 
Denizli Milletvekili 
A. Hamdi Sancar 
Sivas MiBetvekiH 
Tevf ik Koraltan 

Manisa MilletvekiM 
Sümer Oral 

Amasya Milletvekili 
E. Naci Altunay 
Kars MilletvekiM 
Hidayet Çelebi 

Bursa MilletvekiM 
Emin Dalkıran 

Uşak MiBetvekiH 
GaMp Çetin 

İstanbul MiIletvekiH 
Ekrem Ceyhun 

Bursa Milletvekili 
özer Yılmaz 

Trabzon Milletvekili 
Ömer Çakıroğhı 

Balıkesir MiBetvekiH 
Hüsnü Yılmaz 

Giresun MilletvekiM 
AM Köymen 

Zonguldak MiUetvekili 
A. Muttalip Gül 

Zonguldak Milletvekili 
Koksal Topta**. 

Ağrı MiHetvekiK 
A. Hamdi Şam 

Artvin MilletvekiM 
Mustafa Rona 

Kütahya MiHetvekiH 
A. İrfan Haznedar 
Adana MilletvekiM 

Hasan Gürsoy 
Kocaeli MiHetvekiH 

İbrahim Topuz 
Afyonkarahisar MiHetvekiH 

AH İhsan Uhıbahşi 
Ağrı MiBetvekiH 
Mfkail Aydemir 
İçel Milletvekili 

Nâzmı Baş 
Bingöl MiBetvekiH 

M. Sait Göker 
Aydın MiHetvekiH 
Behiç Tozkoparan 

Antalya MiHetvekiH 
M. Sadık Erdem 
Ordu MiHetvekiH 

Kemal Şensoy 
İzmir Milletvekili 

Şinatsi Osnıa 
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Ağrı Milletvekili Urfa Milletvekili 
Kerem Şahin Mehmet Altsoy 

Kırklareli Milletvekili Edirne MiBetvckili 
Hasan Korkut Mustafa Bulut 

Ankara MiBetvekiIi 
t. Hakkı KöyKioğlu 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gensoru 
önergesinin gündeme alınıp iahnmayacağı konusundaki 
görüşmelerde, Anayasada belirtilen sıraya göre ilk 
defa önerge sahiplerinden bir sayın Üyeye, daha 
sonra siyasi parti gruplarına, en sonra bir sayın 
bakana veya Sayın Başbakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğümüzün 61 ncr mad
desi uyarınca; ilk İmza sahibinin 10 dakika, siyasi 
parti gruplarının ve Hükümetin 20'şer dakikadır. 

Şu ana kadar miza sahiplerinden Sayın Süley
man Demire! söz istemiş bulunmaktadır. Aynı za
manda Grup adma da zatıâüniz görüşeceksiniz, de
ğil ini efendin?.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demire]. (AP sı

ralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 
Efendim ilk 10 dakikanız imza sahibi olarak, son 

20 dakikanız da grup adına, buyurunuz efendim. 
AP GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 

(İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (AP «oralarından alkış
lar) 

Milli eğitim konusunda huzurunuza getirmiş bu
lunduğumuz Gensorunun müzakeresine fırsat verir
seniz, ülkemizin en önemli bir konusu yüce milleti
mizin huzurunda tartışılmış olacaktır. Bundan bü
yük faydalar çıkacağını hemen kaydetmeliyim. 

Bugün 10 milyon çocuğumuz okullara gitmektedir 
ve milli eğitime, Türkiye mili savuma kadar, büt
çesinden masraf yapmaktadır. Aslında milletimizin 
geleceği müü eğitimimizin sağlamlığına çok yalan
dan bağbdır. 

Türkiye'nin bugün 45 milyon nüfusu vardır (ama, 
Türk Milleti sadece 45 milyondan ibaret değildir. 
Türk Milletinin geçmişi vardır, geleceği vardır. Bi
naenaleyh, 45 milyon olan bugünkü nüfusumuzu 
Türk Milletinin tümü saymak ve Türk Milletinin her 
şeyini bundan ibaret saymak yanhsur. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun içindir ki, 
mitti eğitim konusunda Türkiye birliğinin muhafaza
sı ve Türk Devletinin temellerinin sağlam tutulması 
bakımından söylenecek şeylerin rahatça söylenebil-
mesi lazımdır. 

Türkiye MrHği ve Türk Devletinin sağlam temel
ler üzerinde muhafazası, her Türk vatandaşmm 
görevidir. Bugünkü dünyada ceşitM cereyanlarm çar
pıştığı bir ortamda Türkiye'nin bu meseleyi hafife 
alması mümkün değildir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulunda bu
gün 35 bakanlık var* Sadece bunların ikisinin basın
da mnü kelimesi yer almaktadır; Müü Eğitim ve Mil
li Savunma. Diğer bakanlıkların başında milli keli
mesinin yer abnasına lüzum görülmemiştir. 

Milli kelimesinin yer atmasının anlamı vardır. 
Milli eğitim söz konusudur; eğitim değil, öğretim de 
değil. Eğitim ve öğretim okullar dışında da alınabi
lir; ama okulların vermesi lazım gelen milli eğitim
dir. 

MiDi eğitim tabirini kanunlar çerçevelemiştir. 
M Ü eğitim, devrimci eğitim değildir. Devrimci 
eğitim diye bir tabir Türkiye Cumhuryetinin kanun
larında mevcut değildir. (AP sıralarından «Bralbo» 
sesleri, alkışlar) 

Müh* eğitim, üretim biçimini çerçeveleyen eğitim 
şekli de değildir. 

öyleyse milli eğitimin ne olduğuna evvela bakmak 
lazım, kanunların bunu nasıl çerçevelediğine bak
mak lazım ve eğitimin milliliğine olan hassasiyetimi
zin sebeplerine bakmak lazım ve eğitimin milliliğini 
muhafaza için her türlü gayreti göstereceğimiz husu
sundaki kararlılığımızı huzurunuzda İfade etmek isti
yorum. 

Eğitimin milliliği söz konusu olduğu zaman Ana
yasada kayıtlar var. Anayasanın 21 nci maddesin
de; eğitimin, Devletin denetim ve gözetimi alhnda 
yapılacağı yazılıdır.: 

Devlet, eğitimin nesini gözetecektir, nesini de
netleyecektir? Eğitimin her Türk vatandaşına sağ
lanması söz konusudur, Anayasanın 50 nci madde
sinde^ 

Devlet her Türk vatandaşına hangi çeşit eğitimi 
sağlayacaktır, nasıl eğitim verecektir? 

Türk okulları Türk vatandaşı yetiştirecektir. 
Türk okullarından italyan vatandaşı, Alman vatan
daşı veya Sovyet vatandaşı yetişmesi söz konusu de
ğildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ETEM EKEN (Çorum) — Onun dışına çıkmış 
mıdır, okuyanlar Sovyet midir? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Türk 
okullarında Cumhuriyetin eğitimi yapılacaktır, Cum
huriyetin nesilleri yetişecektir ve Cumhuriyetin be
kası teminat altında tutulacaktır. 
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Onun içindir id, Cumhuriyetin öğretmenlerine 
düşen görev; Cumhuriyetin okullarında Cumhuriye
tin nesillerini yetiştirmektir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Türk okullarında vatanına, mîlletine düşman kişi
ler yetiştirilemez. 

İSMAİL AKIN (Affyonfcarahisar) — Onları sen 
yetiştirmedim mi? (AP sıralarından «Sus be, dinle» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum beyler. 
Saym Akın, rica ediyorum. 
SÜLEYMAN DEMfREL (Devamla) — Türkiye 

Cumhuriyetinin Anayasasının 1 nd maddesi, 2 nci 
maddesi, 3 ncü maddesi, 4 ncü maddesi ve 11 nci mad
desi Türk vatandaşının nelerle bağlı olduğunu gös
terir. Türk vatandaşlığına hak kazanabilmek için, 
«Türk vatandaşıyım» diyebilmek için mutlaka... 

AHMET KARARAN (Gaziantep) — Türk ana 
ve babadan olması kâfi. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sus be mayasıl. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Mayasıl 
sensin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Ne söz atan 
için, ne de o deyimi kutlanan arkadaşımız için Ge
nel Kurulumuz doğru şey düşünmez; rica ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — ...Mutla
ka Türkiye Cumhuriyetinün, Türkiye Devletinin şek
linin cumhuriyet olduğuna, Türkiye Cumhuriyetinin 
milli, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğu
na, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğüne sadakatla bağlı olmak lazım
dır ve Türkiye Cumhuriyetinin temelinde, kayıtsız, 
şartsız mnffî hâkimiyet prensibinin bulunduğuna inan
mak lazımdır ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
yer alan haklardan hiçbirisinin Türkiye Cumhuri
yetinin temeline dinamit koymak için kullanılamaya
cağına manmak lazımdır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Ve bunlara inanan, ben Türküm di
yen, Türk Devletine mensup her kişi Türk vatanda
şıdır ve Türk vatandaşlığı önemli bir müessesedir. 
Türk vatandaşı olmayı hak etmeye devam etmenin 
önem» şartlarından birisi, mutlaka vatandaşı bulun
duğu devletin bekasına, mensubu bulunduğu mille
tin geleceğine İnanmak, beka ve geleceği teminat altın
da tutmaya gayret sarfetmek lazımdır. (AP sırala
rından «Bravo» şeşleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin va
tandaşları nasıl yetiştirilirlerse mflK eğitim fonksiyo
nu yerine getirilmiş olur? 

I Hükümetler milli eğitim politikalarını vaz eder-
I ken serbest değillerdir. Bu kanunlar ve bu Anayasa

yı değiştirmedikçe de başka bir mitti eğitim politikası 
| getiremezler, başka bir milli eğitim politikası uygula-
I yamazlar. 

Temel Eğitim Kanunu Türk çocuklarının nasıl 
I yetiştirileceğini çercevelemiştir. Temel Eğitim Kanu-
I ınınun 1 nci maddesine göre; «Atatürk inkılaplarına, 
I Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milli

yetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insa-
I ni, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koru-
I yan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve 
I daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anaya-
I sanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, milli, 
I demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türki-
I ve Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bi-
I 'en ve bunları davranış haline getirmüş yurttaşlar 
I olarak yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sis-
I teminin hedefidir. 

I özetliyorum : Atatürk inkılaplarına ve Anayasa-
I nın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliği-
I ne bağlı ve Türkiye Cumhur'iyetine karşı görev ve 
I sorumluluklarım bilen vatandaşları yetiştirmektir 
I Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin hedefi. 

I Temel Eğitim Kanununun 11 nci maddesi ise, eği-
I tim müesseselerinde neyin tartışılamayacağım öngör-
I mektedir. Demektedir ki: Eğitim kurumlarında, Ana-
I yasada tfadesirti bulan Türk milliyetçiliğine aykırı 
I «5\yasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitettk-
I teki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına 
I hiçbir şekilde meydan verilemez. Türkiye Cumburi-
I yetinin eğitim müesseseleri Türk milliyetçiliğine da-r 
I vanan, Türk Devletine karşı sorumlu nesiller yetiştire-
I çektir, Türk milKyetçiKği dışında da bîr İdeolojik me-
I sele buralarda tartışılamaz. 
I Bugün huzurunuza getirdiğimiz Gensoruyla Türk 
I milli eğriminin millilikten uzaklaştırıldığım iddia edi

yoruz. Bu büyük bir iddiadır, çok büyük bir iddiadır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Size göre 
öyle. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Sîze göre, 
I bize göre; yüreğiniz varsa tartışırız burada, varsa... 
I (AP şualarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I işte Türkiye Cunihuriyeti Anayasası, işte MÜH 

Eğitim Temel Kanunu, bunlar milli eğitimi nasıl tarif 
I etmişse biz öyle tarif ediyoruz. 
I Sayın milletvekilleri, bu Hükümet ne yapmış da 
I eğitimi millilikten uzaklaştırıyor, bir bakalım. 
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(Evvela bu Hükümetin Milli Eğitim camiasına re
va gördüğü muameleye bir bakalım. Milli Eğitim Ba
kanlığının Talim Terbiye Heyetinin 15 üyesinin 10?u 
değiştirilmiş 4 ay zarfında. Milli Eğitim Bakanlığı
nın merkez teşkilatındaki 16 genel müdürün 15'i de
ğiştirilmiş. (CHP sıralarından alkışlar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hepsini de
ğiştirmezse onun yakasından ben tutarım. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değiştir-
diğ'niz k'şiier de Türk vatandaşlarıdır. Bu kadar hınç
lı, bu kadar hırslı olmayın. (AP sıralarından ayağa 
kalkmalar» gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sükûnetle 
izileyelim sayın hatibin konuşmalarını. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir yo
rum yapmadım, o kadar alınganlığa sebep yok, söy
lüyoruz. 

Tekrarlıyorum : Talim Terbiye Heyetinin 15 üye
linin 10'u değiştirilmiş, 16 genel müdürün 151i değiş
tirilmiş. icra görevi olan öğretim dairelerindeki bütün 
genel müdür yardımcıları değiştirilmiş, 67 ilin Mil i 
Eğitim Müdürünün 6 3 ^ degştiriîmiş, 250 halk eğitimi 
başkanı ve merkez müdüründen 230'u, takriben, de
ğiştirilmiş, 500 milli eğitim müdür yardımcısı değiş
tirilmiş, 69 eğitim enstitüsü müdürünün hepsi değiş-
tirüm'ş ve 10 binin üstünde öğretmen yurdun bir köşe
sinden diğer köşesine, kış kıyamet demeden gönderil
miş ve orta dereceli okul müdürlerinin yarısı değiş
tirilmiş. Ne imiş bu kimselerin kusuru, kabahati? Ne 
imiş ve 'bunların kabahati ve neden değiştirilmiş? 

ETEM EKEN (Çorum) — Cephecilik, vatandaşı 
cephelere ayırmak. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devanda) — Bunlar 
Miîli Eğitim Temel Kanunundaki ve Anayasadaki eği
timin milliliğinden eğitimi mi saptırmışlar? Hayır. 
Bunîarın... (CHP sıralarından gürültüler) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — insan 
soyundan geldiklerini kabul etmiyorar, kurt soyun
dan gediklerini kabul ediyorlar. (AP sıralarından 
ayağa kalkmalar, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğu... 
Efendim Sayın YazıcıoğîU, yerinizden konuşma 

imkânınız yok efendim, söz alırsınız, konuşursunuz. 
Sayın Büldanlı buyurun efendim, rica ediyorum. 

Ben gerekli ihtarı yaptım efendim, rica ediyorum. 
Elektriklendirmeye gerek yok. Sayın arkadaşıma ih
tarımı yaptım, buyurunuz efendim yerinize. (AP sıra
larından, «Vaktinde müdahale etmediniz» sesleri) 
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Efendim, gerekli uyarıyı anında yaptım. Sayın 
Cevher, Siz aynı şeye devam etmekle aynı duruma dü
şüyorsunuz. Rica ediyorum. 

NAKİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, za
manında müdahale etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, yani, arkadaşlarımın ağız
larından çıkarken hemen yapıştırayım istiyorsunuz 
değil mi? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hoşunuza gider
se ikaz etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, Siz istirahat buyu
run efendim. Ben, Sayın Demirel'in sağlıklı konuşma
sını sağlamaya çalışacağım. 

Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Böyle si

mültane satranç oyunu gibi bu iş olacaksa, Iben ona da 
varım. Yalnız, Meclis Reisinin onu ayarlaması lazım. 
Yani, ben buradan konuşacağım, aşağıdan 20 - 30 ki
şi konuşacak, ben ona da varım; ama usule uyuyor
sa, usule uyuyorsa. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, siz buyurunuz, konuşunuz. 
ETEM EKEN (Çorum) — Bu memleketi şimdiye 

kr :1ar bu hale getiren sensin. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gel bu
radan Söyle, gel buradan Söyle... 

BAŞKAN — Lütfen, sükûnetle izleyelim konuşma^ 
tan arkadaşlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu kürsü 
açık, yüreğin varsa gel buradan söyle. 

ETEM EKEN (Çorum) — Oradan da Söylerim 
ben. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Görülü
yor ki, Halk Partisi, bir intikam ve hınç ile işbaşına 
gelmiş, devlete hizmet eden miHiyetçü memurlardan, 
Eğitim Bakanlığının milliyetçi mensuplarından hınç 
nlnıaya kalkmış ve evvel Allah bu hıncını da almış
tır. 

Şimdi bakıyoruz, ne olmuştur? Milli Eğitim Ba
kanlığında 134 tane müşavir var. 134 tane müşavirin 
80 kişisi 3 odada oturuyor, 10 masada çalıştınhyor. 
80 kişisi buraya vardırılmış. 

Yapılan tayinlerin içerisinde kendisi bir yere, eşli 
hjr yere tayin edilenlerin sayısı binleri geçiyor. Aile
ler bölünmüş, öğretmen hanım burada, öğretmen bey 
b'n kilometre ötede... 

ETEM EKEN (Çorum) — Sizin zamanınızdaki 
gibi öldürülmüyor, korunuyor. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yalnız 
Çanakkale ilinde 28 tayinin 14'ü, 14 tane hanım ve 
bey öğretmen ayrı ayrı yerlere gönderilmiş. Bunla
ra, «bayır» dersiniz, «böyle şey yoktur» dersiniz, «bu 
haklıdır» dersiniz, bunun neden haklı olduğunu söy
lersiniz, herkesi inandırırsınız. Bu zulümdür, zulüm. 
(AP sıralarından alkışlar) Zulümdür bu. 

Bu Hükümet bu icraatıyla aslında kendi programı
nı da çiğnemiştir. Çünkü, bu Hükümet programında, 
«Öğretmenlerin manevi ve maddi huzur içinde çalışa
bilmeleri güvence altına 'alınacaktır» diyor. Hangi öğ
retmenlerin? Bunlar da Türkiye Cumhuriyetinin öğ
retmenleri; Türkiye Cumhuriyetinin öğretmenleri bun
lar. Bunlara bu muameleleri reva görmek, bölücülük 
değil de ned'ir? 

Değerîi miletvekilleri, bunlar gitmiş de, bunların 
yerlerine kimler gelmiş? Onun üzerinde teker teker 
durmak mümkün değil, vakit müsait değil; vakit mü
sait olsa dururuz, ama milli eğitim hizmetlerinin 
anahtar mevkilerinden bazılarına yapılan tayinlerde, 
din, Allah, Türklük aleyhine konuşmaktan, komünizm 
propagandası yapmaktan, Orduya hakaretten açığa 
alınmış bulunan kimseler var. (AP sıralarından «Kah
rolsun» sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malarya) — îsîm söyle
yin, isim. 

SÜLEYMAN DEMİttEL (Devamla) — Gelin, 
açın Gensoruyu; teker teker söyleyelim. Biz, bura
dan kendisini savunamayacak insanların isimlerini ve
rerek, bırakıp gitmeyiz. Bizim hedefimiz Hükümettir. 
Bunlar mahkeme kayıtlarıyla sabittir, söylediğimiz 
şeyler. Söylediğimizin hepsini ispat edeceğiz. Gelin, 
açın Gensoruyu; gelin, açın. (AP sıralarından «'Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Polisçe aranan kişileri saklayanlar, öğretmen iken 
müdür yapılmış. Devlete ve rejime karşı suç işleyen... 

ETEM EKEN (Çorum) — Dün mobilya yolsuz
luğundan kaçtınız, dün. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — işte, onun 
için diyoruz, eğitimi saptırıyorsunuz diye. Eğitimi sap
tırıyorsunuz. «Doğrudur» derseniz, saptırmayı kabul 
edersiniz. 

Komünizm propagandası yaptığından dolayı, as
kerliğinde yedek subay hakkı verilmeyen kişiler, eği
timin önemli yerlerine getirilmiş. 

MUSTAFA ÖZTtN (İzmir) — Ne zaman gittin 
askere? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — «Mark
sizm, Leninizm öğretmeye mecburum» diyen kişiler 
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önemli yerlere getirilmiş; yüz kızartıcı suçu bulunan, 
Atatürk fotoğrafını, Preveze Deniz Zaferi tablosunu 
yırtanlar, önemli yerlere getirilmiş; parayla sınıf ge
çirdiği sabit olanlardan, önemli yerlere getirilenler var. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — İsim söyle, 
yalan söyleme. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — GeKn açın, 
açın; burada teker teker isim Söyleyelim size; hepsim 
söyleyelim. Daha dün burada araştırma önergesi 
müzakere edildi; okuyun araştırmanın zabıtlarını. 

İSMET ATALAY (Kars) — Dün kaçanlar bugün 
böyle konuşamaz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Dün mobilya yolsuz
luğundan kaçtınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Okuyun, 
okuyun ne var içerisinde? (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eken, sizden çök rica ediyo
rum; birkaç kez uyardım; rica ediyorum, lütfen sükû
netle takip edelim efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Tahrik ediyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yok ki, böyle bir usulümüz efen-
lim. Size oradan konuşma imkânı verecek bir usul 
olsa, konuşturalım. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, tahkikat yoluyla müfettişlikten alınmış; 
1977 Senato seçimlerinde Halk Partisi tarafından aday
lığı veto edÜlmiiş kişiler var ve riflıayet burada valilerin 
'bu kimseleri buraya göndermeyin» diye itirazla geri
ye çevirdiği kişiler var. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Senin valilidir on
lar, senin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bütün 
bunlar gösteriyor ki, eğitimdeki kadro tahribinin bîr 
maksadı vardır. Sadece onbinlerce kişiye zulüm yap
mak değildir; onun yerine de, başka çeşit bir eğitim, 
eğitimi milliliğinden saptıran bir kadroyu getirip yer
leştirmek asıldır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi burada eğitim enstitüleri faciasına dokun
mak istiyorum kısaca. 

Eğitim enstitüleri... 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Facia dV 

ğil o, facia değil. 
ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (TunceH) — Siz 

yarattınız o faciayı. 
BAŞKAN — Sayın Tekin... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 69 eğitim 

enstitüsünden 23'ü bugün öğretim yapmıyor. Geriye 
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kalanların ne biçim öğretim yaptığını da biraz sonra I 
izalh edeceğim, iki tane yüksek öğretmen okulundan 
ikisi de yükseköğrenim yapmıyor; Mesleki Teknik 
Öğretmen Okulu ve diğer bir okul. Eğitim enstitüle
rinden yükselen şikâyetler ayyuka çıkmıştır. Bugün 
zulüm sadece öğretmene değil, öğrenciye de yapılı
yor. Savaştepe Eğitim EnstitiMinde, Kastamonu Eği
tim Enstitüsünde, Uşak Eğitim Enstitüsünde, Demirci 
Eğitim Enstitüsünde, Gümüşhane Eğifim Enstitüsün
de, Necatfbey Eğitim Enstitüsünde, Edirne Eğitim 
Enstitüsünde bu zulüm bugün devam ediyor, halen 
devam ediyor, şu anda devam ediyor ve Konya Eği
tim Enstitüsünün 32 öğretmeni Kalıta, İğdır, Borçkay 
Sarıkamış, Ariıavi, Terme, Bafra, Hanak, Saruhanlı 
orta dereceli okullarına nakledîhTtiştir ve Perşembe 
Eğitim Enstitüsünden... 

HASAN CERÎT (Adama) — Oralar vatanın par
çası değil mi? I 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Vatan 
parçası tabii de... Gerekli işse, gitsin; zulüm İçin değil. 
Kışın ortasında ne gerek var? Eğer vatan parçası ol
duğu İçin gönderdiysenız, gelin Söyleyin; gelin ispat
layın onu. Ondan göndermiyorsunuz (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) ondan değil o; hiç gizleme
ye mizlemeye kalkmayın, onlara sığınmayın. I 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Senin yapma
dığın iş mi I 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bakınız, 
Necati Eğitim Enstitüsünde 76, Savaştepe Eğitim Ens
titüsünde de 18 çocuk ve Uşak Eğitim Enstitüsünde 
de 21 çocuk bugün okullarından, âdeta sınıf geçeme
yecek durumda, dışarıya itilmiştir, giremiyorlar. Ordu 
Perşembe Eğitim Enstitüsünde ise, yapılan bir teftiş 
sonucu, müfettiş raporunda, «Burada TÖB - DER'e 
kayıtlı öğretmenlerle, Ülkü - Bir'e kayıtlı öğretmen
lerin alınması lazımdır» denildiği halde; icraat, «TÖB 
- DER'e kayıtlılar dursun, Ülkü - Bir'e kayıtlılar git
sin» şeklinde olmuştur. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Çok iyi 
oldu, çok iyi. I 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, 
mademki «çok iyi» diyorsunuz, esas konuya geliyo
rum. Aslında, bugün Türkiye'nin... I 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, rica ediyorum... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bugün 

Türkiye'de... 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malarya) — Mahkeme 

kararı var onlar baklanda. I 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — ...MiMi 
Eğitim Bakanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
idare etmemektedir. Milli Eğitim, Hükümetin müşte
rek mesuliyetidir. Onun için, bu Gensoruyu Hüküme
te tevcih ettik. Milli Eğitim kadar ikinci önemi bir 
konu yoktur, ikinci bir konu yoktur. Bir memleketi 
kendi içinden bozmaya rıza gösterdiğiniz takdirde, o 
memkketi ayakta tutmak mümkün değildir. Onun 
için söylüyoruz bunları. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Kaçıncı 
Gensoru? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi ge
liyoruz, diyoruz ki, bu Hükümeti, daha doğrusu bu 
eğitim politikasını bu Hükümet yürütmemektedir. 
Eğitim politikasını yürüten, TÖB - DER'dir. Binaen
aleyh, Hükümet, eğitim konusu gibi çok önemli bir 
hususu, âdeta TÖB - DER'in eline teslim etmiştir. 
Çünkü, TÖB - DER bugünkü Hükümetin meydana 
gelmesinde önemli roller deruhte etmiştir. (AP sıra
la ından «Bravo» sesleri) Hükümet diyet Ödemekte-
d"r, diyet; TÖB - DER'e olan borcunu ödemektedir. 
(AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne pahasına ödemektedir?.. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malarya) — O TÖB -

DER sizi çatlatacak. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — ...MİM 

Eğitimi tahrip pahasına ödemektedir.' 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — TÖB - DER' 

den size yansıma mj oluyor? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — TÖB-DER 

hakkında teessüs etmiş fikirler vardır. Bunları TÖB-
DER'in kendi bünyesinden takip etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Efendim 5 dakikanız var. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Müdahaleler 
var. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — TÖB-
DER'in sloganları var : «Kurtuluşa kadar savaş», «Bu 
meydanda Cengizimiz var...» 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malarya) — O sloganla
rın hiçbiri TÖB-DER'e ait değil; size ait. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Yalan söylü
yorsun. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — «...Kızıl 
güneş doğacaktır», «Faşist polis», «Halklara özgür
lük», «Halk iktidarı...» gibi, TÖB-DER^in tavsiye et
tiği kitaplar var: «Bolşevik Partisi Tarihi» tavsiye et
tiği kitaplar, «Bütün Ülkelerin İşçileri Birlesiniz», 
«Devlet ve İhtilal» kitabı, Lenin'în; «Proleterya İh
tilali», «Komünist Manifestosu», «Yaşasın Halk Sa-
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yaşlarının Zaferi», «Diyalektik ve Tarihi Materya
lizm», «Pekin - Moskova Çekişmesi», «Dün Köle 
İdik Bugün Halkız» gibi kitapları TÖB-DER gayet 
ucuz fiyatla mensuplarına dağıtmaktadır. 

Şimdi huzurunuzda şunu ifade edeyim ki, TÖB -
DER derken, TÖB-DER yönetimini kastediyoruz; 
bünyesinde bulunan binlerce masum öğretmeni muha
tap almıyoruz. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — 150 bin üyesi 
var. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — TÖB-
DER'in çeşitli yerlerde okuduğu şiirler var, bunlardan 
birisi : 

«Bizim olan tüm hakları zor ile zorbalık ile 
Bugünü yok yarını yok 
Kol kol sarıp memleketi 
Elalem haksızlara, faşistlere, fitlere 
Yüksek alçak tepelere kızıl bayrak çekeceğiz» 

diyor. (AP sıralarından «Tu Allah belalarını versin» 
sesleri) 

Devam ediyor, başka bir şiir TÖB-DER toplantı
larında söylenen şiirler bunlar: 

«Örnek istersen, Ailende örnek 
Bilimsel sosyalizme yürü ha yürü 
Kalem kıran hâkimlere benden selam 
Şimdi de bir kurşun yedik, Portekiz'de bayrak ol

duk» diyor. 
Binaenaleyh, TÖB-DER şu sloganlarıyla, taraftar

larına okuttuğu şu kitaplarla, amaç maddesiyle, neşri
yatıyla ne olduğunu ortaya koymuştur. TÖB-DER yö
netimi Marksisttir ve siz Milli Eğitim Bakanîiğmı 
TÖB-DER'e teslim etmek suretiyle, Türkiye'nin eği
timini millilikten çıkarmışsınız, Marksizme teslim et
mişsiniz. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri 
şiddetli alkışlar 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin, milliyetçi hat
tı takip etmesi mümkün değil. Çünkü, Halk Partisi, 
milliyetçiliği Anayasa Mahkemesine dava etmiştir. 
Burada karar var; vaktim yok okumaya. 

Bakınız, bizi kuşkulandıran nedir? Tutum ve dav
ranış. Milli Eğitim Bakanı diyor ki; «Bütün her şeyi 
değiştireceğiz. Özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin ge
reklerine uyacağız.» Bir tek kelime azgından çıkmı
yor «Anayasanın dibacesindeki milliyetçiliğe ve Milli 
Eğitim Temel Kanunundaki milliyetçiliğe uygun bir 
milli eğitim geliştireceğiz» demiyor. (AP sıralarından 
«Diyemez ki,» sesleri) Bunu demiyor. 

Onun içindir ki, bakınız, MilH Eğitim Bakanlığının 
14 Mart 1978'de, Atatürk'ün Türk Gençliğine El Ki

tabını dağıttırmadığım görüyoruz. Çünkü, bu el kita
bının, güya önsözü sakıncalıymış; öyle diyor, «Birta
kım sürtüşmeler çıkarır» diyor. Ne yazıyor bunun ön
sözünde? Önsözünde diyor ki, «Atatürk, Türk Ordu
suna hiçbir zaman halk ordusu demediği halde, aşı
rı solcular ve komünistler, onun adına dayanarak, bu 
komünist kavramım bol bol kullandılar» diyor. Da
ğıttırılmayan kitap, sakıncalı olan husus bu. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ne işi var 
o sözün o kitapta? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Keza, 
Atatürk, «Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 
hiçbir zaman sosyalizm değildir» diyor. Gocunulan 
ikinci nokta bu. 

Ve üçüncü noktada da Türk Devletinin, Türk bir
liğinin ilelebet var olacağıdır. 

Bu önsöz, yani sakınca olarak, gerekçe olarak 
gösterdikleri bu önsözdür. Bu önsözde yazılanlar da, 
«Türk Ordusu, halk ordusu değildir, millet ordusudur. 
Türkiye Cumhuriyetinin devletçiliği sosyalizm değil
dir ve Türkiye Cumhuriyetinin birliği, beraberliği 
muhafaza edilecektir.» 

Bundan gocunulacak ne var? Bundan dolayı bir 
kitap dağıttırılmıyor. Görüyor musunuz eğitim nereye 
gidiyor? 

Ve nihayet, Türkiye Cumhuriyetinin mazisinde 
bulunan Türkiye'nin büyükleri, Fatih Sultan Mehmet, 
Barbaros Hayrettin, Büyük Atatürk, Mehmet Akif'in 
fotoğrafları anarşi sebebi olarak gösteriliyor. Bununla 
da kalmıyor, Preveze Denz Zaferi, Türklerin Çanak
kale Boğazından ilk defa Rumeliye-geçişi, 1920'letde, 
1922'lerde sırtında mermi taşıyan kadınların resimleri 
ve fotoğrafları da, tablolar da mektep duvarlarından 
indiriliyor. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bozkurtların 
indirildi. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunlar, 
bunlar, Türkiye'nin huzurunu bozan şeyler olarak gös
teriliyor. Bunun adına, «milliyetçilik» demek müm
kün mü? (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirel, süreniz bitti efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Toparla

yayım, bir dakika rica edeyim. 
BAŞKAN — Lütfediniz bitiriniz efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bugün

kü Hükümetin, «Anaların gözyaşlarını dîndireceğiz» 
diye söylediği şeylerin hepsinin yalan olduğu görül
müştür. Bakınız ne oluyor: 
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2 291 olay meydana gelmiş dört ay zarfında. Bu 
olaylardan 529'u açık öğrenci çatışması, 1 259'unun 
da bir kısmı öğrenci çatışması, bir kısmı başka çatış
malar. 107 öğrenci açık çatışmalarda hayatını kaybet
miştir ve «Anaların gözyaşlarını dindireceğiz» diye 
gelenlerin hali budur. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ektiğiniz 
zehir tohumları işte o. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Netice 
itibarıyla şunu söylemek istiyorum sayın milletvekil
leri : Eğer, bugünkü Hükümetin bu sakim icraatına 
sahip çıkmaya devam ederseniz, sizin bileceğiniz iştir. 
Konuşulmasına imkân verirseniz - biz iddiada bulu
nuyoruz, büyük iddiada bulunuyoruz - gelin karşısı
na, kendinizi savunun diyoruz. 

HASAN CERİT (Adana) — Mobilya tahkikatın
dan sonra görüşeceğiz onu. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Konuşul
masına imkân verirseniz, bunlar gerçek değilse, Türk 
kamuoyunu aydınlatırsınız, bize de fırsat verirsiniz, 
bunların gerçek olduğunu göstermenin fırsatını. Eğer 
konuşulmasına fırsat vermezseniz, sizin bileceğiniz iş
tir. Türkiye birliğini bozmaya kalkanlara, Türk Dev
letinin dibine dinamit koymaya kalkanlara, Türk eği
timini Marksist eğitime çevirmeye kalkanlara mey
danlar boş değildir. Vatanın her köşesine gider, sizi 
şikâyet ederiz, kıyamete kadar peşinde oluruz. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından, ayakta ve 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demire!. 
Değerli arkadaşlarım, söz sırası Milli Selâmet Par

tisi Grupu adına Sayın Hasan Seyithanoğlu'nda. 
Buyurun Sayın Seyithanoğlu; sizin de görüşme sü

reniz 20 dakika efendim. (MSP sıralarından alkışlar) 
MSP GRUPU ADINA HASAN SEYLTHAN 

OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 

Adalet Partisi Grupu adına, Grup Başkanı Sü
leyman Demire! ve 81 milletvekilinin, «Eğitimi milli
likten uzaklaştırdığı, eğitim ve öğretim kurumlarında 
can güvenliğini sağlayamadığı, öğretmen ve idareci
lere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin, 
Milli Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini belirt
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, verilen gensoru önergesinde ileri sü
rülen iddiaları üç bölümde toplayabiliriz: 

li Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti tarafın
dan eğitimin millilikten uzaklaştırıldığı, 

2. Eğitim ve öğretim kurumlarında can güven
liğinin sağlanamadığı, tedhiş hareketlerinin durduru
lamadığı, 

3. Öğretmen ve idarecilere partizanca baskılar 
yapıldığı. 

Ülkemizdeki eğitim ve öğretim kurumları, kendi 
kültür ve medeniyetimizin durgunluk döneminde ya
vaş yavaş içimize giren Batı düşüncesinin, özellikle 
Tanzimat'tan sonra hız kazanarak ortaya çıkarttığı 
kurumlardır. Bu nedenle, bu kurumlar, kendi düşün
ce hayatımızın canlı ve verimli bir mahsulü olama
mış, Batı kültür emperyalizmini ülkemize yerleştirici 
bir sürecin içine girmiştir. Dünyanın her yerinde eği
tim, bir milletin insan, toplum ve doğaya bakış tar
zının, bu bakış tarzını oluşturan ahlâki değerlerin 
yeni yetişen kuşaklara aktarılması ve benimsetilme
si; onların, bu değerlerin taşıyıcısı durumuna getiril
mesi şeklinde anlaşılırken, bizde bunun tam tersi bir 
tutum izlenerek, sadece Batı kültür ve inanç değer
lerinin sergilendiği bir pazar haline getirilmiştir. Böy
lece, maarifimiz, ilkokulundan üniversitesine varın
caya kadar, milletimizin inanç değerleriyle çelişen, 
giderek yabancılaşan ve günümüzde tamamen top
lumdan kopuk, soyutlanmış bir özellik belirtmekte
dir. 

O halde, hangi milli eğitimden bahsediyoruz? 
Milli değerlerimizin hiçbirisini bünyesinde taşıma
yan; tarih, kültür, inanç ve ideoloji düşmanlarımızı 
bayraklaştıran ve bunları alanlara taşyan bir gençlik 
yetiştiren maarife mi? Bugüne kadar milli imiş gibi 
bakanlar, bu tarihi bakış yanlışlığı içinde olanlardır 
ki, ancak maarifin bugün millilikten uzaklaştığını söy
leyebilirler. Oysa, maarifimiz, bugün millilikten uzak
laşmış değildir. Bugünkü uzaklaşma, Tanzimattan 
beri süregelen uzaklaşmanın doruk noktasıdır. 

Daha önceki iktidarın da, maarif hayatımıza 
köklü bir çözüm getirememiş olmasının nedeni, maa-
rifimizdeki çıkış ve hareket noktasının yanlış ve te
melsiz olduğunun farkına varmamış olmasındandır. 
Bu konuda birbirini suçlama yansı içinde bulunan 
iki büyük partinin tarihi yanılgılarının kefaretini aziz 
milletimiz ödemektedir. 1950 yılında dünyaya gelen 
çocuk bugün 28 yaşında. Birbirine yabancılaştırılmış, 
birbirini anlamayan, birbirine tahammülü kalmamış, 
birbirinin sürekli kanım akıtan bu ülkenin çocukları
nın iç paralayan halinin tek sorumlusu, mevcut maa
rif düzenini ve anlayışını öteden beri milli sayma 
gafletimizdir. 
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Maarif ne zaman milli olmuştur ki, bugün milli
likten uzaklaştırılmış olsun? Kültür emperyalizmine 
sözüm ona,, karşı olduğunu savunan Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı ise, eğitim ve öğretim kurumla
rımızda ister tohum, ister çiçek halinde olsun, hiçbir 
milli değerimizin gelişmesine imkân vermeme çabası 
içerisindedir. Batıcılığın dehşet saçan çocuğu Mark
sizm!, maarif kurumlarımızda besleme, himaye et
me görevini üstlenmiş görünmektedir. Batı karşısında 
onulmaz bir aşağılık duygusuna kapılmış, Batı kültü
rünün tutsağı olmuş kafalarla Batı külttür emperya
lizmine karşı çıkılamaz. Ülke, köklü bir maarif sis
temine kavuşturulanıaz. Batıya yenlik düşmüş kafalar, 
yine Batıya yönelerek çözüm aramak mecburiyetinde
dir. 

Oysa, gerçek milli eğitim, kendi milletinin tarihi 
fikir ve inanç birikiminden beslenir ve onu besler. 
Gerçek milli eğitim, ulu bir çınar gibi, kendi milleti
nin toprağından beslenir, tohumlarını tekrar kendi 
toprağına saçar. İnsan hiçbir sahada hazır başarılara 
konmadığı gibi, toplumların da hazır başarılara kon-
ması, sosyal ve tarihi gerçeklere aykırıdır. Her top
lum, kendi emek ve çabalarının didinmelerinin sonu
cunda başarıya ulaşır. 

Hal böyleyken, hasta ve yatalak bir bünye belir
ten maarif sistemimizin yeniden dirilişi, ancak, kendi 
İnanç ve kültür hayatımıza dönmekle mümkün ola
caktır. Bunun elde edilebilmesi için, konunun yaban
cı uzmanlara terk edilmesi ve onların yönlendirme
siyle değil; kendi milletiyle bütünleşmiş, milletinin ıs
tırabını gönlünde kurşun gibi taşıyan, onun özlemini 
çektiği maarif sistemini gerçekleştirecek fikir çilesi
ne sahip aydınlarla mümkün olabilir. 

Tanzimattan bu yana, Batılı çeyrek aydınımızın, 
Batıdan «yeni» diye getirdiği her şey, Batının eskisi-
dir. Maarifimizin tarihi, Batı eskilerini sergileyen bir 
pazar görüntüsündedir. Bu pazara, öteden beri «milli» 
diyen idraki anlamama durumundayız. 

Eğitim ve öğretim kurumlarımızda can güvenliği
nin sağlanamaması ise, yukarıda sözünü ettiğimiz olgu
ların doğurduğu bîr sonuçtur. Biz, mıaaniftmlizi aşkla, 
feragatla, sabır ve doğrulukla, milli kültürü örmekte 
başarılı kılacak öğretmeninden Öğrencisine ve okul 
müstahdemine kadar hepsini kavrayacak bîr ideale 
yönelmedikçe, anarşi sürer ve gider. 

Sayın milletvekilleri, esasen normal geçimini bile 
sağlamakta güçlük çeken öğretmenleri, öğrencileri ve 
müstahdemleri, acımasız bir şekilde dağıtarak anar-

j sinin önüne geçebileceğini sanan günün Milli Eğitim 
Bakanı, ayrılıkları büsbütün keskinleştirmekte ve 

I anarşiyi körüklemekte olduğunun farkında mıdır? Bu-
I nu böyle yaparken, her türlü politik müdahalelerin 

üstünde bulunması gereken eğitim kurumlarımızı, 
I kendi partisinin politik görüşlerinin fideliği haline 
I getirmek için gösterdiği çaba, barışı ve huzuru sağla-
I mak endişesinden ne kadar uzak olduğunun ayrı bir 
I kanıtıdır. Bu tutum, kardeş kavgasını körüklemekte-
I dir; bu tutum, marifimizin sorunlarından habersiz 
I olmaktır; bu tutum, devlet adamı şuuru ve sorum-
I luluğundan uzak bulunmaktır; bu tutum, Sayın Milli 
I Eiğîtim Bakanlığını hiçbir zaman hesabını veremeye-
I ceği bir noktaya getirip bırakacaktır. Devlet adamı-
I nın görevi, çaresizlik içinde çırpınmak, aczini ve zaaf' 
I larını başkalarına yüklemek değil, radikal önlemlerle 
I sorunları çözümlemektir. Sorunların altından kalka-
I bilmek için muhalefetin desteğine ihtiyacı varsa, mu-
I hatefetin de katılabileceği bir milli menfaat noktası-
I na gelip durması gerekmektedir. Oysa, kendilerini bu 
I noktadan uzak, partizanca bir tutum ve davranış içe-
I rîsinde görmekteyiz. 

I Sayın milletvekilleri, eğitim kurumlarımızda önü 
I alınamayan tedhiş hareketleri, ne yazık ki, topluma 
I da sıçrayarak milletimizi bir iç kavgada eritecek bir 
I facia noktasına doğru ilerlemektedir. Annelerinin ku

cağındaki masum çocuklar bile serseri kurşunlara Iıe-
I def olmaktadır. Bu cinayetlerin hesabını Türk adliyesi 
I şüphesiz soracaktır. Ancak, yalnız o gençler değil, 
I onu o hale getiren, onun arkasında bulunan kirli ve 
I karanlık ellerden de bu masum kanların hesabı en 

keskin ve şiddetli bir adalet kudretiyle sorulmalıdır. 
I Sürüp giden şiddetli bir uyuşmazlıkta, Milli Eği-
I tim Bakanının, yansız ve uzlaştırıcı bir tutum izle-
I meSi gerekirken, solu alabildiğine serbest bırakıp, 

sağı acımasız bir biçimde baskı ve kıyım altında tut-
I ması, elbette, okul kantinlerini ve avlularını arenaya 
I çevirecektir. Allah korusun, ülkemizdeki bu kardeş 
I kavgası önü alınmaz bir duruma gelir, toplu karşılaş-
I malar halini alırsa, bu durumdan yararlanacak ne (A) 
I partisi ve ne de (B) partisidir. Topyekûn karşısında 
I durmamız gereken emperyalist süper devletler yarar-
I lanır bu durumdan. 

I Çocuklarımıza kendi medeniyetimizin yetiştirdiği 
I üstün şahsiyetleri örnek olarak göstermezsek, onlara 
I karşı düşmanca karşı bir davranış içinde olursak, 
I zaten çocukluğu Tommiks okumakla, Amerikan gan-
I gsterleri filmlerini seyretmekle, yüksekokul hayatını 
l da zehirli kızıl fikirlerin afyonsu telkini altında 
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krizlerle geçiren genç, en ufak uyuşmazlıkta, kan ku- I 
san silahını arkadaşının karnına boşaltacaktır. 

Bu cinayetlerden toplum olarak hepimiz sorumlu
yuz. Bizim sorumluluğumuz, bizim vebalimiz yanın- I 
da, o silahı kullanan da, o kurşuna hedef olan da çok 
masum kalır. 

Sayın milletvekilleri, bu cinayetlerden evet hepi- I 
iniz sorumluyuz. Ne var kî, İktidarı bu sorumluluk I 
duygusundan çok uzaklarda gördüğümüz için yanında I 
değiliz. Bu duruma iktidarın çözüm bulamayacağı or- I 
tadadır. Zaten bir sorunun çözümü, o sorunun so- I 
rumluluğunu yüklenmek ile mümkündür. Oysa, ikti- I 
dar, sürekli sorumluîuktaıı kaçmaktaa; buna karşılık, j 
iktidarda kalma hevesinden de vazgeçmemektedir. Biz, I 
hu iktidarı, geldiğinden bu yana sürekli şikâyet iizre 
bulmaktayız. Çünkü, güçlü yönetici acz belirtmez. 
Hiçbir iş ve eser vermeyenler, hiçbir verimli teşeb- I 
büste bulunmayanl'ar, kışkırtıcılık yapmak, yalan ve I 
demagojiye sapmaktan başka çare bulamazlar. I 

Şikâyeti meslek haline getirmiş olan bu iktidarın, I 
yolluktan, pahalılıktan, anarşiden ıstırap içinde kıv- I 
ranan bu halkın şikâyetlerine, şikâyetten gayri bir ce- I 
vap vermesi mümkün değildir. (MSP sıralarından al- I 
kışlar) I 

«Bir dökün bin ah dinle kâse-i fağfurdan.» I 
Bin yıllık medeniyet tecrübesi olan bu büyük 

milletin sorumsuz ellerde yokluğa doğru sürüklenme- I 
Sine, bîz izin versek bile, millet ruhunun yeniden di
rilteceği bir genç nesil asla izin vermeyecektir. I 

Bu millet, tarihinin en kritik gününde, en umut
suz anlarında kendisini selamete erdirecek yol gös
terici inanç erlerini bağrından çıkartmasını bilmiştir. 

Biz, Müli Selâmet Partisi Grupu olarak bu Gen
soruyu desteklemek durumundayız. I 

Saygılarımla. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithanoğlu. 
Söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sa

yın Nevzat Kösoğlu'nda. I 
Buyurunuz Sayın Kösoğlu. (MHP sıralarından 

alkışlar) 
MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Grupum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlı» 
yorum. 

Mili eğitim konusunda bu kürsüde ikinci kere 
konuşurken üzgünüm^ tedirginim ve Türk nııilîi eğiti
minin gerçekten bir yangın yerine çevrilmekte oldu
ğunu görmenin acısı içindeyim. J 
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Bu Hükümetin kuruluşunda bir kısmı gayri tabii 
İlklerin dedikoduları, günlerce, basını ve Türk ka
muoyunu işgal etti. Öyle sanıyorum ki, yahut bana 
öyle geliyor M, asıl bu Hükümetin icraatında bir kı
sım gayri tabiiliklerin daha çok bugünlerde gündeme 
çıkması gerekliydi. 

Bu Hükümetin iki mümeyyiz vasfını görüyoruz. 
Birisi, Devletin hangi kademesinde olursa olsun, ken
di siyasi kanatirii paylaşmayanları acımasız bir şe
kilde ve hiçbir ölçü ve insaf tanımadan kıyıma uğ
ratmaktır. Diğer bir mümeyyiz vasfı, sayın üyeler, 
bu Hükümetin, aşırı sol karşısındaki tavrını hiçbir 
surette kesin bir çizgiyle tayin edememesi, şaşkınlık 
içinde olması ve sola karşı hiçbir hudut tanımayacak 
tarzda, hiç değiîse fiili hali itibarıyla, açık olmasıdır. 
Ne yazık ki. Milli Eğitim Bakanlığı, fiili hali itiba
rıyla, Hükümetin icraatının bu genel kompozisyonu
nun dışında kalamamıştır. Yalnız, Milli Eğitim Ba
kanlığındaki icraatın ve halin bazı özellikleri vardır; 
İzninizle dokunmak istiyorum. 

Milli eğitimle ilgili, Yüce Mecliste bundan önce 
görüşmeler yapıldığında, Sayın Bakan görüşmelerde 
cevap için bu kürsüye çıktığında, gerçekten, yürek
ten inanmak ihtiyacını duyduğumuz ve partimizi unu
tup, zaman zaman heyecanla alkışladığımız bir kı
smı sözler söyledi. Bunlar üslup olarak da, muhte
va olarak da güzeldi, gönlümüzü ve kafamızı ok-
şamıştı. Hat ta o kadar ki, Atatürk'ün «En evvel ve 
her şeyden evvel Türk gençliği milliyetçi olarak ye
tiştirilmelidir diyen ve bütün siyasi partilere ideolo
jik çerçevede asgarî müştereki işaret eden görüşünde, 
Sayın Bakanla aynı çizgiye geldiğimiz intibaını aldım 
ve onun memnuniyetini yaşadım. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Amerikan milliyetçi
liğinden değil. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli üye
ler, laf atacaksanız, lütfen sözlerinizde biraz zekâ 
kırıntısı olsun; ona da hazırım ben; ama sadece ses 
çıkarmış olmak yeterli değil. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Laf atmasın da 
bomba mı atsın, 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ne diyordu 
Milli Eğitim Bakanı, bu kürsüden konuşmalarında? 
«Tarihi tabloları şimdi indiriyorum; ama bunlar ge
çici bir tedbirdir. Milli mefahirimize en az sizin 
kadar ben de saygılıyım ve sahip çıkıyorum, Onu in
hisarınıza almayın» diyordu; memnun oluyorduk. 
«Okullarımızı siyasetten arındırmak» zorundayız «di
yordu;» «Siyaset, ortaokullara varıncaya dek bir yan-
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gın gibi okullarımızı sarmaktadır. Bundan kurtar
mak zorundayız» diyordu; saygıyla karşılıyor ve tas
vip ediyorduk. «Hangi düşünceye sahip olursa ol
sun, gençlerimizi kardeşçe bir arada ve barış içinde 
aynı sıralarda oturtacak ve milli eğitimi sürdürece
ğiz» diyordu heyecanla alkışlıyorduk. 

Milli eğitimin milli muhtevası hakkında Anayasa
dan ve Temel Eğitim Kanunundan çıkardığımız bazı 
misalleri cevaplarken de, «Anayasada eğitimle ilgili 
sadece o maddeler yoktur» diyordu; «Onların mev
cudiyetini kabul etmekle beraber, aym zamanda, eği
timin özgür olması, özgür kafalar yetiştirmesi, düşü
nebilen, şartlandırılmamış kafalar yetiştirilmesi ge
rektiğini de Anayasamız amirdir» diyordu; bunu da 
saygıyla karşılıyorduk ve beğeniyorduk. 

Ancak, o günden bugüne geçen zaman içerisin
de, Sayın Mili Eğitim Bakanının bu kürsüden aynı 
üslupla Türk milli eğitiminin sadece üç dört çizgisini 
aldığını, bu istikamete soktuğunu iddia ve ifade ede
meyeceğini zannediyorum. 

Aziz üyeler, bence, Hükümetin genel tavrı içinde, 
Milli Eğitim Bakanlığındaki alışılmamış görünüm, 
normale uymayan, Hükümetin genel tavrına uyma
yan görünüm buradadır. 

Sayın Milli Eğitim Bakanı, biz)i heyecanlandıran 
çok güzel temenniler ve prensipleriyle işe giriyor; ama 
fiili hal, kendisinin, bizim de bağlandığımız bu 
prensiplerini bastan sona tekzip ediyor, ve sanıyorum 
ki, tekrar ifade ediyorum ki, Sayın Bakan Türk 
mîlli eğitimiini bu çizgi üzerine oturttuğunu yahut 
oturtmak üzere olduğunu tekrar aynı rahatlıkla söyle
yemeyecektir. 

Benden önce konuşan Sayın Demirel. Türk mil
li eğitimindeki fiili halin acıklı durumunu birkaç çiz
gisiyle ifade ettiler, tfade ettikleri misallere ben çok 
daha fazlalarını ekleyebilirim ve onun beyanıyla tek
rar ediyorum, eğer Gensoruyu kabul ederseniz, isim
leriyle, delilleriyle, bunları Yüce Meclise getirmeye 
hazırız. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Haklıysalar Da
nıştay'dan döner. Hangi suratla gidecekler Danıştay'a, 
onu da bilmiyorum. 

Danıştay'a gitseler gitseler bomba atmaya giderler. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — EğMm ens

titüleri ilk hedef olarak alındı ve önce idarecilerden 
başlayan öğretmen kıyımı, öğretmenlere ve ondan 
sonra memurlara, müstahdemlere kadar indirildi. Ga
zi Eğitim Enstitüsünde 99 memur ve müstahdem kı
yıma uğramıştır. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Temizlendi ora
lar, temizlendi. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, yani her cümle karşı
sında bir şeyler hissedip söylemeyiniz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baka
nın cevabına bu noktada güveniyorum. Bu 99 kişi
nin kaç kişisinin milliyetçi hükümetler zamanında 
alınmış olduğunu, kaç kişinin öteden beri orada esasen 
görev yapmakta olduğunu açüclasmlar. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Ondan evvel de 
taraftarlarınızı aldınız. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — idareciler 
tamamen değiştirildi ve yerlerine getirilenler, hiçbir 
zaman Türk milli eğitimini belli bir ideolojiye anga
je etmek istemeyenler, hatta belli bir siyasi kanaatin 
propagandasını okul içerisinde yapmak istemeyenler 
değil, - onun misallerini çokça verebilirim - gelenler, 
kendilerini - bütününü itham etmek aklımdan geçmi
yor; ama elimde olan o kadar çoğunlukta ki - Türk 
Devletinin ve Türk milletinin varlığı ve bütünlüğü üze
rinde kumar oynayan bir ideolojinin mensubu olan 
kimselerdir. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — O kumarı siz 
oynadınız. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — idarecilerin 
sürgünü veya Sayın Bakanın tabiriyle, tedbir olarak 
başka yerlere gönderilmesi kâfi gelmedi; öğretmenlere 
el atıldı ve eğitim enstitüsünde görev yapmakta olan 
hemen bütün öğretmenler, kadrolarıyla değiştirildi. 
Bu da yetmedi; yönetmeliklere aykırı olarak, bazen 
cebir kullanarak, Türkiye'nin her yanındaki eğitim 
enstitüleri öğrencilerinin, yine Türkiye'nin her yanma 
dağıtılmasına başlandı. Bu, devam etmektedir. Binler
ce öğrenci, bulundukları eğitim enstitülerinden bir baş
ka eğitim enstitüsüne sürgün edilmektedir ve giden, 
sürgün edilen öğrencilerin genellikle gittikleri yerde 
can güvenliklerini eğitimlerine tercih ederek enstitü
lere devam edemediklerini, öğrenimlerini sürdürme
diklerini görmekteyiz. Bütün bunlardan soma ne ol
du? Anaların gözyaşı mı dindi? Çocuklarımız kurşun
lanmaktan, yahut kavga etmekten mi beri kaldılar? 
Hayır. Daha dün akşam radyo ve televizyonda, Ne-
catibey Eğitim Enstitüsünde bir öğrencinin vurularak 
öldürüldüğünü hepimiz dinledik. Kavga durmadı ve 
siz bu tavrınızla milli eğitimi idare etmeye devam et
tiğiniz sürece bu kavgayı bitiremezsiniz, yangına kö
rükle gidiyorsunuz. 

Eğer Saym Bakan yeniden o güzel sözlerini bura
da tekrar edecekse, şunları söylemeye mecburum ki, 
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Türk milli eğitimi Sayın Bakanın insiyatifi dışına 
çıkmıştır. Meseleyi başka türlü izah etmem mümkün 
değildir. 

Hür düşünceli olabilmek için, farklı görüşlere sa
hip öğrencilerin bir arada eğitimi devam ettirmele
rine imkân hazırlamak için, bunu kabullenebilmek için 
önce, o eğitimi sürdürecek olan ve farklı görüşlere 
mensup olan öğretmenlerin mevcudiyetine rıza göste
rebilmek lazımdır. Eğer farkla görüşlere mensup öğ
retmenlerin varlığına ve bir arada bulunuşuna taham
mül edemiyorsanız, farklı telakkilere mensup öğren
cilerin bir arada bulunabileceğini söylemeniz inandı
rıcı olmaktan uzak olur. Bütün bunlar için, siz yap
tınız, biz yapıyoruz havasında eğer cevap verecekse-
niz, bu dönüşü olmayan bir yoldur ve sizi kurtara
cak bir yol değildir. Sizin mantığınızda eğer gerçek
ten milliyetçi hükümetler zamanında, Türk milli eği
timinde taraflı, Türk milli eğitimini yönlendiren Ana
yasa hükümlerine ve temel eğitim kanunlarına aykırı 
bir icraat yürütülmüşse, bunun aynım taklit etmek 
bir başka yönden size düşmez. 

Batıldan emsal olmaz. Eğer üslup olarak, eğeı tarz 
olarak ve samimiyetle inanarak geçmiş hükümetlerin 
üslubunu tenkit ediyorsanız, bugün sizin mantığınız
la bu üsluba kendinizin düşmemesi gerekirdi. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Batılhğımzı ka
bul ediyorsunuz. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Haksızlıkları gider
mek için; başka bir şey için değil. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, Sayın Bakanın iyi niyetinden ve burada ifa
de ettiği prensiplere sadakatinden şüphe etmediğim 
için, Türk milli eğitiminin, Sayın Bakanın ve belki de 
O'nun mensup olduğu siyasi partinin insiyatifi dı
şına çıktığını söylemek zorundayım ve Türk milli 
eğitimini bugün kendi çizgisine çekmekte olan zihni
yet, benden önceki sayın konuşmacıların da ifade et
tikleri gibi, nihayetinde Türk Devletinin ve milletinin 
varlığına kastetmiş olan bir zihniyetin mensuplarıdır. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — O sizsiniz, siz. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Daha evvelki 

Genel Görüşmede burada, TÖB - DER denilen öğret
men teşekkülü içerisinde hangi zihniyetin kavga ha
linde olduğunun örneklerini, hiç bir ilave ve yorum 
yapmadan kendi beyanlarından ve kendi gazetelerin
den Size naklettim. Bir grupun diğerini, «Sosyal fa
şist» olarak itham ettiğinin ve «Sosyalist olmak için 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin meddahlı
ğını yapmak lazımdır zihniyetindedir bu insanlar» 

dediğinin; diğerinin, öbürlerini «Oportünistler, go-
şistler vesaireler» diye itham ederek Çin ve Mao 
uşaklığıyla itham ettiğinin örneklerini, eğer sokak
lardaki gazetelerden birisini tesadüfen alıp okumuş-
sanız siz de görürsünüz. Bunu inkâr etmek size hiç 
bir şey kazandırmaz. Daha iki gün önce İstanbul'da 
TÖB - DER'in kongresinde hangi zihniyetin kavgaya 
girdiğini bilmek zorundasınız ve Sayın Bakan Bur-
sa'da Eğitim Enstitüsünde kavga eden öğretmenlerin 
hangi zihniyetin esiri olarak kavga ettiklerini bilmek 
zorundasınız. Tahkikatı için bizzat siz emir verdiniz. 
Bunlar Türk çocuklarını yetiştirecek olan, bunlar 
Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak, Türk ta
rihinin ve kültürünün değerlerine sahip çıkacak, bi
zim geleceğimizin, istikbalimizin teminatı olacak 
genç nesillerimizi, bizim çocuklarımızı yetiştirecek 
olan insanlardır. Bunlar Mao'nun ve Lenin'in kavga
sını eğer bugün Türk okullarında yapabiliyorlarsa, 
siz buna sahip çıkmakla hiç bir şey kazanamazsınız. 
Öyleyse bu çelişkiyi çözün sayın Cumhuriyet Halk 
Partililer. Bu çelişkiniz bir yandan sizin partinize ve 
prensiplerinize bağlılığını, partinizin bir Bakam oldu
ğunu söyleyen Sayın Bakanın, Anayasadan ve Temel 
Eğitim Kanunundan alarak burada ifade ettiği, ol
ması gereken, Türk milli eğitimine hâkim olması ge
reken prensiplerle, Türk milli eğitiminin bugün içi
ne girdiği çizgi arasındaki çelişkidir. Sizden görün
düğünüz gibi olun veya olduğunuz gibi görünün ta
lebinde bulunmayacağım. Eğer sizin politika anla
yışınız bunun aksini de mazur gösteriyorsa, buyu
run siyasetinize devam edin. 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakikanız var Sayın 
Kösoğlu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Duydum 
Sayın Başkan, 3 dakikam vardı, duydum. 

Ama Türk Milleti önündeki, Türk tarihi nezdin-
defci mesuliyetinizden bir parça titriyorsanız, bunu 
bir parça vicdanınızda duyuyorsanız, bu çelişkiyi çöz
mek zorundasınız. 

Atatürk'ün muhtelif demeçlerinden ve konuşma
larından alınmış olan, arasına hiçbir yorum katılma
dan toplanmış olan ve 12 Mart Hükümetleri zama
nında, Türk gençliğini sapık ideolojilere düşmekten 
korunmak için yayınlanmış bulunan, biraz önce bu
rada Sayın Demirci'm göstermiş olduğu, «Atatürk, 
Türk Gençliğinin El Kitabı» isimli kitap bütün okul
lara parasız dağıtılırken, sizin Hükümetiniz zama
nında ıbu durdurulmuştur. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — «Ülkücüye Not
lar» ne oldu? 
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ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — «9 ışık» ne 
oldu? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Beni bir 
partinin sözcüsü olarak ve sizler de bir partili olarak 
dinlerken, aramızda duvarlar olduğunu hissediyo
rum, üzülüyorum. Duvarları kaldırın; duyun. Eğer 
zamanımız olsaydı, burada Sayın Bakanla sık sık 
tekrar ettikleri milliyetçilik anlayışım da, yahut mil
liyetçilik sözlerini de tartışmak isterdik ve bizi mil
liyetçiliği inhisarına almakla suçlarken, siz altıoku-
nuzdan birisi de milliyetçilik iken, 50 yıl o milliyet
çilik Okunu, Türk Milletinin mukaddeslerine bir han
çer gibi sapladınız. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Size, yalnız size 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Türk Mille
tini var eden değerlerin muhafazası, çağdaşlaştırılma
sı ve cemiyete, insanlarımıza hâkim kılınması demek 
olan milyiyetçiliği; onu bütün muhtevasından, bütün 
değerlerinden sıyırarak, hatta ırkçı bir kalıp içerisin
de bir zamanlar Türk Milletinin mukaddeslerine sap
ladınız. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sahte milliyetçi
ler. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şeklen mil
liyetçi oldunuz, olmaya mecburdunuz; çünkü Tür
kiye Devletinin coğrafi sınırları var. Lafzen milliyet
çi oldunuz, olmaya mecburdunuz; çünkü Türkiye 
Cumhuriyetinin en azından tebasıydınız. Ama muh
teva olarak milliyetçiliği yozlaştırdınız ve altıokunu-
zu bir kuru ağaç haline getirdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu Sayın Kös-
oğlu. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Siz kurtlaştırdı-
nız milliyetçiliği. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi de 
Kültür Balkanınızdan, mili eğitimdeki uygulamaları
nıza kadar şeklen milli muhtevaca sosyalist, mater
yalist bir külttür geliştirmenin kavgası içimdlesimliz. 

iTanJSii köklerden kopacaksınız, çağdaş değerler 
derken 200 yıldır bizîi sarsan, perişan eden mukallit
likten kurtulamayacaksınız ve o «özgür düşünce» de
diğiniz kafaları yetiştiremeyeceksiniz. Sizin, özgür
lüğünüz» sadece Batıdan taMJi ettiğiniz, aktar
dığınız, kopya ettiğiniz bir takım sokak seviyesinde
ki düşünceleri başkalarına da aktarmaktan ibarettir. 
Hiçbir zaman yaratıcı düşünce seviyesinde, imali fik-
reden ıbir düşünce seıvlilyesîMde ve manasında bir zilini 
istiklale kavuşamadınız, savunamadınız. En büyük 
Marksistleriniz bile Marksit terminolojiye tek keîL'me 
katamamıs, sadece sokaklardaki propaganda broşür
lerinim esiri oJmuışilur. 

'RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Milliyetçiliği siz 
kurtlaştırdınıızw 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, Adalet Parti
si sayın grupuınıa tanıdığım hoşgörü slüreslJrii de aş
tınız, lütfen sözünüzü bJîiriniiz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sözümü b>< 
itiriyoruım. Sayın Başkan; 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — 25 ydın Atatürk 
dönemi olduğunu hatırlatın Sayın Başkam. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Her şeye 
nağmen, milli eğitim kanunlara ve Anayasaya uygun, 
o istikamette bir çûzgîye gireceği ümidimizi muha
faza etmek umuduyla hepinize saygılar sunarım. 
(MHP ve AP sıralarınfdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

ıBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 13 Tem
muz 1965 Tarih ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanuna Üç Ek Madde ile Geçici 7 nci Mad
deye Bir Fıkra ve Bîr Geçidi Madlde İîavesine Dair 

Kanun Tasarısının açık oylamasına 344 sayın üye kan 
tıîmış, 318 kabul, 15 ret 10 çekinser 1 geçersiz oy 
kullanılmış ve böylece tasarı MeclMmizce kabul edil
miştir. Hayırlı olmasını diliyoruz efeinldim. 

mm* 
VL — GENSORU, (GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜ ŞMELER 

yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/6) (Devam) 

1. — Adalet Partisi Grupu adına Grup Başkanı 
Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi mil
lilikten uzaklaştırdığı; eğitim ve öğretim kurumların
da can güvenliğini sağlayamadığı; ve öğretmen ve ida
recilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Ana-
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BAŞKAN — Cuımihumjyöt Halk Partisi Grup» 
allına Sayın Haıyretllin Uysal, buyumiaıuz efendim, 
ı(OHP şualarımdan alkışlar) 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
i(Sa)kaatya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşîarıım, Sa
yım Süleyman Demire! ve arkadaşları tarafından veri
len Gensoru Öneırgefsli üzerinde Sayın Demiirel'in ve 
sfîyalsi parti grupu sözcülerlinıim iburalda yaptıkları ko
nuşmaları dikkatle dinledik. 

!Bu Gelmsoru, yenli Cumhuriyet Hükümeti libasıma 
geldiği günden bu yana altıncı Gensorudur. Diğer 
denıe'fâm önıergeleriyifc birlikte yaklaşık (dlört aydır 
Hükümetlin karşısına her gün, her konuda demetim 
faaliyetleri yapılmaktadır, girişimSertinde taâıımulmalk-
taldıır, 

iSayın Deımürel ömergeislM burada açtıklarken, be-> 
lirlerken, bu önergedeki İddiaların büyük iddialar oi-
.duğuliiu siöyledli. Hiç kuşkusuz hem Gensorunun içerik 
ğini kaplayan her sorun, hıer konu her siyasi par
tiye göre ttir büyük idlilialdır. Ancak, bu iddialar sn 
•büyüklüğü konusunda ortaya koyduğu rakamlar ve 
ortaya koyduğu iddialar bizim anlayışımıza göre bi
raz sonra belirleyeceğim bazı belgelerde, ortaya ko
yacağım gerçeklere göre geçersizidir. 

Şimdi, değerlli arkadaşlarsın; burada iddialarla el
bette ki, ortaya çıMalbilir. Ama, Türkiye'de tedavi 
edilmesi lazım gelen bir haistahlk var. Onu, tedavi et
mek durumundayız. Meclis olarak tedavi etmek du-
rumunldayız, devlet haysiyeltine uygun, onuruna uy
gun olanak teıdaivi eitmıek durumundayız. O, şu: 

Adalet Partisi iktidar olur, her şey güllük gülis
tanlıktır. (AP sıraJanmıdıan «Doğru» sesleri) Eğitim de 
millidir, her şey de milidir. (AP sıralarından «TaM» 
ısesleri) AP iktidar olmaz, ikiUdardan diüşürülür, o 
zaman APlye göre Türkiye hemen batmaktadır ve 
eğitüm de mlHiîiklten çıkmaktadır 

MUSTAFA RONA (Aritvin) — İcraata göre de
ğişin 

(HAYRETTİN UYSAL (Devamla) Şâındi değerîli 
arkadaşlarım, yarın TurlkSiye'de 19 Mayıs Bayramu 
yapılacak, 59 yıl önce Türlk Ulusu, Kurtuluş Savaşı 
yapmıştır. Atatürk,. Türk DeiVİeiiini ve Türkiye Curam 
ihuriîyeitiııii kurmuştur. O günlden bu yana Tükliiye'de 
eğitim kurumları, ulusallık ve millilik kavramı içedi-
stinde görev yapmışlar. Aşağı yukarı 3,5 yıla yakım 
ortaklıkta bulunduğunuz, Iberalberce eğitim fel'sefe-ı 
ısinii ve eğitim programlarını aynı kalbinede paylaştı-
ğınız Ibir sayın ortağımızın ısözdüsü, Ihiraız önce ıburia-
da; «JMLİI eğitimin-, we zaman ınlilli olduğu» nu soldu* 
Burada, slize açıkça ifadede bulundu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; Atatürk devrimleri
nin, Türkiye'de programlara, Anayasanın Türkiye'de 
programlara ve Türk milli eğitiminin amaçlarına 
doğru olarak yansıdığını ve zaman zaman iktidar olan 
ve özellikle 1961 yılında iktidar partisi olarak ya tek 
başına, ya da ortaklan arasında baş ortak olarak 
sorumluluk taşıyan Adalet Partsinin, milli eğitim po
litikası bu Meclisin kürsülerinde tartışma konusu 
yapıldı. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye'de 4 ay 
içerisinde milli eğitim millilikten çıkmışsa, Türikye' 
de 4 ay içersinde Türk milli eğitiminin okulları bu 
hale gelmişse, şimdi değerli arkadaşlarım biraz ben
dinize sormak durumdasınız, bunu biraz kendi ken
dinize tartışmak durumundasınız. Çünkü o zaman 
siz iktidar olamadığınızı, Devleti yönetmediğinizi, 
Cumhuriyet rejimine aykırı nesiller yetiştirdiğinizi, 
1950'den bu yana itiraf etmiş olursunuz. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Şimdi birtakım gerçekleri olduğu gibi ortaya koy
mak lazım, değerli arkadaşlarım. Bakın birtakım bel
gelerden bazı rakamları size açıklayayım. Önergede 
deniliyor ki: «Türk öğretmeni okullardan alınmak
ta, nakledilmekte, karı koca birbirinden ayrı tutul
makta.» (AP sıralarından «yalan mı» sesleri, gürül-
türler) 

Yalan mı doğru mu şimdi söylediğim zaman, 
bendi mantığında ve kendi kafanda değerlendirme
sini yaparsın. O size ait bir şey. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, burada hafızalarımızı 
tazeleyelim. Daha yeni; 3 . 1 . 1978^de, 2 6 . 1 . 1 9 7 8 ' 
de ve ondan sonra, 3 kez gündemde milli eğitimle il
gili genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleri 
tartışıldı. Dünün iktidarı olan ve bugünün muha-
fet partileri bulunan arkadaşlarımız tarafından veri
len bu önergeler burada tartışıldı. Bir tanesi de, Cum
huriyet Halk Partisi tarafından verilmiş önerge idi. 

Şimdi milli eğitim politikasında geçmiş iktidarın 
sayın babanlarının uyguladıkları politikalarının ne 
olduğunu ve ne sayıda öğretmen kıyımı yaptığını, 
nereden nereye naklettiğini, eşleri birbirinden nasıl 
ayırdığını Meclis tutanakları tespit etmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi 3 bin öğretmen Danıştaya müracaat etmiş. 
Neden?.. Kıyıma uğradığından. Devletin mi eğitim 
politikası vardır, partilerin mi eğitim politikası var
dır? Devletin eğitim politikası Anayasanın öngördüğü 
ilkeler içinde ve ona bağlı çıkan yasalarla saptanır ve 
dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, yasayla Milli Eği-
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tün Şûrası toplar, orada konuları, sorunları, ilkeleri, 
amaçları tartışır, saptar ve onlar müfredat program
larının baş sayfasına milli eğitiminin amaçları ola
rak geçirilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde kendi ikti
darları zamanında 3 bin öğretmeni; hem öyle 12 yıl 
'içerisinde değil, 12 yıl içerisinde hesap sorsak, bir 
araştırma yapsak 5-6 kez katlarız bu sayıyı, 10 bin
lere 15 binlere çıkar bu sayı. Hangi öğretmenin eşin
den ayrılıp sürüldüğünü, nereye nakledildiğini o za
man daha açık olarak tespit etmiş bulunuruz. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Efendim, 
Danıştay karan ile apartman yapıyorlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 2 ay
lık bir dönemde, iktidardan düşürüldükten önce, 2 ay
lık bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim 
Genel Müdürünün açıkça belirttiği rakam 1 075 sa
yısını bize vermektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 67 ilin 63 milli eğitm 
müdürünün değiştiğim söylediler. 1965 yılında kendi 
iktidarları zamanında 3 kez bütünüyle milli eğitim 
müdürleri değişmiştir. Bunun hesabım burada ver
mek durumundadırlar. 69 eğitim enstitüsü müdürü
nün 7 aylık Ecevit Hükümetinden sonra kurulan 
Birinci Cephe Hükümetinin işbaşına başladığı gün
den bu yana, yani yeni Cumhuriyet Hükümeti gö
rev aldığı güne kadar tümü değişmiştir. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Ne
rede değişmiş tümü? Nereden çıktı? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Rakamlar 
sizde, isimler sizde. 

Şimdi o halde, eski iktidar mensupları Türkiye' 
de beHi bir politika uygulamaya çalışıyorlar. O po
litika, dışarıda havayı sertleştirmek, meydanlara alan
lara halkı toplamak «Dişe diş mücadele edeceğiz» 
diye, birtakım işaretler vermek, dışarıda politikayı 
sertleştirmek, sonra o politika unsurlarına bağlı ola
rak Sayın Demirel'in Samsun'da... (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yani devamlı müdahale 
ediliyor, ben de uyanda bulunmuyorum, rica ediyo
rum, beni uyarıcıhkta bırakmayın. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Sayın 
Demirel'in Samsun'da konuştuğu gibi, «Bir milyon 
oya ihtiyacımız var» sözünden, birtakım stratejileri 
ve taktikleri, Türk demokrasisi üzerine oyun oyna
yacak şekilde, geliştirmek, yürütmek. 

Değerli arkadaşlarım, bu pohtüka oyununu boza
cağız, bu planı bozacağız, bu oyunu bozacağız; biç 

kuşkunuz olmasın, bu oyunu bozacağız. (CHP sıra
larından akışlar) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Hükümete bak Hükümete. 

BAŞKAN — Sayın KöyMioğlu, siz de bugün mü
dahaleci bir hüviyete burundunuz; bihniyorum yani 
iyi mi oluyor? (AP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğeri arkadaşlarım, biz Sayın Demirel'in sözünü bu
rada ciddiyetle, sessizce dinledik. Sayın Demirel'e mü
dahale edildiği zaman, Sayın Demirel'in söylediği 
sözlerde de kendisini hakh bulduk. Siz Adalet Par
tisi Grupu olarak büyük iddialarla bu önergeyi ver
diğinizi söylediniz. (AP sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri), onun için lütfen dinleyin. Ben Sayın Sü
leyman Demirel'in sözünü tekrarlamıyorum; eğer se
petinde pamuk varsa, gel o pamuğu burada at, gelin 
o pamuğu burada atın. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

DeğerM arkadaşlarım, şimdi bir meseleyi tartışı
yoruz. Bir meseleyi tartışıyoruz; iddialar var, cevap
larımızı veriyoruz; sözleri var, sözlerine cevap veri
yoruz. 

Türk milli eğitimi, yeni Cumhuriyet Hükümeti 
göreve başladığı güne kadar büyük ölçüde yörünge
sinden, mitti yörüngesinden çıkarılmıştı. Şimdi, Türk 
milli eğitimini yeni Cumhuriyet Hükümeti yörünge
sine oturtmaya çalışıyor, sancılar buradan geliyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakın Şimdi değerli arkadaşlarım, bir belge. (AP 
sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tuttuğunuz dos
yaları da, gizli yazılarınızı da gösterin. 

BAŞKAN — Efendim, teker teker isimlerinizi 
söylemek zorunda kalacağım. Saym Hun.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu belge, 
Saym Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu döne
me ait bir belge. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Burada, bende de 
var lıtir belge. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Sü
leyman Demirel'in Başbakan okluğu devre ait bir 
belge. MSP ve MHP'nin ortak hükümetiyle işbaşın
da bulunduğu zamana ait bir belge. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O hükümet düştü. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv.. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tarihi: 

24 . 2 . 1977. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Benim elimde de 

sîzin Hükümete ait belge var. 
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BAŞKAN — Sayın Dağdaş!... | 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir ilin va

lisi, Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına I 
gizli bir yazı gönderiyor: I 

«Arifiye Öğretmen Lisesindeki olayların ve bu- I 
radaki durumun mahallinde incelenmesi için yukarı- I 
da gün ve sayısı açıklanan yazımızla istenilen müfet- I 
tiş beklenmektedir. Geçen bu müddet içinde Vilayet 
Jandarma Alay Komutanı ve Emniyet Müdürüyle I 
birlikte mahallinde ve okul içinde ve dışarıda bizzat I 
yaptığımız incelemelere göre kesin görüşlerimiz şöy- I 
ledir: 

1. Lise, eğitim enstitüsü bir partinin çalışma yeri I 
haline getirilmiştir. I 

a) Okula yalnız bu partizan gazeteler alınmak- I 
ta ve zorla okutulmaktadır. I 

b) Amblemler, işaretler ve levhalar, bu partiyi I 
hatırlatacak şekilde hazırlanmış ve yerlerine konul- 1 
muştur. I 

2. Öğrencilere bu partinin umdeleri öğretilmek- I 
tedir. I 

3. Bütün bunlar için öğrencilere baskı yapılmak- I 
ta ve bunlar okul idaresi ilgilileri tarafından dövül- I 
mektedirler. I 

4. Okul idaresinin bu tutum ve davranışı halka I 
intikal etmiş ve bu yüzden halk bölünmüştür. I 

5. Bölünme artmakta ve süratle birbiriyle çatışa- I 
cak hale gelmektedir. 

Sonuç olarak ve şüphe götürmez görüşümüze gö- I 
re; Arifiye Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü I 
Müdürü ve idarecileri derhal alınmalı ve yerine ye- I 
ni, Anayasaya uygun kişiler atanmalı. I 

Necdet Kambur I 
Sakarya Valisi» I 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ne oldu, ne oldu? I 
Bu valiyi bu yazıdan sonra bu Hükümet merkeze al- I 
di. Vali Danıştaya müracaat etti, yürütmeyi durdur- I 
ma ve iptal kararı aldı. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım, savunuyor önergede, I 
çıkıyorlar burada söylüyorlar; hangi milli eğitimi, I 
devletin milli eğitimini mi, partinizin milli eğitimini I 
mi? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

İşte Milli Eğitim Bakanı bu hastalıkları tedavi et- I 
mekle meşgul olmaktadır. (CHP sıralarından alkış- I 
lar) Bu hastalıkları tedavi etmezse, Cumhuriyet Halk I 
Partisi Grupu olarak biz ondan hesap sorarız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Millet sizden he
sap soracak, millet. I 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız var. | 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Milli Eği
tim kurumlan, milli eğitim müesseseleri bir partinin 
sloganlarına ve ideolojisine, o partinin çağdışı ilke
lerine, Anayasaya aykırı görüşlerine karargâh haline 
getirtilemez, getirilemez. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — 59 
sene evvel kurtuluş savaşı verdik. Şimdiki «Kurtuluş 
Savaşı» ne oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, Sayın Dalkıran 
müdahalelere tepki gösteriyordunuz, rica ederim mü
dahale etmeyiniz. Efendim, oradan konuşma imkâ
nınız yok ki. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, o halde bir rahatsızlık var, bu ra
hatsızlığı tedavi etmek gerek demiştim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Nasıl bir 
milH eğitim düşünüyorsunuz, onu söyleyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, o halde Türk milli eğitimini Ana
yasaya ve Türk milli eğitiminin amaçlarına göre. 

Belgeleri okumak gerekse, gerek görmüyoruz, me
seleyi bir belli noktada tartışmak istiyoruz, önümüz
de dosyalar var, hangi ocaklardan, hangi obalardan, 
hangi partilerden nasıl öğrencilerin, hangi amaçlarla 
kavgalara, meydanlara sürüklendiğini ispat edecek 
belgeler var; onları burada tartışmak istemiyoruz. 
Çünkü, Türk Milli Eğitimini Atatürkçülüğün ve 
Anayasanın öngördüğü esaslar içerisinde milli eği
tim amaçlarına uygun olarak Devletin eğitimi hali
ne getirme, arındırma çalışmaları yapıldığı içindir 
ki, buna devam etmesini istiyoruz. (CHP sıralarından 
alkışlar) Yoksa, Türkiye'de bugünleri hele getirilen 
milli eğitimin sorumlularını arama ve onları birtakım 
ölçüler içerisinde sigaya çekme düşüncemiz de yok. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen, Sakarya'da-
ki Milli Eğitim Müdüründen bahset. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Milli eği
timin sorumlularım arama, bu hale getirilen kişiler 
üzerinde hesap sorma noktasına gelirsek, o da bir 
başka zeminde elbette ki tartışılabilir. 

Evet, millet, ulus hesap soracak. Meydanlara çık
tığınız zaman yıllarca önce aynı şeyleri söylüyordu
nuz; ama 73 ve 77 çizgisi hesabın nereden sorulaca
ğını, nereye doğru yöneldiğini halk size oylarıyla 
gösterdi. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Hiç kuşkunuz oimasın, gelecek seçimde de bunu 
size gösterecek. 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen, vilâyetinde- I 
ki Milli Eğitim Müdürünü anlat I 

BAŞKAN — Efendim» şimdi bir hususta anlaş- I 
mamız gerekiyor sanıyorum: Siyasi parti gruplarımız 
kendi arkadaşlarını sükûnetle dinliyorlar; fakat bir 
başka gruptan konuşan arkadaşlarımıza tahammül 
edemiyorlar veya etmiyorlar. Rica ediyorum, lütfe
diniz, aynı ölçüyü tüm arkadaşlarımız için kullanınız I 
ve bize yardımcı olunuz, rica ediyorum müdahale et- I 
meyiniz. I 

Buyurun efendim. I 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarını, bu gensoruları ciddi kabul etmi- I 
yoruz. Bir Anayasa hakkıdır; Anayasa hakkı olarak 
Gensoru verilmesine saygı duyuyoruz ama, ciddi ka- I 
bul etmiyoruz. Çünkü, denetim mekanizmasını bir I 
başka hesapla, bir başka planla kullanmaktadırlar. I 
Bu Gensorunun içeriğinde ortaya konan hususlar 
da gayri ciddi. Şimdiye kadar yaptıklarını tahrip et- I 
tikleri Milli Eğitimi, Atatürkçülük ve Anayasa çizgi
sinden saptırdıkları Milli Eğitimi... (AP sıralarından I 
«Onu sen söyleyemezsin» sesi) Kıyarak öğretmenleri 
doğudan batıya, batıdan doğuya, çile ve ıstırap çek- I 
tirttikleri Türk öğretmenine reva gördükleri politika
yı, şimdiye kadar kan kocayı birbirinden ayırarak, 
yalnız kendi kafalarını taşıyan kişilere hayat hakkı I 
tanıyarak yürüttükleri politikayı arındırmakla ve I 
Türk milli eğitiminin amaçlarına ve Atatürkçülük I 
çizgisine getirmekle görevli ve sorumlu Hükümetin I 
karşısına çelme takmak için çıkarılmış önergeler ola- I 
rak görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, süreniz bitti efendim. I 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bunları 

gayri ciddi kabul ediyoruz. I 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sakarya'daki Mil

li Eğitim Müdüründen bahset Sayın Uysal, yakanı 
bırakmam. I 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, bakın bir okul müdürünün resmi I 
yazısı; milli eğitim hangi boyutlara, hangi yoğunluk- I 
la, hangi hesaplara, hangi politika ile sevk edilmiş, I 
onun geçmişte açık ifadesini bugün bir lisede, Anka- I 
ra'da bir resmi lisede göreve başlayan lise müdürü- I 
nün yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarılan I 
şu hususları ibretle Yüce Meclisin takdirine bırakı- I 
yorum. Ondan sonra bunun cevabını versinler ve bu I 
kürsüde «Büyük iddialarımız var» desinler. (AP sıra
larından gürültüler) i 

Şimdi değerli arkadaşlarım... I 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, diğer gruplara tanıdı
ğım hoşgörü hududu içerisindesiniz ve bitiyor efen
dim. Rica ediyorum, lütfen bitiriniz konuşmanızı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kaç daki
kam var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, iki dakika Sayın Demirel'e 
ve diğer parti gruplarına tanıdım. Bir dakikanız var 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen
dim. 

«Ankara Atatürk Lisesinin komando eylemlerine 
katılmasında ikinci etken, bir öğrenci yurdunun ol
masıydı. Göreve başladığımın ikinci günü yurda git
tim. 121 parasız yatılı, 131 paralı yatdı öğrencisi bu
lunan yurdumuzda her gün 640 kişilik yemek çıkı
yordu. Aynı gün yaptığım gece aramasında yurt ka
palı olduğu halde, öğrenci olmayan 5 kişiyi içerde 
yatarken yakaladım ve güvenlik kuvvetlerine teslim 
ettim. Yurttan beslenen başka kaynakları aradım. 
Yemek Okulda pişiriliyor ve Tekel Bakanlığının Ci
han sokağındaki eğitim birimine gönderiliyordu. 
Emniyet aracılığıyla orayı arattım; «Toros Obası» 
adıyla anılan ünlü illegal örgüt orada bulundu. Oku
lun demirbaş eşyası; 32 battaniye, 219 battaniye da
ha kayıptır. 240 imzalı ve mühürlü karne, bir sahte 
diploma ve 3 yıldan bu yana kayıp olan okulun res
mi mühürü orada bulundu. Böyle bir durumda, böy
le bir durumda...» 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «... Böyle 

bir durumda okulda açık geçen derslerin...» 
BAŞKAN — Sayın Uysal!.. 

' HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, bir cümlem kaldı. 

BAŞKAN — Efendim, bitiriyorsunuz, ama rica 
ediyorum. Aynı ölçüyü bütün gruplar için kullanı
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «... Okul
da açdc geçen derslerin öğretmenliğine atanan ücret
li öğretmenler de önem kazanır. Onları da inceledim. 
Komando olan, ama yasaların nitelediği öğretmen
lik yeterliğine sahip olmayan sahte belgeli öğretmen
ler saptadım. Devlet kasasından bu öğretmenlere tam 
200 bin lira ödenmişti.» (Gürültüler) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, vaktim dolduğu için 
bu belgeleri okumuyorum. (MHP sıralarından «Yuh» 
sesleri) 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Madem 
elinde belge var, mahkemelere niçin başvurmuyorsu
nuz? Mahkeme karan var mı elinde? 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Vaktim ı 
dolduğu için bu belgeleri okumuyorum. (Gürültüler) 

Sözümü şu cümlelerle bitiriyorum: Atatürkçülü
ğün, Anayasanın doğrultusunda göreve devam edi- I 
yor Hükümet ve Milli Eğitim Bakam. Atatürkçülük- I 
ten ve Anayasadan saptırmak isteyen hareketlere gö- I 
zünü yummaman Hükümet; Atatürkçülüğün ve Ana
yasanın yörüngesine Türk milli eğitimini daha sürat- I 
le oturtmalıdır. I 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarını. (CHP sı- j 
ralarından alkışlar) [ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Hükümet adına... I 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, 

bir hususu açıklamak mecburiyetindeyim. Sayın ha- I 
tip gerçek dışı beyanda bulunmuştur. I 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, zatıâlinizin beyanı I 
veya kişiliğiyle ilgili her hangi bir söz söylemişse bu 
hususu belirtiniz, ona göre tutum alayım. I 

NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Sakarya Valisi
nin alınmasında ben Milli Eğitim Bakanı idim Sayın I 
Başkan. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «siz yerinize buyuru- I 
ııuz» dedim. Sayın Menteşe'yle konuşuyorum, bek- I 
letmek istemiyorum zatıâlinizi efendim. I 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sakarya Valisi 2 
nci Demire! Hükümeti zamanında, alınmıştır, mer- I 
kez valisi olmuştur. Sayın hatip, 24 . 2 . 1977'de I 
Sayın Sakarya Valisinin bir yazısına müsteniden ken- I 
dişini görevden aldığımı iddia etmiştir. Halbuki al
ma hadisesi 10 ay sonra olmuştur. Bu hale göre ha- I 
tip hatalı beyanda bulunmuştur. Bunu açıklamak isti- I 
yorum. I 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Menteşe ifade etti
niz zaten. Yani bu kürsüye gelip ayrıca beyanda bu
lunmak, yani Sayın Sakarya Valisinin zatıâlinizin Ba- I 
kanlık ettiği zaman değil de, daha sonraki bir tarihte I 
mi alındığını ifade ediyorsunuz? I 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Şimdi saym ha
tip konuşmasında valinin alınmasını bir sebebe bağlı- I 
yor. O tarihte Hükümet üyesi Mim. Sonra da... I 

BAŞKAN — Yani zatıâliniz mi aldı; sizin tara
fınızdan mı alındığım ifade etti efendim? I 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hayır efendim, 
ondan başka, yalnız sebebi bu değildir. 24 Şubat I 
1977, valinin Merkez Valisi yapılması, tam 10 ay I 
sonradır efendim. 

BAŞKAN — Bu sebebe bağlı değildir diyorsu
nuz, öyle mi efendim? Buyurunuz, sebep neyse açık- j 
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layınız efendim. (AP şualarından alkışlar) Sadece, 
valinin almış sebebini rica ediyorum Sayın Menteşe, 
onun dışına çıkmayınız lütfen. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sakarya Milletvekili Sayın Hay
rettin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığı 
konuşmasında, Sakarya Valisinin alınma sebebini, 
Sakarya'da bir okulda cereyan eden hadiseye bağla
dılar. Bu, gerçek dışı bir beyandır. Çünkü, Sakarya 
Valisinin yazısı kendi beyanlarına müsteniden 
24 . 2 . 1977'de vaki olmuştur. Bundan haberdar de
ğilim şahsen, ama kendi beyanlarına göre söylüyo
rum. Diyor ki, «Lisede, eğitim enstitüsünde taraflar 
dövüşmektedir, bu hadiseler cereyan etmektedir. Bu
nu beyan eden vali görevden alınmıştır» Halbuki Sa
karya Valisinin merkez valiliğine atanması tam 10 ay 
sonra cereyan etmiştir. (CHP sıralarından «sebep» 
sesleri) Sebep, Sayın İçişleri Bakanının gösterdiği se
bebe bağlıdır, bununla sureti katiyede alâkalı değil
dir; gerçek dışı beyanda bulunduğunu söylemek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Yazı gelmedi mi 
size? 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Yazı 
üzerine ne işlem yaptınız? 

NAHİT MENTEŞE (Devanüa) — Yazı, kendi 
ifade ettiği, beyan ettiği yazıdır. Şunu ifade etmek 
isterim: Valilerimizin çeşitli şekilde beyanları vardır, 
valilerimizin TÖB - DER'e ait birtakım dosyalarda 
yazılan vardır, TÖB - DER hareketlerinden yakın
dıklarına dair resmi yazıları vardır. Onlardan da bah
setmesi icabeder. Elbette valilerin görevleridir; vilayet 
hududu içinde cereyan eden hadiseleri bildirmeleri 
valilerin görevidir. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, konu 
ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — İzliyorum efendim, ne vakit gelecek 
o konuya diye. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ama Sakarya 
Valisinin bu sebepten merkeze alındığını ifade et
mek gerçek dışıdır, hilafı hakikat bir beyandır. 

Bundan şu neticeyi de çıkarmak icabeder: Sayın 
arkadaşımız demek ki, buradaki beyanlarını hep ger
çek dışı yapmışlardır, şu dahi onu göstermektedir. 
(AP sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültü
ler) 

Burada, zamanımızda alınanlardan da bahsetti
ler. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya)— Bu ne, bu 
ne? 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Valinin 
alınması hakkında söz verdiniz Sayın Başkan, bu
nun ne ilgisi yar? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Adalet Parti
si Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel ifade etti 
burada... 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Yağ çek yağ, belki 
yine gelirsin. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ne dedi? Bu
gün görev 'başına getirilenlerin hangi suçtan mahkûm 
okluklarını, hırsızlık suçu; ama. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe... Sayın Menteşe, bir 
dakika beni dinler misiniz efendim? Sayın Menteşe 
beni dinler misiniz? Söz alırken beni dinliyorsunuz; 
lütfediniz, ben hitap ettiğim zaman da beni dinleyi
niz. 

Sakarya Valisinin alınış tarihi ve nedeni hakkında 
zatıalinize söz verdim mi efendim? Ondan sonraki 
beyanlarınızın, Sayın Demirci'm beyanlarının, sayın 
valinin alınışı ile bir ilişkisi var mı? Rica ediyor ve 
soruyorum. Konuya gelmezdeniz Sayın Menteşe, sö
zünüzü keseceğimi ifade ediyorum. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ben şunu ifa
de etmek istiyorum: Sayın Hayrettin Uysal suçüs
tü yakalanmıştır diyorum. (CHP sıralarından gürülii-
ler) Neden? Hilafı hakikat beyanda bulunmak sure
tiyle. Ne diyor? «Sakarya Valisi bu sebepten alın
mıştır» diyor. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
bu belge doğru mu, değil mi? Ona cevap versinler. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bu, gerçek 
dışı beyandır ve değerli arkadaşlarım, bu şekilde ger
çek dışı beyanda bulunan arkadaşımızın, burada bü
tün beyanlarının gerçek dışı olduğunu da ifade edi
yorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Menteşe. 
Hükümet adına Milli Eğitim Bakam Sayın Nec

det Uğur. (CHP sıralarından alkışlar) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Dinleyeceğim efendim sizi. 
Sayın Uğur, bu arada bir dakikanızı almak isti

yorum. 
Değerli arkadaşlarım, görüşme zamanımız dol

mak üzeredir. Elimizde bulunan Gensoru önergesinin 

görüşmelerinin sonuna kadar sürenin uzatılması hu
susunda değerli birkaç arkadaşınım da önergesi var
dır. Bu önergeleri, Sayın İsmet Atalay, Sayın İsmail 
Aydın, Sayın Selâmi. Gürgüç arkadaşlarımız vermiş
lerdir. 

Bu hususta onayınızı alacağım. Kabul edenler Hit-
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

Sayın Menteşe konuşurken, «Suçüstü yakalanmıştır» 
«hilafı hakikat beyanda bulunmuştur» dedi. Şimdi, 
elimde belge var, müsaade ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne için efendim? «Suçüstü yaka
lanmıştır», bir espridir benim gördüğüm kadarıyla. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu beya
nıyla bizim belgemizin doğru oîmadîğını "fade etti. 

BAŞKAN — Hayır, «bu belgeye dayalı olarak 
Hükümet valiyi almamıştır, başka bir selftbe dayalı 
olarak almıştır» diyor Sayın Menteşe. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşmamı 
dinlememiş, yanlış anlamış. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Uysal, konuş
manızı dikkatle izledim. Konuşmanız sırasında, Sayın 
Sakarya Valisi Necdet Kambur'un - ismen de hasır
lıyorum şimdi - elinizde bulunan vesikayı Hükümete 
gönderdiğini ve bu gerçeklerin karşısında Hükümetin, 
Sayın Valiyi görevden aldığını beyan ettiniz. Böyle 
değil miydi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır, öyle 
değil efendim, öyle söylemedim. 

BAŞKAN — Böyle değilse, zaptı getirteyim efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Getirtin efen
dim. 

BAŞKAN — Zaptı getirteyim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yalnız, söy

lediğim o konuyla ilgili. 
İkinci madde, benim bütün konuşmalarım bir çer

çeve içerisinde mütalaa edildiği zaman, yalan oldu
ğunu ifade etti. 

BAŞKAN — Efendim izin verirseniz, Sayın Ba
kan konuşurken, ilgili zaptı inceleyeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Hükümet adına Milli Eğitim Bakanı Sayın Nec

det Uğur, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
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üyeleri; milli eğitim politikası ve uygulamaları üze
rinde açılan bu Gensoru tartışmalarım dikkatle izle
dim. Siyasal parti sözcülerinin, bu arada anamuhale-
fet partimiz liderinin görüşlerini dinledim. 

Bunlar iki kesim. Birinci kesim, bizim uygulama
larımıza ait; ikinci kesim, (bazı sözcüler için geçerli) 
milli eğitim politikasının nasıl olmasına ait. 

Bizim 4 aylık uygulamalarımızı eleştirmek, eleşti
renler için çok talihsiz bir maceradır. (AP sıraların
dan «Oooo» sesleri, CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Tarik eğitim edebiyatına ve Türkçeye bir deyim, 
beni eleştirenlerin döneminde girmiştir; «Öğretmen 
kıyımı» deyimi. Elimde, hu dosyaların içinde, daha 
önceki dönemlerde yapılan ve bizim yaptıklarımızla 
karşılaştırılmayacak kadar o boyutlara varan uygula
malar var. Bizim yaptığımız uygulamalarla sureti ka-
tiyede karşılaştırılmayacak kadar yasalhktan uzak, 
kurallardan uzak, Milli Eğitim Bakanlığının her tür
lü geleneklerinden uzak binlerce örnek var. 

Şimdi, bunları bana söylemeyiniz, ben bu Bakan
lığın başındayım; bütün yapılanları, edilenleri bile
bilecek durumdayım. Bütün bu dosyalar bende. Siz
lerin beni, geriye doğru uygulamalarda eleştirmeniz, 
4 aylık bir dönemle zamanınızdaki yapılanların kar
şılaştırılması size kâr sağlamaz. Böylesine bir yola gir
meyiniz. Bu yolun sonunda, bana ve Hükümete doğ
ru çevrilmiş bütün o silâhlar geriye döner ve çok ya
ralayıcı olarak sizlere gelir. (AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; sükûnetle 
(izleyelim konuşmayı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — «Olsun» diyorsunuz, «yapmz» diyor
sunuz ama, ben o kanıdayım ki, Türkiye'de bugün 
içinde bulunduğumuz koşullar, hiçbir siyasal parti
nin sorunlarının bu üslupta ve bu düzeyde olmasına 
olanak tanımıyor. Sizler ve bizler, hepimiz, Türki
ye'nin içinde bulunduğu bu koşullara özgü bir politi
ka ve tutum izâemck durumundayız. (AP şuaların
dan gülüşmeler) İçinde bulunduğumuz koşullar ve 
anamın dili, gülünmeyecek kadar ciddidir. (AP sıra
larından gürültüler) Geleneklerden ve tarihten bahse
denler, tarihten gelen dilimizle alay etmeyiniz. Ben 
Türküm, Osmanlı değilim, Türkçe konuşurum. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, AP sıraların
dan gürültüler) Osmanlıca değil benim dilim, Türk
çe. Türk. 
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Biz Milli Eğitim Bakanlığım nasıl teslim aldık; 
çok kısaca bundan bahsedeyim. 

Milli Eğitim Bakanlığım teslim aldığımız zaman, 
insaf sahibi parlamenterler, her siyasi partiye mensup 
olan parlamenterler, ellerinizi vicdanınıza koyunuz, 
oradaki atamalar hangi ölçülere göre yapılıyordu? 
Oradaki yönetim hangi ilkeleri izliyordu? Oradaki 
yapılan uygulamaların arkasında hangi tür bir fel
sefe vardı? Bu, gizli değildi ki, bu koridorlarda de
ğildi ki; bu, hepimizin kendi tecrübeleri içindeydi. 
Böylesine bir Bakanlık aldık. Bu Bakanlıktan kim
se memnun değildi. Bu Bakanlığın bu hale getirilme
sinde katkıda bulunanlar bile sonuçtan memnun kal
madı. Bu, Öyle bir sonuçtu ki, şişeden çıkan bir dev 
olmuştu; onu oraya sokan, çıkardıktan sonra içine 
koyamadı. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli bir arkadaşımız «Nasıl bir eğitim politika
sı izleyeceksiniz?» dedi İmkân verirseniz, onu da 
söylemek istiyorum. Bakanlıktaki genel müdürlük
lerde yalnız ve yalnız, ta Bakanlığın en yukarı biri
minden aşağıya kadar, tüm Bakanlık, bütün eğitim 
sorunlarının dışında, Türkiye sorunlarının dışında; 
Sayın Demire!, Milli Eğitimin dışında, sadece ve sa
dece bir büyük personel Bakanlığıydı. Belirli, özel 
bir politikayı izlemek üzere kurulmuş ve bunu yap
maya çalıştırılan bir koca Bakanlıktı, koca bir per
sonel Bakanhğıylı. Nerede millilik, nerede eğitim, ne
rede Türkiye'nin sorunları?.. Yalnız kişiler; niçin o 
kişiler?... Türkiye'nin sorunlarına, Türk toplumuna ve 
nvlli eğitimine hizmet etmek için mi; yoksa belirli bir 
politikaya hizmet etmek için mi? Bunun cevabım he
pinizin sessizce vicdanlarınıza bırakıyorum. 

Halk eğitim merkezlerinden bahsedildi burada. 
Halk eğitim merkezleri, yetişkin insanlarımıza, köy
lerde, kırsal kesim ve kentsel kesimdeki okul dışı 
kalmış insanlarımızla, beceri, sanat, meslek mi götü
rüyordu; yoksa yine belirli bir düşüncenin siyasal odak 
noktalan mıydı? Bunun da cevabını, Anadolu'yu çok 
iyi bilen arkadaşlarım^ sizlerin vicdanlarınıza bırakı
yorum. 

Değerli arkadaşlarını, Milli Eğitim Bakanlığında, 
tüm kamu personelinin yansından fazlası, 400 bin 
kişi var. Bu 400 bin kişi de birbirine eşit insan, çok 
büyük çoğunluğu öğretmen. Müsteşar da olabilir, 
köyümüzde bir okulda öğretmen de ötebilir. Her tür
lü bakanlıktan değişik bir sorun; her türlü bakanlık
tan çok daha kalabalık bir kamu personeli. 

Bunlar arasında bizim dönemimizde yaptığımız 
atamalar, bu büyük kesimin normal oranının altında-
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dır. Yaptığımız atamaların önemli bir kısmı normal 
atamalardır; önemli bir kısmı bizden evvel yapılmış, 
hani eleştirilmek istenilen, o yasalara, tüzüklere, ge
leneklere, kurallara aykırı yapılmış olan atamaların 
sadece düzeltilmesiydi; kimseyi tanımadan, «Kim ne
rededir, ne yapar» diye bakmadan, düzeltme atama
larıydı. 

Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığında ne yapıyoruz? 
Milli Eğitim Bakanı için ve Hükümetin uygulaması 
için bir değer yargısına varırken insafla düşünmez 
misiniz ki, bu Hükümetin önüne bir sorun geldi. Bu 
sorun, eğitim enstitüleri sorunuydu. Nasıl olmuştu? 
Buraya, 40 bine yakın öğrencimiz alınmamışlardı, dı
şarıda bırakılmışlardı. Hangi yöntemle? iki yöntem
le. Yöntemin birisi, kurallara aykırı olarak, yasaya 
aykırı olarak (çünkü Danıştayca tescilli), yüksek pu
an almış çocukları almadılar, dışarıda bıraktılar özel 
bir yöntemle... Bütün belgeleri bende, tartışmaya gir
miyorum, geride kaldı. 

İkincisi, geri kalan bir kısmım okullara sokmadı
lar. Yüzler mi, binler m'?... Onbinlerdi. Biz geldik,, 
önümüzde bir Danıştay kararım bulduk. Aldığımız 
karar ne idi; «Bu çocukların tümü de bizimdir. Kim
seyi sokağa atamayız, kimse arasında ayrım yapa
mayız. Bunları birlikte okutacağız. Üstelik 2 senelik 
değiil, 4 yıllık okutacağız. Daha yukarı düzeyde bir 
eğitim vereceğf'z.» diyen insanlar sonra kalkar da 
- hepinizin tekrar insafınıza sığınıyorum -- bu çocuk
larla uğraşır mı? Niçin uğraşsın; kestirmeden gitmek 
vardı. Çok söylediğiniz, hani bağlı olduğunuzu sandı
ğımız kamuoyunun bir kesiminin de baskısı vardı. 
Bunları dinledik mi? Dinlemedik. Niçin?.. Çünkü Tür
kiye'de cepheleşmenin Türk toplumu için ne kadar za
rarlı olduğunu biliyorduk. Türk toplumundaki cep
heleşmeyi çözmenin ilk adımı burasıydı, buradan baş
layalım dedik. Hangi düşüncede olursa olsun, hangi 
siyasal düşüncede olursa olsun (AP sıralarından «Ya
lan yalan» sesleri) hajıgi dinî inançta olursa olsun, 
hangi mezhepte olursa olsun, bu çocuklar beraber ola
bilsinler dedik. Öğretmenlerinin kimlik kartlarına da 
bakmayalım dedik; bakmadım, bakmayacağım; göre
ceksiniz bakmayacağım. (AP sıralarından «Yalan ya
lan» sesleri) Ama ne oldu arkadaşlar; bir araştırma 
yaptık eğitim enstitülerinde, - hafızalarınızı tazeleyiniz, 
olan olayları anımsayınız - yalnız okul içinde değildi 
olan olaylar; enstitülerin bulunduğu çevrelede de olay 
yapıyorlardı. Valisi, kaymakamı, güvenlik kuvvetleri 
seyirciydiler, çaresizdiler; Devlet çaresizdi. 
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HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Şimdikiler ne ya
pıyor? , 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi geleceğim. 

Ne yaptık? Bunların içinde öğretmenlerin düşün
cesine bakmadık; öğretmenler bir siyasal eylem için-, 
de mi, değil mi ona baktık. Nereden bildin? E, çevre 
biliyordu bunu, çevre halkı biliyordu bunu. İspat mı 
istiyorsunuz? Hayır, gidiniz komşunuza sorunuz; hâlâ 
sorunuz, o günleri, bütün kentlerde yaşayanlar gördü
ler, biliyorlar. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — (Elindeki bir yazı
yı göstererek) Sayın Balkan, buna cevap Ver, zatiâli-
nize takdim ettim. 

BAŞKAN — Sayın Hun, Sayın Hun, rica ediyo
rum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devam!®) — Yenli bir kadro oluştururken, yüce hu
zurunuzda açıkça söylüyorum, ben CurnSnıriyerin ço
cuğuyum; Cumhuriyetten başka hiçbir siyasal rejime 
inanmam ve hizmet etmem. Demokrasiyi paylaşma
yan hiç kimse ile sorunıluhılk paylaşmam. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer bir yerde demokrasiyi paylaşmayanı yakalar
sam, acımam. Ama siz de böyle yaptınız mı?.. Böyle 
yaptınız mı?.. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, AP sıralarından gürültüler) 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Yaian, hâlâ 
konuşuyor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Biz çok dikkatli davrandık değerli ar
kadaşlarım. Bana örnekler vermeyin, işin içindeyim. 
Şimdi bir örnek verildi, illerimiz sayıldı. Ne yapılı
yor biiıiyor musunuz? Kürsünün alılma dıinamitlier ko
nuyor.... 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antafya) — Yalan yalan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Yapmayın, yapmayın, buna acımak lâ
zım, alaya almayınız. Öğretmenler vuruluyorlar, da
yak atılıyorlar. Söylemeyeceğim, herkes kendi böl
gesinden öğrensin. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Yalan, yalan 
söylüyorsun. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Kim 
yaptırıyor bunüarı? 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, Sayın Aykurt. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamia) — Bir, bir daha müdür vuruldu, müdür 
yardımcısı öldü. Bir başkası ağır yaralandı. Bundan 
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birkaç gün evvel bir illimizde bir müdüre, yere düş
müşken, mııştalanmışken, 7 el tabanca boşaltıldı üze
rene Ve bunu yapanlar belîl. Alma bu belliliğin tarîış-
masına girmekiten ne size, ne bize yarar var. Arttık 
Türkiye'deki bunalım ve koşullar, siyasal parHiere 
böyksine tartışmalardan yarar sağlayamayacak ka
dar ciddîdir, sorumluluklarımız hep beraber, bunun 
çclk üründedir. Hepimizden bu türlü düşüncelerin üs
tünde destek isîîiyoruinı, hepinizden desiick fcıiiyoram. 
Tüılklye'de llfl bin kişi var değerli arkadaşlarım. Bu 
110 bin öğrencinin çak önemli bir kısmı iyi yurt ço
cuklarıdır, halis çocuklarımızdır; ama bunîarın için
de çok küçük kesimler vardır, devamlı olarak kavga
ya steVkedOyorEar. Üzüntü ile dile getireyim* öğretmen
lerden vardı, arındırdık. Jandarmalar, polisler vali* 
ler... Bütün bu uygulamayı valilerle yapıyoruz. Va
liler okulların başında* güvenlük kuvvetleri onların 
başında. Bu Devlet daiha 4 ay öncesine kadar sizde 
idi; onlarîa birlikte yapıyoruz, ama onların gözü önün
de. Çocukları kapıştırmaktan özel fayda uımıanîar var, 
Türkiye'de barış ortaimımn gelmemesinden, siyasal 
gelecek hesapları yapanSar var. Alma sizler bu hesap
ta değilseniz (Ben bu hesapta bir yolculuğa yalnız si
yasi partim adına çıkmadım, hepimiz adına, milli ira
deye manialılar adına çıktım) destekleyiniz lütfen. CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — O siyasal j'arar he
sabını siz yapıyorsunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, «Nasıl bir eğitim 
politikası?» diye sordular. Önce size sorayım, şimdi
ki eğitim politikası nasıldı? Toplumdan kopuktur, 
iRıüa olmayacak kadar soyu'lîur; bilmsz kendi insanı
nı, nereye hizmet edecek? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Sen tarihini inkâr ediyorsun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Millilik, önce kemdi insanını bilmekle 
olur, kendi insanının ihtiyacını tanımakla oîiur, ken
di insanıyla övünnîelkle oîur, insanını tanımayan, in-
liıtearunın ihHiyacını bilmeyen... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen tanıyor mu
sun? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Dinleyin dinleyin, birtakım başka ül
kelerden alınmış taklitçilikte kendi toplumuna reçete 
getirilmez, ne yapıla cağını söy Deyeceğim. Örnek vere
ceğim, örnek. 
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En başta bir lise öğretimi var, Tüıklye gibi kal
kınmakta olan bir ülkede, - Sayın Demircl'in çok iyi 
bilmesi iâzım, sanayileşmeye önem verir; Mi l i Selâ
met Partisi önem verir, Milli Hareket Partisinin cid
diye alması Hazan - sanayileşme çolk önemli değil mi
dir? Türkiye'deki eğitimin her kesiminde hâlâ liseler 
açılır. Neye yarar? Kâtip bile olamaz 11 seneden son
ra. Bu eğitimin neresi topluma dönük? Bırakınız 11 se
neyi, çocuklarınızı 15 sene okutursunuz, üniversite
den çıktıktan sonra neye yarar, neye?... Bunalımın 
temelincıle bu var işte. 

Türkiye için akademik eğitim çoktan geni kaldı. 
Türk toplumu bu eğitimli istemiyor, tekinlik eğiltim is
tiyor, meslek eğitimi istiyor. Beceri istiyor insanlar, 
beceri. Ama, öz kültürü iîe beraber, geleneği ile be
raber, ama ilkel, geri, yüz yıl öncekü insanların top
lumu diye insanlarını ele almak ve onları çağa getir
memek milliyetçilikle nasıl bağdaşır? (AP sıralarından 
gürültüler) 

Öyle okullar var ki, meslek Okulu diye açılmış, li
seden sonra belirli bir kesime eleman yetiştirecek. Me-
•rak ettik - mütemıadByen huzursuzluk var - o yerleştire
ceği kesimlere gittik; «bu çocukları alır mısınız» de-
dOk, «katiyen» dedmer; «alacak iş yok» dediler. Onlar
la beraıber oturduk, o okulSarın programlarını istih
dama göre, kendilerini kullanacaklara göre yapmaya 
başladık. 

Şimdi, böylesine okul kurarsın, o çocuk nereye 
gidecek bilmezsin. Çocuk havada kalırsa, Milli Eği
timde bunalım doğmaz mı? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Na^ 
sil olacak? TÖB - DER'e de karşı mısın, onu söyle? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi, nasıl olacak?.. Bu soruyu bana 
sorduğunuz zaman yanlış anlamayın, her zaman bir şey 
söylüyorum; benim ttek kimiik kartım var, o da Cum
huriyet Halk Partisi. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Başka yok mu? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Yok başka, yok ve olmayacak. (AP sı
ralarından «Var var» sesleri) 

BAŞKAN — Efendin^ tek tek isim saydırmaya 
beni zorlamayınız, rica ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerîi arkadaşlarım, Türkiye'de top
lum değişiyor. Türkiye'de bunalımların nedeninde, top
lumdaki çok önemlli değişikliği ciddiyetle 'bu Mecîis 
her zaman tartışmalıdır. Kırsal kesimden insanlarımız 
koptular geidiîer; tarımdan koptular geldiler, sanayi-
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leşmeye doğru gidiyoruz; gittik, mesafe aldık. Kent
leşmeye doğru gidiyoruz; gittik, mesafe aldık. Eilki in
sanımız değişiyor. Hepumüzin tarımsal kesimde, büyü
düğümüz zaman bizim, analarımızdan aldığımız bir 
eğitimimiz vardı, o yeterdi, okuldan da üstündü o. 
Hepimizi analarımız adam eıîti; çünkü onlar bin yıllık 
bir toplum düzeninin birikmiş görgüsünü ve eğitimini 
ibize verirlerdi. Faıkaıt tieğerîi arkadaş lanm, onların 
içinde yaşadıkları toplum değişti analarımız, bize ne
leri vereceklerinden kendileri kuşku duyar hale geddi
ler. Biz Şimdi yeni insanımızı yaratacağız. Nasıl yara
tacağız? Kente, sanayie yankın bir Türk, başka hizmet
lere yatkın bir Türk, kentte yaşamaya uygun, yatkın 
bir Türk. Nerede, nasıl yapacaksın? Ne Doğudan, ne 
Batıdan esinlenmeyerek, ama Doğunun ve Batının ne 
yaptığını çok iyi bilerek, kendi toplumumuzun bugün
kü insanımızın ihtiyacına cevap verecek çözümü biz 
kendimiz bulacağız, (hep beraber, sizlerle bulacağız ve 
onu uygulayacağız. Elbette bunu yapacağız. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — TÖB - DER'den 
bahset, ne olacak? (AP sıralarından gürültüler), 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Özgür kafalı insanlar... Değerîi arkadaş
larını, özgür kafalı insan kendiliğinden yetişmez; öz
gür kafalı insan, ta ilkokuldan sonuna kadar beKrUİ 
bir yöntemle yetişir. 

BAŞflÖAN — Sayın Uğur, normal süreniz bitmiştir 
efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — TÖB - DER'den 
bahset. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi, bu arada, öğretmenlere Yüce 
Meclis eğilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 400 bin öğretmen dedim. 
Bunun 200 bininin kaydı yok Milli Eğitim Bakanlı
ğında, tutulmamış, kendi kaderlerine bırakılmış gidi
yorlar. Türkiye'de kamu kesiminde, oldum orası... 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — TÖB - DER'den 
neden bahsetmiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Toksan, sanıyorum salonda 
sükûneti bozmak için kararlısınız. Çok rica ediyo
rum, hatip konuşuyor. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Ben değil, o ka
rarla 

BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Demire! konuşur
ken, bana haklı olarak «fCuırihuriyet Halk Partisi 
Grupunu susturunuz» dediniz. Sık sık ikaz ediyor
dunuz. Sizleri de ikaz ediyorum ve rica ediyorum; 
sağlıklı yürüttüğümüz şu görüşmeleri sağlıklı bitire

lim. Çok rka ediyorum. (AP sıralarından gürültü
ler) İlla burada oturma mecburiyeti diye bir şey de 
yoktur zaten. (AP sıralarından gürültüler) 

Buyurunuz efendim. Tüm gruplara tanıdığım to
leransı Hükümete de tanıyorum. Buyurunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, ilkokul öğretmen
lerinden, Milli Eğitim Bakanlığı oldum olası haberdar 
olmadı; hayatta mı, değil mi, nerede, nasıl, olmadı. 
Yok kaydı. Diğer öğretmenlerin kayıtlan da yok. 
Hangi nitelikte insan nerede var, bilmez bu Bakanlık. 
Hiçbir kamu kesiminde, 40 bin köye dağılmış tek bir 
Devlet görevlisi bulamazsınız. Öğretmeni oraya gön
dermişiz ve unutmuşuz adamı. Unuttuğunuz adam 
şimdi böyle acılaşmış; hep beraber gidelim, hep bera
ber elinden tutalım. 

Size yeni bir öneri getiriyoruz : İlkokul öğretmen
lerine de ötekiler gibi ek ders ücreti. Tasan geldi, 
lütfen yaza girmeden çrkara'ım. 1 milyar 600 milyon 
Uca ödenek konuldu; bırakınız verelim, yalnız bıraka 
mzyaîım bunları; yalnız bırakmayalım ki, başka yer
de başka çareler aramasınlar. Biz sahip çıkalım ki, 
başkaları sahip çıkmasın. (CHP sıralarından alkışlar, 
AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, tekrar... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen bitiriniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Tekrar bütün siyasal partilere söylüyor 
rum : Çizgimiz... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saate bak Başkan. 
BAŞKAN — Biz saate de bakarız, size de baka

rız Sayın Ataöv. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Çizgim Anayasa çizgisidir. «Ne yapacaksı
nız» diyorsanız, Anayasadaki hak ve özgürlükleri 
eğittireceğim. Bunun dışında olanlarla, tek başıma 
kalsam da sonuna kadar savaşacağım. Ama benden 
evvel dağlar gibi yüklenmiş o büyük husumetler için
de, tek başıma kalsam da, bir gün bu eğitim ailesinde, 
bu çocuklar ve öğretmenler arasında dostluk Ve ba
rış gelinceye kadar, sonuna kadar uğraşacağım. Ama... 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, rica ediyorum bitiri
niz erendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Ama bir şartım vair. Oîaylan yakından 
izüyorum. Aslında, öğretmenler ve öğrenciler döğüş 
için ayakta tutuluyorlar. Onlara deniliyor ki; «Bu Hü
kümet düşecek, sıkı durun, rapor alın; Cumhuriyet 
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Halk Partisinden 60 kişi istifa ediyor. Bunların sonu 
yok, biz gediyoruz» diyorlar. Arkadaşlar, bunun so
nunda öğrenim olmuyor, bunun sonunda kapışıyor
lar, bunun Sonunda barış olmuyor. «Vardım ediniz» 
derken, bu maceraları bırakalım demek istiyorum. 
Çünkü bu Hükümet, hepiniz biliyorsunuz, sizin dene-
timinûzde daha uzun yıllar hizmet edecek. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, yeni bir konuya geçme
yiniz lütfen ve bitiriniz efendim. Yoksa, benim zor 
durumda kaldığım zaman süreci içerisine girdik. Rica 
ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamüa) — Peki efendim. 

Sayın Başkan, sizi zor durumda bırakmak istemi
yorum; ama şunu son kez belirterek sözlerimi bitir
mek İstiyorum : 

Mîllet Meclisinin saygıdeğer üyeleri, hangi partiye 
mensup olursak olalım, Türkıiye'nin bugünkü orta
mında küçük çatışmaların ve eleştirilerin yararı yok
tur. Bir süre için, yolu açmak için, sağlıklı bir bünye 
ysspmnk için, sağlıklı bir yapıya kavuşmak için elbir
liği yapmak durumundayjz. Ben size güveniyorum. So
nuna kadar güveniyorum, çünkü bu bunalımda boğul
mak ılstemediğiriîze inanmak istiyorum. 

EMİN ENGİN TANRIVERDİ (Balıkesir) — 
Ben sana güvenmiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) -r— Çünkü, bir gün Millet Meclisinde sağ
duyunun üstün geleceğine inancım vardır. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergesi üzerinde 

yaptığımız görüşmeler sonuçlanmış bulunmaktadır. 
Yapılacak oylamanın açık oylama biçiminde ol

masını öneren 3 ayrı önerge gelmiştir. Önergelerin 
3'ünü de okutacağım ve ilk gelen önerge üzerinde 
işlem yapacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Gensoru önergesinin (11/6) gündeme alınıp alın
mayacağı hususunun açık oylama şeklinde isim okun
mak suretiyle yapılmasını saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz. 

Konya Konya 
Tahir Büyükköıükçü Şener Battal 

Ankara Kars 
Oğuzhan Asiltürk Abdülkerim Doğru 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğkı 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

Malatya 
Mehmet Recai Kutan 

Urfa 
Salih Özcan 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

Sürt 
Abdülkadir Kaya 

Sivas 
Temel Karaımollaoğlu 

Mardin 
Fehim Adak 

İstanbul 
Abdullah Tomba 

Sayın Başkanlığa 
Gensoru önergesinin oylamasının açık oyla ya

pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Uşak 
İsmail Aydın 

Ordu 
Günay Yalın 

Hatay 
Sabri Öztürk 

Denizli 
Adnan Keskin 

Uşak 
Selahattin Yüksel 

Hatay 
Malik Yılman 

Hatay 
Mevlüt Önal 

İçel 

Kars 
İsmet Atalay 

Manisa 
Zeki Karagözlü 

Çanakkale 
Altan Tuna 

Kayseri 
Mehmet Gümüşçü 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Edirne 
Cavittin Yenal 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Veli YıMız 

Sayın Başkanlığa 
Oylamanın ad okunmak suretiyle açık yapılmasını 

arz ederiz. 

Sivas 
Tevf ik Komitan 

Ordu 
Haindi Mağden 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İzmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğhı 

İzmir 
Zeki Efeoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

İstanbul 
Recep Özel 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Bursa 
Ali Elverdi 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
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İstanbul 
Nihat Kaya 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Zonguldak 
Ömer Barutçu 

Tekirdağ 
Nihan tlgün 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Diyarbakır 
Abdüilatif Ensarioğlu 

İstanbul 
Nilüfer Gürsoy 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gelen öner
gelerde oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasını 
gerektiren sayı vardır; ancak, biçimini vereceğiniz 
kararla saptayacaksınız. 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle ve adı oku
nan sayın miHetvekiMnan «kabul», «ret» veya ı«çekin-
ser» deyimlerini ifade ederek oylamanın yapılması 
hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama bu 
şekilde yapılacaktır. 

İlk önergeyi veren sayın üyelerden açık oylama 
işlemine başlayacağız. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
açık oylamaya 417 sayın milletvekili ikatıhnış olup; 
193 kabul, 224 ret oyu kullanmıştır. Bu suretle 
Gensorunun gündeme alınma talebi reddedilmiş bu
lunmaktadır. 

Çalışma saatimiz dolmuş bulunmaktadır. Anaya
sa Mahkemesine üye seçimini yapmak ve alınan ka
rar gereğince gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri
ni sırasıyla görüşmek için, 23.5.1978 Salı günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20.20) 

• * • * 



M. Meclisi B : 147 18 . 5 . 1978 0 : 1 

13 Temmuz 1965 Taıt'lı ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 Ek Mafd&e ile Geçici 7 nd 
MaJleye Bir Fıkra ve Blk Geçici Ma i il e İlavesine Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kalbul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 344 

Kalbul edenler : 318 
Reddedenler : 15 

Çekinserler : 10 
Geçersiz oylar : 1 

Oya katılmayanlar : 103 
Açık üyelikler : 3 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Can v 
Hasan Cerit 
Hasan Gürsoy 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mehmet Özutku 
Mete Tanı 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur. 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 

Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
H. Semih Eryıldız 
Necati Gültekin 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürğüç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 

Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfaju Özaydınlı 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 
Alii Elverdi 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bitoeroğlu 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattün Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrli Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Sepüioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

— 88 



M. Meclisi B : 147 18 . 5 . 1978 O : 1 

Gündüz Ökçüm 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek 
Ahmet Karahan 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 

İÇEL 
Ramazan Çalışkan 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 

Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloglu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Osman Özer 
Cengıiz Özyajçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya, Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakrhur 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Orhan Sezai 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
M. 'Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 

İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
M. Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kalbadaıyı 
Hüseyin Kaleli 
Aydın Menderes 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizasmettin Çoban 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Erkin Topkaya 
Faik Türün 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi liter 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelik, 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Ali Gürbüz 
Tevfik Koraltan 
Mahmut Özdemir 
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TEKİRDAĞ 
Yılmaz; Alpaslan 
Nihatı îlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 

Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demjirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ADANA 

Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

AĞRI 
Ahmet Hamdi Şam 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygtin 
A. Hayri Eiçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

:\ 
TUNCELİ 

Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

ERZURUM 
İsmail Hakkı Yıldırım 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

(d 

ANKARA 
İhsan Karaçam 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 

Mu&tafa Kılıç (B.) • 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Hüsnü Yılmaz 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Bayram Turan Çetin 

URFA 
Mehmet Aksoy 
M. Sabrı Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

İSTANBUL 
İhsan Toksan 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

KONYA 
M. Ku'bllay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 

rler) 

İSTANBUL 
Fehmi Cumalıoğlu 
Abdullah Tomba 
KAHRAMANMARAŞ 

Hasan Seyithanoğlu 

BURSA 
Hasanj Esat Işık (B.) 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Blinay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Ahmet Çim'bek 
Aslan Topçuibaşı 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmuit Kepolu 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçeiik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

KÜTAHYA 
Ali İrfan Haznedar 

MUĞLA 

Ahrradt Buldanlı 

NİĞDE 

H. Avni Kavurmacıoğlu 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Râsim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Korkut özal 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 

(Reddedenler) 

(Geçersiz Oy) 

SAKARYA 
Selâhattin Gürdrama 

(Oya Katılmayanlar) 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Süleyman Arif Emre 
Ferit Oündoğan 
Kemal Kaçar 
Hüsamettin Tiyangan 
Necdet Uğur (B.) 
Celâl Yardımcı 

ÎZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Bahri Dağdaş 

KASTAMONU 
Ali Nihat Karol 

KAYSERt 
Turhan Feyzioğluı (B.) 

KIRKLARELt 
Gündüz Onat 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
önol Şaikar 
Yahya Uslu 
Halil Yıutseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdüıfkad'k Timurağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 

MUÖLA 
Zeyyat Manda'lıinoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Elman Seydagil 

NEVŞEHİR 
îbrahlfon Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Sadi Somuncooğltı 

ORDU 
Memduh Ekş|i (Bşk., V.) 
Hamdi Mağden (l.Ü.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Kenan Bulutoğlu (B.) 
I. Etem Ezgü 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çel'iker (İ.Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 

elikler) 

1 
1 
1 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
Azimet Köylüoğlu 
Mustafa Yılanlara» 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
AH Fua)t Eyüpoğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK . 
Ömer Barutçu 
Cahit Karakaş (Başkan) 

• 

Yekûn 

>mm* 
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Genel Kurul Toplantı Günlerinden Salı ve Perşemlbe Gii.tlerinûn Kanun Tasanısı ve TeMifterin Gönüşilnı«tsî"» 
ne, Çarşamlba Gününün de Denetim Konularına Ayrılmasına Dair Danışma Kumlu OnerMne Verilen 

lOylarıta Sonucu 
(Kalbul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 382 

Kalbul edenler ; 223 
Reddedenler '.159 
Çelkiinserl'er : — 

Geçersiz oylar : — 
Oya katilmiayanılar : 65 

Açılk üyelikler : 3 ; ı 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhup 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. ismet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 

Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Akta? 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskıin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halül Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahatöin Kaırakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrli Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Sepüioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekreni Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
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Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz; Söğütlü 

KARS 
Doğan Âraslı 
Turgut Artaç 
ismet Atalay 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSER t 
A. Gani Âşık 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELÎ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELÎ 
förahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Süıkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaimöttaın Çoban 

MALATYA 
Lübfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
A i Kırca 
Mustafa Şenıtiüırfc 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zdkji Karagözlü 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

Eriklin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Maüin Musaoğl'uı 
Ahmet Türtk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi İİter-

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrtuil Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
tlyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşöğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cine! 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELÎ 
Hüseyin Erkanlt 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. SaJbri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
MI Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salh Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

(Reddedenler) 
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Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe' 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Musitafa Kemal Büberoğlu 
Ahmet Çimlbek 
Mehmeit Irmak 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Abdüllaltif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZİĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat! Kösoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
Mehmelt Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GÎRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 

İZMİR 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşref oğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kulbilaıy timer 
İhsan Kalbadaiyı 
Necati Kalayeıioğlu 
Aydım Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ahâlim 
Hülseıyiiıo Cav* Erdetmir 
İlham Ersıoy 
Ali İrfan Haznedar 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önioi Şalkar 
Faik Tülriüm 
Yahya Uslu 
Haflil Yurtsevem 

MARDİN 
Fehim Adak 

MUĞLA 
Zeıyyat Mandalıimci 

MUŞ 
Kasıım Emre 

M. Emim Seydagil 
NEVŞEHİR 

İbrahimı Ethem Boz 
NİĞDE 

Hüseyin Çelilk 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Sadi Sbmunouoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Bilâl Taranoğlu 

RlZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
S. Orhan Uluçay 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demırtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktajş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızıhşık 
Koksal Toptan 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
A. Hayrı Elçioğlu 
Mustafa Kılıç (B.) 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cemalettin İnkaya 
Hüsnü Yılmaz 

BİTLİS 
Muhyettin Mu'tlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Yılmaz Ergenekon 
Hasan Esat Işık (B.) 
Cemal Külahlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Blinay 

DENİZLİ 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 

(Açık Ü) 

Aydın 
Edirne 
Maniisa 

Ferit Gündoğan 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Hüsamettin Tiyanşan 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Adem Ali Sanoğlu 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 

MALATYA 
M'elhmeit Recai Kultan 

MARDİN 
Abdüiikadir Timfurağaoğlu 

MUĞLA 
Abjmıelt Bul'dariı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğılu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 

melikler) 

1 
Ü 

1 

Kemal Şensoy 
SAKARYA 

Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker (l.Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerîm Zilan 

SİNOP 
HilmÜ İşgüzar (B.) 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk.V.) 

YOZGAT 
Ali Fua,t Eyüpoğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş (Başka,n) 

Yekûn 

»>•<! 
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Aldaliet Parllîsi Grt&u atfına Grup Balgam (SStSâjymıaal 'Dsmürel re 81 milletvekilinin, eğ iJmi ıra'CTktenı 
uzaklaştırdığı; eğitim ve öğröt'ın kurumlannda cıau güıvenî;ğ*n!i sağlayamadığı; ve öğretmen ve lidanedlere 
paı̂ ilizasıoa ıbasikıliar yapıldığı İddiasıyla Anayasanın 89 ıncu, MülSet MacM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca ıBalkaınîar Kurulu hakkında Mr Gensoru açılmasına iîlşkin öraeıigesjnıin 111/6 gündeme alıuıp 

aİMunıayacağı kioKuSiima verlen oyların sonucu 

(Gensoru önergesinin gündeme alınması reddedilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenfer : 417 , 
Kabul edenler : 193 ( 

Reddedenler : 224 
Çökimerletr : — 

Geçersiz oylar : — . , 
Oya katıılımiayanilar : 30 

Açık üyelikler : 3 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçıa!li! 

Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Özutku 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA. 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erk ovan 
Necati Gültekin 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
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Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
t Ihan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyetltin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
AH Elveırdli 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 

Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber oğlu 
Ahmet Çirrabek 
Mehmeıt Irmak 
Asılan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 

EDİRNE 
Mustafa - Bulut 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Catalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
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Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
ismail Hakkı Tekine! 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 

İZMİR 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpinar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet §erefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dâğdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADİYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 

Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zeki' Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şenel Bajlital 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kübilay tımer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycjoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir AMum 
Hüseyin Cavüt Brdfittnir 
İman Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Melhmat Recaii Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önot Şaikar 
Faiiik Tülün 
Yahya Uslu 
Hail Yur&even 

MARDİN 
Fehim Ada'k 

Abdüî'kadir Timurağaoğlu 
MUĞLA 

Ahmet BuldanJı 
Zeyyat Mandafeöi 

MUŞ 
Kasıfm Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avtüi Kavurmacıoğlu 
Sadi Somunouoğlü 

ORDU 
Hamidi Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akça! 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S, Orhan Uluçay 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 

SİVAS 
Ali Gürbüz 

H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahmah Oğültürk 
Selahattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 

Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan îlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurum^uoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekrh Kızılışık 
Koksal Toptan 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
irfan Özaydınh 
Sadullah Usumi. -

BİLECİK s 

Orhan YafcK 
BİNGÖL 

Hasan Celâlettin Ezman 

(Redda 

Güneş Öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Aîp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. ismet Çanakçı ' 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 

(Reddedenler) 
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BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karafbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaşj 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENtZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Haiil Akgül 
Mehmet İskân Azıizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bâhattün Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman SalbrJi Öznaİ 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septlioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin. Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündük Ökçtin 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 
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GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 
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İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleüi 
Faruk Sülkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaımettim Çoban 

MALATYA 
Lüüfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şemtürık 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Erikin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metiiin Muısaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Saımi Gökmen 
Hasan Feihrni İflıter 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul) Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe* 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlui 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

— 98 — 



M. Meclisi B : 147 18 . 5 . 1978 O : 1 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettiin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

ADANA 
Hasan Aksay 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
A. Hayri Elçioğlu 
İhsan Karaçam 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Hüsnü Yılmaz 

BURSA 
Hasan Esat Işık 

I TOKAT 

Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 

Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz; Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 

M. Safori Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 

İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
İrfan: Bfaay 

DİYARBAKIR 
Mahmut Kepolu 

ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Korkut özal 

İSTANBUL 
Ferit Gündoğan 
Kemal Kaçar 
Hüsamettin Tiyanşan 

(Açık Üy 

Aydın 
Edlirne 
Manjisa 

Celâl Yardımcı 
İZMİR 

Talât Asal 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Yusuf Özibaş 
KIRKLARELÎ 

Hasan Korkut 
KONYA 

Tahir Büyükkörükçü 
NEVŞEHİR 

Esat Kjratlioğliu 
ORDU 

Memduh Ekşfı (Bşk.V.) ] 

elikler) 

1 
1 
1 

j VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevk 
Avni Gürsoy 
Burhan Kaıraçeltik 

SAMSUN 
1. Etem Ezgü 

SİİRT 
i Zeki Çeliker 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

VAN 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş (Başkan) 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

147 NCt BİRLEŞİM 

18 . 5 . 1978 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Danışma Kurulu önerisi. 
2. — Adalet Partisi Grupu adına Grup Başkanı 

Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi milli
likten uzaklaştırdığı; eğitim ve öğretim kurumların
da can güvenliğini sağlayamadığı; ve öğretmen ve ida
recilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/6) 

3. — Meclis Araştırması önergeleri. 
4. — Araştırma Komisyonu Başkanlığının süre 

uzatımına ilişkin tezkeresi. (10/2) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Meclis Araştırması komisyonlarına üye se

çimi 10/6 - 13, 10/7, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 
10/15, 10/16). 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı: 63 
ve 63'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1978) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçioi bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekilli Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik. 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 , 4 . 1978) 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanımın milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

2. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

4. — Niğde Milletvekili Sadi Somuhcuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

5. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

6. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş 
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar 
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

3. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) ,/ 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/38) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 
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14. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, bazı 
derneklerin yayınladıkları büdiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

15. — Trabzon Milletvekilli Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-̂  
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadıir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına İlişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

21. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

23. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekaniik Sanjayi Anon|im Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 

- iddiasına ilişkin Çalışma Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çaıtal'baş'ın, 
Gürhüşhanp Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 



gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleni Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine iltişkün içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye -' Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına, ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Balkanından, sözlü som öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçii sağlığı ve liş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 

7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeli'ha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

2. — Yalvaç İlçesi. Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca, Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Dursunjbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

6. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'deh ol
ma' Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Devlet memurlarının disiplin 'cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

8. — C. Senaıtosu Adana Üyesi Kemâl Sarıilbra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka,-
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

10. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu-



nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Nevşehir Üyesıi Ragıp Üner'ün 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ?., 1978) 

13. — C Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Mili-
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'numj, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

17. — Sivas Milleitvelkiii Azıimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

18. — Trajbzon Milletvekili Ahmet Şener'Un, Tralb-
zon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

20. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve M 36 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1978) , 

21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 ..1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinifc'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69;' 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i e Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S.. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

23. •— C. Senatosu Cumhurlbaışkanıinıca: Seçilen eski1 

Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşİ'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi ; 11 . 4 . 1978) 

24. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün; ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 



-X 25. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

26. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran înan'ın, özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

27. —> Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Mitli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

28. — -Maliye eski Bakam Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C, Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

29. — Milli Savunma eski Bakanı İlhama Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21-.. -6-. 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

30. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25.4.1978) 

31; — KMıramaamaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş; ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

32. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.4.1978) 

33. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, 4367 sayiı Kanunun 4684, 
67016 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Milli Savunma .ve İçişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

34. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni- hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'm, 5434.sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10/6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Sena/tosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

37. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağtoıa tarihi: 2.5.1978) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti lile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 



dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) 

X 39. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareket
leri Komlitesli (CÎME)'n,kii kuruluş yasasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında, kanun tasarısı 
ve Dışişleri Kondisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma tanihli : 8 . 5 , 1978) 

X 40. — Türkiye, Iran ve Pakistan tarafından im
zalanan kalkınma liçünı Bölgesel İşbirliği Teşkilatı l e 
ilgüli izmir Andlaşmasınım onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışlişleri Komisyo
nu raporu. (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıltma tarihli : 
8.5.1978) 

41. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma, tarihi : 10 . 5 . 1978) 

42. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında.kanun tasarısı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Mil
letvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenme
si hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanu
nun geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Milli Eğitim ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. 
Sayısı : 98 ) (Dağıtma tarihi : 10f . 5 . 1978) 

43. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı : 99)"(Dağıtma tarihi : 10 . 5 .'1978) 

44. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğ-
lu'njuıı, 1086 sayılı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka,-
mununun; 275 ve 281 njci maddelerinin deği#nilrnesü 
hakkımda, kanun teklifi ve Adalet Komlisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : U0O) (Dağıtma tarihi- : ia5.1978) 

X 45. — Germilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları, (1/37) (S, Sayısı : 95) (Dağıtma, tarihi : 
12 . 5 . 1978) 

X 46. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 
112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve 
Plan ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/85) 
(S,. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 16.5.1978) 

47. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları (1/94) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi: 16 ,5 . 1978). 

48. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/523) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1978) 

(Millet Meclisi Gündemi Birleşim 147) 


