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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan Sâ-

bis'in, Bursa ve İnegöl'de vukuagelen uçak ka
zalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde bulun
durulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak ka
zalarını önleyici tedbirlere dair olan sorusu, soru 
sahibi iki Birleşimde de hazır bulunmadığın
dan, düştü. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras; 15 Mayıs 
1950 tarihinden bugüne kadar yerleri değişti
rilen valilerle kaymakam, jandarma komutanı 
ve emniyet amirleriyle bunlar için Umumi Mu
vazeneden harcanan yolluklara ve bu nakil ve 
tahvillerin sebeplerine ve yeniden tâyinleri ya
pılan valilere dair olan soru önergesini, geri 
aldı. 

Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkındaki Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporları ve seçim tutanakları kabul olundu. 

Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin 
Coşkan'ın, seçim tutanağı hakkındaki Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu okundu. Üze-
vinde bir müddet görüşüldükten sonra rapor, 
komisyona geri verildi. 

Tasarüar 
1. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/77) 

(Bütçe Komisyonuna); 
2. — Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı (1/78) (Bütçe Komisyonuna); 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/79) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı (1/80) (Bütçe Komisyonuna); 

5. — Pşvlet Denizyolları ve Limanları İşlet-

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Danıştayda açık bulunan altı üyelik için oy 

toplandı. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Li

sans öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin 15 nci 
maddesinin kendisi hakkında da uygulanmasını 
istiyen öğrenci Yusuf Yılmaz Yavuz'un dilek
çesine dair olan Dilekçe Komisyonu raporu 
üzerinde görüşüldü. 

Açık bulunan altı Danıştay üyeliği için ya
pılan seçimde Rıza Köklü Tevfik Şenocak ve 
Rasim Esmerer'in kazandıkları ve diğer üç üye
lik için seçimin tekrarlanacağı bildirildi. 

1 . XII . 1950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bursa Milletvekili Manisa Milletvekili 

H. Köymen M. Kurbanoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

me Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı (1/81) (Bütçe Komisyonuna); 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/82) (Bütçe 
Komisyonuna) ; 

'. 7. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/83) 
(Bütçe Komisyonuna); 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/84) 
(Bütçe Komisyonuma); 

9. — İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe 

Sorular 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, ko

münizmle mücadele için hazırlandığı bildirilen 
Kanun tasarısının ne zaman Meclise sunulaca
ğına, İstanbul Üniversitesinin açılış töreninde 
vukubulan hâdiseler dolayısiyle arama yapılan 
yerlerde elde edilen dokümanlara ve suçlulara 
verilen cezalara dair sözlü sorusu, Adalet 

Bakanlığına gönderilmiştir. (6/113) 

Zonguldak ^Milletvekili Suat Başol'un, Zon
guldak - Ereğli Kömürleri İşletmesinin Kömür 
İşçileri Sendikasında muhtelif yıllarda vuku
bulan suiistimaller hakkındaki sözlü sorusu, Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir. <6/114) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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Kanunu tasarısı (1/85) (Bütçe Komisyonuna); 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/86) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 195,1 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/87) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı (1/88) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

13. — Fosta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/89) (Bütçe Komisyonuna); 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı (1/90) (Bütçe Komisyonuna); 

15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/91) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

Teklifler 
16. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-

cu'nun, Avukatlık Kanununun 135, 136, 137 ve 
138 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi (2/63) (Adalet Komisyonuna); 

17. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır cali ve 
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8 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 
neu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme
si 'hakkında Kanun teklifi (2/64) (İçişleri Ko
misyonuna) ; 

18. — Konya Milletvekili ümran Nazif Yi-
ğiter'in, Avukatlık Kanununun 17, 18 ve 19 neu 
maddeleriyle bu kanunun 5178 sayılı Kanunla 
değiştirilen 14, 16, 20 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/65) 
(Adalet Komisyonuna); 

19. — Konya Milletvekili ümran Nazif Yi-
ğiter'in, Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Ka
nunla değiştirilen 63, 81 ve 89 ncu maddelerinin 
değiştirilmesi halkkında Kanun teklifi' (2/66) 
(Adalet Komisyonuna). 

Raporlar 
20. — Kars Milletvekillerinin seçim tutanak

ları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (3/65) (Gündeme); 

21. — Yol işleri için (benzinden alınacak ver
gi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısı, Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/23) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa). 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

1. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'-
m, Zonguldak Limanı hakkında Başbakanlıkla 
İşletmeler Bakanlığından sözlü sorusu (6/88) 

(Hastadır sesleri). 
BAŞKAN — O halde gelecek Birleşime bıra

kıyoruz. 
YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Zongul

dak) — İzninden geldikten sonra olması lâzım.. 
BAŞKAN — Evet.. Evet.. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, 
dış politika ile memleketin siyasi ve askerî me
seleleri hakkında Başbakandan Gensoru açılma
sına dair önergesi (6/100) 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) 
da söz istiyorum. 

Usul hakkm-

BAŞKAN — Peki. Şimdi İsmet İnönü'nün 
takriri okunacaktır. 

— 3 — 
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T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Dış politika ve memleketin siyasi ve askerî 

emniyeti meseleleri hakkında Büyük Millet Mec
lisinde umumi bir müzakere açılmasını temin et
mek üzere bu meselelere dair İçtüzük hükümleri
ne göre Başbakandan Gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
C. H. P. Meclis Grupu 

Başkanı 
İsmet înönü 

BAŞKAN — Buyurun Ceİâİ Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

milletvekili arkadaşlarım, içtüzüğün 89 lıcu 
maddesinin verdiği salâhiyete dayanarak söz al
mış bulunuyorum. 

Şurasını samimiyetle itiraf edeyim ki, bu ko
nuda huzurunuza çıkmak benim için sadece bir 
talihsizlik olmuştur. 

Çünkü : 
Altı aydan beri, memlcke meselelerini her 

türlü politika cereyanlarının üstünde tutarak sa
mimî duygularla çalıştıklarının tek örneğini gö
remediğim (Soldan ne münasebet sesleri) muha
lefet partisi için bir hareket noktası teşkil eden 
bu Gensorunun açılmasını görmek ve bu açılmayı 
kabullenecek arkadaşların safında yer almak ba
na sürür verirdi. Bu yolda verilecek yerlere teha
lükle ve bütün bir gönül iştiyakı ile reyimi kat
mayı çok arzu ederim. Hal böyle iken neyleyim 
ki, Tüzük hükümlerinin zedelenmemesi mülâhaza-
siyle takririn iadesini istiyen de ben oluyorum. 
işte talihsizliğim buradadır. 

Filvaki; Sayın înönü tarafından bir istizah 
takriri verildiğini öğrenir öğrenmez muhtevası 
hakkında bir fikir edinmek maksadı ile; gelen ev
rak arasından tetkik edip okuduğum bu teklifte 
aynen şöyle dendiğine şahit oldum:. 

«Dış politika ve memleketin siyasi ve askerî 
emniyet meseleleri hakkında Büyük Millet Mec
lisinde umumi bir müzakere açılmasını temin et
mek üzere bu meselelere dair içtüzüğün hüküm
lerine göre Başbakandan Gensoru açılmasını arz 
ve teklif ederim.» 

içtüzük hükümlerine istinat eylediği kaydı, 
bizzat kendi metninde mündemiç bulunan bu 
Gensorunun, hakikaten içtüzüğe intibak edip et
mediğini tahkik etmek vazifemdi. 
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Bu incelemeye koyulunca, takririn hiç de Tü

züğün ; hususiyle 157 nci maddesinin derpiş eyle
diği hükümlere uymadığını gördüm ve üzüldüm. 

Huzurunuzda okuduğum takriri Tüzüğün adı 
geçen maddesiyle karşılaştırınca bu maddenin 
aradığı sarahatten uzak bulunduğunu bütün ke
maliyle sizin de müşahede buyuracağınız muhik 
olduğu için fazla izahattan içtinâp ederim. 

Bu itibarla adı geçen 157 nci maddenin mev
zubahis edildiği esaslar dairesinde, yani istizah
ta bulunulmak istenilen meseleler birer birer be
lirtilmek suretiyle eksiklerinin tamamlanması bi
rer zarurettir. 

Bu cihet ifa kılındıktan sonra tekrar Meclise 
sunulmak üzere gündemden çıkarılıp soru sahi
bine iadesini heyeti celilenizden istemek mecbu
riyetinde kaldığımı arzederken takrir sahibinden 
de Tüzük icaplarını cami bir tarzda bu gensoru
yu Meclise getirmek ve müzakereye mevzu yap
mak bahtiyarlığından bizi mahrum kılmamalarını 
temenni ederim. (Soldan alkışlar). 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, içtüzüğün T57 nci maddesinin ilk fık
rasını aynen okuyacağım : 

«'Bir mesele Ihalkkmda Başbakana veya Ba
kanlara gensoru açılmasını teklif eden bir mil
letvekili Başkana gensoruyu gerektirecek işi 
açıkça gösteren bir önerige verir. 

Bu önerge Kamutayda okunduktan sonra ka
bul edilmesi yahut retlenmesi görüşmesiz gös
terme oyu ile kar arl aşır.» 

Biz zannediyoruz ki, ıgensoru hakkında gö
rüşme her Ihanıgi bir suretle açılmadan onun Bü
yük Meclisin reyine konulması lâzımıgelirdi. Ma
dem İki, bu hususta bir müzakere açılması fiilî 
olarak Büyük Millet Meclisi tarafından tasvip 
Ibuyurulmuştur. Bu husustaki fikrimizi söyliye-
ceğiz. 

Dış politika meseleleri hakkında Hükümet
ten gensoru istenmek; gensoru için gerekçe ve 
'kâfi sefbep söylemek demektir. Dünyanın her 
yerinde umumi müzakere açılmaları böyle mu
ayyen meseleler üzerinde tahrik edilir. Bundan 
fazla olarak bizim takririmizde meseleyi aydın
latacak ve 'görüşme esaslarını tavzih edecek işa
retler vardır. 

Dünyada bugün harfe sahasında ve siyaset 
sahasında büyük hâdiseler vükulbulmaktadır. 
Bu hâdiseleri.... 
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BAŞKAN — Paşam, müsaade eder misiniz? 

Yalnız esasa girmeden usul meselesi hakkında
ki noktai nazarınızı lütfediniz, onun üzerine 
Meclisten :bir karar alınacaktır. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Başkan müsa
ade ederse, mevzu içinde bulunuyoruz. Benden 
evvel usul 'hakkında müzakereyi açmış olan ar
kadaşımızın arzu ettiği cevabı verdim, onu izah 
edeceğim. 

Gensoru açılması için ileri sürülen sebebin 
açık olmadığı iddia edilmiştir. Şimdi bu sebebin 
açık olduğunu arzediyorum. 

Dünyada büyük hâdiseler oluyor. Bu hâdise
lerin Türkiye'nin siyasi ve askerî emniyetine te
siri var mıdır; 'bunu öğrenmek istiyoruz. Eğer 
varsa buna karşı Hükümetin mütalâaları ve 
karşı tedbirleri nelerdir? Bunlar üzerinde ko
nuşmak istiyoruz (Takrirde bunlar yok sesleri). 

Mulhterem arkadaşlar; vaziyet budur, öner
gemizin İçtüzüğün aradığı şartlara uygun oldu
ğu zannmdayız. Bunun kabul edilmesi veya 
edilmemesi Büyük Meclisin Yüksek takdirine 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, yana ve karşıya olan 
usul hakkındaki noktai nazarları ve fikirleri 
Yüksek Heyetiniz dinlediniz. 

Şimdi Celâl Yardımcı'nm ibir takriri vardır, 
okutacağım. Arzu Ibuyurulursa bu takrir hak
kında da noktai nazarlar ifade buyurulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Malatya Milletvekili ve C. H. P. Meclis Gru-

pu Başkanı ismet înötü tarafından verilen 
22 . XI . 1950 günlü: 

«Dış politika ve memleketin siyasi ve as
kerî emniyet meseleleri hakkında Başbakandan 
gensoru açılması» 

Yolundaki takrir içtüzük'ün 157 nci mad
desinin hükümleri dairesinde vazıhan tanzim 
kılınmamış bulunduğundan gündemden çıkarılma
sına ve eksikleri tamamlandıktan sonra tekrar 
Meclise sunmakta muhtar olmak üzere sahibi
ne iadesine karar verilmesi için bu teklifin 
Yüksek Meclise arzını rica ederim. 

Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

BAŞKAN — Celâl yardımcı bundan evvelki 
mucip sebepler daha vazıh olarak heyeti muh-
teremenize arzetmiş bulunuyor. 

Bunun hakkında C. H. P. Başkam Sayın 
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İsmet inönü cevaplarını verdiler. Celâl Yardım
cının şimdi okuduğumuz takririni reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar el kaldırsınlar... 
Müsaade buyurun. Kabul etmiyenler el kaldır
sınlar... Ekseriyetle Celâl Yardımcının C. H. P. 
Başkanı tarafından gensoruyu tazammun eden 
takriri Tüzüğün 157 nci maddesindeki sarih 
hükümlere uygun olmadığından yani gensoruyu 
gerektirecek işi açıkça gösteren muayyen mese
leler hakkında gerekçeli olarak gensoru talebi
ni tazammun etmediğinden dolayı iadesi kabul 
buyurulmuştur. 

Şimdi gündemin bundan sonraki maddesine 
geçiyoruz. 

3. —. Kırşehir Milletvekili Osman Bölükba-
§ı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, 
Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Baş
bakandan Gensoru açılmasına dair önergesi 
(6/101) 

BAŞKAN — Gensoruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4500 kişilik silâhlı bir savaş birliğinin Kore 'de 

hizmet etmek üzere Birleşmiş Milletler emrine ve
rilmesi hakkındaki Hükümet kararı, alındığı tarih
ten beri umumi efkârı ve matbuatı işgal etmiş ve 
muhalefetle iktidar arasında bir takım sert tar
tışmalara sebebiyet vermiştir. 

Bütün bu tartışmalara rağmen Hükümet 
kararının meşru olmadığı hakkındaki kanaat 
bugüne kadar kuvvetinden birşey kaybetme
miştir. 

Böyle hayatî bir mevzuda umumi efkârın 
aydınlatılın aması, halkın devamlı olarak itima
dına dayanması gereken Hükümeti zaıfa dü
şürmekte ve bir hukuk Devleti kurulduğu yo
lundaki iddiayı mesnetsiz bırakmaktadır. 

Tarihi boyunca taahhütlerine tam bir sada
kati kendisi için bir şeref vecibesi bilen mille
timizin, ikinci Dünya harbinin ortaya koyduğu 
hakikatler muvaiehesinde, - Birleşmiş Milletler 
idealine ve andlaşmasma bağlılığı varlığı için bir 
zaruret telâkki ettiği hakikati ne kadar aşikâr 
ise, geçirdiği çetin mücadelelerin bir sonucu 
olan bu yeni devrede, geçmişteki keyfi karar
lar yüzünden çektiği çilelerden mülhem olarak 
Hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin kanun ve 
prensipler dışına çıkmamasını istikbalin temi
natı mahiyetinde gördüğü de inkâr olunmaz 
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bir hakikattir. Aynı duygularla meşbu olan biz
ler de bu Millî görüşe tercüman olarak, Hükü
met kararının yarattığı endişelerin, Millî hâki
miyetin tecelligâhı olan Büyük Millet Meclisin
de yapılacak müzakerelerle ortadan kaldırılma
sını zaruri bulmaktayız. 

Meclis açıldığı günden beri Hükümetin Mec
liste bu konu üzerinde her hangi bir açıklamada 
bulunmaması hissettiğimiz zarureti bir kat daha 
artırmış ve bizi Kore'deki Şanlı Birliğimizin 
tarihimize yeni destanlar katmakta olduğu bu
günlerde bir gensoru açılması teklifinde bulun
mağa sevkeylemiştir. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 43 ncü 
maddesinin; Milletlerarası barış ve güvenliğin 
korunması için Güvenlik Meclisi ile Devletler 
arasında mahsus andlaşmaların yapılmasını, ve
rilecek yardım kuvvetlerinin miktar ve mahiye
tinin bu anlaşmalarda tasrih edilmesini ve ni
hayet yapılan anlaşmaların her devletin kendi 
Anayasasına göre tatbik olunmasını âmir bulu
nan hükümleri muktezalarmdan hiçbirisi ye
rine getirilmemiş bulunduğundan Hükümetimi
zin kararı Anayasamıza ve Hükümetçe, bahsetti-
tiği taahhütlere mesnet olarak gösterilen Birleş
miş Milletler Andlaşmasma muhalif bulunduğu 
gibi kendi emniyetimiz sağlanmadan verilmiştir. 

Şurasını açıkça ifade edelim ki, bir emri
vaki ile tatbik halinde bulunan kararın geri 
alınmasını asla düşünmüyoruz. Ancak Anaya
saya aykırı bir kararla icraya girişmiş olan bu
günkü Hükümetin iş başında kalamıyacağı da 
tabiidir. 

Beş yıldan beri Anayasanın tam tatbiki için 
mücadele edilen bu memlekette milletin gerçek 
mümessilleri Millî hâkimiyet haklarını çiğnet-

4. — GÖRÜŞ 

;/. — Danıştayda agık bulunan altı üyelik 
için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/72) 

BAŞKAN — Bundan evvelki Birleşimde Da
nıştayda açık bulunan altı üyelik için seçim ya
pılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu üzerine reyinize müracaat edil
miş ve altı açık üyelikten üçü kazanmıştır. Şim-
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mek gibi ağır ve tarihî bir mesuliyeti omuzla
rına alamaz. Bu kanaatle Hükümetin salâhi
yetsin olarak Koreye silâhlı bir savaş birliği 
göndermesi mevzuu üzerinde Başbakana bir 
gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 
Kırşehir Milletvekili Mardin Milletvekili 

Osman Bölükbaşı Kemal Türkoğlu 

BAŞKAN — Okunan takrir üzerinde usul 
noktasından bir noktai nazar şimdiye kadar iz
har edilmemiş olduğuna göre tçtüzüğün L57 nci 
maddesinin diğer bir fıkrasına göre bu mucip 
sebepleri ihtiva eden takririn, yani 157 nci mad
denin tam sarahatine uygun olarak verilmiş 
olan bu takririn görüşmesiz kabul, tasvip veya 
adem.itasvi.bini yüksek reyinize arzedeceğim. 

Okunan bu takriri kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsınlar... Müsaade buyurunuz. Kabul et-
miyenler... ittifakla (Bir kişi muhalif, Halide 
Hanım sesleri). 

Tekrar kabul ctmiyenler ellerini kaldırsın
lar... Bir muhalife karşı ekseriyetle istizah tak
riri kabul edilmiştir. 

Hükümetin bir noktai nazarı var mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOÖLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar; şimdi kabul buyurduğunuz, 
iki milletvekili arkadaşımızın istizah takriri mü
nasebetiyle Hükümetiniz huzurunuza bu ayın 11 
nci Pazartesi günü çıkacaktır. Bunu arzediyo-
rum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim Hükümet, 1.1. Aralık 
Pazartesi günü cevap vermeye hazır olduğunu 
bildirdiğine göre gündemin diğer maddesine 
geçiyorum. 

di diğer üç üyelik için yine seçim yapılacaktır. 
Ancak bundan evvel, seçim reylerinin kısa bir 

zamanda tasnif edilebilmesi için tensip buyurur
sanız tasnif komisyonunu üç komisyon halinde 
teklif ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ohalde ad çekiyoruz : 
Fuat Nizamoğlu (Yozgad), 
Veyis Koçulu (Kars), 
Mustafa özdemir (Tokad). 

ÜLEN İŞLER 

http://adem.itasvi.bini
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Birinci komisyon tekemmül 
etti. 

Lâtif Aküzüm (Kars), 
Mitat Dayıoğlu (Bolu), 
Kemal Demiralay (İsparta), 
Halis Tokdemir (Gümüşane), 
Yahya Pelvan (Balıkesir), 
Rifat Taşkın (Kastamonu). 
(Ankara seçim çevresinden başlanılarak 

oylar toplandı) 
BAŞKAN — Efendim, reylerini kullanan 

muhterem arkadaşlardan rica ediyorum, gün
demin diğer maddesine devam edeceğiz. Rey-
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ler tasnif edilinceye kadar reylerini kullandık
tan sonra lütfen yerlerini alsınlar. 

Oylarını kullanmıyan arkadaş var mı? Oy 
toplama muamelesi sona ermiştir. 

Şimdi tasnife memur olan arkadaşlarımızın 
İçişleri Encümeninde vazifelerine devam etme
si için sepeti almalarını rica ediyorum. 

Konuşmaya devam ediyoruz. (Ekseriyet yok 
sesleri) Beş arkadaş ekseriyet olmadığını söy
lerse yoklama yaparız. Biraz evvel de, konuş
maya devam edeceğiz, arkadaşlar reylerini kul
landıktan sonra yerlerini almaları ricasında 
bulundum. Şüphesiz şimdi gelirler. Yoklama 
yapıyoruz. 

5. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN —• Ekseriyetimiz vardır konuşma
ya devam ediyoruz. 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Dilekçe Komisyonunun 7 . VII . 1950 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kara
rın Kamutayda .görüşülmesine dair öneryesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/60) 

BAŞKAN — Bundan evvelki Birleşimde bu 
mevzu konuşulmaya başlanmıştı. O birleşimde 
söz almış ve fakat müzakerenin devam etmeme
si üzerine konuşamamış arkadaşlar vardır, 
bunlara sırasiyle söz verilecektir. Şimdi söz al
mış olan arkadaşların isimlerini sırasiyle oku
yorum : Remzi Arık, Nihad Reşad Belger, Sıtkı 
Yırcalı, Yusuf Karslıoğlu, Bahadır Dülger, Fe
ridun Erkin, Ferit Alpiskender, Lûtfi Tokoğlu, 
Necip Bilgen, Tezer Taşkıran, Müfit Erku-
yumcu. 

Bu arkadaşlar sırasiyle konuşacaklardır. 
BAŞKAN — Buyurun Remzi Arık... 
Prof. REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclisin bu me
seleyi büyük bir hassasiyetle ele almasını min
netle karşılıyorum. Mesele hakikaten üzerinde 
böyle hassasiyetle ve bir neticeye ulaşılması 
için durulmaya değer kıymettedir kanaatinde
yim. 

Bu mesele, bir kere yükseköğretimde istik
bal ariyan binlerce gencin yarını bakımından, 
hoca ile talebe münasebeti bakımından ve ni

hayet üniversitenin muhtariyetine dokunul
muş mudur, bu bakımdan mütalâa etmek fayda
lı olacaktır. 

Bildiğiniz gibi muhterem arkadaşlar, mesele 
Bahadır Dülger arkadaşımızın itiraziyle Mecli
sin heyeti umumiyesine mal edilmiştir. Bahadır 
Dülger geçen toplantıda müthiş bir tablo çiz
miştir. Buna inanmak icabederse Türk gençle
rinden hukuk tahsilinde bulunanların müraca
atı dolayısiyle Meclisin bu meseleye el koyma
sı bir taraftan tenbelliğin teşviki olacak, bir 
taraftan da Büyük Millet Meclisinin üniversite 
muhtariyeti gibi mukaddes bir mefhuma teca
vüz olacaktır. 

Aynı zamanda bunu Hâmid Şevket Bey üs
tadımız da benimsemiş ve evvelâ Meclisin ne 
olup olmadığına dair soru ile işe giriştikten 
sonra bu dileklere kulak asarsak başımız dert
ten kurtulmaz ve mevcut üniversite muhtariye
tini çiğnemek yerine yeni bir kanun yapalım, 
gençlere haklarını verelim, demiştir. Aynı za
manda bu kanun hususundaki cümlesi ağzın
dan çıktığı anda memlekette yığınlarla ve bin
lerle bir kanun enflâsiyonu olduğunu da bize 
işaret etmekten çekinmemişlerdir. Benim naçiz 
şahsım burada bir tenbellik apolojisi yapmaya 
müsait değildir. Sıfatım buna müsait olmadığı 
gibi zaten bu kürsü de buna müsait değildir. 
Ama meseleyi her yönünden mütalâa etmek be
nim hocalık sıfatımın boynunun, borcudur. Me
sele Kamutaya verilen bir öğrenci dilekçesiyle 
başlıyor. Yusuf Yılmaz adında bir öğrenci Ka
mutaya müracaat ederek Fakülte yönetmeliği-
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nin 15 nci maddesinin açıkça tanıdığı 3 imti
han hakkından üçüncüsünün verilmediğini ve 
talimatnamenin kötü tatbik edildiğini veya hiç. 
tatbik edilmediğini şikâyet etmektedir. Bâzı ar
kadaşlarımız mevcut talimatname varken onun 
hakkında şikâyet olmaz diyor] ar. Fakat arka
daşlar talimatnameden şikâyet edilmiyor, bunun 
kötü tatbikatından şikâyet ediliyor. Buradaki 
dilekçe tetkik edilirse talimatnamenin kötü tat
bik edilmesinden, hattâ tatbik edilmemesinden 
ileri gelen bir şikâyet vardır. Bu çocuk aynı 
zamanda, iki senelik öğrenciliğini yapmadan 
kaydı silinen bir öğrenci sıfatiyle bize gelmek- > 
tedir. Bundan başka kendisine yapılan alelacele 
haksızlıkların neticesi, istikbalini baştan başa 
tarumar etmek gibi bir tehlike, aynı zamanda 
tazminatları ödemek gibi bir belânın kendisini 
tehdit ettiğini görmektedir. Bunun için bize 
baş vurmakta ve üçüncü imtihan hakkının ta
nınmasını muhterem Meclisten rica etmektedir. 
Meclisin Dilekçe Komisyonu bu dilekleri haklı 
bulmuştur. Bunun mucip sebeplerini kendileri 
bir kararla anlatmıştır. Bu. karar maalesef o 
kadar karışıktır ki, o şerefli arkadaşların bu 
kadar karışıklığa göz yummasına hayret etmek
teyim. 

Bu mucip sebepleri izah için birkaç kelime 
ile bir tablosunu da ben çizeyim, Bahadır Beyin 
çizdiği tabloya mukabil olarak. 

Hukuk Fakültesi. 
1948 Nisanının 29 unda bir lisans neşretti. 

Bu lisans yönetmeliği ile, bundan evvel 1940 -
1941 senelerine ait iki talimatname ortadan 
kaldırılmaktadır. Bu talimatnameye göre Hu
kuk "Fakültesine göre yapılmış olan bu talimat
name incelendiği zaman, iki, üç, dördüncü sı
nıflarda bulunan çocuklar, ki binlerce kişidir, 
tehlikeye uğradıklarını görüp fakülteye mü
racaat 'etmişlerdir. Haklarını elde etmek hu
susunda çaresiz olarak, başka merci bulamadık
ları için Kamutayın Yüksek Katına baş vur
mak zorunda kalmışlardır. 

Kamutay yalnız şunu söylemiştir. îkaz etmiş 
ve kendilerine bu haksızlığın tamirinin doğru 
olacağını söylemiştir. Bu haksızlığın tamir edil
mesi için de Hukuk Fakültesi hakikaten görü
yoruz ki, bir hareket yapmıştır. Bu hareket ne
ticesinde bu yeni talimatnamenin 12, 13, 15, 17 
ve 25 nci maddelerini de bir nevi tadile uğrat
mak suretiyle bu gençlerin hakkı müktesebini 
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kabul ederek eski vaziyeti tamamen iade et
miştir. 

Bu yönetmeliğin tadil edilmiş şekli bu bin
lerce kişiyi kurtarmıştır. Fakat bu sefer 1948 -
1949 senesinde fakülteye girmiş olanların hak
kını baltalamıştır. Bu defa onlar feryat etmiş, 
yine eskisi gibi fakülte aldırmamakta ısrar 
ettiği için onlar ister istemez başka çarelere 
baş vurmak yoluna gitmişlerdir. 

Efendim, bu feryadın sebebi sarihtir. Kendi
nizi 1948 yılı Ekiminde fakülteye kayıt edilen 
gençlerin yerine koyalım. Bu gençler Ekim 
ayında buraya girdikleri zaman ilk olarak 
1949 Eylülü kendilerine gösterilmiş bulunmak
tadır. Halbuki onlar böyle uzun vadeli bir za
man için hazırlanacaklarını ümit ettikleri bir 
zamanda yine aynı fakültenin Profesörler Kuru
lu 1949 yılı Nisan sonlarına doğru verdiği bir 
kararla bu talimatname hükümlerinin imtihana 
ait kısımlarını tadil ettiğini ve Mayısın 25 
sinde imtihana girmeleri lâzımgeldiği için ço
cuklar hârukulâde şaşkınlık içinde kalmışlardır. 
Efendim, görüyor musunuz vaziyetin fecaati
ni? Bir kere yeni bir yönetmeliği tadil ediyor
lar. Fakat bu yönetmeliği tadil ederlerken ken
dilerine 25 - 30 gün mühlet vermek gibi şayanı 
hayret bir haksızlık da yapmaktan çekinmiyor
lar. Gençlerin bu feryadının sebebi birden bire 
nazarı dikkate çarpıyor. Hukuk Fakültesi ço
cuklarını düşünmenizi rica edeceğim: Bu ço
cuklar liseden yeni çıkmışlardır. Lisedeki meş
hur programların, boyuna değişen programla
rın tesiri altındaki kelimeler tâbirler boyuna 
değişmektedir - yetişmeleri mütemadiyen balta-
lanmıştır. Bütün bu binlerce genç, Hukuk Fa
kültesi gibi baştan aşağı mücerret mefhumlara 
dayanan bir fakültenin binlerce sahife tutan 
notunu ve kitabını ezberlemeye, anlamıya mah
kûmdurlar. 25 gün içinde. Görüyorsunuz ki, bu 
mesele öyle lâalettâyin ele alınacak bir mesele 
değildir. Bir ay kendilerine mühlet verilmiştir, 
muhakemesi olanlar, zekâsı olanlar bu işe girebi
lir diye bu mesele kolay kolay halledilemez. 
hukuk imtihanı geçiren, hukukun cehennemi 
mekanizmasını bilenler bunun ne demek olduğu
nu anlarlar. Bu itibarla çocuklar kendilerinin 
önünde bütün bir yaz tatilini elden kaçırtan bu 
imtihanda muvaffak olamazlar: 

İtiraz edenler diyorlar ki, bu çocuklar, pek
âlâ bu imtihana girmeyebilirler di. îşte Türk 
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gençlerinin, yüksek tahsil ve istikballerinin 
hangi vaziyette bulunduğunu bilmemekten 
mütevellit bu itirazı cevaplandırmak istiyorum. 

Bizini yüksek tahsil gençliğinin etrafında 
bulunanlar, ailesi, cemiyet, hocaları ve hele 
mektep arkadaşları katiyen onların geçirdiği 
faciadan Ihalbersizdirler. Memleketin ta, ücra 
yerlerinden gelip büyük şehirde sığman hu in
sanlar, evvelâ yatacak yer (bulamazlar^ yıkana
cak yer bulamazlar, karınlarını doyurmak için 
lokanta (bulamazlar, okuyacak salon bulamaz
lar. İstanbul pastanesinin üst kısmını gözden 
geçiren insanlar orada en ağır imtihanları geçi
ren Türk çocuklarının neler çektiklerini, tavla 
gürült'ttSfti arasında nasıl çalıştıklarını «görecek
lerdir. 

Bu suretle 'bakımsızlığa anaihlkûm olan Türk 
çocukları, (birdenbire aynı zamarida daha kötü 
bir vaziyetle karşılaşırlar. O da şudur : Bile
rinde, kitap yoktur, not yoktur. Dershaneler 
ağzına kadar* tıklım, tıklım dolu olduğu için 
hocayı dinlemek, hoea ile anlaşmak imkânına 
da malik değildirler. İsimleri fakülte olan, se
miner gilbi, sömestir gibi isimlerle Avrupalı ibir 
manzara gösteren Ibu müesseseler, henüz sınıf 
usulünü ve çok mahdut imtihan yolunu muha
faza ederler. Fakülte, seminer, sömestir gibi 
modern kelimelerle programlarını süsliyen bu 
müesseseler ihiçjbir v.akit kendilerinin Ibünyesine 
uygun istikrarlı (bir program da tanzim etmiş 
değildirler. Bu şerait altında hu gençler nasıl 
yetiştirilebilir? Bu şartlar ve vaziyet karşısında 
şaşkın 'bir hale gelen ibu gençlerin ^binlerce say
falık notların mücerret hukuk mefhumunu 25 
gün gilbi kısa bir zamanda kafalarına yerleştire
bileceklerini tasavvur etmek ibile 'güçtür. Böyle 
kısa :bir zamanla karşı karşıya gelmiş bulunu
yorlar. Bu bakımdan imtihanlara girmemek 
meselesi mevzuulbaJhis olamaz. Bir defa imtiha
na girmedikleri zaman onların aileleri ve cemi
yet (bu gençleri tembellikle itlham edeceklerdir. 

Geçen celse muhterem ibir arkadaşım bu 
gençlerin baştan aşağı temîbel olduklarını söy-
liye'rek, atıfet yerinin hur ası olmadığını bil
dirmiştir. Bu kıymetli münevver dostum bu 
gençlerin ahvalini tetkik etmeden verdiği hüküm, 
bütün ailelerin, bütün cemiyetin, bütün hocala
rın verdiği hükümdür. Bu itibarla bk nevi mâ
nevi tazyik altındadırlar. O çocuklar imtihana 
girmek mecburiyetinde oldukları için, giremedik-
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leri takdirde tembeldirler, aileleri yanında da 
tembeldirler. Bu vaziyetlerden başka, feryadı 
bize kadar gelen Yusuf Yılmaz, askerî talebe ol
duğu, askerî ve resmî talebe olduğu için bu im
tihana girmezse bursu kesilmiş, talebelik sıfatı, 
hukuku tehlikeye girmiş olacaktır. Evvelce ha
zırlıksız, ondan sonra gayet âni, elverişsiz bir 
halde imtihana girmişler, muvaffak olamamış
lardır. 1600 kişi giren bu imtihanda ancak yirmi 
iki kişi muvaffak olmuştur. Bunun ne demek 
olduğunu bilirsiniz'. Bu çocuklar Eylül imtiha
nına da bu haleti ruhiye içinde girmişler ve 
1620 kişiden yalnız 120 kişi muvaffak olmuştur. 
Geriye kalan 1500 kişinin hepsi de mi veraseten 
tenbeldi, veraseten cahildi ve veraseten gabi idi? 
Bunu size sormak isterim muhterem arkadaşlar. 
Bu itibarladır ki, kendilerinin bu muvaffakiyet-
sizliği okutma ve tutulan yönetmelik yolu ile çok 
ilgilidir. Netice de, istikballerinin tehlikeye .düş
mesi üzerinedir ki, başlarının çaresine bakmak 
zorunda kalmışlardır. Esas mühim mesele, bize 
dilekçe ile gelmiş arkadaşın, bu muvaffakiyet-
sizlikleri üzerine şu damga ile kaydı silinmiştir: 
Sen, Meclisin vermiş olduğu üçüncü hakkı da 
kullanarak muvffak olamıyan ve böylece yönet
meliğin 15 nci maddesi hükümlerini yerine ge-
tirmiyen insansın, bu itibarla senin kaydını si-
liyoruz, demişlerdir. Halbuki bu çocuk daha 
iki seneyi doldurmamıştır. Ancak, 'girmiş olduk
ları bu imtihan, şimdi arzettiğim üzere, tama-
miyle hususi, tamamiyle ayrı birşey, yönetmeliğin 
15 nci maddesindeki 3 ncü hakla alâkası olmadı
ğını bilen gençler, bunu fakültelerine, sena
toya, Maarif Bakanlığına bîr türlü anlatamamış
lar, haksızlığa mâruz kaldıkları için Kamutaya 
baş vurmuşlardır. Burada, Kamutayın göster
diği hassasiyeti bilhassa tebarüz ettirmek isterim: 
Kamutay bu müracaat üzerine bir taraftan üni
versitenin muhtariyetini çiğnememek, diğer ta
raftan da bîr hakkı yerine getirmek için bir de
faya mahsus olmak üzere ve yine yönetmeliğin 
bilhassa 15 nci maddesinin ruhuna müdahale et
memek üzere 2698 numaralı Kararı ittihaz etmiş
tir. Bu karara vardıran müzakere yapılırken Ka
mutay Başkanı ile azasının bunu, yani alman 
bu kararın bir defaya ve bu sınıftan olanlara 
mahsus olduğunu, yönetmeliğin hiçbir şeyine 
sari ve şâmil bulunmadığını tekrar tekrar belirt-# 
tiklerini görmekteyiz. 

Üniversitenin ruhuna, muhtariyetine müda-
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hale burnudur? Böylece, Kamutay, bu sınıfa 
mahsus olmak üzere, yeni, ayrı bir imtihana 
girme yolunda tavassut etmiş ve kararını yer
miştir. Aynı zamanda bir kaziyei muhkeme ha
line gelen, lâzımülinfaz bir karar haline gelen 
Meclisin bu kararı, diğer taraftan, alâkalı fa
külte için sadece bir uyarma vazifesinden baş
ka bir şeyde değildir. Şimdi bu vaizyetin kar
şısında : «Bu genç, üçüncü hakkını kullanmışr 
t ır ; üçüncü hakkını kullananlar için yapacak 
bir şey yoktur» denebilir-mi? 

Bu gencin üçüncü hakkı kallanmadığı sa
rihtir. Kamutayın verdiği kararın, bu fevkalâ
de hâdisenin, yönetmeliğin talebeye tanıdığı 
üçüncü hakla katiyen alâkası yoktur. Zaten. 
geçmiş, müzakereleri okuyanlar da bunu gör
mektedir. Diğer taraftan genç iki senelik müd
deti bitirmemiş, buna rağmen kaydını bile bile 
silmişler, kendisini kapı dışarı etmekten çekin
memişlerdir. Tekrar ediyorum: Kamutayın ver
miş olduğu karar, fevkalâde bir karardır. 

* Asıl yönetmeliğin ruhu ile alâkalı değildir. 
Yani 15 nci maddenin ruhu ile alâkadar olma
dığı için oradaki üçüncü defa imtihana girmek 
hakkı ortada demektir. Bu itibarla o genç ve 
ona benziyen 245 gencin hakkı biraz da keyfî 
bir kararla kesilivermiştir. Bunun keyfîlik ve 
haksızlığını anlamak için fakültenin 13 kişilik 
yönetim kurulundan 6 üyenin buna muhalif 
kaldığını ve dekanın diğerlerine iştiraki ile ek
seriyet temin edilmiş olduğunu ve bu şekilde 
talebe aleyhine bir karar çıktığını : belirtmek 
kâfidir. Bizim karşımıza gelen meselenin hikâ
yesi budur. Bu hikâyeden akılda tutulacak 
nokta": Kamutay kararı ile girilen imtihanın, 
asıl 15 nci maddenin kendilerine tanıdığı üçün
cü hakla katiyen bir alâkası bulunmadığıdır. 
Bunun için de bizim kıymetli Dilekçe Komisyo
numuzun heyeti umumiyesi bu haksızlığı anla
mış, telâfi etmek için öğrencinin yönetmelikte
ki üçüncü hakkı kullanmasını kabul etmjşıtir. 

Ben de bunun tamamiyle vicdana, hakka 
uygun olduğu kanaatindeyim. Ve bu bakımdan 
da gencin isteğinin hakikaten yerine getirilme
si lâzımdır. 

Şu nokta üzerinde durmam için müsaadeni
zi rica edeceğim. Kamutay böyle dileklerin mu
hatabı değildir, diyen dostlarımız olmuştur. O 
halde acaba-muhterem Kamutay bu Dilekçe En-
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eümeni denilen organı niçin yaratmıştır, niçin 
meydana -, getirmiştir ? 

82 nci maddenin ruha böyle Mr Dilekçe Ko
misyonunun, bir organın meydana gelmesini 
emretmez de neyi emreder? Memur olarak Da-

mıştaya ,baş vurabiliriz. Serbest -meslek sahibi 
olarak mahkemeye baş vurabiliriz. Fakat, muh-

• tariyetin surları • içinde bulunan bu müessesenin, 
mahkemesi, istinafı, temyizi kendi teinde bulu
nan î>öyle bir kuvvetin karşısında; biçare 

, öğrenciler nereye baş vururla r ? Nereden hakla
rını alabilirler? Kamutaydan başka neresi var
dır? Bu itibarla bu talebenin baş vuracağı yer 
burasıdır. Muhtariyet meselesi Ibu 'şekilde yıpran
maz. Hakların ihkak edilmesi bir müesseseyi yıp
ratmaz. ilmî yollardan gidilmemesi ile yıpranır, 
ilmin ve ilmî yolların tutulmamasıyle baştan
başa örselenir. Sonra arkadaşlar, şunu düşünme-
Miıizi rica ederim : Geçen sefer söz söyliyen dos-
lar karşılarında üniversiteyi bütün ananesiyle, 
usulü dle buiruimuş'ibir müessese varmış -.gibi 
koniuıştaılar, hitap ettiler. Halbuki Ankara.Hu
kuk fakültesi iki senelik bir. memur mektebinden 
başlıyan ve hâlâ da seyyaliyetini muhafaza eden 
bir müessesedir, Henüz istikrar -kesbetmiş .değil-
dir,. yarın-'bu yönetmeliği değiştirirse talebe ne 
yapacaktır? Bu .kadar keyfî 'hareket -etmekten 
hanginiz onu menedeceksiniz? Çünkü, aı&ettiğim 
gibi, seyyaliyetini muhafaza etmektedir. Bu fa
külte hâlâ eski sınıf usulünü devam ettirmekte
dir. Sözüm ona sömestr takip eder, sözüm .ona 
yönetmeliği vardır. İşte hayli karışık ve kıvam
sız okutma ömrü süren bir müessesenin burada 
her ya,p±ığı iş dolayısiyle nanıhtariyeti üstünde 
durmak naçiz kanaatime göre sadece muayyen 
bir yeri müdafaa etmekten 'başka bir şey değil
dir. (Alkışlar). 

Bu itibarladır ki; muhterem arkadaşlarım, 
Kamutayın bütün bu-Türk gençlerine merci,ol
ması tamamiyle, yerindedir. 82 nci maddenin ru
hunu meydana getiren bir Dilekçe Komisyonu 
organı boamun için vardır. 

Diğer taraftan arkadaşımız bu talebenin leyli 
meccani oluşuna işaret ederek bunların-bu tem
belliği yüzünden bizim yaptığımız yardımlara bir 
nihayet vermek lâzım geldiğini' tembelliği teşvik 
etmemek icabettiğini] söyledi. Bu muhterem mü
essese elbette tembelliği tasvip edecek bir mües
sese değildir. 

Türk çocuklarına vrilecek burslarla bu mem-
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leket yıkılmaz r.r.ıa milyonlar ve milyonlarla, key
fî, son derece laizımısıui, 17. asra mahsus binalar, 
saraylar yaptırmaktan ve içlerini, yankilerin bile 
hoş görmiyecekİeri !bir lüksle döşeyen bu müesse
seler yüzünden batabilir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu itibarladır ki, ıbu çocukların aldıkları he
lâldir. Ve yarını, istikbali eline vereceğimiz in
sanların aldığı birkaç kuruş üzerinde hesap yü
rütmek bana azap vermektedir muhterem arka
daşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Nihad Reşad Belger. 
Dr. NÎHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, uzun müzakerelere mev
zu teşkil eden bu meseleye doğrudan doğruya 
temas edecek değilim. Dolayısiyle Üniversite 
muhtariyetine taallûk eden bu dâvada heyeti 
muhteremenize mücmel malûmat vermek vC he
yeti muhteremeyi tenvir etmek istiyorum. 

Haddizatında mesele şu veya bu fakülte ta
lebesinden birinin bir imtihan hakkı kazanması 
veya kazanmaması için heyeti celilenin müda
halesi, yahut muzahareti, yahut atıfeti mahiye
tinde, değildir. Mesele daha geniştir, daha şü
mullüdür ve daha derindir. 

Üniversite meselesinde esaslı dört elamanı 
birlikte mütalâa ve tetkik etmek icabeder. Bu 
elamanlar nelerdir? 

1. Üniversitenin tedrise tahsis edilen lo
kalleri, yerleridir. 

2. Üniversitelerde ders veren heyeti tedri1 

siye meselesidir. 
3. Tedris edilen programlardır. 
4. Üniversitede tahsile gelen talebenin bil

gisi, kıymeti nedir, ne tarzda yetiştiği mesele
sidir; 

Bunların hepsini bir arada tetkik, etmek mec
buriyeti vardır. Yoksa daima hatalı yollara sa
pılmış- olur. Müsaade ederseniz bu dört elama
nı huzurumuzda kısaca teşrih edeyim, ilerde 
Millî Eğitim meselesi, huzurunuza geldiği zaman 
heyeti celilenize daha mufassal malûmat arze-
derim. 

^ Evvelâ, liseden fakülteye giren talebe hak
kında bâzı mâruzâtta bulunayım. Ve istitrad ka
bilinden şunu da arzedeyim ki; Üniversite Ka
nunu kabul edilip tatbikma başlandığı zaman 
bendeniz de Tıp Fakültesi Yönetim Kuruluna 
seçilmiştim. Yönetim. Kurulunun vazifesi De
kana yardımdır. Dört azadan terekküp eder. 
BITOIT profesör kuralları seçer. 

S.1950 Ö : İ 
Şu halde kanunun tatbikatının ilk senelerin-' 

de bilfiil içinde bulunmuş bir arkadaşınızım. 
Bize öyle bir kanaat gelmiştir ki, liselerden 

gelen talebeler katiyen yüksek tahsil dersleri
ni takip edecek durumda değildir. Bunların 
çoğu okuduklarını kolay kolay anlamıyorlar! 
Kendilerine verilen bir tekstili mânası nedir, 
şunu eıkarıver dediğiniz zaman, apışıp kalıyor
lar. Bir çoğunun yapabildikleri şey yalnız ezber
den ibarettir. Bu suretle dersleri güç takip ede
biliyorlar. 

Tıp Fakültesinde beş, altı profesörden mü
teşekkil bir komisyon teşkil edildi. Bu komis
yona bendeniz ve bir ecnebi profesör de dâhil
di. Biz arzettiğim kanaatimizi Rektörlüğe ve 
profesörler kuruluna bildirdik. Bütün arkadaş
larımız da bu hususta bizimle mutabıktılar. Fa
kültelere kaydedilmek üzere gelen gençlerden 
derslerini iyice kavrayacak kabiliyetinde olan
ları seçelim. Fakat nasıl? Baraj yapalım, mese
lâ dil imtihanına tâbi tutalım dedik. Lâkin dü
şündük ki, 'bâzı ecnefbi ve akalliyet mektepleri 
vardır, 'bâzı hususi hocalardan ders alan »talebe
ler vardır, onlar favorize 'olurlar, bunu yapma
dık: Dil imtihanında muvaffaık olamıyanlar 
arasında çok zeki ve istidatlılar mektebe gire
mezler. Liseyi bitirmiş, olgunluk imtihanı ver
miş bir de -duhul imtihanı gibi bir şey yapılsa 
dendi. Buna da itiraz edildi. İttifak hâsıl olma
dı. Demek İd, üniversiteye gelen talebenin va
ziyeti budur. (Üniversitede arzettiğim ıgifoi lo
kal: meselesi vardır, tedris meselesi vardır, lâ-
boratuvar meselesi vardır, hastaneler meselesi 
vardır, bunları toniğim uzun uzadıya anlatmak 
istemiyorum. Üniversite meselesi ele alındığı 
zaman size uzun uzadıya izahat verilmesi lâ-
zım'dır. 'Millî Eğitim mevzuuna sıra geldiği 'za
man lâzımgelen izahatı veririm. 

Üniversitenin verim meselesi de vardır, bu 
verim meselesine dair birkaç rakam arzedece-
ğim. Söyliyeceğim sözler, Istanlbul Üniversitesi
nin heyeti umumiyesine şâmildir. Bakınız verim 
ne kadar azdır, ne kadar zayıftır. Aldığım not
ları arzedeyim : 1949 da altı klinik ve iki ensti
tüde (Yani Tıp Fakültesinin müfhim [bir kısmı
nı teşkil eden aded) imtihana talip olan talebe
nin adedi 3269 dur. Bu aded mevcuda nazaran 
% 48 nispetinde bir rakamdır. Demek ki, yarı
sından ibiraz aşağısı imtihana talip olmuş. Bun
lardan yalnız % 6 sı pekiyi, % 18 i iyi, % 27 
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isi de orta almışlardır. Görüyorsunuz ki, orta, 
pekiyi ve iyi yekûnundan fazladır, % 49 u da 
dönmüştür. Bu rakamlar *gayet beliğdir, Daha 
(beliğ rakamlar var : Tahsil müddet vasatisi, 
(Tıp, Hukuk ,lktdsat, Fen, ilâh) 4 Ibuıçük sene
dir, 

Tıp Faltületsinde tahsil 6 sene olduğu hal
de burada vasati müddet 8 şene, Hukukta maale
sef çok daha uzuyor (6 senelik istatistike naza
ran) vasati tahsil 18 - 20 seneyi buluyor. İktisat 
Fakültesinde 17 Edebiyatta 13,5 seneye kadar 
uzamaktadır. Fen Fakültesinde 10 sene de. Iştaı-
bül Üniversitesinde 6 senede 18 688 talebeden 
yalnız 6571 i mezun oluyor. Hesap edersek yüzde 
35 muvaffak oluyor 65 sınıfta kalıyor. Yahut 
tahsili terkediyor. İşte istanbul Üniversitesinin 
durumu, budur. Her hangi bir mütalâaya kapıl-
maksızm objektif malûmat olarak araediyorum. 

Bu kabahat yalnız talebede midir? Hayır,ta-
löbemiz diğer memleketlerde'gördüğüm talebeden 
az zeki değildir, çak zeki talebe vardır. Muhak
kak ki, talebelerin bâzı kusurları olmakla beraber 
diğer elemanlarda dahi aksaklıklar vardır. (Me
selâ tedrisin yapıldığı binalar. Hepiniz bilirsiniz.. 
ki, birçok yerlerde dersaneler, adedi büyük ye
kûn tutar ve gittikçe artan talebeyi/istiap edecek 
kadar değildir. İstanbul 'da Hukuk Fakültesinde 
1200 kişiyi alabilecek bir anfiteatrı yoktu. Yeni 
yapılan binalarda var mı bilmiyorum. Belki yap
mışlardır. Bir dersaneye ancak 400 kişi girebilir. 
burada 5 - 6 yüz kişinin giremiyeceğini teslim 
edersiniz. Talebe nasıl dersleri takip eder?. 

Tıp Fakültesine gelince : Fakülteye 8 - 9 yüz 
talebe kaydedilirse bu adede yetecek kadar teşki
lâtımız var mıdır?. Katiyen. Ne Enstitüler.ne de 
lâboratuvarlar müsaittir. Hele hastaneler hiç mü
sait değildir. Bir hastayı 55 kişi muayene ede
mez ya. Nihayet 3 - 4 kişi bir hastayı muayene 
edebilir. Hasta hastadır. Tıbbm asıl mektebi has
tane olduğuna göre, bunun temini birinci dere-
eede dikkat nazara alınması ve halledilmesi ge
reken bir mevzudur. 

İnşaat lokal, yer meselesini de tetkik etmek 
lâzımgelir. İkinci bir mesele; tedris programları 
üzerinde durmak zaruretidir. 

Tedris bahis mevzuu olduğuna göre prog
ramlar ve imtihan şekilleri üzerinde de 
durmak lâzımgelir. Üniversite ile ve ona öğ-
renci yetiştiren liseler programlarında İslâ
hat lâzımdır. Falan fakülte talebesinden 

Î95Û Ö : İ 
falanın bir istidası var; bir karar alaİim demek
tense üniversite işini etraflı tetkik etmeli, gayet 
ciddî şekilde mütalâa etmeli, ondan sonra bir ka
rara varmalıdır; ' 

Bendeniz prensip olarak diyorum ki, madem
ki bir Üniversite Kahunti vardır. Elbette bu ka
nun bugün mutadır. Bu kanun kusursuzdur de
miyorum. Her kanun gibi, bu kşnun da tatbik 
edildiği zaman hakikaten kusurları varsa, aksak
lıkları görülürse bu kusurlar, aksaklıklar ıslah 
edilir, ikmal edilir, kanun tâdil edilir. Kanun 
«intangible» yani dokunulmaz birşey değildir. 
Kanunun aksaklıklarını burada görürüz ve 
tadil ederiz. Bunlar yapılmıyacak şeyler değildir. 

Bundan dolayı, üniversite, kendi camiası için
de, kendi elemanları içinde, kendi muhitinde 
serbesf bir şekilde inkişaf etmek imkânına malik 
olmalı, onun işlerine müdahaleden sarfı nazar et
melidir. 

Nihayet her fakültede bir heyeti tedrisiye var-
dur. Onlar bu meseleyi yakından gördükleri 
ve etrafiyle bildikleri için bizden iyi mütalâa 
ederler. Talebe şikâyet eder. Haksızlık ettiler, 
beni dinlemediler, der. Yönetim kurulunda iken 
çok gördüm; vaktinde gelmemiştir. Haber ala
madım, der. Ama teşrih dersleri başlamıştır. 

Efendim istisnai birşey yapın, der. İmtihan
da döner, haksızlık ettiler, der. Talebe haksız
dır. Haklı bulunduğu, vakıalarda bulunabilir. 
Her şeyde talebe kusurludur, öbür taraf hak
lıdır, demiyorum. 

Kanaatimce Üniv e r site Kanunu mutadır. 
Belki bâzı tadili lâzımdır. O yapıldıktan sonra 
herkes tarafından hürmet edilen bir kanun 
olmak lâzımgelir. 
i Meclisin atıfetinden bahsedildi. Bittabi, Mec* 
İdsin» talebeye atıfetini kabule taraftar değilim. 
(Alkışlar). O söz memleketin hayrına sarf edil
memiştir. Üç, beş kişiyi memnun edecektir. 
Fakat menafii milliyenin ve vataniyenin aley
hinedir. Bendenizce Meclisin yapacağı insani ve 
beşerî işler jestler vardır. Onların yapılmasını 
çok isterim, heyeti celilenizden istirham ede
rim. 

Farzediniz ki, bir vatandaşımız mağdurdur, 
merhamet ve şefakata lâyıktır. Bu son merci 
olarak gözü bu Büyük Meclistedir, neden heyeti 
celileniz ona atıfet göstermesin?.. Bu Meclisin 
adaletine sığınmış olan bu gibileri atıfette bu-
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lunulmasına kuvvetle taraftarım. (Bravo ses-
leri,alkışlar) . • - . . . 

BAŞKAN — Sıtkı. Yırcah. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın ar

kadaşlarım; bu, bir dilekçinin müracaatı üzeri
ne üniversitenin muhtariyetini ve onun bundan 
sonra tam ilmin istediği fikir hürriyeti içinde 
Çalışması hakkında bütün Meclisin müşterek 
ve beraber olduğunu görmekle hepimiz elbette-
ki seviniyoruz, öyle ümit ediyorum ki, benden 
evvel konuşan muhterem hocamızın ifade ettik
leri prensipler üzerinde dakoruz. Bendeniz de 
şahsan Üniversite Kanununun kendisine verdi
ği şartlar içinde tam bir hürriyet, tam bir is
tiklâlle çalışmasının, bu memleketin sadece il
mî hürriyeti değil, siyasi hürriyet ve hüviyeti 
bakımından da şart olduğuna inananlardanım. 
Çünkü bir memlekette resmî ilim, siyasi iktida
ra bağlı ilmî müessese kalkmadıkça hürriyet 
içinde o memlekette gerçek demokrasi hiçbir 
zaman kurulamaz. Fakat arkadaşlarım hâdise
miz bu umumi meseleyi ortaya getirmiş değil
dir. Arkadaşımız sözcü gayet güzel izah ettiler; 
ortada şöyle bir mesele var: Vaktiyle yüksek 
heyetiniz 2698 sayılı bir karar almıştır. Şimdi 
dilekçi diyorki, bu 2698 sayılı kararın bana 
tatbikında yanlışlık yapılmaktadır. 

Arkadaşlar, karar sizindir. Bu karar kıy
metli üstadımız ve ağabeyimiz Hâmid Şevket 
înce 'nin dediği gibi, bir kaziyei muhkeme ol
muş, gerek idari, gerekse adlî tetkik mercile-
rinden geçmiş bir karar değildir. Bu karar, 
doğrudan doğruya yüksek heyetinizin bir ka
rarıdır ye ihtilâf da o kararın infazı bakımın
dan husule gelmiştir. Hem de idari bir makam
la sizin kararınızın tatbikatı bakımından hu
sule gelmiştir ki, elbette prensip itibariyle bu
nun halli de yine yüksek heyetinize düşer. 

Arkadaşlarım, bunun dışında bu kararın 
tatbikma veya ademitatbikma karar vereceği
niz zaman da fcatiyen ve katiyen prensipimiz 
ve bizi bu karara sevkedecek mucip sebepler, 
üniversitenin istiklâli' veya muhtariyeti değil
dir. Bizi buna sevkedecek sebep 2698 sayılı ka
rar, hakikaten yerinde tatbik edilmiş midir, 
esası nedir, ruhu nedir, dilekçinin talebi ile 
uymakta mıdır, değil midir? Bizi reyimizi kul
lanmaya sevkedecek ve bize kanaat verecek 
mucip sebep bu olacaktır. 

Hukuki bakımdan meseleyi böylece vazet-

!. 1950 6 : İ 
tikten sonra şunu mütalâa edelim: 

Mektebe .girdikleri sene üç hakları bulunan 
talebelerin yeni bir yönetmelikle haklarından 
biri nezediliyor' ve dört ay sonra girecekleri 
imtihana 28 Nisanda verilen bir kararla 25 Ma
yısta girmek suretiyle de bir aydan kısa bir 
zamanda girmeye mecbur ediliyorlar. Giriyor
lar ve dönüyorlar, kabul ediyorum. Eylülde gi
riyor, orada da dönüyorlar, yüksek heyete mü
racaat ediyoalar, yüksek heyet bir karar çıka
rıyor. Kararı aynen okumak isterdim, * fakat 
daha evvel burada okunmuştur. Diyor ki, «Böy
le kısa bir zamanda kendilerine tatbik edilen 
yönetmeliğin değiştirilmesi, hakkı mükteseple
ri ihlâl ettiği gibi, mücbir sebepler karşısında 
imtihana girmek suretiyle onları mağdur bir 
duruma sokmuştur. Binaenaleyh onların hak
kında eski yönetmeliğin, eski «esasları dâhilin
de tatbiki icabeder.» 

Arkadaşlarım, bu karar itiraza uğramamış, 
kesbikatiyet etmiş, mahkeme kararından daha 
kuvvetli, hattâ kanun hükmünü haiz, infazı 
mecburi bir karardır, yüksek heyetinizin ka
rarıdır. 

Şimdi buna dayandığıma, Ibu yönetmelik hü-
„ kümlerine tâbi olduğuna göre şöyle olacaktı : 
Eylülde gireceklerdi bu bir. O zaman Haziran 
imtihanı yok. Arkadaşlar, bunun için karıştırı
yorlar, Eylülde girecekti, Şubatta girecekti, 
mütaakıp Eylülde girecefkti. Yani tamamen sı
nıfta dÖnebil'mesi için bu imtihanlara girecek
lerdi. Bunlar mecbur olmuşlar Mayısta imtiha
na girmişler, <o yönetmeliğe, göre. Eylülde de 
girmişler. Bu iki imtihana girdikten sonra yani 
Eylülde dönünce. Meclise müracaatta bulun
muşlar ve bu 2698 sayılı Karar ıo zaman çıfamış-
tır. 

Şu halde bu arkadaşın, diğer arkadaşları 
ile beraber bir hakkı müktesebi vardır. Madem
ki imtihana Eylülde girmişler. Eylülü sayaca
ğız, Mayısı değil. Çünkü Eylül onlar için bir hakkı 
müktesep olmuştur. Ondan sonra Şubatta ve mü
taakıp Eylülde olmak üzere üç defa imtihana 
girmeleri icabediyor. 

Fakat ne olmuş, bu gençler Eylülde ve Şu
batta imtihana girmişler, onlara senin Ibir daha 

%imıtihana girme hakkın yoktur denilmiş. 2698 
sayılı Karar sarihtir. îki sebeple bu ıhakkı mük
tesep ihlâl edilemez, diyor. Aynı zamanda farz-
edelim ki, bu gençler dört ay sonra imtihana 
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girmeyi beklerken, Nisanda yönetmelikte bir 
değişiklik yapılıyor, 25 Mayısta imtihana tâbi 
tutuluyorlar. Bu sebepler ve zaruretlerle imti
hana girmek ve dönmek durumu basıl olmuş
tur. Karar eskiyi iade ediyor : Eylül, Şubat mu
ta akil) Eylül. Mademki, ibu karar vardır, bu ka
rar karşısında Mayıstaki imtihan neticeleri or
tada- yoktur, kalkmıştır. Kalktığına göre Eylül
de, Şubatta ve muta akıp Eylülde imtihan hak

kına sahiptir. Böyle olduğu halde üniversite «Birin
ci Eylülde girmiş, Şubatta girmiş, Mayısı da say
mak suretiyle, hayır efendim, üç imtihana gir
din» diye bu kararı vermiştir. Asıl ehemmiyetli 
olan birinci -mucip sebeple, mücbir bir sebeple-
kısa 'bir-zamanda imtihana girme neticesi iki 
noktadan 2698 sayılı Karar kalbul edilmiştir. 
Halbuki girmek zorunda bırakılan Mayıs imti-
'lıanını da saymak suretiyle «Üç imtihan hakkı
nı kaybetmişsin, yeniden imtihana giremezsin» 
demek doğru olamaz. Şu halde vaziyet şu : Ma
demki1 evvelce hafckr müktesep tanınmıştır, yö
netmeliği bütün heyeti utoumiyesiyle kabul et
mek. mecburiyetindeyiz. KaJbul ettikse hakkı 
müktesebi, yönetmelik sadece üç imtihana gire
cek demiyor, o imtihanın 'zamanlarım da tâyin 
ediyor': Eylül, Şubat ve mütaıkıp Eylül diyor. 
HaJkkr müktesebi kalbul ettik v e o karara av
det ettikse onun sadece 'bir kısmını ele alıp da 
zamanlarını tâyin eden kısımları ele almamak 
ne prensipe uyar, ne Yüksek Heyetinizin verdi
ği kararlara uyar, ne de, 'bilhassa hepinizin şü
mulünü .idrak ettiğinize inandığım hakkı mük
tesep kaidesine uygun dftışer arkadaşlar. Bina
enaleyh halledeceğimiz mesele, benim- kanaa
timce, üniversitenin istiklâlini (ki, bunun üze
rinde titizlikle duracağız), ihlal etmemek oldu
ğu gibi müstakbel çocuklarımızı da şımartma
maktır. Kaldı ki, evvelce aldığımız kararlar 
eğer onlara da bir hak veriyorsa bu hakkı on
lardan esirgemememiz lâzımdır. Evvelce bu ka
ideyi tesbit edenken onlara üç hak vermişiz : 
Eylül, ŞuJbat ve mütaakıp Eylül. Şimdi evvelce 
verdiğimiz ve foomkyonun da bu defa tetkik ve 
kabul ettiği bir kararın mâna ve şümulünü tes-
Ibit ederek diğer arkadaşlarına da bu hakkı 
'müktesebi tanımalıyız. Mâruzâtım bu surette 
komisyonun raporunun kalbulü ricasından iba
rettir; (Bravo sesleri, alkışlar). 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZ(?ÜSÜ RAÎF 
AYBAR (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; 
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geçen Oturumda da huzımıhuzu oldukça fazla 
işgal ederek ve inandığım bir dâva olduğu için 
dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışarak üze
rinde durduğum mevzuun zübdesira ve en mü
him noktasını; yüzde yüz bir isabetle ve beni 
teyiden konuşan arkadaşlarımın arasında, en 
fazla; Sıtkı Yi re alı hedefe vâsıl oldular. Bu 
itibarla hemen onun konuşması arkasından, an
layış ve işin mahiyetinin tamamen bu olduğunu 
belirtmek üzere ikinci defa huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Bu nokta bizim kabul ettiğimiz 
ve -Yirca.il'nm da tekrar 'ettiği gibi talebini şu
rada aynen okuduğum zaman bütün vuzuhu ile 
aydınlatacağını ve belki de meselenin bundan 
sonraki müzakeresini Meclis. haşiv sayacaktır, 
zait ve fazla bulacaktır. 

Talebe diyor ki; 2698 sayılı Kararın çıkma
sına sebep olan talebeler diyor ki, yani bugün
kü Yusuf Yılmaz Yavuz'un da içinde bulunduğu 
bin kişilik bir talebe grupu diyor ki; Büyük 
Meclisinize; «Haziranda yapılacak imtihanlar, 
imtihana ancak bir ay gibi kısa bir zaman kal
dığı anda öğrendiğimiz için çalışmalarımız seme
reli olmamış ve yazılı elemelerde muvaffak olan
lar da düşük not alarak geçebilmişlerdir. Böy
lece Eylülde de üssü mizanı dolduramamış ve 
sınıfta kalmışlardır. Bunun neticesi olarak Ey
lül döneminde ancak 120 kişi sınıf geçebilmiştir. 
öğrencilerden bir kısmı da imtihana girmek 
cesaretini haklı olarak gösterememişlerdir. Biz
lere böylece hukukan iki hak tanınmış olmasına 
rağmen fiilen bir tek imtihan hakkını kullan
mak vaziyetine düşürülerek imtihanların Şubat 
ve Eylüle alınması, umumiyetle eski şekilde 
yönetmeliğin kabulü, uygun, görülmezse yukar-
daki haklı sebeplere istinaden yalnız bu se
neye şâmil olmak üzere bir Şubat hakkı veril
mesi suretiyle uğradığımız haksızlığın telâfisi..» 
diyor. 

Yani, imtihan devresi erkene alınmak sure
tiyle talebenin âni bir imtihan karşısında kal
ması ve imtihanın bir nevi pususu haline getiril
mesi dolayısiyle hususle gelen haksızlığı telâfi 
etmek için bir def acık olsun Şubat imtihanını 
verin ikinci bir hak olarak, diyor. Büyük Mec
lis müktesep hakkın o suretle kaybedilmiş ol

amasın ı kabul ederek bir Şubat hakkı veriyor. 
Mesele bundan ibarettir. Kamutayın bu husus
taki dikkatini bir kere daha tazelemesini ken
dime borç bildim. Affedersiniz. 
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BAŞKAN ^ - Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; Millî Eği
tim Bakanı olarak kısaca düşüncelerimi tebarüz 
ettirmeyi vazife biliyorum. Mesele, bir tek ar
kadaşın, gencin imtihana girip girmemesinden 
daha büyük bir meseledir. Biraz evvel Nihad 
Reşad Beyefendinin izah buyurdukları veçhile. 
asıl dâva büyüktür. Dâvanın tümü Türk gen
cini en iyj>şekilde 
lâzımgeldiğini araştırmak ve tatbik etmefy: me
selesidir ve Millî Eğitim Bakanlığınız bu mev
zuu bu önemle efe almış ve üzerinde çalışmak
tadır. 

Biz bu bakımjdan esas itibariyle talçbe ile 
hoca arasına vekâlet olarak, girmemeyi prensip 
olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Liselerde dö
nen t alebeler ikicfe birde Vekâlete baş vurur ve 

imtihanlara tâbi tutulur. Bu 
lehine değil aleyhine tecelli et

mektedir. 
İmtihanları ivjı talimatnamelere bağlamak ve 

etmek kayıt ve. şarttiyle tale
beyi -haca ile-veya. idare ile ..başbaşa bırakmak ve 
Vekâlet olarak araya girmemek en iyi yoldur 
kanaatindeyiz. (Bravo- sesleri). 

BuKarada üniversite mevzuunu da böyle mü-

yeniden yeniden 
maalesef çocuğun 

: fcalâa1 etmekteyiz. 
bir ihtilâf; çıktığı 
birnhtilâf çıktığı 
elen ?okhağu gibi 

• de bir .Üniversite 

yetiştirmek için neler yapılması 

Üniversite ile genç arasında 
zaman, sınıf geçmeme halinde 
zaman tek merci olarak eski-
Yüksek Meclisi bulduğu tak-

diede ifeunun sonıi alın-mıyacak ve daimî ihtilâf 
ve müşkülât meydana gelecektir. Şimdi elimiz-

Kanunu var. Bu kanun gere
ğince «Millî ' Eğiti m Bakanımız üniversitenin 
başında alarak t niv e rsite Kanunu çerçevesi 
idalffiHide kontrol etmekle mükellef bir ma
kamdır. 

Kısaca arzede;fim; bu kanunun 14 neü mad
desi vardır. Bu nıadde mucibince her hangi bir 
şikâyet vukuundı Bakan alâkadar fakülteye 
sormak hakkı vtu'dır. Aldığı cevap tatminkâr 
olmaza, onu yeniden inceletir. Bu inceleme so
llamada tatmin edi mez.se dâvayı üniıse^sitelerara-
sı kurula gönıd?rmek ve îst&mbul Ankara 
Üniversitelerinden teşekkül etmiş Üniversite-

•- 1er • Ktnmkına me seleyi inceden inceye tetkik 
ettirmek. hakkına .maliktir, ve vazifesidir. Bu 
ıböyie>odda^Rİıaide her !haagi «bir talebe mevzu-

.'1950 0 : 1 
unun bu kanallardan geçmiyerek doğruca Mec
lise gelmesini ve trendan sonra da t rut tunbu 
şekilde devam etmesini biz, iyi yetiştirhıekle 
mükellef olduğumuz büyük gençlik admâ ha
yırlı görmemekteyiz. (Bravo şeşleri alkışlar). 

Ben temas, ettim, bihassa Hukuk Fakültesi 
talebeleriyle. Bu arkadaşların hakikaten 'bir 
talimatname dertleri vardır. Bana söylediler 
Hattâ bir defasında iki saat kadar bu çocuk
larla bu talimatname üzerinde görüştük ve şöy
le bir karara vardık. Dedim fei, nedir talimat
namede eksik göMukleririiz, sizi sıkan. Bu tali
matnameyi yapanlar profesörler meclisidir, sena
todur. Hiçbir zaman profesörleriniz sizm düşman
larınız değildir. Sizi yetiştirmekle mükellef in
sanlardır. Ama siz haklı görürsünüz haklı «İfeğii-
sinizdir, onlar haklı görürler haklı olmayabilir
ler. Sizin noktai nazarınıza göre nedir âkşİKİert 
Bunları tesbit edin, talebe cemiyetiniz bu ta
limatnamedeki noksan gösterilen şeyleri getir
sin bana. Ben hattâ kanunun dışında hususi ola
rak profesör arkadaşlarla birlikte ve hattâ bu 
toplantıya talebe cemiyeti mümessillerini ••-•de it
hal etmek suretiyle bunun pazarlığını yapa
lım. Ne eksik ne fazla. Elbette bir neticeye* ve 
bir^ talimatnameye varacağız. Ondan sonra bu 
talimatnameyi kılı kırk yararak tatbik edeceğiz 
dedim. Çocuklar razı oklular. Hattâ talebe ce
miyeti bu işle meşguldür. Bu talimatname çık
tıktan sonra bunun tatbikatından doğacak ih
tilâflar yine Millî Eğitim kanaliyle üniversite 
ve üniversitelerarası kurullar tetkik edecektir. 

Yüksek Meclis bu kadar ağır vazifeleri ara
sında buraları da -görüşecek olursa ve haklı 
•haksız bu meselelerin buraya gelmesi ihtiyar 
edilir ve itiad halini alırsa, haklı haksız bu
raya gelirse ve aldıkları kararlar da teamül 
haline gelirse fakülteye karşı «Meclise gideriz» 
gibi bir tehdit kullanılırsa, tek endişemiz bu
dur arkadaşlar, yetiştirmekle mükellef olduğu
muz bu ge»çjliğin yolunu şaşırtmış • .oluruz, sa
pıtmış oluruz veliyi yetiştiremeyiz. Binaenaleyh 
ben, yüksek vicdanlarınıza hitabederek bu dâ
vaları Bakanlığa ie&k buyurmanızı, Bakanlık 
ka»un ieabı kontrolünü iyi 'yapamıyorsa ydaha 
iyi yapmak' için y#ksek heyetinize maddeler ge
tirmek suretiyle bu işi dfüzelteoeğine emin ..ol
manızı rica ̂ ederim.; Talebe ile hoca arasına gir
memek yolunu teccih etmenizi istirham ediyo-
mm. (BBav&tSCTileri,:iaikışlar) 
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YUSUF KARSLIOÖLU (Yozgad) — Ba

kandan bir şey soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Devamla) —'Ar

kadaşlar, yüksek heyetinize gelen karar 
üzerinde birçok arkadaşların değerli sözlerini 
dinledik. Buradaki konuşmalar bu hâdise üze
rinde geniş bir vazife meselesini meydana getir
di. Gerek bu vazife meselesine ve gerekse be
nim de lehte imza ettiğim kararın muhtevası 
hâdiseye ait kanaatimi açıklamayı faydalı gö
rerek siöz almış bulunuyorum: 

Arkadaşlar, hemen denilebilir k i ; Yüksek 
Meclisin teşekkülü tarihinden beri Dilekçe Ko
misyonunun vazifeleri üzerinde yüksek heyete 
gelen kararlar vesilesiyle çok değerli münaka
şalar olmuş ve kararlar verilmiştir. 

Anayasa, İçtüzük, Meclisin karar lan kül ha
linde mütalâa edilirse Dilekçe Komisyonunun 
hangi işlere bakabileceği ve hangilerine baka-
mıyacağı anlaşılır. Hele Büyük Meclisin 311 sa
yılı kararındaki tâbir çok sarihtir. Bunda de
niliyor ki (mahkemeye ait ve mahkemenin vere
ceği karara tâbi işlere Dilekçe Komisyonu ba-
kamaz.) 

Mahkeme tâbirinde, adli mahkemeler Danış-
taym daavi daireleri, Askerî Yargıtay değildir. 
Şu halde her hangi bir mesele gene onun halli 
yetkisini kanun bu mahkemelere vermiştir. On
da ilgili olup da kendisini mağdur sayan kim
seler o. mahkemelere baş vursun vurmasan o 
gibi meselelere Dilekçe Komisyonu bakamaz ve 
bakmamak mecburiyetindedir. Eğer bakarsa 
mahkemelerin Anayasanın katî hükmüyle emni
yet altında bulundurduğu bağımsızlığına teca
vüz edilmiş olur. Fakat bunun dışında kalan 
meselelere de Anayasanın 82 nci maddesine da
yanarak İçtüzüğün 50 nci ve mütaakıp madde
lerindeki hükümler dairesinde Dilekçe Komis
yonu bakar ve bakmak mecburiyetindedir. Eğer 
bakmazsa o zaman da Anayasadaki 82 nci mad
de ihmal edilmiş ve vazifesini ifa etmemiş olur. 
Biz Dilekçe Komisyonu, bu öğrencinin dilekçe
sine bakmaya yetkili olduğumuz hâdiselerden ad
dederek inceledik. Çünkü mesele mahkemelik 
değildir, dilekçiye yanlışlığı düzeltecek kapılar 
kapalıdır. BJL mâruzâtımla bu mesele üzerinde 
Meclis konuşmalarında bâzı arkadaşların Dilekçe 
Komisyonunun bu gibi meselelere bakmaya hakkı 
yoktur gibi izhar eyledikleri muhterem kanaat-
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lerine iştirak edemediğimi açıklamış oldum. 

Esas meseleye gelince: Sayın arkadaşlarım, 
mesele biraz bulanık görülmektedir. Fakat onu 
daraltan taraf lan vardır, öğrenci diyor ki : 13 
kişiden mürekkep profesörler kurulu, 6 profesö
rün lehimdeki kanaatine rağmen bir reyle beni 
mağdur etti. Bahusus komisyonumuzun bir imti
han hakkı daha tanınmasına dair evvelce kararı 
vardır ve hattâ bu karara itiraz edilmiş, Meclis de 
t>u hakkı tanımıştır. Buna-da riayet edilmedi 
kaydım silindi. Genişlemiş kararınızın ye bu 
kararı tasvip eden Meclis kararının hükmü ye
rine gelsin bana bir imtihan hakkı daha verilsin. 
Arkadaşlar, biz meseleyi inceledik. Profe
sörlerin kararma baktık. Muhalefette kalan altı 
profesör (bir öğrencinin iki yıldan daha az bir 
zamanda kaydı silinemez ve atıfet şeklinde Mec
lis karariyle verilmiş olan imtihan hakkı üç im
tihan hakkı yerine mahsup edilemez) diyor. Bu 
altı profesör bu çocuğun bir imtihana daha gir
mesi lâzımgeldiğine kanidir. Bir kere hakika
ten bir öğrencinin iki yıldan daha az bir zaman
da kaydı silinemez. Yalnız ıbü sebep da'hi çocu
ğun kaydının silinmemesini ve 1951 Hazira
nında imtihana tâbi tutulmasını icabettirir. Şim
di bu altı profesörün isabetli kanaatine karşı 
yedi profesör kaydını silmek yanlışlığını yaparsa, 
ki Üniversite Kanununa mugayirdir, bu yanlış
lığı kim düzeltecek? Mahkeme kapıları kapalıdır. 
Danıştay dâva dairelerine baş vuramaz. Askerî 
yargıtayla da hiçbir münasebeti yoktur. Yönet
melik te Profesörler Kurulumun kararının katî 
olduğunu bildiriyor. İşte böylesi yanlışlıkları el
bette Meclis ve onun yerindeki Dilekçe Komis
yonu, düzeltecektir. İkinci bir sebep de gene 13 
profesörden altısı diyor ki, (Meclis karariyle ve
rilmiş olan imtihan hakkı, yönetmeliğin verdiği 
üç imtihan hakkından birine mahsup edilemez. 
Bu da çok yerindedir ve yalnız bu sebep dahi 
b̂u öğrenciye 1951 Haziranında imtihana girme 

hakkını verir. Arkadaşlar burasını ben çok dik
kate şayan bulurum. Çünkü yanlız bir reyle 
çokluğunu elde eden profesörler (Yönetmeliğin 
15 nci maddesine ve Meclis kararma göre) diye
rek ve âdeta bir tevil yolunu tutarak Meclisin 
verdiği imtihan hakkını yönetmeliğin tanıdığı üç 
imtihan hakkından birine mahsup etmek sure
tiyle kesinleşmiş Dilekçe Komisyonu kararını ve 
onu tasvip eden Meclis kararını ihmal ediyorlar. 
Evet imal yoluna değil ihmal yoluna gidiyorlar. 
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Sayın arkadaşlar, kesinleşmiş evvelki Di

lekçe Komisyonunun kararı ve bu karar üze
rine Meclis münakaşaları ye kararı dikkatle 
okunursa görülür ki bu öğrenciye verilen hak 
bir atıfet de değildir. Halbuki Meclis atıfet su
retiyle vermek hakkına da maliktir. Bu öğren
cinin de, imzası bulunan bir hayli imzalı dilek
çe, üzerine mesele tetkik edilirse görülürki, es
ki yönetmeliğin yürürlüğünde kaydedilen bu 
çocukları yönetmelikte tadilât yapılması üze
rine hemen Mayısta imtihana girmeye icbar 
ediliyorlar. Hazırlanmaya vakit bulmadan ale
lacele girmek zorunda kalıyorlar. İşte o üç 
imtihandan birisi böylesi bir imtihandır. Ko
misyon ve Meclis bunların kayıtları zamanın
daki eski yönetmelikte geniş bir vakit gördük
leri ve yeni tadil ona meydan bırakmadığı 
Cindir ki bunlara müktesep bir hak kabilinden 
olarak yönetmeliğin kabul eylediği üç imtihan 
hakkından fazla olarak bir imtihan hakkı da
ha verilmesine karar veriyorlar. Bu kararın 
muta olması icabederken profesörler kurulu
nun bir fazla ekseriyeti karara itaat etmiyorlar. 
Tevil yoluna gidiyorlar. 

Arkadaşlar burada bir hususun açıklanma
sı faydalı olur. Deniliyorki üniversite muhtari
yeti ihlâl edilmiş oluyor. Profesörlerin nüfuzu 
kırılıyor. Bu kapıyı aralık etmesine gelmez, 
arkasına kadar açılır. 

Arkadaşlar; ben bunları varit görmüyo
rum. Hakiki muhtariyet, hakiki nüfuz hak ve 
hakikatin takarrür etmesi ve onun yalnız onun 
üzerinde toplanmasından ibarettir. Meclis yo
lu ile bir hatanın tashihine, bir vatandaşın 
mağduriyetine meydan verilmemesine bizzat 
o profesörlerin de memnun olması lâzımgelir. 

Arkadaşlar, ne yazık ki bâzı hocalarla ta
lebe arasında şahit olduğumuz haller vardır. 

BAŞKAN — Yusuf bey bir dakikanız kal
dı. 

YUSUF KARSLIO&LU (Devamla) — Li
senin son sınıfında bütün derslerden fevkalâ
de imtihanları veren bir öğreneiyi Fransızca 
hocasının hasrm olarak yalnız Fransızeadan 
iki sene birbiri üstüne sınıfta koymak sure
tiyle lise tahsilini heder eylediği vâkıdır. Bu 
hususu zaten sayın Sıtkı Yırcalı tafsilâtiyle 
izah etti. Binaenaleyh Meclisin Dilekçe Ko
misyonunum mahkemelik işlerin gayrı işlere 
bakması ve gördüğü hataları düzeltmesi çok 
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yerindedir. Bizim bu kararımızda Yüksek 
Meclisin yönetntetiklerdekmden başka bir im
tihan hakkı tananmasma dair olan kararının 
ihmal edilmeyip itaat ve imal edilmesini istih
daf ettik. Her halde millî hâkimiyet üniversi
te muhtariyetinin de ve her şeyin üstündedir. 
Takdir o millî hâkimiyeti kullanan Yüksek 
Meclisinizindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Sözcüden ev

vel ben konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim; Bahadır Dülger Di

lekçe Komisyonunun kararma itiraz etmiştir, 
müsaade buyurun konuşsun. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
daşlar; evvelâ bir prensip meselesi halinde 
Yüksek Meclisin huzuruna getirmiş olduğum 
bu imtihan dâvası hakkında benden evvel söz 
almış; benim fikirleime itiraz etmiş olan ar
kadaşlarımı cevaplandırmakla söze başlıyo
rum. 

Evvelâ muhterem yrofesör arkadaşım, pro
fesör olarak, talebe ile hemhal olarak talebe
nin haleti ruhiyesini benden daha iyi bilmesi 
lâzımgelen arkadaşımın sözlerine cevap vermek 
istiyorum. 

Muhterem Remzi Oğuz Arık arkadaşım, 
Prof. Remzi Oğuz Arık dediler ki, imtihanın 
25 günlük bir müddete hasredilmesi talebe için 
büyük bir haksızlıktır. 

Arkadaşlar, mevzuubahis olan, üniversite 
talebesidir. Demek ki, bizim üniversite talebe
miz 25 gün içinde; iki ay içinde çalışacak imti
han arızi olarak atlatacak ve bütün sene için
de rahat edecek. Devre devre hareket edeeek, 
ne zaman tehlikeli devre açılırsa o zaman der
se çalışacaktır. 

Arkadaşlar, üniversite talebesinden böyle bir 
hareket beklemek bence hem profesörlük bakı
mından, hem de üniversite talebesini teçhiz et
mek bakımından fevkalâde hatalı bir haleti ru
hiyedir. (Realite budur sesleri). 

Sonra arkadaşım muhterem Remzi Oğuz bir 
edebiyat yaptılar. Dediler ki, burada İstanbul 
Pastahanesinin üst katında çalışan talebenin 
hangi şartlar altında çalıştığını bilmiyoruz. 

Ben sanki hayatm o safhalarını geçirmemiş 
ve sanki milyoner bir ailenin milyonları ile oku
muş gibi burada pöh pöhlenerek buraya gel-
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misim, (öyle şey yok sesleri). Arkadaşlar, bu
gün genç arkadaşlarımızın geçirmiş olduğu fe
lâketli devreler bizim zamanımızda saadetli 
devreler değildi. Bugün mevzuubahis olan ar
kadaşımız askerî mektepte Devlet hesabına 
okumuştur. Bu hatib arkadaşınız, karşısındaki 
arkadaşınız hayatını kazanmak mecburiyetiyle 
karşı karşıya gelerek üniversiteye devam et
miştir. 

ÎBRAHÎM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Sa
dede geliniz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Sadet 
bu. Binaenaleyh bir takım edebî noktaları or
taya getirerek hissiyatı okşamak ve prensip 
olarak ortaya atılan ve ileri sürülmüş olan hâ
diseleri zayıflatmaya ihtiyaç yoktur. (Gürül
tüler) . 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kes
meye hakkınız yoktur, müsaade buyurun. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Muhte
rem Remzi Oğuz Bey arkadaşım 13 profesörden 
6 sının ekalliyette kalmış olmasını bir hukukî 
dâva olarak ileri sürüyorlar. Bu profesörler 
neden ekalliyette kalmışlardır? Profesörlerden 
bir kısmı, iki sene mektepte okumadan talebe 
mektepten çıkarılamaz, diyor. Yönetmelikte de 
bu hususa dair bir hüküm yoktur. 

İkinci olarak diyorlar ki, profesörler: atıfet 
kabilinden ileri sürülmüş olan bir imtihanı hak 
olarak tanımak doğru değildir. 

Biraz evvel yine sözcü olarak arkadaşım bu
yurdular ki ; bu imtihan atıfet olarak verilmiş 
bir hak değildir, bunu hepimiz biliyoruz. 

Gelelim Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın aley
himize olarak ileri sürdüğü noktalara; 

Arkadaşımız diyor ki, bu üniversitenin muh
tariyetine bir taarruz değildir. Bizim alacağımız 
karar, üniversitenin muhtariyetine bir taarruz 
değildir, evvelce alınmış olan bir kararın tatbik 
edilip edilmediğini ve tasrihi icabettirir mahiyet
tedir, diyorlar. 

Eğer evvelce alman karar üniversite muhta
riyetine taarruz mahiyetinde ise bizim bugünkü 
alacağımız karar bu muhtariyete taarruz mu
dur, değil midir l Bunu muhterem arkadaşımın 
idrakine ithaf ederek Yüksek Meclis huzurunda 
kendilerine bu suali soruyorum. 

Sonra yine kendilerine başka bir noktaya da 
temasla bizim Dilekçe Komisyonunun 2698 sa-
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yılı kararı ile hakkı müktesep olarak eski yö
netmeliğin bu talebeler hakkında tatbik ettiril
mesi kabul edilmiştir. Halbuki bu karar bir def a-
ya mahsus olarak Şubatta bir imtihan açılması 
hususunu müdafaa etmiş ve böyle imtihan açıl
masını 13 ncü maddenin sarahati karşısında ileri 
sürülmüştür. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Çocuklara imtihana girmek hakkı veril
miş midir?. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Veril
miştir. Şayanı dikkat hukuki meseleyi huzurunuz
da arzetmek istiyorum. Arkadaşlarımız dediler 
ki, efendim, aslında Haziranda açılmış olan hak
sız bir imtihandır, diyelim ki, bu çocuk haklı ola
rak bir imtihan hakkını zayi etti. Haksız bir mu
ameleye mâruz kalan adam o anda feryat eder 
Haziranda bir imtihana girmiş feryat etmemiş, 
Eylülde imtihana girmişler yine feryat etmemiş
ler, Şubatta imtihana girmişler bu sefer döndükten 
sonra feryat etmişler. Mademki hukuki konuşu
yoruz, mademki haksızlık mevzuubahisti bu hak
sızlığın daha evvel tebarüz ettirilmesi lâzımdı. 

İkincisi arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum, ben, Şubatta verilmiş olan imti
han hakkının fazladan verilmiş yani 15 nci mad
de ile tâyin edilmiş üç imtihan hakkının bir tane 
daha ziyadeleştirilmesi mânasında almıyorum. 
Çünkü, yapılan şikâyet yönetmeliğin 15 nci mad
desinin tadili mahiyetinde değildir. Yönetmeliğin 
15 nci maddesi yani talebeye üç imtihan hakkı 
veren madde eski yönetmelikte de aynıdır, yeni 
yönetmelikte . de aynıdır; değişen madde yalnız 
imtihanların zamanını tesbit eden 13 ncü. mad
dedir. Binaenaleyh arkadaşlar, hangi hukuki ve 
mantıki düşünce 13 ncü maddenin değiştirilmesi 
için verilmiş bir kararın 15 nci maddeye sirayeti 
icabettirir. Ben bu sirayetin künhünü anlamıyo
rum.. 

Sonra Şulbat hakikinin tanınması suretiyle 
bu talebeler ızarar mı etmişler, fayda mı sağla
mışlardır. 'Bunu da imtihan (günlerine bakarak 
huzurunuza arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, eski imtihan yönetmeliği bu ta
lebe hakkında tatbik edilmiş olsaydı 1949 Ey
lülünde bir. 1950 Şubatında 2. 1950 Eylülünde 
3 olmak üzere üç defa imtihana girecekler ve 
1950 Eylülünde ikinci sınıfa geçme hakkını ka
zanacaklardı. Halbuki yeni yönetmelik Şubat 
1950 tarihinde imtihana girip kazandıkları tak-
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dirde 1950 Haziranında ikinci sınıf imtihanına 
girmek, 1950 Eylülünde ikinci sınıf imtihanına 
girmek ve orada da kazandıkları takdirde 1950 
Eylülü Ibaşmda üçüncü sınıfı takip etmeye hak 
sahibi olacaklardı. Haziran imtihanının Şubata 
alınması suretiyle 1952 de kazanacakları hakkı 
1950 de kazanmış oluyorlar. Binaenleyh benim 
zannımca komisyon bu hususları düşünerek Şu-
Ibatta bir imtihan hakkının tanınmasını esas iti-
ibariyle kabul etmiştir. Zaten komisyonun verdi
ği kararın mahiyetinde fazladan Ibir imtihan 
hakinin verildiğine dair bir şemmeye tesa
düf etmek de mümkün değildir. Diyor ki, 13 
ncü madde hükmüyle tesis edilmiş olan geniş 
bir çalışma devresinin sene sonunda değiştirile
rek çalışıma imkânlarının selbedilmesinin hak
kaniyet kaideleriyle telifi mümkün olamıyaca-
ğından yalnız ibu sınıf öğrencilerinin Şubat ayı 
imtihanlarına girmesi kabul ediliyor. 

Arkadaşlar, bu Haziranda açılmış olan imti
hanların keenlemyekûn addedilmesi değildir. 
Eğer böyle olsaydı -o imtihanlarda kazanmış, 
sınıf geçmiş olan taleibelerin de eski hale irca 
edilmesi ve Eylülde tekrar imtihana tâJbi tutul
ması lâzımgelirdi. Bu şekilde bir muamele ya
pılmadığına göre, eski imtihan tanınıyor demek
tir. 15 nci maddeye göre tanınan üç imtihan
dan birisi demektir. Ve bu, arkadaşlar; imtiha
na girmiş ve bal gibi dönmüştür. Mesele bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdiye kadar ko
nuşulan mevzu üzerinde 21 arkadaş söz 'almış, 
bunlardan ancak beş arka'daş konuşmuş bulun
maktadır. Bu bir. 

îkineisi, müzakerenin kifayeti hakkında dört 
takrir verilmşitir. (Reye reye sesleri1). 

Şimdi arzu buyurulursa, 'bu 21 arkadaş söz 
aldığına ve şimdiye kadar beş arkadaş söz söy
lediğine göre, müzakereye devam edelim, 

RAtF AYBAR (Bursa) — Söz istiyorum? 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun 
komisyon mazbata sözcüsü her zaman müzake
renin her devrinde söz istemek hakkını haizdir. 
Onun için ona söz veriyorum. (Gürültüler). 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RAÎF AYBAR 
(Bursa) — Bahadır Bey arkadaşıma konuşma
sının üç nirengi noktası hakkında kısaca cevap 
vereceğim : 

1. Çocuklar Şubat imtihanına girdikten son-
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ra müracaat etmişlerdir, dediler. Bu dosya mün
derecatına aykırıdır. Şulbattan çok evvel Mecli
se müracaat etmişlerdir. 

2. Bahadır Bey dediler ki, talep 13 ncü 
maddeden mütevellit ıbir mağduriyetin kalesi
ne dairdir. 

Esasen karar da 13 ncü maddeden mütevel
lit bir mağduriyetin izalesine aittir. Şimdi na
sıl oluyor da burada 15 nci madde de tedahül 
ettiriliyor. Kendilerine • çok teşekkür ederim. 
hakikat budur. Çünkü 13 ncü maddeden şikâyet 
edilmiştir, ki, bu madde birinci ve ikinci imti
hanı derpiş eden bir maddedir, yani ikinci im
tihan devresini derpiş eden bir maddedir. Ka
rar da 13 ncü maddenin tatlbikmdan mütevellit 
bir mağduriyetin izalesi için ıbir imtihan hakkı 
vermiştir. 

Şu halde nasıl oluyor da, 13 ncü maddeden 
kaybedilmiş olan bir şey 15 nci maddeye sâri 
kılmalbiliyor. (Bravo sesleri). 

Üçüncü nokta; (Gürültüler) müsaade eder
seniz bunu da izah edeyim. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Müsaade et
tikçe uzuyor. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Bahadır Dül
ger diyor ki : Haziran yerine koymak için bir 
şey olsa idi.. Haziranda imtihana girmiş olup 
d̂a kazananların da imtihanda kazanmıyanlar 
gibi haklarının kaldırılması lâzımdı. Hukukta 
iböyle bir kaide yoktur. Ne kadar yanlış olursa 
olsun lehte tezahür etmiş ıbir hüküm hakkı mük
tesep teşkil eder. Bu, hukukun foellibaşlı pren-
siplerindedir, böyle bir iddia da varit olamaz. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz... (yeterlik 
hakkındaki takriri reye koyunuz sesleri). 

Koyacağım. Fakat daha evvel sual hakkında 
Hulusi Köymen söz istedi, söz veriyorum. 

IIULÛSt KÖYMEN (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar; ben usul hakkında söz aldım. Esas 
meseleye temas etmek hiç hakkım ve haddijn 
olmıyacaktır. Bu itibarla maruzatımı yalnıs 
usul etrafındaki düşüncelerimi arza hasredece
ğim. (Kısa olsun sesleri). 

Gayet kısa. Bu meselede varılacak karar 
müspet veya menfi olabilir. Bu Heyeti Muhte-
remenizin tecelli edecek takdiri ile belirecektir. 
Yalnız usul bakımından nazara alınması gere
ken mühim bir mesele vardır arkadaşlar. 
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Yüksek'Heyetiniz bu ^meseleyi Anayasanın 

82 nei maddesine istinaden ele almıştır. 82 nei 
maddede der k i : (Türkler gergk kendileri, ge
rek kamu ile ilgili olarak kanunlara ve tüzük
lere aykırı gördükleri hallerde yetkili makam
lara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tek Ijaş-
larma veya toplu olarak :haber verebilir). 

Şimdi esas prensibi koyan şu maddenin hük
mü dışında bir karar alırsak Devletin hukuki 
bünyesini sarsmış oluruz. Bu Meclis, teşriî ve 
tamimi bir Meclistir. Eğer bunun dışına çı
kar da her hangi ihtilâfları hattâ tüzüğe değil, 
onun daha dununda olan yönetmeliğin tatbi-
kında olan ihtilâfları da ben halledeceğim derse 
ozaman esas vazifesine kendi dikkatini hasret
mek için bütün yıl çalışsa zaman ve imkân bu
lamaz. Bu ciheti Yüksek Heyetinizin gayet 
ehemmiyetle nazara alacağını tahmin 'ediyorum. 

' Bu itibarla huzurunuza- gelen mesele bir tüzük 
meselesi midir, bir kanun meselesi midir? işi 
bu noktadan ele aldığımız takdirde görüyoruz 
ki ; ne kanun meselesidir, ne de tüzük meselesi
dir. Bir yönetmelik, bir talimatname meselesi
dir. Eski ifade ile arzetmek lâzımgelirse, ni
zamname meselesi değil, talimatname meselesi
dir. Bu gibi meseleler de burada halledilemez. 
(Bravo sesleri). 

Bir nokta daha var, usul bakımından onıı 
da arzedeyim: Bu Şûrayı Devletin bakmasına 
imkân olmadığına göre Meclis bakmış ve karar 
almıştır. Buna karşı ne söylüyorsunuz, diyen 
olur. Gerçi Dilekçe Komisyonu evvelce bir ka
rar almış, Meclis Heyeti Umumiyesine sunmuş, 
Meclis Heyeti Umumiyesi de bu kararı tasdik 
etmiş ve binaenaleyh fazla olarak bir imtihan 
hakkı tanımıştır. Meclisin kararma muhalif mi 
söz söylüyorsun? Hayır arkadaşlar; sözümün 
Meclisin kararma muhalefeti vâki değildir. Mec
lisin hatası gâhir ve sabit olan kararında ısrar 
etmektense hakka rücu etmek evlâdır. Bu ka
ziye göz önünde tutulursa, hukuki vaziyet ken
diliğinden tebellür ederek ortaya çıkmış olur. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

SALAMÖN ADATO (istanbul)—Muhterem . 
arkadaşlar, Meclisin Başkanvekili Biflunan Hu
lusi Köymen arkadaşımız usule dair mâruzât
ta bulunacağını beyan ettiği halde, komisyon 
raporunun reddini müstelzim esas sebep1 eri ile
ri sürdüler. Bundan dolayı teessürlerimi alenen 
arzederim. (Bravo sesleri) 
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Arkadaşlar, usule dair bir itirazla bir rapo

run reddi mevzuubahis alamaz. Anayasanın bir 
maddesine istinat ediyor, ve bu suretle işi kö
künden atmak istiyor. Arkadaşlar, Yüksek Mec
lis, eski iktidar partisinin zamanında dahi olsa 
bir karar vermiştir. Bu kararın infazı lâzımdır. 
(Bravo sesleri) Bir Meclis ondan evvelki Mec
lisin verdiği bir kararı sebepsiz olanı reddede
mez. Bir karar verilmiştir, bu karar Anayasaya 
aykırı almadığından kararın infazını temin için 
komisyanun raporunun kabul edilmesi bir za
rurettir. (Gürültüler) 

BAŞŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, reyinize koyacağım. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Kifayeti müzakere takriri aleyhinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN —• Okunsun ondan sonra söylersi
niz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Çankırı Milletvekili 

Kenan Çığman 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini teklif ederim. 
Ankara Milletvekili 
Abdullah Gedikoğlu 

BAŞKAN — Muammer Alakant arkadaşımız 
aleyhte konuşacak. Buyurun. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Kifayet aleyhinde konuşacağım. 

Sayın arkadaşlar, reyimi tam bir vicdan bu-
zuriyle kullanabilmek için bir noktanın bence 
tavazzuh etmediğini görüyorum. Komisyon söz
cüsü arkadaşım dediler k i : Bundan evvel bi
zim muhalefette kaldığımız Meclisin, ekseriyet
te olmasak da prensipine itiraz ettiğimiz Mec
lisin bir kararı vardır. Bu Meclis kararı bu 
münakaşaya mevzu olan sınıf talebelerine Şu
batta imtihana girme hakkını bir defaya mah
sus olmak üzere vermiştir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Takrir aley
hinde konuşacağım. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Celâl Bey, sizin anlamanız icabeder ki, ko
nuşmam tam müzakerenin kifayeti aleyhindedir. 
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BAŞKAN — Muhavere olmaz, rica ederim. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Komisyon Sözeüsü arkadaşımız dediler 
ki, bu Şubatta imtihana girme hakkı olarak 
talebeye verilen hakkı talebler kullanmıştır 
veya kullanabilirlerdi. Buna mukabil Bahadır 
Dülger arkadaşımız da «Bu hak artık istimal 
edilmiştir, Meclisin kararı yerine getirilmiş
tir» dediler. Şimdi ben Sayın Millî Eğitim 
Bakanından rica ediyorum, hakikaten Meclisin 
vermiş olduğu karar mucibince bugün münaka
şası yapılan bu talebe Şubatta da imtihana gir
miş midir, girmemiş midir? Yani yünetmelik 
gereğiaace nizamî hakkı varken kendisi girme
miş bu hakkı kullanmamış mıdır (Esasa gir
meyiniz, kifayet hakkında konuşunuz sesleri) 
Ben diyorum ki, fikayet'i müzakere takriri var
dır. Kifayeti müzakere takriri diyor ki, bu me
sele tavazzuh etmiştir. Esasen söze başlarken 
dedim ki, ben reyimi kullanabilmek için me
seleyi tavazzuh etmiş görmüyorum. Ne bakım
dan tavazzuh etmiş görmüyorum, bunu anlatı
yorum. (Tamam sesleri). 

Şu bakımdan tavazzuh etmiş görmüyorum 
arkadaşlar! Elde bir karar vardır. Bu karar di
yor ki ; bu sınıf talebelerinin Şubatta imtihana 
girmesi için Büyük Millet Meclisi bu imkânı 
vermiştir. Fakat bir de rivayet vardır: Bu sınıf 
talebesi Şubatta imtihana girmiş ve dönmüş
tür. Yani Büyük Millet Meclisinin verdiği İm
kânı bir kere istimal etmiştir. Yahut bu hakkı 
istimal etmek imkânına malik olduğu halde ha
zırlanmadığı için imtihana girmemiştir. Bu iki 
şey arasındaki farkı lütfen, daha kompetan 
olması dolayısiyle Millî Eğitim Bakanının açık
lamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Efendim; müsaade buyurun, 
Millî Eğitim Bakanı söz almıştır. Arzularınıza 
uygun olarak şimdi çıkıp konuşacaklardır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Efendim; Sayın Alakant arkada
şımızın haklı olan bu sualine maalesef cevap 
vermek imkânına dahi malik değilim. Çünkü bu 
dâva Meclise gelmiş, bana gelmemiştir. Ortada 
Üniversiteler Kanunu var, Meclis kararı var, 
eğer bunlar iyi tatbik edilmemîşse, bunun Millî 
Eğitim Bakanlığına, üniversiteyi kontrol eden 
bir müessese olmak itibariyle, getirilmiş olması 
lâzımdır. Eğer bu şekilde bize getrilmiş olsaydı 
tetkik ederdik, sarardık. Îcabederse mevzuu 
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Üniversitelerarası Kuruluna götürürdük. Bana 
(böyle bir şey gelmemiştir. Millî Eğitim Bakanı 
olarak iki üç gündür, Vekiller Kurulunda büt
çeyi konuşurken böyle bir meselenin Mecliste 
konuşulduğunu haber aidim. Vekâletimizden 
böyle bir şey geçmemiştir, doğrudan doğruya 
Meclise gelmiştir. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Meclisi takip etmeli ve şimdiye kadar hazırlan
malı idiniz. 

MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Arzettim. Hattâ encümen dahi, 
Hükümet olarak beni davet etmiş» değildir. 

BAŞKAN —. Komisyon sözcüsüne söz veri
yorum, ondan sonra kifayeti müızakere takriri
ni reyinize arzedeceğim. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ RAÎF AYBAR 
(Bursa) — Bakan Beyin buyurdukları gibi 
Meclisin lâzümülinfaz 26#8 sayılı Kararının şu 
veya bu mânada anlaşılması olduğuna dair olan 
'müracaat elbette Bakana gidemezdi. O kararı 
veren Meclistir. Bundan sonra da gidemez. Çün
kü şayet Bakanlık Meclisin kararında senatoyu 
tasvip buyursa ne olacak? Meclis kararı üzerin
de böyle tefsiri mahiyette, medlulünü tâyin ma
hiyetinde Bakanlığın karar vermesi salâhiyeti 
var mıdır? Binaenaleyh hukukan bu karar Ba
kanlığa gelemezdi. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Meclise de ge
lemezdi. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ RAÎF AYBAR 
(Devamla) — Niçin gelir arzedeyim. Üniversi
teler Kanununun yedinci maddesi ile öğretim 
kurulları imtihanlara ait olanlar hakkında fark
lı ve kesin kararlar veriyor. Kim verir? Yöne
tim Kurulu. Takdire bağlı, kesin karar verme 
salâhiyetinde bulunan, başka bir merci yolu ko
nulmamış olan bu idari mahiyetteki kararlar 
da Dilekçe Komisyonu karariyle eğer Meclise 
gelemiyecekse bendenizce bu Meclise gelebile
cek hiçbir muamele yoktur diyebilirin. (Bravo 
sesleri). 

Bu iki nokta üzerinde mâruzâtta bulunmak 
üzere bendeniz son defa olarak huzurunuza çık
mış bulunuyorum, komisyon raporunun tasvibi
ni rica ediyorum. (Alkışlar). 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) Sözcü 
benim sualime cevap versinler. (Kâfi sesleri). -

Efendim, (benim tavzihini istediğim noktaya 
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cevap vemıe'dıniz. Şimdi bu talebe Şubatta im

tihana girebilecek midir, giremiyecek midir1? Ya
ni girmek imkânına malik imidir, değil midir? 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Bir sual de 
ben soracağım. Üniversite »Kanununun 14 ncü 
maddesi Millî Eğitim Bakanının üniversitenin 
başı olarak Büyük Millet Meclisine karşfi me
sul yapar. Bu mesul ve muhterem bakan bu 
mesele müzakere edilirken komisyonda bulu
nup müzakereyi dinlememiştir. Bizim karşı
mızda muhtar üniversitenin mümessili yok
tur, üniversitenin mesulü doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanıdır. (Gürültüler, kürsüye 
sesleri) 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Arzedeyim 
efendim; Meclisin karşısında üniversitenin 
başı olarak Millî Eğitim Bakanı bulunması lü
zumunda mutabıkız. Fakat burada Millî Eği
tim Bakanına raci olan bir tasarrufun Meclis 
tarafından tezekkürü mevzuubahis değildir. 
(Bravo sesleri) burada Meclisten sadır olmuş 
bir kararın nevama bir tefsiri mevzuubahis-
tir. (Bravo sesleri) (Asıl hâdise budur sesle
r i ) . Asıl hâdise bütün zübdei hukukiyesi ile 
budur. Bu itibarla çok muhik, çok âdilâne ve 
mevzuata çok uygun olan bu kararın Meelisi-
nizce tasvibinde musir olunmuştur, bunun üze
rinde çırpmır vaziyetteyiz. Eğer kendimizi bu 
kararın adaletine, mevzuata uygunluğuna, 
hakkaniyete uygun olduğuna inandırmamış 
olsaydık bu kadar çırpınmamıza imkân yoktu. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Benim sualime cevap verilmiyor. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAÎF 
AYBAR (Devamla) — Ona da cevap verece
ğim.. (Gürültüler) Fakat. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT — Beni 

tatmin etmediler.. 
BAŞKAN — Raif bey, Muammer Alakant, 

beni tatmin etmediler sualimi dikkatle dinle
melerini rica ediyorum diyorlar. Lütfen ken
disine cevap veriniz. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Bir karar veriliyor, diyor ki bir defaya mah
sus olmak üzere Şubatta imtihana girecektir. 
Bunu soruyorum: Bu talebe imtihana girmiş 
mi Girmemiş mi? 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAİF 
AYBAR (Bursa) — Bu talebenin bu imtihana 
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girip girmediği üzerinde Mecliste şüphe yok
tur. Evet girmiştir. İkinci olarak gireyim di
yor. Biz de bu kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hak
kında verilen takrirleri okudum. Reyinize ar-
zedeceğim. Kabul etmezseniz beş gün daha ko
nuşuruz. Şimdi reyinize arzediyorum. 

(Çankırı Milletvekili Dr. Kenan Çığman ve 
Ankara Milletvekili Abdullah Gedikoğlu'nun ye
terliğe dair verdikleri takrirler tekrar okundu). 

BAŞKAN — Şimdi, konuşmanın yeterliğini 
reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir ço
ğunlukla kabul 'edilmiştir. 

Şimdi teklifler var efendim onları okuta
cağım. 

Teklifin birisi, bu kadar konuşmadan sonra 
dahi ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim Komis
yonunda bu mevzuun bir kere tetkikini istemek
tedir. (Muvafık sesleri). 

Sayın Başkanlığa 
Mevzuun maarif meselesi olduğu anlaşılıyor. 

Bu itibarla mazbatanın bir defa da Millî Eğitim 
Komisyonunda görüşülmek üzere mezkûr komis
yona havalesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
A. Hamdi Başar 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen meselenin Üniversiteler Kanunu 

hükümleri dairesinde halli için dilekçenin Millî 
Eğitim Kamisyonuna havalesini arz ve teklif 
ediyorum. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Bu takrirlerin muhteviyatı ih
tisas komisyonu olan Millî Eğitim Komisyonuna 
gönderilmesini istemektedir. 

Celâl Yardımcı arkadaşımız da bu takrirlerin 
aleyhinde konuşacağı için şimdi sözü ona veri
yorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
bu işin ihtisas komisyonuna (havalesine imkân 
yoktur. Hâdise her hangi bir Bakanlığa ait bir 
mesele değildir. Bizzat ittihaz buyurduğunuz 
bir kararın tefsiri mahiyetinde buraya gelmiş 
olan bir hâdisedir. Ya reddedersiniz, yahut kabul 
edersiniz. (Alkışlar). 
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SAFFET GÜROL (Konya) — Takririn le

hinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SAFFET GÜROL (Devamla) — Bu mesele 

Üniversiteler Kanunu gereğince üniversitelere 
karşı en büyük âmir mevkiini tutan Millî Eğitim 
Bakanını dolayısiyle Bakanı alâkadar etmektedir. 
(Hayır sesleri) Hayır diye bağırmaktansa el kal
dırmak suretiyle reyleri aleyhte işaret etmek 
daha nazikâne olmaz mı? 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — O reydir. 
SAFFET GÜROL (Devamla) — Aynı za

manda dikkat buyrulursa bu mesele esas Teşki
lât Kanunumuzun 82 nci maddesini alâkadar 
eden bir mevzu olarak meydana gelmiştir. Huzu
runuzdaki müzakerelerin zübdesini bu teşkil edi
yor. Bu teferruata ait mesele Meclisi Âlide mü
zakere edilemez. Mesele normal olaras Millî Eği
tim Bakanını alâkadar ettiği derecede ilmî 
Eğitim Bakanlığını alâkadar ettiği derecede 
Anayasa Komisyonumuzu da alâkadar etmekte
dir. Binaenaleyh, müzakere edip etmiyeeeği-
miz hususunun tâyini için Anayasa Komisyo
nuna havalesi lâzımdır. Çünkü muhterem arka
daşlarım, bilsinler ki, Türkiye efkârı umumi-
yesi huzurunda Devletin kanunlarla verdiği hak
larla teşekkül etmiş heyetlerin konuşacakları, 
bir karara bağlıyacakları meseleleri, yani tefer
ruata ait hususları biz burada münakaşa ediyo
ruz. Buna bir set çekmek ve Dilekçe Komisyo
nunun işlerini azaltmak bakımından elimize gel
miş hâdiseden istifade ederek kesin bir karar 
almak lâzımdır. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Biz işten 
kaçmıyoruz. 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Siz işten 
kaçmıyabilirsiniz Celâl Yardımcı, .fakat bu mem
leketin çok büyük işlere ihtiyacı vardır, çıkması 
beklenen kanunlar sırasiyle dosyalarında bekle
mektedir. Burada 4 - 5 saati tembel Yusuf'la
rın uğrunda harcamak için gelmiş değiliz. 

BAŞKAN — Arkadaşlara tariz etmeye hak
kınız yoktur. Mevzu üzerinde konuşunuz rica 
ederim. 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Tariz var
sa sözümü geri alıyorum. Ben heyecanımı eski 
bir öğretmen oluşumdan alıyorum. Bu karar 
Meclisten çıktıktan sonra, üniversite talebele
rinden vâki olacak müracaatların tekrar tekrar 
konuşulacağını düşünüyorum. 
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Bence bu işin Anayasa ve Millî Eğitim Ko

misyonlarına gitmesi lâzımdır. Artık tembel 
Yusuf'ların burada daha uzun boylu müdafaa
sının mânası yoktur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Saffet arkadaşı
mızın teklifleri sadece konuşmaktan ibaret kal
mıştır. Takrirleri olursa oyunuza arzederim. 

SAFFER GÜROL (Konya) — Veriyorum 
efendim... 

BAŞKAN — Evvelce okuduğumuz takrirler 
meselenin Millî Eğitim Komisyonuna verilmesini 
istemektedir. Reyinize arzediyorum. (Gürültü
ler). 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Bursa) — Söz istiyo
rum. «, 

BAŞKAN — Takrirleri reyinize arzederken 
söz veremem. Müsaade ederseniz şimdi Millî 
Eğitim Komisyonuna havalesini istiyen bu tak
rirleri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim; rapor okundu, üzerinde konuşul
du, bir takrir daha vardır, raporun reddini is
temektedir. Ona göre reyinizi kullanınız. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Komisyon 
raporunun reye konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim iki takrir daha geldi; 
bunlardan birisi, dosyanın Millî Eğitim Bakanlı
ğına verilmesini istemektedir. Temenni takriri
dir. Böyle bir takriri reyinize arzedemem. Çün
kü mazurum. Meclisi Âli meseleye el koymuştur, 
iki gündür konuşulmaktadır. Bu itibarla böyle 
bir temenni takririni reyinize koymaya imkân 
kalmamıştır. 

Diğer takrir ise bunun Üniversiteler Kurulu
na gönderilmesini teklif etmektedir. Bunu dahi 
reyinize arzedemem. Şimdi Dilekçe Komisyonu 
raporunun reddi hakkındaki takriri reyinize ar-
zedeceğim. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, 
şimdi Anayasa Komisyonuna havalesi hakkmda 
bir takrir takdim ettim, evvelâ o okunsun.. 

BAŞKAN — Saffet Gürol'un takririni oku
tuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonuna havalesini arzederim. 

Konya Milletvekili 
Saffet Gürol 

BAŞKAN — Anayasa Komisyinuna verilme
sini istiyen, bu takriri reyinize arzediyorum. 
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Kabul edenler.. B'tmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi raporun reddini istiyen takrirleri oku
tuyorum. : 

B. M. M. Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonunun 7 . V I I . 1950 tarihli 

haftalık karar cetvelindeki 67 sayılı Kararın 
reddini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

Saym Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Millî Eğitim Bakanının 

izahatı hâdiseyi aydınlatmıştır. Komisyon rapo-
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runun reddinin reye konulmasını rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Rıfat Sivişoğlu 

BAŞKAN — Okunan bu iki takrir komisyon 
raporunun reddini istemektedir. Reyinize arze-
diyorum: Kabul edenler.. Etmjymler... Kabul 
edilmemiştir. 

O halde komisyon raporunu reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Büyük bir 
çoğunlukla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

15 dakika dinlenmek için oturuma ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,35 

•mm^ 

KÂTİPLER 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 17,50 

BAŞKAN — Refik Koraltan. 

Sedat Baran (Çorum), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Şimdi Danıştayda açık bulunan altı üyelik

ten ıgeri kalan üç üyelik için yapılan seçim neti
cesini bildiren raporu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştayda açık ıbulunan üyelik için ikinci 

defa yapılan seçime (319) zat katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı olanlar karşılarında 
gösterilen oyları almıştır. 

Arzolunur. 

Yıozgad Kars Tokad 
Fuat Nizamoğlu Veyis Koçulu Mustafa özdemir 

Kars Bolu İsparta 
Lâtif Aküzüm Mithat DayııoğluiKeımal Demiralay 

Gümüşane Balıkesir Kastamonu 
Halis Tokdemir Yahya Pelvan Rifat Taşkın 

Mahmut Nedim öğüt 
•Emin Ataıet Kat 
Hamdi Tanç 
Ferit Ayiter 
Arif Yazar 

127 
109 
106 
101 
99 

Şükrü Gilisralıoğlu 
Fuat Erciyaş 
Hilmi Aksoy 
Şemsettin Akçaoğlu 
Salih Aktan 
Fuat Beşkardeş 
Abdullah Mayadağ 
Haydar özen 
Lûtfi Hakeri 
Tevfik Çaydam 

86 
67 
65 
59 
58 
20 
17 
16 
3 
1 

BAŞKAN — Tasnif komisyonunun bu rapo
runa göre, Danıştay üyelikleri için yapılan bu
günkü seçimde hiç kimsenin yeter oy alamadığı 
anlaşılmıştır. Gelecek Birleşimde üçüncü defa 
olarak seçim tekrar edilecek ve bu seçim; bu 
defa en çok oy almış olan altı kişi arasından ya
pılacaktır. 

Ekseriyet olmadığını görüyorum. Birleşime 
devama imkân yo'ktur. Ayın dördüncü Pazarte
si günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,55 

t>m<( .«.-.. 

T. B. M, M. Basımevi 


