
D Ö N E M : 1 C t L T : 14 70PLAMT1 : 2 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• • mmm ıı 

Yüzüçüncü Birleşim 

2 . 9 . 1963 Pazartesi 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Demeçler ve söylevler 

102:103 

103 

103 

1. —• Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Burhancttin Ulue'un, memlekete 
yıllarca değerli hizmetlerde bulunan, bü
yük komutanlar ve kahramanlar kazandı
ran Harb Okulunun Marşının millî bay
ramlarda çalınması üzerine demeci 103:104 

2. — Bursa üyesi ihsan Sabri Çağla-
yangiFin, Milliyet Gazetesinde çıkan, «Na
sıl da saldırıyorlar» ve «Dayan afyonu» 
başlıklı yazıların T. B. M. Meclisinin mâ
nevi şahsiyetini ve haysiyetini zedeleyici, 
demokrasi rejimini kötüleyici mahiyette 
olduğu hususunda ve Hükümetin bu gibi 
konularda mine yakkız bulunması lüzumu
na dair demeci ve Başkanın bu yazıya 

Sayfa 
şimdi muttali olduğuna, bu şekilde yapı
lan ağır ve kirli ithamları cesaret ve şe
refle reddettiğine ve konunun müşterek 
«Başkanlık Divanına intikal ettirilerek ge
rekli kanuni tedbirlere başvurulacağına 
dair cevabı 104:106 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 107 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun; Anayasanın iki sene zarfında çıkarıl
masını emrettiği kanunlara dair raporu 107:108 

5. — Genel görüşme 108 
1. •— Cumhuriyet Senatosu üyeleri İh

san Akpolat, İskender Cenap Ege, Selâmi 
üren. Fikret Turhangil ve Mehmet Ali 
Demir'in, li>63 - 1904 ders yılında orta de
receli okullara alınacak öğrenciler hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/8) .108:154 



1. — GEÇEN 1 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Su-
nay'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları
nın kazandığı 30 Ağustos 1922 Zaferinin yıl dö
nümü münasebetiyle Cumhuriyet Ordusunun, 
Cumhuriyet Senatosuna tebriklerini bildiren ya
zısı okundu ve alkışlarla karşılandı. Başkan; 
Başkanlıkça gereğinin yapılacağını bildirdi. 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısının, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri ve 
iştirakleri hakkındaki Ikanun tasarısını görüş
mek üzere kurulan Karma Komisyona havale 
edilmesine dair Maliye Balkanı Ferid Melen'in 
önergesi okundu ve kabul edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine 
ve 

Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarıları ile 

Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı 
Manastırlı Haindi Efendi eşi Hasibe Martonaıtlı'-
ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi ikinci defa açık oya 
sunuldu ve kanunlukları kabul olundu. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca tasarının 
kanunluğu kabul edildi. 

ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi Hacı-
gök sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'ıa va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması ve 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifleri
nin reddine dair Bütçe Komisyonu raporları 
kabul edildi. 

6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

Cumhuriyetimizin temeli olan 30 Ağustos 
1922 Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle Cum
huriyet Senatosunun tebriklerinin kahramtan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine sunulması hakkında 
C. H. P., A. P., Y, T. P., Tabiî Senatörler, T. 

TANAK ÖZETİ 

işçi Partisi, M. P., C. K. M. P., Cumhurbaşkan
lığınca Seçilen Üyeler adına imzalı ve şahısları 
adına Kütahya Üyesi Osman Cevdet Erkut ve 
Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'ın imzalarını 
muhtevi önerge okundu ve alkışlarla tasvibolun-
du. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 pozis
yonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Ba
kanlar Kurulu kararnamesinin onanması hak
kındaki kanun tasarısının ve 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanu
na geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 173, 208, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ııı 189, 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 192, 202, 

206, 207, 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nıın 205 sayı
lı soruları, ilgili Bakanların ve 

Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan'm 201, 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm 209, 
istanbul Üyesi Berç Turan'in 210, 
Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun 211, 

izmir Üyesi Cahit Okurer'in 212 sayılı soru
ları, soru sahiplerinin buı (birleşimde hazır bu
lunmamaları sebebiyle gelecek birleşime bırakıl
dı. 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, tren 
bileti ücretlerinde öğretmenler için uygulanan 
tenzilli tarife ile dergi ve kitaplarından alınan 
posta ücretlerine ve 

Söke ovasının nehir taşkınlarından korunma
sı hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sözlü soruları ile 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, bugün
kü maarif rejimimizin 1950 yılından evvelki 
mihrakına oturtulmaya çalışıldığı hakkında ba
sında yayınlanan beyanattan ne kasdedildiğine 
dair sözlü sorusu, soru sahipleri ikinci defa ha
zır bulunmadıklarından, düştü. 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep 
Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, Dilekçe Kanma 
Komisyonu genel kurulunun 31.5.1963 tarihli 
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Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı Karamı 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu ve bunu taki-
beden Dilekçe Karma Komisyonu raporları, ko
misyon hazır bulunmadığından, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

2 Eylül 1963 Pazartesi günü saat 14 te top

lanılmak üzere birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Gaziantep 
Sırın At ahi y Nizamettin özgül 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 

sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Mecli

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve İçişleri komis
yonları raporları (M. Meclisi 3/50, C. Senatosu 
2/83) (S. Sayısı : 285) 

BIEÎNOÎ OTURUM 
Açılma Saa t i : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER — Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 103 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca 'seçilen üyelerden 
Burhanettin Uluç'un, memlekete yıllarca değerli 
hizmetlerde bulunan, büyük komutanlar ve kah
ramanlar kazandıran Harb C\kulunun Marşının 
millî bayramlarda çalınması konusu üzerine de
meci. 

BURHANETTİN ULUÇ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Gündem dışı iki dakika söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hangi hususta 1 
BURHANETTİN ULUÇ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Haııb Okulu (hakkında. 
BAŞKAN — Siz Çağlayangil? 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Çok kısa olmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uluc, bugün mâlûmu-
âli'leridir ki, gündemimizde mevcut bulunan yal
nız genel görüşme için toplanmış bulunuyoruz. 
Yani, daha evvel tesfoit edilen gündem normal 

gündemimiz değildir. Sadece açılmış bulunan 
genel görüşmenin Yüksek Heyet huzurunda ımü-

. zakeresi mevzuubabistir. Fakat çok kısa olmak 
kayıt ve şartiyle buyurunuz Saym Uluç. 

Sayın Paşam, yalnız bir hususu arz edece
ğim. 

Mahkemede bulunan ve yargı organları 
önünde görüşülen mevzular en büyük organ 
olan Parlâmentonun huzurunda dahi Anayasa 
hükümlerine ve teammüllere göre bir görüşme 
mevzuu olamaz. 

BURHANETTİN ULUÇ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Efendim, konuşmam yargı organ
ları konusuyla ilgili değildir. 

BAŞKAN — Öyle ise buyurunuz. 
BURHANETTİN ULUÇ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, bu mem
lekete kurulduğundan bugüne kadar, kıymetli 
ve kahraman evlâtlar yetiştiren, İstanbul'daki 
binasının dört duvarında isimleri yazılı ve harb 
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meydanlarında menkıbeler yaratarak şehit olan 
yüzlerce evlâdını vatan topraklarına gömen şanlı 
ve şerefli Hanb Okulumuz, ile aydır ıstıraplar, 
elemler yuvası halindedir. Bu halin nedenleri 
apaçık bir hakikattir ki; bu da idaresindeki 
zaaf ve yetersizliktir. 

Okulda 'mevcut 1 500 vatan evlâdı aylardan 
(beri en ağır şartlar altında yaşamaktadır. İnsan 
Hakları Beyannamesine imza koyan Hükümet, 
buna bir son vermek hususunda lâzııngeleıı ted
birleri almalıdır. Devlet ve Hükümetin Baş
kanları da bu okuldan çıktıklarını unutmama
lıdırlar. Senelerdir radyolarımızda, bandoları
mızda kahramanlık ve zafer günlerimizde ça
lışan ve bütün milletin seve seve ve büyük bir 
coşkunlukla dinlediği Har-b Okulu marşımız da 
artık susturulmuştur. 

Birkaç kişinin yapmış olduğu her hangi !bir 
hareket dolayısiyle kahramanlık destanı olan 
bu marş, neden bütün varlığımızdan silinmek 
isteniyor1? Neden ve ne düşünce ile radyolarımız
da ve bandolarımızda çaldırılmıyor; 

Yanlış bir tasamı I* olarak kabul ettiğim ıbu 
harekete son verilmesini Hükümetten bilhassa 
rica ederim ve hepinizi saygı ile selâmlarım. 

2. — Bursa Üyesi Sabri (JağlayangiVin, Mil
liyet Gazetesinde çıkan, «Nasıl da sahhnyorlar» 
ve «Dayan afyonu» başlıklı yazıların T. B. M. 
Meclisinin mânevi şahsiyetini ve hay siy elini 
zedeleyici, demokrasi rejimini kötüleyici 'mahi
yette olduğu hususunda ve Hükümetin bu gibi 
konularda müteyakkız bulunması lüzumuna dair 
demeci ve Başkan'in, bu yazıya şimdi muttali 
olduğuna, bu şekilde yapılan ağır ve kirli itham
ları cesaret ve şerefle reddettiğine ve konunun 
müşterek Başkanlık Divanına intikal ettirilerek 
gerekli kanuni tedbirlere başvurulacağına dair 
cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oağlayangil. 
İHSAN SABKÎ ÇAĞLAYANCIİL (Bursa) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bende
niz İstanbul'da çıkan Milliyet Gazetesinin 29 
Ağustos ve 1 Eylül tarihli sayılarında «nasılda 
saldırıyorlar» ve «dayan afyonu» başlıklı yazı
larını dikkate şayan bulduğum içindir k i ; Yük
sek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Sa
yın Reis Beyefendinin de bana söz verme lfıtfu-
nu esirgemediğinden dolayı da teşekkürlerimi 
sunarım. Kısa konuş dediler, mümkün olduğu 
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kadar kısa konuşacağını. Fakat, mevzuu Ibiraz 
teşrih etmeme müsaadelerini hem Yüksek He
yetinizden ve hem de 'kıymetli Başkanımızdan 
istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, bu fıkralarda orta
ya atılan fikirleri evvelâ, Büyük Millet Meclisi
nin mânevi şahsiyeti ve haysiyeti bakımından ze
deleyici ve ihtiva ettiği fikirler bakımından da 
demokrasi rejimini kötüleyici buluyoruz ve ni
hayet suç teşkil ettiği kanaatindeyiz. Müsaade 
buyurursanız, bu kanaatlere nasıl vardığımızı 
huzurunuzda açıklamaya ve ilgili makamları 
uyarmaya çalışacağı m. 

«Büyük Millet Meclisinin mânevi şahsiyet ve 
haysiyetini zedeleyici» dedik. Bir Parlâmento
nun haysiyeti, sadece onun karar ve tasarrufla
rını veya çıkardığı kanunları zedelenmekle hor 
görülmez. Eğer, bir Parlâmentonun üyeleri top
tan tahkir ve tezyif edilirse, o Parlâmento, üye
lerden terekkübe! m iş bir hoyvt olduğuna göre, 
muhakkar bir heyetin, Heyeti Umum iyesinde de 
şeref ve haysiyet kalmaz. Eğer, buraya kadar 
benimle beraberseniz, bana, bu gazetenin Parlâ
mento üyelerini toptan tahkir edip etmediğinin 
ispatı kalıyor, demektir. 

O halde, yazıları beraber okuyalım: «Bir de 
koskocaman bir muhalefet partisi var, bu mem
lekette, değil mi;' Mebusları ile. Meclis Grupu ile, 
teşkilâtiylc koskoca bir muhalefet partisi. Sora
rını size, kaç aydır no yaptı, bu muhalefet par
tisi? Kazara bir meraklı çıksaydı, hiçbir işe ya-
ramıyan bu ziyan kâr grupun gerçek hüviyetini 
bütün çıplaklığı ile ortaya koyu verseydi, anlar
dık o zaman millet olarak, muhalefetimize ne 
ödediğimizi ve karşılığında ne aldığımızı?» 

Şimdi, sizler bana haklı olarak diyebilirsiniz 
ki, «Canım, bunlarda kızacak ne var? Sen mu
halefete mensupsun, alınıyorsun, bundan Parlâ
mentonun Heyeti Umumiyesi kastedilmiyor, var
sın muhalefet kendini müdafaa etsin, gocunsun 
savunsun...» Biz de diyebiliriz ki, «Muhalefetsiz 
MeHiv. olmaz...» Muhalefetten maksut, Hükümet 
dışında olan Parlâmento üyeleri ise, bunun sa
yısı her iki Mecliste de ekseriyettedir. Bir Meç
inin çoğunluğu talik ir edilirse, o hakaret Heyeti 
Umuıniyeye şâmildir, irem, biz bugün muhalefet-
teysek, yarın böyle düşünenlerin muhalefette 
kahı>, kalmıyacaklarını kim temin edebilir? Ama, 
biz böyle demiyeceğiz, bu kuvvetli müdafaaya 
sıgmıuıvaeağız. 
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Sabredin, beraberce fıkranın altını okuyalım. 

«Türkiye'de iktidarda olsun, muhalefette...» ya
ni, bu mevzu ile nasıl alâkalı olduğunu, tahmin 
edemediğimiz bir yere yazar, «şıp» diye giriyor, 
îmam - Hatip okulları mevzuunun münakaşasın
da şunları söylüyor. «İhracat mevsimine girdik. 
Muhalefetimiz lütfedip dış ve iç piyasayı kont
rol ederek, kimlerin köylü sırtından ne kazan
dığını izliyor ve halka duyurma zahmetine kat
lanıyor mu?» Buraya kadar adres halâ muhale
fette!... Fakat, dikkat buyurun, devanı ediyorum. 
«Türkiye'de iktidar olsun, muhalefet olsun hiç
bir parti bu konuya uzağından, yakınından de
ğinmemişti r. Değincmez de; çünkü, ya kendi biin-
yesindekiler de bu yoldan geçinenlerdir, yahut 
da, bu yoldan geçinenlerin ortaklarındandır.» 

Şimdi, size soruyorum. Hepimiz hu ziyankâr 
güruhuna, bu acayip çetenin içine girdik mi, 
girmedik mi? Biz bunlar iniyiz? Kendimizin bu 
yoldaki teşhirine seyirci mi kalacağız? Haydi, 
yine insafı elden bıraikmıyalım, diyelim ki, bu 
fıkralar belki iyi niyetle yazılmıştır; muharrir 
köylü sırtından haksız kazanç temin edenleri, 
haklı olarak, tenkidediyor, bunda gocunacak ne 
var? Bunda suç. unsuru bulmak da güçtür, gibi 
bir zehaba kapıl abil eni er varsa; o zaman şunu 
sorabiliriz. Peki, öyle ise, bu namussuzlardan 
kimler kastediliyor) «Köylü sırtından geçinen
ler.» Bu istismarcılar kimlerdir? Araştıralım mı? 
Hacet yok... Fıkraları okumaya devam ederseniz, 
merak çabuk zail oluyor. 

«Neden 40 üzüm ihracatçısının kaç para ka
zandığım, kimlerin bankadan ne kadar kredi 
kaldırdığını ilân etmiyorsunuz? Namuslu kişi!er
seniz yazları Anadolu Kulübünde hangi mebus
ların ne kadar kaldığını, kaç para harcadığım 
söyleyiniz? Namuslu kişilersiniz, ihracatçıların 
sayılarını ve kaç yılda ne servet topladıklarını 
anlatın? Halkı, «hayat sizin için ölünce başlıya-
cak» diye ahlâksızca aldatmayın. Demek ki, köy
lünün sırtından geçinenler bunlardır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette üzüm 
ticareti yapmak suç mudur? Bankalardan kredi 
sağlamak ahlâksızlık mıdır? Mebusun, tüccarın, 
Anadolu Kulübünde yazın 5-10 gün dinlenmesi
nin ifşası veya ilânı, bu memleketi allak bullak 
edebilecek olan câniyane bir fiil midir, namussuz
luk mudur? Bu memlekette, mal ihracedip, yurda 
döviz temin etmek, bu meyanda az veya pek çok 
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para kazanmak, tahkik ve teşhir edilmesi icabe-
den ayıplardan mıdır? «îmanı - Hatip okullarını 
daraltmıyalım, bunların eksiği varsa tamamlıya-
lım, düzeltelim; bu müesseseler memlekete lâ
zımdırlar» demek, halkı ahlâksızca aldatmak 
mıdır? 

Böyle konuşmak, halka, «sizin için hayat 
öldükten sonra başlıyacak, bizim sizi düşün
mekten, ahretimizi ihyaya vaktimiz yok. Onun 
için şunun şurasında şu fâni dünyada 3 - 5 
günlük sefa ile yetinip gidiyoruz; asıl rahata 
siz kavuşacaksınız, keyfinize bakınız» demek 
mi? Hiç. kimse, bu gazeteye dönüp sormuyor 
mu? Yılda 100 bin liranın üzerinde kazandığı
nı öğüne öğüne söyliyen, elinden viski bardağı 
düşmiyen, otomobilden inmiyen, yazarların 
yaz safasma çıkmaları kendi alınterlerinin 
haklı mükâfatıdır da; tüccarın, avukatın, 
mebusun kazançları dalavereden doğmuş hirer 
servet midir ve Anadolu Kulübünde ikametleri 
birer ahlâksızlık şahaseri midir? 

Eğer, hak yiyen, hileli yollarla vurgun vu
ran ve iltimasla kayrılan ihracatçı varsa ve
ya nüfuz ticareti ile edinilmiş senetlerle zevki 
saf aya dalan politikacılar türemişse, yukarda 
örneklerini verdiğimiz acayip fikirleri öne 
sürenler de bunları biliyorlarsa, neden böyle-
lerin hüviyetlerini, fiillerini ele alıp bunları 
Hükümete ihbar ve kendilerine teşhir etmiyor
lar da; topyekûn ticaret erbabını ve milletin 
helâl reyleri ile iş başına gelmiş olan bütün 
millet temsilcilerini tahkir ve tezyife cesaret 
buluyorlar? Yok eğer, bu yazılardan maksat, 
serbest ticareti ortadan kaldırmak, ihracat iş
lerini fertlerin ellerinden alıp Devletleştirmek, 
kimsenin çok para kazanmasına imkân bırak
mamak ve ekonomimizi temelinden değiştirmek 
ise; neden bu fikirlerin karşısına dikilip, «böy
lesine bir rejimin adı demokrasi değildir, hi
zaya gebdiyen yoktur? Yine, bu yazılar
dan maksat, demokratik rejimin bu milleti ida
reye yetmediğini ve kötüye götürdüğünü ilân 
etmek ve bu yoldan da tahriklerde bulun-
maksa ; Ceza Kanunu, Tedbirler Kanunu nere
de kaldı? «Demokrasi rejiminde kötülemeyi 
nereden çıkardın» demeyin; fıkrayı 
okuyalım. 

beı ;erc( 
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«Hiçbir insan, yeryüzünde kendi memleke

tine, bizim, demokrasi yut'tuınnacasından sonra 
ortaya çıkan bu zibidilerin yaptığı fenalığı 
yapmamıştır.» Beğendiniz mi? Bu, «demokrasi 
yutturmacasif» nedir, biliyor musunuz? İhtilâl 
Hükümetinin büyük bir iyi niyetle hazırlayıp 
milletin oyuna sunduğu Anayasa nizamıdır. 
Yine, aynı idarenin şerefli murakabesi altında, 
büyük bir başarı ile, tertemiz yapılan bir se
çimle sağlanan ve millî iradeye dayanan, bu
günkü rejimimizdir. «Zibidiler kim? Onları 
•artık izaha hacet yok?.. Zaten «zibidi.» tâbiri, 
bu cümlenin altındaki ibarelere göre zem
zemle yıkanmış bir halde kalıyor. Çünkü, bu 
kadar bühtanla hıncını alatmıyan sayın yazar, 
nihayet Meclis üyelerini karşısına "alıyor ve 
şöyle sesleniyor : «Koskoca memleketi rezil, se
fil ve perişan eylediniz. Hâlâ daha domuz gibi 
yaşayıp, milyonlara ölüm sonrası cennetler 
vadediyorsuımz ve utanmıyorsunuz, arlanmı
yorsunuz.)» 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu savlet 
imam - hatip okulları konusundaki bir müna
kaşadan doğmuştur. Eğer, içimizden biri çı
karsa ve derse ki, «Bu memlekette yabancı ide
olojilerin gönül rızası ile oturmasına imkân 
yoktur.» Çünkü, buna Türk Milletinin sosyal 
bünyesi ve mensubiyetiyle şeref duyduğu İslâm 
Dini en büyük engeldir. Kuran yabancı ide
olojiler karşısında kanundan da kuvvetli bir ka
ledir. Ama; gericilik, halkın dinî duygularının 
istismarı bizim için hakiki bir tehlikedir. Geri
ciliğin zararlarını, yobaz yerine aydın din adamı 
yetiştiren verimli müesseseler giderir. İmam -
hatip okullari\nın noksanları varsa düzeltelim; 
ama, onları eksiltmiyelim. Şimdi böyle düşünen, 
bunu samimiyetle müdafaa eden bir kimse veya 
zümre neden «vurguncu, gerici, vatan haini ve 
ziyankâr bir güruh» olsun? Dinî bir bahiste or
taya çıkan bir münakaşaya katılırken; konunun 
esasını, leh ve aleyhte söylenen fikirleri bir ta
rafa iterek; yok «ihracat tüccarı ne kadar kaza
nıyor», yok «Anadolu Kulübünde, hangi mebus 
kaç gün kaldı», yok «üniversite para çekicilerin 
nüfuzu altına girdi, hangi profesör açıktan 
ayda ne kadar para kazanıyor?» Artık aydın
ların meydan savaşı zamanı geldi gibi, her sabah 
bu iddialarla kamu oyunun karşısına çıkmanın 
ve içinde yaşadığınız cemiyetin bütün müessese-
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lerini yersiz ve haksız olarak tahribetmeye kal
kışmanın mânası var mıdır? Bunun elbette ki, 
bir mânası vardır ve bu mâna herkesçe malımı 
olmak gerekir. Ama, kanunun sarih hükümleri 
dipdiri yürürlükte iken; hiçbir gerçeğe dayanma
yan, ve sadece millî menfaatlere aykırı neşriyat 
yaptı; diye harıl harıl gazeteler kapatdırkcn, 
ne derece zararlı, hattâ tehlikeli olduğu feryat 
halinde ortada duran yayınlara seyirci kalmanın 
mânasını izah etmeye imkân yoktur, («bravo» 
.sesleri) 

Eğer, mülâhazalarımız hatalı ve kusurlu ise 
aydmlatılmaklığımızı, değilse gereğinin bir an 
evvel yapılmasını Hükümetten beklemek, bu Par
lâmentonun hakiki mensupları ve sahipleri ola
rak, sarih hakkımızdır, kanaatiyle yüksek huzu
runuzdan ayrılıyor ve beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için de şükran ve saygılarımı su
nuyorum, aziz arkadaşlarım. (Şiddetli alkışlar 
ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Bütün memleketlerde vatandaş
ların gözü, kulağı kendi parlâmentoları üzerin
dedir. Yer yüzünde hiçbir Parlâmento yoktur 
ki, kendi vatandaşlarının tenkidlerine, umu
miyetle çeşitli sebep ve çeşitli yönlerden ge
len yermelerine hedef olmasın. Bütün parlâ
mentoların kaderinde bu vardır, olmuştur ve ola
caktır. Demokratik nizam içerisinde ise, basın 
hürriyeti ile ifade edilen hakların kullanılmasın
da çoğu 'kere haksız tarizlere de mâruz kalabilir. 

Ancak, Devlet iktidarını elinde tutan ve en 
itibarlı bir müessese olması lâzımgelen parlâmen
tolara ve onların üyelerine, «koskoca memleketi 
sefil, rezil, perişan eylediniz» gibi, hiçbir zaman 
için «rezil ve perişan» olmıyan bir memlekette 
ve onun parlâmentosuna.... («Bravo» sesleri ve 
çok şiddetli alkışlar) bu kabîl ağır, haksız ve 
kirli şekilde yapılan ithamları huzurunuzda ce
saretle ve şerefle reddederim. (Bravo sesleri) 
Başkanlık Divanı, biraz önce Saym Çağlayan-
gil'in, konuşması ile muttali olduğu bu suç ha
reketlerini Millet Meclisi Başkanlık Divanı ile 
görüşerek, gerekli kanuni muamelenin yapılma
sına çalışacaktır. Şunu da açıkça ifade etmek 
lâzımdır ki, nasıl basm tek taraflı hareket ede
mez ise; biz de, Parlâmentoda bir müzakere açıp 
«sı ıç ludur^u hareketi yapmıştır» diyemeyiz. 
Herşeyi muayyen bir seviyede ve kanunların öl
çüsünde tutmaya mecbur olduğumuzu da arz 
ederim, 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonunun; Ana
yasanın iki sene zarfında çıkarılmasını emrettiği 
kanunlara dair raporu 

BAŞKAN — Oeııel görüşmeye geçmeden 
önce, Anayasanın geçici 7 nci maddesi gereğince, 
iki yıl içinde çıkması zaruri olan kanunların 
hangileri olduğu yolunda Millet Meclisi Başkan
lık Divanı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanları, kendi Anayasa encümenlerine yazı 
yazarak bunların teshirini istemiş bulunmakta
dırlar. Bizim Anayasa ve Adalet Encümenimi
zin hazırlamış olduğu raporu bilgilerinize arz 
edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 198 
Karar No. : 81 

29 . 8 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

'Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığının 
2650 sayı ve 23 Ağustos 1963 tarihli olup Ana
yasa'nm geçici 7 nci maddesine göre T. B. M. 
Meclisinin ilk toplantısından bağlıyarak en geç 
iki yıl içinde çıkarılması lâzım gelen kanunlar
dan henüz çıkarılmamış kanun bulunup bulun
madığına ve varsa bunların hangileri olduğunun 
Komisyonumuzca tezekkür edilerek bir rapor ha
linde bir hafta içinde Başkanlığa bildirilmesi is
teğini muhtevi yazısı üzerine Komisyonumuz 
27 Ağustos 1963 Balı ve 29 Ağustos 1963 Per
şembe günü toplanarak konuyu tezekkür etti. 

Anayasanın .geçici 7 nci maddesindeki (bu 
Anayasa ile konulması emredilen diğer kanun
lar da en geç iki yıl içinde çıkarılır) şeklindeki 
hükmünün âmir bir hüküm olduğuna karar ver
di. Vardığı bu prensip dairesinde Anayasayı 
baştanbaşa taradı. Bâzı maddelerde ve bilhassa 
temel haklar kısmında (kanunla düzenlenebilir) 
ve diğer birçok yerlerde ise (kanunla düzenle
nir) tâbirlerinin kullanıldığını gördü. Türkçe-
mizde muzari sığasının emir dahi ifade ettiğini 
düşünerek bu tâbirin kullanıldığı maddelerde 
geçen kanunla düzenlenir tabirinin emir ifade 
ettiği neticesine vararak aşağıda listesi yazılı ka-

GENEL KURU LA SUNUŞLARI 

nunlarm iki sene içerisinde çıkarılması iktiza 
•eden kanunlar olduğu neticesine vardı. 

I . Millî sarayların idaresinin yürütme orga
nına bağlanması hakkında kanun. (Anayasanın 
5 nci ve 6 nci maddeleri dalâleti) 

,2. Özel okulların bağlı olacağı esasları tes-
bit edecek kanun (Anayasanın 21 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası) 

3. Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, 
malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili 
şartları düzenliyecek kanun. (Anayasanın 23 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası) 

4. Basın dışı haberleşme araçlarından fay
dalanma hakkını düzenliyecek kanun. (Anayasa
nın 26 nci maddesi) 

5. Düzeltme ve cevap hakkını düzenliyecek 
kanun. (Anayasanın 27 nci maddesinin ] nci 
fıkrası) 

6. Anayasanın tayin ettiği esaslar dışında 
işleme tabi tutulan tutuklulara verilecek tazmi
nat hakkında kanun. (Anayasanın 30 ncu mad
desinin son fıkrası) 

7. Vatandaşlık ödevi niteliği alan beden ve 
fikir çalışmalarını düzenliyecek kanun. (Anaya
sanın 4)2 nci maddesinin son fıkrası) 

•8. Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli 
yıllık izin hakkını düzenliyecek kanun. (Anaya
sanın 44 ncü maddesi) 

9. îşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti gö
revlilerinin sendika kurma hakkını düzenliyecek 
kanun. (Anayasanın 46 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası) 

10. Vatandaşlık kanunu. (Anayasanın 54 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası) 

I I . Siyasi partiler kanunu. (Anayasanın 
57 nci maddesinin 3 ncü fıkrası) 

ıl2. Kamu hizmeti görevlilerinin mal bildiri
mi hakkında kanun. (Anayasanın 59 ncu mad
desi) 

13. Genel Kurmay Başkanının görev ve yet
kilerini düzenliyecek kanun. (Anayasanın 110 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrası) 

14. İdarenin kuruluş ve görevleri hekkında 
kanun. (Anayasanın 11:2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası) 

15. Mahallî idarelerinin kuruluşları, kendi 
aralarında birlik kurmaları görevleri, yetkileri, 
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maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile kar
şılıklı bağ ve ilgilerini düzenliyeeek kanun. (Ana
yasanın 116 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası) 

ıl6. Memurlar ve personel kanunu. (Anaya
sanın 117 nci maddesi) 

17. Radyo ve televizyon istasyonlarının 
özerk ka mu tüzel kişiliği halinde idaresini dü
zenliyeeek kanun. (Anayasanın 131 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası) 

18. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için 
konulabilecek para, mal ve çalışma yükümleri 
ile ibıı hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması 
ile ilgili usuller hakkında kanun. (Anayasanın 
123 ncü maddesi) 

19. Sıkıyönetim veya genel savaş halinde 
'hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
nasıl 3'ürütüleceği ve hürriyetlerin nasıl kayıtla
nacağı veya durdurulacağını düzenliyeeek ka
nun. (Anayasanın 124 ncü maddesinin son fık
rası ) 

20. 'Genel ve Katma Bütçelerin nasıl yapıla
cağı ve uygulanacağı hakkında kanun. (Anayasa
nın 126 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası) 

21. Sayıştay kanunu. (Anayasanın 127 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası) 

22. iKamu İktisadi Teşebbüslerinin denet
lenmesi hakkında kanun. (Anayasanın 127 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası) 

23. Hâkimler kanunu. (Anayasanın 134 ncü 
maddesi) 

24. Küçükleri yargılanması kanunu. (Ana
yasanın 135 nci .maddesinin 3 ncü fıkrası) 

25. Savcılar kanunu. (Anayasanın 137 nci 
maddesi) 

26. Askerî yargı kanunu. (Anayasanın 
1.38 nci maddesi) 

27. Yargıtay kanunu. (Anayasanın 139 ncu 
maddesinin son fıkrası) 

28. Danıştay kanunu. (Anayasanın 140 ncı 
maddesinin son fıkrası) 

29. Askerî yargıtay kanunu. (Anayasanın 
141 nci maddesinin son fıkrası) 

30. Uyuşmazlık mahkemesi kanunu. (Ana
yasanın 142 nci maddesinin 2 nci fıkrası) 

Şimdiye kadar yapılmış olan kanunların ve 
(kanunla düzenlenebilir) şeklimde iktidarı fiil 
kullanılmış olan madde ve fıkralardaki kanunla
rın yukarıda yazılı listeden hariç tutulduğu 
Yüksek Bakanlığa mütalaten arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Üye 

Üye 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 
Üye 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
Salâhattin özgür Amil Art us 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 

Esat Cağa Fikret Turhangil 
Üye Üye 

îzmir Kastamonu 
Ö. Lütfi IBozcalı A. Nusret Tuna 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Üye 
Uşak 

Kâmil Ooşkunoğlu 

BAŞKAN — Raporun 'bir örneği Başbakan
lığa gönderilecektir. 

5. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan 
Akpolat, İskender Cenap Ege, Selâmi Üren, 
Fikret Turhangil ve Mehmet Ali Demir'in, 
1963 - 1964 ders yılında orta dereceli okullara 
alınacak öğrenciler hakkında bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (S/8) 

(BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
510-12967 sayılı kararlar ile 19:63 - 1964 öğ

retim yılımda orta dereceli okullara, yapılacak 
öğrenci kaydının 1901 - 1962 öğretim yılı yeni 
kaydı adedi kadar dondurulması ve kayıtlarda 

derece ve imtihan usulü esas alınması Millî Eği
tim Bakanlığınca tebliğ olunmuştur. 

Anayasada muhalefeti açık bulunan kararın 
orta ve teknik öğretimde ve hattâ ileriki yıllar
da ilköğretimde husule getireceği karışıklık, 
Millî Eğitim dâvamızı bir çıkmaza sürü'kliye-
c ektir. 

Yüce Senatonun bu önemli konu hakkında
ki görüşlerini tesbit edebilmek maksadiylc bir 
genel görüşjme açılmasını saygılarımızla arz ve 
talöbederiz. 

Muş Aydın 
îhsaıı Akpolat İskender Cenap Ege 
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lunduğu bu kararın üzerinde dikkat ve titizlikle 
durmak icabetinektedir. Kararın birinci maddesi, 
Bakanlığın çalışmaları hakkında müspet bir not 
teinin edecek gibi görünmekte ise de, gecikmiş 
tedbirlerden doğacak mahzurlar ortaya konduğu 
zaman, «arıkta öğrenci bırakmamak» parolasının 
sadece görünüşü kurtarmaktan öteye gidemiyece-
ği anlaşılacaktır. 

Nüfu.-'umnzun süratle artması, memleketimiz
de okumaya karşı alakanın çoğalması, ilkokul
lardan mezun olan öğrenci sayılarının artması, 
üst okullara girmek ist iyeni erin de sayısını ar
tırmaktadır. Meselenin düğümlendiği nokta, bu 
isteği, müspet şekilde karşılayabilmektedir. Bu
günkü okulların hiçbir şekilde bu talebi karşılı-
yacak durumda olmadıkları aşikârdır. Bina, öğ
retmen ve çeşitli ders araçlarının süratle çoğal
tılmasına da imkân yoktur. 

Zaman ve para ist iyen bu iş. bir hamlede hal
ledilmez. Kaldı ki, mevcut okullarımız ilkinden 
üniversitesine kadar bin bir müşkilât içerisinde 
bulunmaktadırlar, öğretmen yok, kütüphane 
yok, at el ye, lâboratuvar yok... Bu yokları var 
etmek biran evvel imkânları yaratacak tedbir
leri almak, kararlardan çok evvel düşünülmesi 
gereken meselelerdir. Şunu samimî olarak söyli-
yelim ki, Millî Eğitim Bakanlığının karşısında 
bulunan problemler öyle kolayca hallolunacak 
cinsten şeyler değildirler. Hamleli ve netice alı
cı çalışmalar, yepyeni bir zihniyetle yapılabilir. 
Yalnız, bu çalışma ve zihniyet, müspet ve mu
vaffak kılacak bir metodu kendisine rehber edin
mesini bilmelidir. Hâlâ, şu veya bu arzuya gö
re işleri ayarlamakla Türk Maarifinin düzele-
miyeceği gerçeğini kavramalıyız. Bilhassa Ta
lim Terbiye Dairesi vukuf, ciddiyet ve hassasi
yetle meselelerine sahibolmalıdır. 
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Tekirdağ Aydın 

Sel'âmi Üren Fi'kret Turhangil 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
BAŞKAN — Genel görüşme üzerinde söz is-

tiyenler; Sayın ihsan Akpolat, Sayın Çetiıı-
taş, ıSaym Özgüneş, Sayın Mehmet Ali Demir. 
Sayın Dikeçligil, Sayın Küçük, Sayın Ertuğ, 
iSaynı Karaman, Sayın Okurer, vSayın Kara
yeli oğlu, .Sayın Yıldız. 

Saym Mehmet Ali Demir, grup adına mı? 
(Evet sesleri), Sayın Ege, grup adına mı? (Evet 
sesleri). 

ıSaym Bangu'oğlu ve Sayın Ağırnaslı kendi 
adına şimdi söz istediler. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Ben, 
şim'di değil, daha evvel söz istediğimi söylemiş
tim. 

BAŞKAN — özür dilerim, görememişim. 
Başka söz istiyen var mı? öyleyse, şimdi yeni
den söz istemiş olanları 'okuyayım : 

Ayrıca, Sayın Rasim Giray da şahsı adına 
söz istemiştir. 

'Sayın -Mehmet Ali Demir, Y. T. P. Grupıı 
adına; Sayın iskender Cenap Ege A. P. Grupu 
adına; Sayın Hazer-C. H. P. Grupu adına söz 
istediler. 

Şimdi, evvelâ muhalefet grupları sözcüleri
ne söz yeriyorum. Sayın iskender Cenap Ege, 
buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun sayın üyeleri; 

Genel görüşmemizin konusunu Millî Eğitim 
Bakanlığının, orta dereceli okullara alınacak öğ
rencilerin kayıtlarına dair almış olduğu son ka
rarlar teşkil etmektedir. 

Bu kararda, önemli iki nokta vardır : 
1. 1963 - 1964 ders yılında, orta dereceli 

okullara devam hakkına sahibolanlar, mutlaka 
okula alınacaklardır. Açıkta hiçbir öğrenci bıra-
kılmıyacaktır. 

2. Ortaokul ve liselerde, 1963 - 1964 ders yı
lı kayıt sayısının 1961 - 1962 ders yılı kayıt sa
yısının aynı olacak ve ortaöğretim okullarından 
artan gençlerin de, meslekî ve teknik öğretim 
okullarına aktarılacak... 

Sayın Senatörler, 
Bakanlığın almış olduğu, hattâ uygulanması 

için Millî Eğitim müdürlüklerine tamimde bu-

Türkiyeîıin eğitim ve öğretim dâvası yıldan 
yıla büyümektedir. Hazırlıklar zamanında yapıl
maz, tedbirler süratle alınmaz ve hal yoluna gi
rilmez ise «gerilikten kurtulma, kalkınma ve ge
lişme» gibi sözler sadece ağızlarda ve kâğıtlarda 
kalmaya mahkûm boş temennilerden ileriye gi
demez. 

Maarif meselelerini kül olarak ele almak şart
tır. Her şeyden evvel bu Bakanlığı Bâbil Kulesi 
olmaktan kurtarmalıdır. Her müsteşarlık, her 
genel müdürlük şunu bilmelidir ki, «Millî Eği
tim Bakanlığı çatısı altında başka müsteşarlık, 
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'başka genel müdürlükler de vardır; ve ben, on
larla is birliği yapmak mecburiyetindeyim». As
lında biri diğerinin devamı olan ve birbirlerini 
tamamlaması lâzımgelen bu umum müdürlükler 
bir başıboşluk içerisindedirler. İlköğretim kendi 
dünyasında; ortaöğretim, teknik öğretimden ha
bersiz; teknik öğretim yükseköğretimle bir mü
nasebet kuramamış... Bu muhtariyet ve mânâsız 
istiklâl sevdası maarifimizi her yıl biraz daha 
çıkmaza çekmektedir. 

Kendi çatısı altında dahi koordine çalışmaya 
alışmamış bir Bakanlığın, diğer Bakanlık ve 
müesseseler ile; hele, piyasa ile iş birliği yap
ması, memleketin dert ve dâvalarına deva olacak 
elemanı yetiştirmesi muhaldir. 

îşte son alman karar da, bu gerçeğin tipik 
bir örneğini teşkil eder. Topyckûn baştan ayağa 
reform istiyen meseleler ortada dururken, işin 
kenarından, köşesinden tutmakla netice alacak
larını umanlar hüsrana uğrayabilirler. «Okulsuz 
öğrenci bırakmıyaeağız» derken, müracaatları 
karşılıyacak hazırlıklar yapılmış, tedbirler alın
mış mıdır? 

Ortaöğrenimi kayıtlamak bu okulların istik
lâlini garantilemek için alınmış bir tedbirdir. 
Ancak, bu kayıtlama da sakat, usulsüz ve Ana
yasaya aykırıdır. Anayasanın 10 ncu maddesi
nin son fıkrasında aynen şöyle denilmektedir. 
«Devlet, insanın maddi ve mânevi varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları hazırlar.» Bu açık 
beyan karşısında ilmî ve müspet metodlar tatbik 
edilmeden, gençlerin zekâ, maharet ve kabiliyet
leri tesbit olunmadan, fizikî ve zihnî yapıları öl
çülmeden tahditler ve barajlarla öğrenimi sınır
lamak ve sınırlandırmak hatalı olur. «Maddi ve 
mânevi varlığın gelişmesi» gelişi güzel usuller 
ile istikametlendirilemez. Böyle bir davranış fert 
için haksız bir tutum olur. 

Ortaöğretimin öğretmen, bina, gereç ve araç 
yönlerinden talebi karşılıyamaz durumda olduğu 
herkesin bildiği bir gerçektir. Buna rağmen öğ
renci ve velilere lise ve ortaokullar dana cazip 
gelmektedir. Bu okullara akını önlemek, Bakan
lığın koyduğu bara.j ve yasaklarla olamaz. Me
selenin mühim noktası, meslekî ve teknik öğre
tim okullarına aynı alâkanın gösterilmesi ve bu 
okulları da cazip hale getirebilmek için gerekli 
tedbirlerin, bir an önce alınmasıdır. Artık, bu
gün, tahsil de arz ve talep kaidesine uymakta
dır. Hayatta rağbet görmiyen, iş sahası dar olan 
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mesleklere heves gösterenler de a*, oluyor. Etra
fımızdaki gençlere sorduğumuz zaman, aldığımız 
cevaplar, istikbali parlak, geliri yüksek meslek
ler oluyor. 

Aşağıda sıralayacağımız tedbirler alındığı 
takdirde, meslekî ve teknik öğretim okullarına 
rağbetin aratacağı kanaatindeyiz. Meclek ve tek
nik okullarının programları ayarlanırken, öğ
rencilere, hayatta kendilerine lâzım olacak mes
lekî teorik ve pratik bilgi ve tecrübeyi kazandır
mak göz önünde tutulmalıdır. Teorik ve pratik 
yönleriyle arzu edilir tarzda yetiştirilen eleman, 
meslekinde ve piyasada aranır insan olacaktır. 

Maarifimiz istidatlı ve arzulu olanların yük
sek okullara gidebilmelerini daha müspet im
kânlara kavuşturmalıdır. 

Bir noktaya kısaca dokunmak isteriz : Tür
kiye'de meslek ve sanat okullarını sevimsiz gös
teren bir husus da, bu okullardan mezun olanla
ra yüksek okul ve üniversitelerin kapılarını ka
palı tutmaktadır. Öteden beri, Millî Eğitim Ba
kanlığı meseleleri, hep yetersiz ve günlük ihti
yaçlara göre ele almaktadır. Meslek ve sanat 
okullarından mezun olanlara yüksek tahsil hak
kı tanımamakla haksız ve lüzumsuz bir yolun 
tutulduğu yavaş, yavaş anlaşılmaya başlanmış
tır. Bir meslekte zorla adam tutulamaz. Mesele, 
o mesleki veya işi cazip hale getirebilmektir. 

Memleketimizde orta öğretime devam eden
lerin sayısı, teknik öğretime devam edenlerden 
çoktur. Bu yanlış bir sistemdir. Türkiye geri kal
mış bir memlekettir. Millet olarak, bu hale ta
hammülümüz yoktur. Sonra, jeopolitik yönden 
de memleketimiz süratle kalkınıp ilerlemek mec
buriyetindedir. Teknik kalkınma, teknik perso
nelle tahakkuk edeceği cihetle, bugünkü siste
min tamamen tersine dönmesi gerekmektedir. 
Kaliteli personel, meslek ve sanat erbabını yetiş
tirecek okullar, meslekî ve teknik okullardır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası iktisadi gelişme
ler, sağlam endüstrilere dayanmayan memleket
lerin yaşıyamıyacaklarmı herkese anlattı. Al
man mucizesi, Amerika'nın baş döndürücü inki
şafı, bizim de teknik alana doğru eğilmemize 
sebeboldu. Nihayet meslekî ve teknik öğretim 
müesseselerinin gerçek değerlerini idrak edebil
dik. Ayrıca, bugün bu mevzular da cemiyette 
itibar görmeye başladı. Bir taraftan endüstride 
farklı seviyelere cevap veren okullar açılarak, 
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öğretimde «kademeli süreklilik» prensibinin uy
gulanmasına geçildi, çırak kursları, akşam okul
ları, işçi yetiştirme merkezleri ve askerlik önce
si eğitim merkezleri kurulmaya başladı. Beri 
yandan, ilerliyen endüstrimiz de. artık eskisi gi
bi düşük kaliteli teknisyene itibar etmez oldu. 
Bu hal, okullara intikal etti ve programlar yeni
den ele alınıp öğrencileri daha bilgili yetiştire-
bilmenin çareleri arandı. Bu suretle meslekî ve 
teknik öğretim, iş hayatının ihtiyaçlarına ve 
dünya anlayışına uygun şekilde rasyonel bir dü
zen içinde tekâmül yoluna girmek çabasmday-
ken, şu son tedbirlerle karşı karşıya getirildi. 

Halbuki, Beş Yıllık Plânda da «Eğitim, aynı 
zamanda kalkınma çabasının gerçekleşmesi için 
gerekli nitelikte ve sayıda elemanların yetişti
rilmesinde de başlıca yoldur.» denilmektedir. 
Plâna ve realiteye rağmen ortaokul ve liselere 
alınacak öğrenciler bir seçime tabi tutuldukla
rı halde, meslekî ve teknik öğretim okullarına 
her cins öğrenci elini kolunu sallıya sallıya gire
bilmektedir. Sanki meslekî ve teknik okullar için 
moral ve fizikî kabiliyete lüzum yokmuş gibi; 

Memleketimizin topyekûn kalkınmasında bü
yük rolü olacak endüstriyel ve ticari kabiliyet
leri bu yeni sistemle yetişen gençler mi, yürüte
cekler?. 

Millî Eğitim camiası içerisinde mesul mevki
leri işgal edenler ve vazifeliler, işlerinin ağırlı
ğını ve ehemmiyetini iyice bilmelidirler. însan 
yetiştirmek sanatların en ülvisidir. Çeşitli Devlet 
hizmetlerini ellerine tevdi edeceğimiz gençleri 
yetiştirecek okullar bir yaz - boz tahtası haline 
getirilmemelidir. Bugün memleketimiz sıkıntı
lar ve sancılar içinde ise, bunun sebebi, en küçük 
işten en büyük işe kadar, teknik ihtisas sahibi
ne ve gerçek ilim adamına sahibolmamamızdan-
dır. Memleketimize zararı dokunanlar cahiller
den çok, yarı münevverlerdir. Meslekine ve mev
zuuna lâyık olmıyanlara, yetişmiyenlere iş ve 
imkân verilmemelidir. Milletçe hasretini çekti
ğimiz gerçek ilim ve ihtisas adamlarına kavuş
tuğumuz gün Türkiye feraha kavuşacaktır. 

Maarif taklitten kurtarılmalıdır. Asırlardır 
taşıma suyla değirmen döndürdük. Kendi bün
yemize uygun bir eğitim sisteminin içine girme
miz şarttır. Bunu başarırsak istikrara kavuşur 
ve yapacağımızı, nereye gideceğimizi kolaylıkla 
tâvin edebiliriz. 
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Değerli arkadaşlar; Maarifin meşen leri ov e 

halka halka, öyle iç içedir ki, hangi halkaya do
kunsanız, mutlaka diğer halkalar da hareket 
eder. Dâvanın azameti karşısında sözler dağıl
mış gibi görülürse de yine aynı noktaya gelip 
toplanır. 

Geçen günkü konuşmasında Sayın Bakan, 
ortaöğretime ait bâzı rakamlar verdi. O rakam
lara bakıp da hak vermemeye imkân yok. Orta
okul ve liselerimizin perişan hali hepimizi üz
mektedir. Ancak, lise ve ortaokulları koruyalım 
ve kurtaralım derken meslekî ve teknik öğretim 
okullarını karıştırmaya hakkımız olmamalıdır. 
İtirazımıza, Beş Yıllık Kalkınma Plânından şu 
cümle ile cevap verilmek istenebilir : 

«Ortaokul ve liselere gidemiyenler ise, mes
lekî ve teknik okullara yöneltilecektir.» Evet, 
plân böyle buyuruyor. Zaten bizim itirazımız, 
plânın tesbit ettiği esasa karşı değildir. Bilâkis, 
Bakanlık emrinin plâna da cephe alan zihniyeti
ne karşıdır, meslekî ve teknik öğretimi lâyık ol
duğu mevkie çıkarabilmek maksadiyle konmuş 
olan bu ibare depolama kayıt yapılsın diye zik-
red ilmemiştir. 

Aynı plânda «Erkek sanat enstitülerinde 
1961 - 1962 kayıt seviyesine ek olarak, en az 
1 300 yeni kayıt yapılacaktır. İmkânlardan da
ha. iyi yararlanabilirse, bu kayıt seviyesi arta
caktır.» denilmektedir. 

Plânda tesbit edilen asgari kayıt 1 300 dür. 
İmkân elverdiği takdirde bu sayı 1 500 e, niha
yet 2 000 e çıkarılabilir. Ama, Plândaki bu açık
lıktan istifade edip ilâve kayıt seviyesini 12 700 
e çıkarmak, plânlı, programlı zihniyete de aykı
rı olur. 

İşte biz, bu depolama zihniyetine karşıyız. 
Plâna göre düzenlemeye çalışılan müesseseler 
böyle zorlanmamalıdır. Erkek sanat enstitü
lerine 12 700 öğrenci kaydolunduğu takdirde, 
bu okullar ister istemez gayelerinden uzaklaş
mış olacaklardır. Teknik okulların cihazlan-
maları klâsik okullara nazaran daha da zordur. 
UNESCO yayınları ve bakanlığın hesaplarına 
göre, genel orta öğretimden, 5 - 10 defa daha 
pahalıya mal olan, teknik öğretim imkânsızlık
lar içinde idarci maslahata gidecek; diplomalı, 
fakat formasyonu kifayetsiz, iş gücü yetersiz, 
bu sebepten iş saikasında faydadan ziyade za
rar husule getirecek bir kadronun meydana 
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çıkmasına göz yummak zorunda karacaktır. 

Meselâ, istanbul'da bulunan 2.1 lise ve 45 
ortaokulun kontenjan fazlasını üç - beş tane 
meslek ve teknik okulu nasıl karşılıyacaktır? 
Mevcudu iki binin altında o>an »ecen yılki 
kadrosunu dahi, yeterince yetiştircmiycn bu 
okullar, yeni rejimin yaı'attığı keşmekeşin içe
risinden nasıl, çıkacaklardır? 

Uzun çalış/malar sonunda «Enstitülerin öğ
retim süresi üç yıla çıkarılmıştır. Haftalık ça
lışma 36 saat; ders yılı, tatiller hariç -56 hafta» 
diye hesapl'ar yapılmış, atelye çalışmalarının 
haftada 20 saatten az olmaması da tesbit edil
miştir. Yeni rejimin yaratacağı İzdiham kar
şısında şimdi durum ne olacaktır'? 

Zaten, uzun yıllardır çift öğretim yap
makta olan sanat okulları, izdihamın karşı
sında üçlü - dörtlü öğretimi1 başvurmak zorun
da kalacaklar. Sabahın çok erken saatlerinde 
öğretime başlamak zorunda kalan okullar, 
geceye kadar devam edecektir. Öğrencilerin 
okula geliş gidişleri, öğretmen 'azlığı meselesi 
ile, öğretmen ve idarecilerin durundan da üze
rinde düşünülecek meselelerdendir. 

Yeni rejimin tatbikiyle öğrenci günde ancak 
2,5 saat pratik öğrenim yapabilecektir. Bu ise, 
haftada 12,5 saat eder. Batı memleketlerindeki 
sanat okullarında günde 6 saatten haftada 30 
saat pratik yapılmaktadır. Ayrıca, bu ülke
lerde sanat okulları, ortaokullar üzerine 4 
yıl taıhsil vermektedir. Buralarda öğretmen, 
atelye ve lâboratuv'ar dâvaları da çoktan hal
ledilmiştir. Bizim okullarımızı da, Batıdaki 
benzerlerine yaklaştırabilmek için devamlı ça
lışmalar yapılmıştır. 

«Genel bilgi ve teorik meslek dersleri için, 
sınıf mevcudu 30 u geçmemelidir. Atelye ça
lışmalarının verimli ve etken olabilmesi için, 
mesleklerin çeşit ve öğretim şekilleri göz önün
de bulun durularak 8 - 15 öğrenciye bir atelye 
öğretmeni ayrılmalıdır temennisi; erkek sanat 
enstitülerinin gayelerini tahakkuk ettirebilme
leri için şart sayıldığı halde, bir öğretmen ba
şına 8 - 1 5 öğrenci sayısı, bizde 52 ye kadar 
yükselmektedir. Yeni sistemin tatbikinden 
sonra bu miktar yüzün üzerine çıkacaktır. 
Kaldı ki, sanat okullarındaki ınakina, tezgâh 
ve teçhizat da yeteı\ sayıda değildir, öğrenci 

pratiğini, ınakina ve tezgâh başında ealış'arak 
artırır. Memleketimizdeki sanat enstitülerine 
bir göz atacak olursak, bu okullarda halen 
800 torna tezgâhı bulunması lâzımken, ancak 
548, 1 050 marangoz tezgâhına ihtiyaç varken. 
538 presenin mcvcudolduğuım görürüz. Elek
trik ve motor atölyelerinin durumları d'aha 
d;\ acıdır. Elektrik lâboratu.varı bulunmıyan 
elektrik atölyeleri, motoru olmıyan motor atöl
yeleri ekseriyettedir. Normal, eğitim ve öğre
tim anlayışı ve Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
öngördüğü artırma karşivsında d"ahi, noksan
ları bulunan bu müesseseleri zorlamaktan ne 
elde edilecektir? 

Meslek öğretmeni yetiştiren Erkek Meslek 
Teknik öğretmen Okulu, bu yıl 98 mezun ver
miştir. Bu gençler de askere gitmiş veya maaş 
azlığı yüzünden meslekten ayrılmış olanların 
kadrolarını "ancak doldurabileceklerdir. 

Sayın senatörler; erkek sanat enstitülerine 
ait vermiş olduğumuz misallerle yetiniyoruz. 
Kız enstitüleri, ticaret okulları gibi diğer mes
lek ve teknik müesseselerinden de söz açmak 
suretiyle konuşmamızı uzatmak istemiyoruz. 
Şüphesiz, 'daha bir hayli misaller verilebilir. 

Günde üçlü, dörtlü öğretim yaıpan, okul bi
nasına sığdırılamryan öğrencilerin durumları
nı düşünelim. Zorla sevk edildikleri için, su
reta okula ıdevam edenler, kaçanlar, ders dinle-
miyenlere, atölyede çalışacak tezgâh, yol gös
terecek Öğretmen bulamıyaıılar... Bunların hepsi 
yarının Türkiye'sinin teknik sahada ümit bağ
ladığı gençlerdir. Onları bu perişan hale dü
şürmeye kimsenin hakkı olmamalı'dır. 

Kalifiye eleman yetiştirmek gayesiyle ku
rulan sanat enstitülerinde bu şartlar altında 
ancak çırak yetiştirilebilir. 

Bir de, bu okulların gayelerini tesbit eden, 
yine aynı Bakanlığnı elemanları tarafından 
hazırlanmış olan inoelemıelerdenhir pasaj oku
yalım. 

«7 nci Millî Eğitim Şûrası Komite raporları 
sayfa 31 - 23, 'konu 1 - İÜ* 

Konu 1 - Amaçlar. 
Erkek teknik öğretimin amaçları şunlardır: 
a) «Millî Eğitim temel ilkeleri» ne uy

gun olarak gençleri ve yetişkinleri memleketi
mizin ekonomik ve endüstriyel bakımdan geliş-
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meşini sağlıyacak alanlarda ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerine güre, birer meslek sahibi ve iyi 
birer üretmen olarak yetiştirmek; 

b)' Çeşitli kademelerdeki teknik elemanla
rın meslekî bilgi ve beeeriklerini geliştirmek; 

c) Memleketin teknik alanda duyduğu ih
san gücü ihtiyacını yeteri 'kadar bilgili, yapıcı, 
yaratıcı eleman yetiştirilmek suretiyle karşıla
mak ; 

e) Türlü 'meslekleri toplum içinde lâyık 
oldukları ilgi ve itibara kavuşmasını sağlamak. 

Konu X - Erkek sanat enstitüleri : 
Tarif '. Erkek sanat enstitüleri, ortaokula 

dayalı meslek okullarıdır. 
Amaçları : 
Erkek sanat enstitülerinin amaçları şunlar

dır : 
a) Yapıcı ve yaratıcı bir muhakeme yete

neklisine salıip, müteşebbis, işini ve meslekini 
seven ve bununla iftihar edip "iş ahlâkını be-
niınsiyen, mesleki ile ilgili makina, alet ve 
malzemeleri iyi kullanarak iş yapabilme bilgi 
ve beeeriklerini kazanmıış, insan münasebetle
rine ve iş idaresine vâkıf, görür ve sorumluluk 
duygusu gelişmiş elemanlar yetiştirmek; 

b) ıBıı elemanları, endüstri, bayındırlık 
ve diğer iş alanlarının ihtiyacı olan çeşitli sa
nat dallarında beeerikler istiyen işlere kolay
lıkla uyabilecek hale 'getirmek; 

e)' Ayrıca bu okullara devam eden üstün 
kabiliyetli gençleri branşları ile ilgili yüksek 
öğrenime hazırlamak. 

Bu güzel tavsiye karşısında, alman tedbir
ler karşılaştırıldığı zaman, sözle hareket, dü
şünce ile tatbik arasındaki acı tezat meydana 
çıkmaktadır. 

Aynı eserden ikinci bir kısım okuyacağım : 
Sayfa. 24, madde 12 : «Bayındırlık, endüstri 
ve iş hayatımızın hangi meslekler için ne mik
tar ve kalitede teknik elemana ihtiyacı olduğu 
terfbit edilmeden, her ha-n/gi bir alandaki ger
çek ihtiyaçların etütleri Devlet Plânlama Da
iresi tarafımdan yapılmadan, bugünkü tip ens
titülerin adedi eri çoğaltılmamalıdır.» 

Şu, çok haklı temenni karşısında, Bakanlık 
acaba ne gibi hazırlıklar yapmıştır? 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın konuş
masını dikkatle dinliyeceğiz. Birbirlerini taki-
beden tamimler ve gazetelere akseden resmî be

yanlardan sonra, memlekette uyanan huzursuz
luğu giderici ve ferahlık verici izahlarda bu
lunmalarını temenni ederiz. 

Maksadımız, hayati bir davanın üzerine ışık 
tutmaktır. Yarınımızın teminatı olacak olan 
gençlerimizi yetiştirmek için, yapılan müspet 
çalışmaları da alkışlamak, gördüğümüz aksak
lıkları söylememiz kadar -vazifemizdir. Müza
kerelerin başarılı olması dileği ile konuşmamı-
za son verirken, hepinizi hürmetle selâmlarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Demir, Irayurun. 

Y. T. p. <iiu:rr ADINA MEHMET ALI 
DEMİR (Tunceli) — Muhterem Başkan Muh
terem senatörler; maarif ordusunun muhtelif 
kademelerinde tam 24 yıl bilfiil hizmet görmüş 
ve özellikle bu hizmet süresinin 22 yılını Mes
lekî Teknik Öğretim Teşkilâtında geçirmiş nâçiz 
bir arkadaşınız bulunmak]iğim sd'atiyle, genel 
görüşmeye mesnedolan sorumuz hakkındaki Y. 
T. Partisinin. Senato (irupunnn görüşlerini ar/ 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Mensubu bulunduğum grup adına hepinizi 
hürmetle, muhabbetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, genel görüşme konusu 
olarak: huzurlarınıza getirilen proplcm, Millî 
Eğitim Bakanlığındaki bâzı muhterem zevatın 
düşündüğü ve zannettiği gibi, birkaç top kâğıt, 
bir, iki şişe mürekkep sarfı ile birkaç memu
run, bir, iki gün. çalıştırılması sonucu, seri hal
de meydana getirilen, acele, kaydı ile valiliklere 
ulaştırılan tamimleri göndermek kadar basit bir 
iş değildir. 

teinden çıkılmaz bir hale getirilen, çözüm 
formülünün bulunması şu anda Senatör arkadaş
larımızın sağ duyularına terk olunan bu prob
lem, topyekûn Türk maarifine ve özellikle mes
lekî teknik öğretime şimdiye kadar vurulan dar
belerin en. insafsızcasıdır, en büyüğüdür ve en 
bilgisizcesidir. 

Bunun bir hakikat olduğunu, yirmi günlük 
dinlenme tatillerini "Hükümet merkezi dışında 
geçiren, sayın, senatörlerin bizzat müşahede et
tiklerine kaaniiz. 

Şu günlerde Türk basınına, kıymetli kalcın 
iTbabına konu olan, öğrenciyi, veliyi, idareciyi, 
öğretmeni düşündüren, ecel terleri döktüren, ilk 
ve orta dereceli okulları bitirenlerin yeni okul 
lara kavı t vo kabul işleridir. 
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Her il, ilçe ve nahiye merkezinde ve köyler

de aynı soru, aynı problem ve aynı ıstırap.,. 
İlmî cephesi sıfır ve bir etüt mahsulü olmı-

yan tamimleri göndermek marifet olmadığı gi
bi, bugün için geçer akça da değildir. Bu ted
birler, yalnız umumi efkârın kafasını bulandır
mak maksadına matuf olabilir ki, bundan da 
memleket maarifinin tahribinden başka bir so
nuç elde edilemez. 

Şu noktayı önemle kaydedelim; Millî Eğitim 
Bakanlığı gönderdiği tamimlerin Türk maarifin
de yapacağı tahribatı göz önüne alarak, memle
ket çapındaki menfi akislerini duymak, görmek 
ve yol yakın iken muhtemel bir badirenin önü-
>ıü almak mecburiyetindedir. 

Mesele çok basit, fakat bir o kadar da önem
lidir. Evet, bu memlekette okul ve öğretim üyesi 
kifayetsizliği, öğrenci sayısı fazlalığı vardır. Bu 
durum ortaya yeni bir problem çıkarmıştır. 
Fakat çözümü ne öğretim hürriyetini zedeleyi
ci, sözde kabiliyet testlerinin tatbiki ve ne de 
ortaokullara girme hakkını, kazanamıyan öğren
cilerin meslekî teknik okullara depo edilmesi 
problemi, işin çözüm yolu değildir. (Hiçbir şey 
bilmez) olarak kabul ettiğimiz vatandaşın sağ
duyusu, bütün gerçekleri bizlerden daha iyi bil
emekte, ve daha iyi kavramaktadır. 

Y. T. Partisinin Senato (trupu olarak, Ba
kanlığın esaslı bir araştırana, mesnetli bir etüt 
ve çalışma yapmaksızın her gün ayrı bir tamim
le idarecinin, öğretmenin, velinin ve öğrencinin 
huzuruna çıkmasını, onlarda huzursuzluk yarat
masını asla tasvibetmiyoruz. 

Hâli ve istikbaliyle topyekûn milleti ve mem
leketi ilgilendiren böylesine mühim bir dâvanın 
halli sadece hissi hazırlanmış şu veya bu şekilde
ki tamimleri o mümkün olabilecek midir? 

Sayın Bakan böyle yanlış bir yolu tutacak
larına, hissî hareket edenlerin fikirlerine ram 
^olacaklarına, bu hayatî dâvayı oldu bittiye ge
tireceklerine, uzun yıllar meslekiyle haşir neşir 
olmuş, maarifin muhtelif kademelerinde ömür 
tüketmiş, işin inceliklerine inmiş, ihtisas yapmış, 

Mgün Vekâlet bünyesinde, mesuliyet deruhte 
eden kimselerden müteşekkil bir komisyon kur
durarak proplomlori onlara çÖzdürseydi; kanun
ların, yönetmenliklerin, müesseselere tanıdığı 
hakları ihlâl ve çiynemeseydiler daha isabetli 
bir iş yapamazlar mıydı acaba? 
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Sayın Bakan kürsüye gelecekler, bu komis

yon kuruldu diyecekler. Fakat, ne demektir, 
muhterem arkadaşlar, «Hükmünü veren hâkim 
misali» önceden tamimleri gönderip, arkasından 
toplantı yaparak muallâkta kalan kararları al
mak bir kıymet ifade etmez. 

Mulh'terem arkadaşlar, Balkanllılkça devamı
nın hâlâ ıhazırlaıiımakta, v&lilükllere gönderdi 
inekte olduğunu tahmin ettiğimiz tamimlerden, 
her birinden birkaç satırını birlikte gözden geçi
relim. «Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördü
ğü sayı ve vasıfta, insan gücünü hazırlamak 
amacı ile, eğitim kurumlarımızın öğrenci kapa
sitelerini plân esaslarına göre değiştirmesi 
gerekmektedir» denilmekte ve devamla «yurdu
muzda ilk defa bu yıldan itibaren her çeşit orta 
öğretim okullarımıza öğrenciler istidat ve ka
biliyetlerine göre yönetilecektir. Bu maksat
la yapılacak tast imtihanlarının sonuçları de-
ğiştirilmiyecektir» bildiriliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu tamimi hazırlıyaniar 
ve tamime imza koyanlar bilmelidirler ki, ço
cuğu mesleke göre yönetme testlerinde, testi 
ioadeden memleketler dahi tatbikinde başarı 
sağlamış değillerdir. 

Hâl böyle olunca, Bakanlığın dokuz vilâyet
te yapacağı testi, değişmez hükümlere bağlan
ması; dokuz vilâyetin okul çağındaki çocukları
nı başlangıcı ve bitimi ıbilinmiyeıı bir girdabın 
derinliklerine daldırmış olacaklardır. Bu hareket 
öğrencinin öğretim hürriyetini zedelemek de
ğil midir? Sayın Bakan böyle bir kararı Ana
yasamızın hangi maddesine dayanarak almış
lardır6? Bu kürsüden açıklıya bilirler mi? Yapı
lan testler, veliye çocuğunun kabiliyetini gös
termesi, meslekini seçmesi bakımından belki 
bir rehberlik olabilir. Aksini kesin hükümlere 
bağlamak hatalıdır. Ayrıca bu dokuz vilâyetti* 
tatbiki düşünülen usul, ne kadar hatalı isabet
siz ise, diğer vilâyetlerde tatbiki düşünülen sis
tem o kadar isabetsiz, hatalı ve sakattır. 

Muhterem arkadaşlar, 31 . 7 . 1963 tarih 
ve 12967 sayılı Genelgeye dikkat buyurunuz. 
«ilkokul mezunlarının üst okullara dağıtılması» 
başlığı altındaki bölümün birinci maddesinde 
aynen şöyle denmektedir, «öğrencinin gireceği 
ıher ortaokul, birinci devresi bir ünite olarak 
kabul edilecektir» yerinde maddenin devamın
da bâzı aksaklıklar olmakla beraber buna bir 
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diyeceğimiz yok, yalnız aynı 'tamimin ikinci 
maddesinde «Her üniteye baş vuracak öğrenci
lerin hangi bölgedeki ilkokullardan geleceği 
ayrıca tesbit olunacaktır» genelgenin bu mad
desinin vilâyetlerdeki tatbik şeklini bizzat ya
kından müşahade eden ibir arkadaşınız olarak 
bir cümle ile bilgilerinize arz etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. Kenar " semtlerindeki 
mevcut okullardan mezun öğrencilerin, komite 
kararlarmca meslekî teknik okullara girmeleri 
zorlanmakta; diğer semtlerdeki okullardan me
zun öğrenciler de malûm okullara... 

Bunun kadar sakat, bunun kadar antidemok
ratik ıbir genelge ıasla düşünülemez. Bu genel
ge ister istemez bizlere bir an için Roma Tari
hindeki patriyüslerin pleplere, Atina ve İspar
ta tarihlerinde aristokratların kölelere tanıdığı 
hakları hatırlatmaktadır. Hukuk Devletiyiz 
diye yapılan iddianın, insan hakları beyanname
lerine konan imzanın hakkı bu mudur? 

Dahası var muhterem arkadaşlar, çok acele 
kaydiyle valiliklere 31 . 7 . 1963 tarih ve 
510/12967 sa.yıh Genelgeye ek olarak gönderilen, 
bugünün sayın Hükümet Başkanının yerinde 
ve isabetli görüş ve direktifleriyle, 25 . 9 . 1941 
tarih ve 2287 sayılı Kanunla kurulan Meslekî 
Teknik Öğretim Müsteşarlığının varlığım ta
mamen inkâr ve zedeleyici mahiyette olan yeni 
müsteşarın imzaları ile gönderilen 13 . 8 . 1963 
tarih ve 510/14049 sayılı Genelgedeki şu cüm
leye dikkatlerinizi çekmek isteriz gönül arzu 
ederdi ki, bunu Teknik öğretim Müsteşarı izah 
etsin, «meslekî teknik okulların ikinci devre
lerine girmek istiyen öğrencilerin hepsi kabul 
edilecektir. Diğer taraftan, ortaokulun birinci 
ve ikinci devrelerine alınacak öğrencilerin mik
tarı 1961 - 1962 öğretim yılındaki kayıt sayı
sını geçmiyecektir. Geçtiği takdirde diploma 
derecelerine göre önce pekiyiier, sonra iyiler 
alınacak, her hangi bir derecede kontenjan dol
duğu takdirde, o derecenin öğrencileri Türkçe, 
Matematik derslerinden giriş imtihanına, tâbi 
tutulacaklar, kontenjan dışında kalanların cüm
lesi, meslekî teknik okullara kabul edilecektir.» 

Bu sakat düşünce karşısında, Sayın Bakan 
şu soruyu lütfen cevaplandırırlar mı? 

Plân yalnız orta öğretimdeki öğrenci sayısı
nı dondurmuş, meslekî teknik öğretim için de 
böyle bir kayıt mevcut mudur? Var ise zorlama 
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neden tek taraflı yapılmaktadır? YToksa biri
nin imkânları müsait; diğeri, ıbu imkânlardan 
mahrum mudur? 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakan
lığının bütün mensupları şu gerçeği iyi bilmeli
dirler ki, liselere, ortaokullara kabul edilmiyen 
öğrencilerin, teknik öğretim okullarına doldu
rulmasına çalışılması sakat 'bir düşüncedir. Mes
lekî teknik okulları ne Toprak Ofisinin anbarı, 
ne de kar kuyusudur. 

Meslekî teknik okullarındaki tedris durumu
nu bilmiyenler, tedbir olarak gülünç olduğu 
kadar, tatbiki de mümkün olmıyan üçlü, dört
lü tedrisat yapmayı tavsiye edeceklerine; pren
siplere sadakat gösterenlerin fikirlerine saygı 
gösterirlerse, bu millete, memlekete en büyük 
hizmeti yapacaklarına emin olabilirler. 

Meslekî teknik okullar, beş on kutu tebeşir, 
birkaç karatahta, bir iki harita, bir o kadar da 
deney aletleri ve bu kürsüden zaman zaman ten-
kid konusu olan bir mühür ve bir müdürle açılan 
ve tedrisat yapan okullardan biri değildir, ar
kadaşlar. 

Bu kararı verenler, meslekî teknik okulların
daki atelye, avadanlık, makina durumlarının, ih
tiyaca cevap veri]) vermiyeceği durumunu düşün
memişler inidir? Onların düşünüşlerine göre, ye
teri kadar makina avadanlık mevcudolup olma
dığı bir kıymet ifade etmemektedir. 

!$u hususu bilmiyenlere, bilvesile hatırlatmak 
isteriz. Meslekî teknik okullarında, her öğretim 
başına, okul müdürünün başkanlığında, atelye 
şef ve öğretmenlerinin iştirakiyle bir komisyon 
kurulur. Vazifesi, o yıl okulun imkânları nisbe-
tinde alınması icabeden öğrenci kadrosunu tes
bit etmektir. Müracaat edenlerin miktarı kadro
nun üstünde olduğu vakit, öğrenciler eleme im
tihanına tabi tutulurlar. Çünkü, meslekî teknik 
okullarda, normal kontenjanın fevkinde öğrenci 
barınması imkânsızdır. 

Bu hakikatler muvacehesinde, bugün dahi 
normal öğretimden mahrum meslekî teknik okul
larımızda bir frezenin, tornanın, matkabın, tez
gâhın başında 10 - 15 öğrenci; bir mengenenin, 
ocağın başında 3 - 4 öğrenci çalıştırılırken; ma
kina ve avadanlık miktarı artırılmadan Öğrenci 
sayısı dört - beş misline çıkarılırsa, bu okullar 
kuruluş gayelerinden çok uzakta kalmazlar mı? 

Ortaokul ve liselerin kapısından geri dönen, 
çocuğu elindi» velilere teknik okulların kapılarını 
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göstermek o öğrencilerde aşağılık duygusu yarat
maz mı? Gayemiz gençliğe şahsiyet kazandırmak 
mı, yoksa Maarif Vekaleti olarak aşağılık komp
leksini aşılamak mıdır) Sayın Bakan bunu bura
da ne şekilde izah buyuracaklardır? 

Öğrenci sayısının artısı karşısında, okulların 
atölyelerinde her an vukubulması muhtemel ka
zaların mesulleri kimler olacaktır? Bunun tes-
biti ve tu tanakla ra tescili lâzımdır. Adalet huzu
runa okul müdürü, atölye öğretmeni değil, ted
birlerini düşünmeden emri verenlerin ve tamim
lere imza koyanların çıkması lâzımdır, arkadaş
lar. 

Ayrıca, liseye devam eden bir (iğrencinin, 
veli hariç, Hükümete yıllık masrafı bin lira ise, 
bu rakam teknik okullarda boş - on bin liradır. 
Başarısız öğrencilerin bu okullara, kaydırılması, 
bunlardan belgeli du ruma düşecekler hariç bun
lar ın yüzde yetmişbeşinin iki yılda bir sınıf geç
tikleri düşünülürse, bütçenin ve beş yıllık plânın 
halini sizler tasavvur ediniz. 

Muhterem arkadaşlar, sonuç olarak diyebiliriz 
ki, plânlı, programlı bir devreye girdiğimiz bir 
zamanda, teknik çalışmalarda dünya standartla
r ına uymak, meslekinde kuvvetli elemanlar yetiş
t i rmek mecburiyetindeyiz. Bu yol, ancak bizleri 
iktisadi esaretten kurtarabi l i r . Birinci ve İkinci 
Dünya harbi eri gösi ermiştir ki, teknik müessese 
lere ve sağlam, bir endüstriye dayanmıyan mil
letlin.' destekle yaşamaktadır lar . Evet, muhterem 
senatörler, İkinci Dünya Harbinin bit iminde bu 
hakikatleri yakından izliyen devrin Devlet Reisi, 
şimdinin Hükümet Başkanı Sayın İnönü, meslekî 
teknik öğretim müesseselerinin üzerine bütün 
varlığıyla eğilmiş ve bu müesseselerin yurt sat
hında gelişmesinde on kuvvetli hamî olmuştur. 
Uzun yıllar bu teknik yuvalar ında vazife gören
lerden bir i olarak, o zamanın Devlet Reisi bu
günün Hükümet Başkanı olan Sayın İnönü 'nün, 
mesleki teknik öğretimin bünyesindeki müessese
lerin yur t sathında en kısa zamanda gidişmesin
de hizmetlerini minnetle, şükranla bu kürsüden 
ifade etmeyi de vicdani bir borç bilirim. 

O gün, bugünkü gibi, öğrenci kadroları öğre
tim gücünün üstüne çıkarılmadan verimin yük
seltilmeline çalışılmış! ir. Bu okullar, voliyi ve iş
verenleri memnun edecek şeklinde mezunlar ver
meye başlamıştır. Bir etüt ve tecrübeye istina-
d'otnıiyon bugünkü tedbirler ise öğrenciyi, veliyi, 
idareciyi, y ıpratmak, okul ile voli arasında hu

zursuzluk yaratmak, meslekî okulların halk na
zarında i t ibarlarını düşürmek, işverenlerin me
zunlara olan güvenlerini sarsmak, gayrimcmımn 
menfi bir zümrenin cemiyet içerisinde türemesi
ni sağlamak olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar ; görülüyor ki, sorum
lu kimseler basına «dişarda öğrenci kalmamıştır» 
diye beyanat verebilmeleri için, neleri feda et
mektedirler? Gaye o olmalıdır ki, mevcut sistemi 
dejenere etmeden en iyi şekilde bir tatbik yolu 
bulunmalıdır . Ar t ık hissi düşüncelerden kaçmak, 
ihtisas sahibi kimselerin fikirlerine hürmet et
mek şart t ır . 

Asrımızda, ileri memleketlerin hemen hepsi, 
teknik öğretim müesseselerini müsta'kil b i r Ba
kanlığın bünyesinde toplarken, bizde bu müesse
selere hor nedense bir müsteşarlığı fazla görenle
rin mevcudiyeti elbette dikkatimizi çeleniektedir. 
Bu önemli noktanın sebep ve hikmetlerini dik
katlerinize arz etmek H e r i m . 

Muhterem arkadaşlar; son olarak, bütçe mü
zakereleri sırasında, partimiz Senato Grupu adı
na konuşurken, belirttiğim bir hususa bir kere 
•daha temas etmek isterim. 

Dün okluğu gibi, bugün de Millî Eği t im Ba
kanlığının bâzı kademelerine o tur tu lan kimseler
de hizmet değil, dostluk ve mağduriyet ; bilgi de
ğil, mense; tecrübe değil, tesir; yakınlık ve bağ
lılık aranır , mesle'kto esas olan ihtisas, öğretmen
lik bir tarafa itilir, altı ayda bir bakan, birkaç 
ayda bir müsteşar ve umum müdürler değiştiri
lirse; her gelen zat, maarif politikasını kendi dü
şünüş ve görüşlerine göre idare ederse, maarif 
dâvamız işte böyle içinden çıkılmaz bir hal alır 
ve genel görüşme konusu olur. 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına, 
bir kere daha irfan ordusunun bü tün mensupla
rını hürmetle selâmlarken, 196.°> - 1964 öğretim 
yılının Türk Milletine hayırlı, uğur lu olmasını 
candan temenni ederiz. Tanrı Türk Maarifini 
düşmüş olduğu badireden, hislerine mağlnbolan 
kimselerden korusun. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

B A Ş K A N ( \ ir. P . Grupu adına Sayın 
Hazei'. 

(.'. II'. P . G.UUPU A D I N A M E H M E T HA
ZMI t (Kars) — Muhterem arkadaşlar ; çok 
önemli, derin, şümullü ve o nisbette de hayati 
ob.Mi bir konuda bir genel görüşmenin açılma
sını, grııpumuz, memleket realitelerine ve de-
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mokratik icaplara da uygun bulmaktadır. Yal
nız:, mevzuun teferruatına girmeden, bir sistem 
değişikliğinde, ister istemez, konunun iki ucu
nu savunacaklar olacaktır. Yeni bir sistemi tat
bik etmek üzere bulunduğumuz bir sırada, tat
bikattan henüz netice alınmadan, peşin hüküm
lü bâzı ifade ve ithamları objektif esaslara, 
hasbî tetkik usullerine uygun bulmadığımızı da 
kaydetmeyi faydalı ve lüzumlu görmekteyiz. 

Elbette, bir sistem değişikliği, bâzı şahsi mü-
şahadelere ve arzulara uygun okunabilir. Fa
kat, bugün gündeme geçmeden evvel, Sayın İh
san Sabri Çağlayangil arkadaşımın temas et
tiği bir hususu da hatırlatarak, ithamları, umu
mi ve yıkıcı bir esasa götürmenin ne parlömaıı-
ter rejime ve ne de memlekete bir hayrı yoktur. 
Sistemleri, noktai nazarları tetkik ve tahlil et
tikten sonra, tenkit etmek mümkündür. Fakat 
kendi maksadına, şahsi arzusuna uygun gör
mediği bir noktai nazarı esms alarak, bir vekâ
let teşkilâtını ve onun mensuplarını itham et
meyi bir maarif mensubu olan Mehmet Ali De
mir arkadaşımız, her halde haklı bir metodola-
rak bundan sonra tatbik etmez ve meslektaşla
rını itham etmekte biraz daha insaflı olur, im
sak eder ve biraz daha dikkatli davranır. 

Arkadaşlar; Ibu sistem değişikliği, hatırlarsı
nız, bir taklit ve bir özetinin mahsulü değil, 
bir zaruretin ifadesidir. Geçen yıl, üniversiteye 
giremiyen lise mezunlarının yürüyüşleri karşı
sında, burada yine bir takım konuşmalar olmuş 
ve bu baraj haddinin, lise ile üniversite arasında
ki bu baraj haddinin, birden bite tatbik edilme
sinden daha evvel, bir temayül halinde, geıi ka
demelerde de başlaması hususu Yüksek Heyeti
nizde müzakere konusu olmuştu. Sadece bu nok
talardan hareket edildiği takdirde de, bir sistem 
değişikliğinin zarureti kabul edilir. Bu sistem 
değişikliği, arz ettiğim gibi, şahsi maksatlara, 
Vekilin şahsi takdirlerine veya müsteşarın arzu
suna göre yapılmış da değildir. Bir vekâlet bün
yesindeki sistem değişikliklerinin ne gibi muame
lelerden, heyetlerden geçtiğini, ve ne gibi tedbir
lere bağlandığını da herkes bilir. Bunu Sayın Ma
arif mensubu arkadaşımın da bilmesi lâzmıgelir. 

Bugün Türkiye'de, öğretmen azlığı, okul ye
tersizliği, araç noksanlığı A-O kifayetsiz talebe 
mevzuu hepimizin müşterek şikâyetimiz halinde
dir. Bunların hepsine toptan, bir kalemde çare 
bulmanın da. mümkün olmadığı g'ene sabit olmuş 
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hakikatlerdendir. Sistem değişikliğine belki bu 
şikâyetleri azaltır ve kaliteli bir öğretim imkânı
nı hazırlar diye girişilmiştir. Grııpumuz sistemin 
değişikliğini bu esasta mütalâa etmekte ve bu nok
tada da tasvibeylemektcdir. Tatbikatta görülecek 
noksanların bu ana hedef istikametinde tashih 
olunacağını, tekemmül edileceğini de yakın bir 
ihtimal olarak kabul ediyoruz. 

Plânın tatbikatında ve plânın Yüksek Heyeti
nizde konuşulması sırasında, «okuma sistemimiz
de bir ıslahat yapılmasının mevzuubahsolduğu» 
konuşulmuş, karara bağlanmıştı. Gene bu nokta
da bir hususu kaydetmek isteriz. Grupumuz, bu 
alman tedbirleri Anayasanın maksadına, ruhuna 
ve şu veya bu maddesine aykırı bulmamaktadır. 
Gene bir talebenin, imtihan sistemi içinde, muay
yen kademedeki, muayyen derecedeki bir okula 
alınmaması keyfiyetini ferdin gelişmesi esasına 
aykırı bulmadığımız gibi, bunun Anayasaya da 
aykırılığını kabul etmiyoruz. 

CAHİT OKURER (îzmir) — Ned<m?. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Dünya 

kuruldu kurulalı, imtihan sistemleri tatbik edil
miştir. Bugüne kadar tatbik olunan sistem de bun
dan ibarettir. Bir lise mezunu liseyi bitirdikten 
sonra, nasıl üniversitenin kapısından geri gönde
rilebiliyor, nasıl imtihanda muvaffak olmıyanla-
ra başka yollar gösteriliyor ise-, aynı sistemin 
daha geniş kademelerde tatbik edilmesi hususu
nun da Anayasaya aykırılığı bahis konusu ola
maz. Bu sistem değişikliği, yıllardan beri mevzuu-
bahsedilen, her bütçe konuşmalarında sayın ar
kadaşlarımız tarafından şikâyet konusu olan bir 
mesele idi. Millî Eğitim Bakanlığı kendi teşkilâ
tı içinde yetkili organlarını ve yetkili kişilerini 
çalıştırarak neticede böyle bir karan vermiştir. 
Bu cesur hareketinden dolayı, gerek Bakan ve ge
rekse Bakanlık teşkilâtı ayrıca tebrike şayandır. 

Demin, arkadaşımızın burada bahis konusu 
ettiği tamim meselesi yanlış tatbik edilmiş olabi
lir. Burada kendisinin teferruata ait bir noktayı 
esas alarak, maksat ve hedeften ayrılmasını biz 
haklı bir sebebolarak görmüyoruz. Fakat, 1963 -
1964 ders yılı bu sistemin ilk tatbikat yılı olaca
ğı için, belki bâzı şikâyetlere yol açacaktır. Yine 
bâzı okullar henüz bu esasa göre hazırlıklarını ta
mamlamamış oldukları için de bâzı şikâyetler ola
caktır. Fakat, hedef iyi seçilmiş ve karar isabetli 
alınmıştır. Onun için bunun memleket realitelerine 
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ve millî ihtiyaçlara uysun olduğunu kabul eder- [ 
kon, Yüksek Heyetinizce de tasvip görmesi lâzım-
geldiğine de inanıyoruz. 

Biniz evYol Sayın İskender (Vııap Kge'nitı 
konuşmaları sırasında, temas (diniş oldukları ve 
bâzı t e tk ika ta müstenidolan noktai nazar lar va-
ridolabilir. Faka t , bunlardan İmam - Hali)) okul
la rmıu dondurulması mevzuu gibi, kolayca pole
miğe »'ötürülebden meseleleri ciddî ve sade bir 
esas içinde mütalâa ederken, Hükümetin aldığı 
karar lar ın asla bu okulları kapatmak, bu okul
ları dondurmak mahiyetinde olmadığını da yine 
yetkili Bakanın açık ifadeleriyle kabul etmek lâ
zımdır. Bunun hilâfına yapılan her itham, her 
iddia .sadece şahsî maksat güden i thamlardan ola
bilir. Millî Eğitim Bakanl ığının .-büyük bir ham
le yaparak, yıl lardan beri üniversitelerimizden 
•hâzıtarmın ısrarla istedikleri bir noktai nazarı 
tahakkuk et t i rmek için aldığı bu tedbiri, yurdun 
istikbâli bakımından; gerek teknik sakada olsun 
gerekse, umumi kül tür sahasında olsun, gençleri
mizin yetişmesi için hayırlı bir adım olacağına 
inanarak fasvibediyoruz. Yüksek Heyetinizden, 
teferruata girmeye lüzum görmeden, bir esas 
dâhilinde atı'lmış olan bu adımın desteklenmesini 
ve bunun hedefine ulaşabilmesi için de yardım
larınızı istirham eder; Millî Eğitim camiasına 
bu tedbiri tahakkuk ettirecek yeni yeni tedbirler 
ve çalışmalarda bulunması hususunda da ayrıca 
başarılar dileği ile huzurun uzdan ayrı l ıyorum. 
(• Al kışlar) 

B A Ş K A N — Sayın Akpolat. 
İHISAN A K P O L A T (Muş) — Muhterem ar

kadaşlar, muhterem Bakanlık erkânı ; 1963-1964 
öğretim yılında orta dereceli okullara alınacak 
öğrenciler hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
ittihaz olunan karar •muvacehesinde verdiğimiz 
genel görüşme önergesi Yüksek Senatonun tas
vibine mazhar olduğu için teşekkürlerimizi arz 
ederiz. 

Millî Eğitim dâvasının halli hususunda atı
lan her müspet adını cihetteki içimi ferahlat ir, 
ileriye emniyetle bakmamızı sağlar. Ancak, atı
lan her adımın sağlam, sık sık değişmiyen müs
takar bir zemin üzerinde olması da şart t ı r . Bu 
dâvada alınmış palyatif tedbirlerin acı meyve
leri or tadadır . Her ne kadar, 5 Yıllık Plânda 
1961-1962 öğrenci sayısı ki, 387 bin ortaokul, 
96 bin lise olmak üzere ceman 483 bin öğrenci 
dondurulmuş ise de; gerekli tertibat ve hazırlık

ların ikmâl edilmemiş olması, plânın, bu noksan
lıklarla tatbikine imkân bahsedemez. Mvvolâ, 
teknik öğretim hazırlıklı -mıdır? Öğretmen ade
di, dersane, atölye, lâbornt ııvar, bilhassa okul 
adedi maksadın falıaddüsüne imkân verecek du
rumda mıdır? 

Test usulüne ^inr imtihan yapılmaktadır . 
İliç olmazsa bir yıl önce öğrencilerin meleke 
kosbotmelerine fırsat vermek lâzımdır. Bir tek 
test imtihaniyle öğrencilerin kendilerini tâyin 
etmenin mümkün olamıyacağı kanaatindeyim. 

'Saniyen, birçok vilâyetlerimizde matematik 
ve t ürkçeden imtihan yapılmaktadır . B u da oku
la kabul hususunda yeler bir başarı sayılamaz. 
Zira T ürk iye'di1 mütecanis bir eğitini yoktur. 
Öğretmen durumumuz malûmdur. Matematik 
veya türkçe derslerini öğretmen olmıyan memur 
arkadaşlarımızın verdiği de bir vakıadır. 

O halde, bir fırsat eşitsizliği ve adaletsizlik 
doğmaktadır. Yukarıda arz edilen durum mu
vacehesinde, öğrenciler Anadolu 'ya kaymakta
dırlar. Öğretmenden mahrum okulların tercihi 
yoluna gidiliyor. Orta okullara önce pek iyi, 
sonra iyi, sonra da orta dereceliler alınıyor. 
Kabiliyet bahis mevzuu ise, hepsinin imtihanla 
alınmaları gerekir. Derecenin, kendi tecrübeleri
mize istinaden -söylüyoruz, ileriki başarı husu
sunda hiçbir rolü olmadığına şahit olmuşuzdur. 
İlkokulda fevkalâde kabiliyetli olup da, pekiyi 
derecelerle mezun olan öğrencilerin çoğunun or
ta birinci sınıfta kaldıklarına şahit olduk. Veli
leri geldiler «nasıl ulur» dediler, «(/ocuklarımı/. 
hep ilkokulda pekiyi derece ile mezun oldu..» 
Oraya intibakları kolay değildi. Öğretmen du
rumu, okul durumu, çevrenin durumu, ailenin 
yetiştirmesi, hattâ ve hattâ çocukların muhtelif 
yaşlarda, muhtelif kabiliyet göstermeleri de ay
rıca birer faktördür ve bunların da mütalâa edil
meleri gerekir. 

.Sanat okulu bulunnııyan vilâyet ve kazalar
da, ortaokul ve liseleri1 devam imkânı bula-mı-
yan öğrenciler ne yapacaklar? 

.Saniyen, özel okullara da bir kayıt konulma
mış, buraya parası olan veliler çocuklarını imti
hansız olarak öğrenci verebilecekler, parası olan
lar okuyacak; parası olmıyanbır ise imtihan ve 
t esi dolayısiyle okuyamıyaeaklar. Zenginler ço
cuklarını okutacak, fakirler okutanı ıyaeak.. Bun
ların hepsi birer problemdir. Millî Eğitim Ba 

— 118 



C. Senatosu B : 103 2 . 9 . 1963 O : 1 
kanımızın bu kürsüden, -hakikaten derdimize 
deva bulur tarzda bunları, ne şekilde halledecek
lerini ortaya koymaları ve bizi aydınlatmaları 
lâzımdır. 

Teknik öğretim alanına yönelmemizin zaru
retine biz de inanıyoruz. Bu zaruret kadar tek
nik elemanlara bir hayat sahası açmak da şart
tır. Sanat Enstitülerinden mezun ol anlamı 
Devlet kapısını tercihteki ısrarları, bizi üzmek
tedir. Meslek arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi cazip hale getirilir, mezun olanlar boş gez
mezlerse, test ve imtihana lüzum kalmadan, öğ
renciler bu sahaya yöneleceklerdir. Veliyi ve va
tandaşları endişeye sevkeden bu hususlara Millî 
Eğitim Bakanlığının en kısa bir zamanda bir 
hal çaresi bulması temennisi ile hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

IBAJŞKAN — Sayın Çetintaş. 
NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Muhterem 

Başkan, muhterem Senatörler; böyle Millî Eği
tim dâvası gibi önemli bir konuyu yüce Sena
toda umumi bir görüşme mevzuu yapan arka
daşlarımıza ve bunu tasvibeden yüce Senatoya 
teşekkürlerimizi arz ederiz. 

»Sözlerime başlamadan evvel, konuşmalarımda 
ne Maarifin şerefli Türk Öğretmeninin şahsını 
ve ne de Maarif camiasının iç bünyesini veya 
her hangi bir meselesini ele alacak değilim. Maa
rif dâvasının umumi prensipleri üzerinde görüş
lerimi arz edeceğim. 

Kalkınma cabası içinde bulunduğumuz bir 
devrede, bu çabanın gerçekleşmesi için gerekli 
nitelikte ve sayıda eleman yetiştiril meşinde baş
lıca yol olan eğitimimiz, fonksiyonunu yapa
mamakta ve -âdeta bir tevakkuf devri yaşamak
tadır. Zira, nüfus artışı, iktisadi ve sosyal ge
lişmemizin istikametinde eğitim müesseseleri
miz inkişaf edeceği yerde, duraklamaktadır. 
Bunu, zaman zaman yetkili ağızların «yeni or
taokul ve yeni liseler aça'mıyacağız» diyen be
yanlardan da anlıyoruz. 

Eğitim bakımından cemiyetimizin bugünkü 
manzarası şöyledir : Cehaletin amansrz pençe
sinden kurtulma çabası içinde okumak: istiyen 
bir cemiyet, bu haklı arzunun karşısında «im
kânlarım yok» diyen bir Millî Eğitim Bakan
lığı ile karşı karşıyadır. Bunun neticesinde ce
miyetle Bakanlık 'birbirine zıt iki kutup haline 
gelmiştir. Yalnız, teselli bulduğumuz nokta 

şudur : Cemiyetimizin bu çemberi de yarmak 
niyetinde kararlı oluşudur... 

Yokluk, sefalet ve alâkasızlığın kendilerini 
cahil bırakmış olmanın ıstırabını duyan mille
timiz, çocuklarına bu ıstırabı tattırmamanın 
çabası içindedir. Bunun için memleketin en 
ücra ve mütevazı hayat yaşıyan beldeleri hal
kı, bütün imkânlarını seferber .ederek, orta
okul ve lise binalarını hazırlayıp Millî Eğitim 
Bakanlığını tazyik etmektedi". Bakanlık ise, 
halkın bu emek ve gayretini değerlen'direme-
mekte; bunu, varlıklı bölgelerin, imkânları 
dar olan bölgelerin haklarına bir tecavüz gerek
çesiyle reddetme'kte ve yardım elini uzatama-
m ak tadır. 

Hal'buki, mahallî yardımlarla meydana ge
len bu eserler, Devlet elinin daha uzun yıllar 
beldelerine uzanamuyaeağma kaan-i olan. geri 
kalmış bölgeler halkının, okuma ve yükselme 
arzusunun bir neticesidir. 

Anayasamızın 50 nci maddesi, halkın öğre
nim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlanması görevini, 
Devletin başta gelen ödevlerinden saymakta
dır. Anayasanın bu sarahati karşısında, dire
nen Bakanlığın hareketini ve Hükümetin tutu
munu memleket realitelerine uygun görmüyo
ruz. 

Millî Eğitim politikamız nedir, herkesi dip
lomalı yapmak sistemi mi ta'kibediliyor, yok
sa, ehliyet ve liyakate göre diploma usulü mü 
takihedilınek isteniyor? Bunu Bakanlık kesin 
olarak hudutlarla sınırla m alıdır. Sık sık Sayın 
Bakanın ağzından, ortaokullarımızın pek ço
ğunda 'bir müdür ve bir öğretmenle tedrisat ya
pıldığını, liselerimizde bilhassa fen grupları 
öğretmen noksanlığımın had safhada olduğunu 
işitiyoruz. Hal böyle olunca, orta öğretim sis
temimiz herkesi diplomalı yapmaktan başka 
mâna taşımamaktadır. Bu yüzden de, orta 
öğretimde talebe lâyıkı veçhile yetiştirilemi
yor; öğretmen, laboratuvar ve okul araçları 
noksanlığı yüzünden randıman çok düşük ol
maktadır. 

Bizde okumak, ııis'bet itibariyle, okul im
kânları olan şehir çocukları ile parası olanla
rın tekelindedir. Okumak, par an un ve parası 
olanların değil de; zengin olsun, faik ir olsun ; 
zekânın ve kabiliyetin tekelinde olmalıdır. Yine 
bizde, en zeki ve kabiliyetli bir talebe ile; ze
kâca geri, kabiliyetsiz bir talebe, ilkokuldan 

119 



C. Senatosu B : 103 2 . 9 . 1963 O : 1 
üniversiteye kadar, aynı sıralan işgal etmek
tedir. Bu da zekâ ve kabiliyetlere gvöre ayırımı 
yapılmadığının bir delilidir. 

•Okulların bulunduğu şehir merkezlerinden 
uzak .mesafelerde bulunan köy ve geri kalmış 
'bölıge çocuklarına, maarif hizmetlerinden fay
dalanabilmeleri için fırsat eşitliği mutlaka ta
nınmalıdır. Bunu nazara alan Anayasamızın 
50 ııci .maddesinin 3 ineli bendinde (Devlet mad
di imkânlardan yoksun başırılı öğrencilerin en 
yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmala
rını sağlama amacı ile burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar.) der. Anayasanın bu 
sarih hükmüne uygun olarak, maddi imkânlar
dan yoksun, geri kalmış bölge çocuklarının 
okumaları için Bakanlık geniş çapta yardım 
fonları tesis etmiş midir? 

Bugüne kadar orta ve liseler için açılan pa
rasız yatılı imtihanlarında, köy okulu mezun
larının Çok az başarı gösterdikleri bir hakikat
tir. Bunun sebebi, kabiliyet eksikliğinden de
ğil, çevre ve okul bakımından eksik eğitim 
görmüş olmalarından ileri gelmektedir. Böy
lece parasız yatılılık, şehir okulları mezunları
nın inhisarında kalmaktadır. Bu eşitsizliğin ön
lenmesi için; parasız yatılılığın, köy okulları 
mezunları ııisbetinde, muayyen bir yüzdesi köy 
okullarL mezunlarına ayrılmalıdır. Sayın Ba
kan (buyursunlar, bu yıl parasız yatılıya yüzde 
kaç köy okulu mezunu alınacaktır?. 

Orta öğretim 'kademelerine bu yıl imtihan
la talebe alınmasının bâzı mahzurlu tarafları
nı da izaha çalışacağım. Köy okulları ile büyük 
merkezlerden uzak, bir müdür ve bir öğretmen
le tedrisat yapan ortaokullardan gelen öğren
ciler arasında imtihanı kazanma şansı azala
cak, böylece oııta dereceli okullara girme teke
li, yine öğretmen kadroları tam olan büyük 
merkez ve şehir okulları mezunlarının olacak
tır. Bu eşitsizliğe çare bulmadan, imtihanla ta
lebe alma usulünün yetersizliğine işaret etmek 
isterim: İlkokulu yeni bitirmiş bir talebenin 
ehliyet derecesini, birgünde yapılacak imtihan
la tesbit etmek imkânsızdır. Daha küçük yaş
larda körpe dimağları, okul bulamama ve is
tikbal endişesi içinde huzursuz kılmanın veJbâ-
li onlara okul imkânları hazırlamıyan vazife
lilerin olacaktır. 

Sosyal gelişmemiz ve halkın okumaya olan 
arzusu ve nüfus artısı hesabedilerek, hâsıl ola

cak talebeyi okutacak okul ve öğretmenden mah
rum olduğumuz hakikati karşısında, Millî Eği
lim Bakanlığının bugünkü ataletten kurtula
rak:, daha dinamik bir çalışma devresine girme
si elzemdir. Kalkınmamız için en çok ihtiyaç 
hissettiğimiz teknik eleman yetiştiren sanat 
ve teknik okullarımız, yetersiz ve kifayetsiz iken, 
liselere giremiyen talebenin öğretmen, bina, 
ately-e bakımından yetersiz olan teknik kısma 
kaydırılması iyi bir netice vermiyecoktir. 

Plân hedefleri istikâmetinde teknik okul
ların hazırlanması icabederken, bu yönde bir 
inkişaf göremiyoruz. 

Liselere giremiyen talebelerin de, sanat ve 
teknik okullara kaydırılması, sanat kabiliyeti 
ol unvanların ve başarısız öğrencilerin barına
ğı olmak gibi psikolojik menfi bir tesir yapa
cağı gibi, randıman da vermiyecektir. Teknik 
kısmında da, ehliyet ve liyâkat aranması elzem
dir. 

Bir ilde gördüğüm Ibir sanat okulu, büyük 
bir derbederlik içindeydi. Bir müdürle bir öğ
le t men i vardı. Bu iki vatanperver öğretmen, 
yokluk içinde çırpmıyorlardı. Tatbiki öğrenim 
ist iyen bir okulda, bir öğretmen ve bir müdür 
ile nasıl randıman alınacağını, sizlerin takdir
lerinize bırakıyorum. Bütün yurt sathında sa
nat okullarımızın durumları böyle iken, lisele
ri1 girme imtihanında başarı gösteremiyeıı ta
lebelerin teknik okullara kaydırılacağı naza
riyesi, bu okullar kifayetli bale getirilmeden 
mümkün değildir. Ancak bu, kendi kendimizi 
aldatmak ve Millî Eğitim Bakanlığının orta 
öğretimdeki kifayetsizliğini örtmek olur.. 

Dün, üniversitelerimizde olduğu gibi, bu
gün de maarifimiz orta tedrisatta bir tıkanık
lık manzarası arz etmektedir. Tıkanıklığın 'se
bebi, bugüne kadar artan nüfus, sosyal bünye 
gelişmesi ve milletin okuma arzusu hesabedi
lerek öğretmen yetiştiren müesseselerin iyi iş
letilmemiş olması; hir de bunun yanında, öğ
retmenlik meslekinin lâyık olduğu maddi sevi
yeye ulaştırılmamış bulunmasıdır. Hattâ öğ
retmen vasfını haiz bulunanlar, bakanlığın ken
di bünyesinde dahi, büro işlerinde çalıştırılmak
tadır. Böylece eğitim müesseselerimizde öğret
men sıkıntısı da had safhaya gelmiştir. 

İkinci Kanma Hükümet programında (her 
kademe ve tipteki öğretim kurumlarımızın öğ-
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retmen ihtiyaçlarının karşılanması 'konusuna 
öncelik verilecektir.) denmesine rağmen, ba
kanlık çalışmalarında bizleri ferahlatacak bir 
yön ve hayatiyet göremiyoruz. 

Orta öğretimde hâsıl olan tıkanıklığın ve 
bocalamanın sebeplerinden birisi de, hiç şüp
he yok 'ki, maddi imkânsızlıklar ve serbest te
şebbüsün eğitim alanında çok az yatırım yapmış 
olmasıdır. Bunun için serbest teşebbüsü teşvik 
edici tedbirler alınmalıdır. Biz de maarif hiz
metlerinden zengin bir talebe ile, en fakir ta
lebe aynı şartlarla bedava istifade eder. Bura
daki eşitsizliğe de işaret etmek isterim. Sonra, 
eğitim politikamızda, memleketimizin az geliş
miş bölgeleri ile diğer bölgeleri arasındaki 
farklılıklar pek büyüktür. Bu farklılıkları or
tadan kaldıracak tedbirler, kendisini hissetti
recek şekilde değildir. 

Hulâsa olarak; görüyoruz 'ki, gerek orta öğ
retimimiz, gerek teknik okullarımız büyük bir 
keşmekeşlik içindedir. 

Din eğitimi 'konusuna gelince: Cemiyet ola
rak içinde bulunduğumuz huzursuzluğun baş
lıca kaynağı, iktisadi ve siyasi olmakla bera
ber, mânevi bağlarımızın gevşek oluşundan da 
doğmaktadır. 

Eğer, bir cemiyet, mânevi bağlardan yok
sun olursa; o takdirde fertlerinin kötü itiyat
larını maddi kanunların baskısı ile önlemek 
pek mümkün olamaz. Fertlere adam öldürme
nin din ve Allah duygusu ile bağdaşmadığını, 
başkalarının malını gasbetmenin faziletsizlik 
olduğu fikrini yerleştirebilirsek, bu şekildeki 
bir davranış tarzı en ağır müeyyideli bir ka
nundan daha faydalı olabilir. 

Yabancı ve ananelerimizi kökünden yıkma
yı hedef tutan sapık ideolojilere mukavemet 
edebilmek için gençliği, mânevi ve kutsal duy
guların ışığı altında yetiştirmeliyiz. Bu, an
cak müspet ilimlerle mücehhez din adamları 
yetiştirmekle mümkün olur. 

Devlet, din eğitimine müspet yollardan mü
dahale etmez, aydın ve ehil din adamı yetiş
tirilmesinde nâzım rol oynamazsa, cahil ve 
yetersiz din adamlarının elinde kalan müslü-
manlığm faziletlerinden cemiyetimiz müstefid-
olamaz. 

Iüiklik demek, din eğitimi işlerini başıboş
luk içinde bırakmak, demek değildir. Lâikiz 
denmiş, fakat ecdadın bıraktığı vâkıf mülkleri, 

gelirleri bütçede gaye dışı sarf edilmiş ve 
vakfı bırakanların gayeleri hilâfına hareket 
edilmiş, din adamları yetiştirilmemiştir. Vakıf 
akaarları günün iktisadi şartlarına uygun bir 
şekilde değerlendirilmemiştir. Şahıslara ait bir 
akaar, 500 lira icara verilirken, onun yani başın
daki vakıflara ait bir akaar 20 lira ile icarla ve
rilmektedir. Vakıflara ait akaarlar tamir, ıslah 
edilmeli ve günün iktisadi şartlarına uygun 
bir değere çıkarılmalıdır. Bu da, aydın din 
adamlarının yetiştirilmesinde bir sermaye ola
bilir. 

Bizde, din eğitiminde, bir merhale olan 
imam - Hatip okulları, müsbet ilimlerle mü
cehhez din adamları yetiştiren müesseseler ha
line getirilmeli ve memleket sathına yayılma-
lıdııv 

İkinci karma Hükümet programında (aydın 
din adamları yetiştirmek ve onları lâyik olduk
ları refah seviyesine ulaştırmak için, gerekli 
tedbirler alınacaktır.) denilmektedir. Bugünne-
kadar Hükümet programındaki bu ifadeye sa
dık kalınmış mıdır? 

Bizde nedense mânevi cephemizi kuvvetlen
direlim diyenler, daima irtica damgası ile dam-
galamnışlardır. 

Dinî hisleri hurafenin elinden kurtararak, 
müsbet bir mecraya sokacak olan Hükümeti 
ancak tebrik ederiz. 

Sözlerime burada son verirken, faziletli 
Türk öğretmen camiasını ve hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Cum

huriyet Senatosunun Sayın Başkan ve sayın 
üyeleri; Türkiye'nin sosyal problemleri üzerine 
eğilenler şu üç hâdiseyi gözden kaçırmamak 
zorundadırlar. 

1. Son zamanlarda, çok kı'sa zamanda Tür
kiye'nin nüfusu iki misli artmıştır. 

2. Gerek ziraatte ve gerekse diğer alanlar
da tatbik edilen makinalaşma, birtakım kollan 
ac vo işsiz bırakmıştır. 

3. Mütemadiyen artan erozyon ve bu eroz
yonu meydana 'getiren sebeplere çare buluna
maması, Türkiye'nin zirai değerini günden 
güne azaltmıştır. 

Bundan dolayıdır ki, Millî Birlik hükümet
leri, gerek doğum ve gerekse makinalaşmanm 
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meydana getirdiği açıkta kalan vatandaşları 
ve gerekse erozyonun ziıaatte meydana getir
diği tesirlerden boş kalan, aç kalan kütleleri 
doyurmanın tek çaresinin, teknik öğretime 
•doğru yönelmek olduğuna inanmış ve Maarif 
Vekâleti o zaman, eğitimin sıklet merkezinin, 
teknik öğretime doğru kaydırılmasını, bilhassa 
orta öğretimin üzerindeki ağır aded tazyiki
nin, mutlaka teknik öğretime kanalize edil
mesini, zorlamasını, değil, kanalize edilmesini 
cin rtdınişti ı*. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri idaresinden İm 
talimatı almış olan Millî Eğitim bakanları, şu 
t edilirleri almışlardır : 

Orta öğretim üzerindeki ağır aded tazyi
kinin, teknik öğretime plânsız ve programsız 
kaydırılmasını önlemek için, o zamana ka
tlar (lenel Öğretim. Müsteşarlığına bağlı bir 
muavinlik halinde idare edilen teknik öğretimi, 
bağımsız bir müsteşarlığa kavuşturmuştur. Bu 
bağımsız müsteşarlığın kurulmasının tek se
bebi, ortaöğretim üzerindeki ağır aded taz
yikinin, teknik öğretime plânsız, programsız, 
hazırlıksız kaydırılmasını önlemek içindir. 

İkincisi, Çıraklık Kanunu için bir komis
yon kurmuş, 27 Ekim 1960 tarihinde çalışmaya 
luışlıyan bu komisyon, 17 hay çalışmış ve ha
zırladığı tasarıyı Başbakanlığa sunmuştur. 

Çıraklık Kanununun çıkın asiyi e bu müesse
senin bir emniyete kavuşturulması sağlana
cak; bunun neticesinde orta öğretim üzerin
deki tazyikin çoğu ortadan kalkacak ve do-
1 ay ısiyl e de memleketin çeşitli teknik kademeler i, 
sanat müesseseleri emniyete kavuşturulacak
tır. Ne. yazık ki, üzerinde çeşitli Bakanlık mü
messillerinin 17 ay çalıştığı, Amerika Birleşik 
Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avusturalya, 
Belçika, Çekoslovakya, isviçre, Danimarka, 
İtalya, ve Hindistan çıraklık kanunları en ince 
teferruatlarına, kadar incelendiği ve bir kanun 
hazırlandığı halde bu kanun, Başvekâlette 
uyumakta ve Meclise bir türlü gelememektedir. 
Bu durum karşısında tesire kapılan iki arka
daşımız. isimlerini burada hürmetle anarını, 
fncesulu ve Demir, bu kanun teklifini kendi 
imzaları ile Meclise göndermişlerse de, şimdiye 
kadar komisyonlarda kalmış ve kanunlaşama
mıştır. 

Arkadaşlarım, (/ıraklık Kanunu Millî Bir
lik idaresinin, Silâhlı Kuvvetler İdaresinin 
ana, kanunlarından birisidir. Biz biliyoruz 
ki. bu Meclisti' gece komisyonlar toplanarak. 
48 saat içinde kanunlar çıkarılmıştır. Günlümüz 
çok isterdi ki ; parti grupları, bu kanunların 
çık.imvsı için sari: ettikleri gayretlerin biraz
cığını da, şu, Çıraklık Kanununun çıkması 
için. sarf etsinler ve bir an evvel bu Çıraklık 
Kanunu çıkabilsin. Aded tazyikini ortaöğre
timden, teknik öğretime doğru kanalize etmek; 
fakat, zorlama ile değil. Millî Birlik Komitesi 
zamanında, Millî Eğitim Bakanlığı 222 sayılı 
Kanunun çıkarılmasına çalışmış ve bu kanuna 
göre, ilkokulu bitirenler için, tamamlayıcı kurs
lar açılması emredilmiştir. Maalesef, 222 sayılı 
Kanunun fi mir hükümlerine rağmen bugüne ka
dar bu kurslar acılamamış ve düzenlenmemiştir. 
Ben inanıyorum ki, bu kursların açılması yine 
ortaokullar üzerindeki ağır aded tazyikini kıs
men olsun hafifletecektir. 

Bundan sonra yine Millî Birlik Komitesi İda
resi, 10 yıllık bir eğitimi plânlamaya teşebbüs 
etmiş, plânlama komisyonları, komiteleri kur 
muş ve 10 yıllık bir eğitim plânı yapmıştır. Bu 
eğitim [ilânında şunlar bilhassa derpiş edilmiş
tir. 

Evvelâ, Millî Eğitim problemleri, yevmen ce
dit, kısmen cedit halledilecek problemler değil
dir. Bunları, mümkün mertebe uzun vadeli plân
lara bağlamak lâzımdır. Her Bakan değiştikçe 
bunların değişmesi mühim bir esastır. Millî Eği
timle atılan bir adınım fayda ve zararı en az 
yedi, sekiz sene sonra ortaya çıkar. Ondan son
ra da bunu düzeltmek, zaman bakımından en az 
yedi, sekiz seneyi içine alacağından, Millî Eği
tim alanında atılan yanlış bir adım, bu memle
ketin eğitimine en az on yıl zarar verir. Öğle ise 
bu mutlaka, bir plâna bağlanmalıdır. Gönül çok 
isterdi ki, bu plân bir defa yapıldıktan sonra, 
kotaları düzeltilmekle beraber, plânın ana istika
metine sadık kalınabilsin. Bu on yıllık plânda, 
orta öğretimden, teknik öğretime talebeyi kana
lize etmek için, şu tedbirler bilhassa derpiş edil
miştir. 

Sanat enstitüleri ve teknik okulların sayıları
nın artırılması düşünülmüştür. Bunun için mev
cut bulunan ikisine ilâveten 3 tane daha teknik 
okul açılması ve böylelikle sanat enstitüsü mc-
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yj.uiiar.inm yüksek tahsil yapabilmesi imkânları
nın artırılması düşünülmüştür. Sanat enstitü
lerinin eesitli vilâyetlerde açılması dolayısiyle, 
orta öğretimden talebenin bu tarafa kolaylıkla 
kanalize edilebileceği de hesaplanmıştır Sanat 
enstitüsü mezunlarının yüksek tahsil yapma im
kânı sağlanmalıdır. 10 yıllık plânın ileri sürdü
ğü ana fikirlerden birisi de budur. Bugün biz 
hep merak ediyoruz; diyoruz ki, neden talebe li
seye gidiyor da sanat enstitülerine gitmiyor? Sa
dece bunları zorlamak; «Hayır, liseye gitmiye-
eeksin, sanat enstitülerine gideceksin» demek kâ
fi değil. Evvelâ, neden liselere gidiliyor da, san
at enstitülerine gidilmiyor? Bunun sebebini de 
mutlaka ortaya çıkaralım. 

Arkadaşlarım, evvelâ yüksek okullara giden 
bütün kapılar liselerden açılır. Sanat enstitüleri 
bugün, maalesef bir çırak okulu gibi düşünül
mekte ve bu seviyede bırakılmaktadır'. (Bravo 
sesleri) Öğle ise, eğer biz, liselerden talebeleri 
sanat enstitülerine kaydırmak istiyorsak; evve
lâ sanat enstitülerine yüksek tahsil yapmak im
kânı vermeliyiz. Türkiye'de erkek sanat enstitü
leri yılda vasati 6 - 7 bin kişi mezun verir. Bun
lardan, ancak 400 - 500 tanesi yüksek tahsil 
yapmak imkânına maliktir. Bu kadar az bir yüz
desi yüksek tahsil yapma imkânına malik olan 
sanat enstitülerine talebeleri çekmek gayet tabiî
dir, ama güçtür. Buna mukabil sadece lise me
zunları, ister orta derece ile, isterse iyi derece 
ile mezun olsunlar, bunlar «ya ilim; ya ölüm» 
diye yürüyüş yaptıkları gün, Maarif Vekilinden, 
Üniversite rektörlerine, Cumhurbaşkanından, 
Başbakana kadar herkes bununla ilgilenir ve 
lise mezunlarına bütün yüksek tahsil kapıları 
acıhr. Ama, sanat enstitüleri için aynı imkân 
yoktur. Bundan başka, bir ortaokul mezunu eğer 
îşçi Sigortalarına müracaat ederse, fiş memuru 
olarak ayda 320 lira maaş alır, fakat boş yıl oku
muş bir sanat enstitüsü mezununun alabileceği 
âzami miktar 220 liradır. Görülüyor ki, sanat 
enstitüsünü bitirdiği zaman beş yıl öğrenim yap
tığı halde, bunun eline geçecek para 220 lira ve 
fakat ilkokuldan sonra 3 sene okuyan bir orta
okul mezununun alacağı para 320 liradır. Bun
dan başka, sanat enstitüsü mezunlarım özel sek
tör tutmamaktadır. Çünkü, sanat enstitüsünün 
bugünkü teknik seviyesi düşüktür. Hemen bir
kaç gün önce bunu incelemiş bulunuyorum. Kav-
seri sanayi bölgesinde, bir sanat enstitüsü mezu

nu talihli ise haftada ancak 40 lira alabilir. A T 
da 460 liraya, özel sektör bir sanat .enstitüsü me> 
zımnim çalıştırır. Ama, buna mukabil, bir orta
okul mezunu bunun çok üzerinde para alabil
mektedir. Şu halde, ücretlerde, nimetlerde bir 
ayarlamaya ihtiyaç vardır. 

Yine, plânın öngördüğü hususlardan birisi; 
teknik öğretmen yetiştirmek, teknik okullar ve 
sanat enstitüleri için lüzumlu lâboratuvar tez
gâh, atelye gibi malzemeyi önceden hazırlamak
tır. 

Arkadaşlar, burada bir mevzuu mutlaka iyi
ce kavramamıza ihtiyaç, var. Bir kara tahta 'kar
şısında okuyacak talebe sayısı muayyendir. Bu 
aded arttıkça hiç şüphe yok ki, gerek liselerde, 
gerekse ortaokullarda verim düşer. Ama, bir 
sanat enstitüsünde bir tezgâhın başında çalışa
cak olan öğrenci sayısı katî olarak bellidir. Siz, 
eğer bu tezgâh başında çalışacak olan öğrenci sa
yısını artıracak olursanız, sanat enstitüsündeki 
verimi düşürmekten, bugün özel sektör nezdin-
deki kredisini daha aşağı indirmekten ve memle
ket sanayiini sadece ehliyetsiz ellere doğru gö
türmekten başka şey yapmış olmazsınız. 

Şu halde, demin de dediğim gibi, bunları ka
nalize etmek için, evvelâ, sanat enstitüleri me
zunlarına bir istikbal yolu açmak, 7 nei Millî 
Eğitim Şûrasında kabul edildiği şekilde, bunla
ra yüksek tahsil yapmak imkânını ve"rmek, bun
dan sonra da sanat enstitülerinin mutlaka im
kânlarını artırmak zaruridir. Bugün en kaba
dayı Anadolu sanat enstitüsünde 3 - 4 torna 
tezgâhı vardır. 

Arkadaşlarım, sanat seyredilerek öğrenilmez. 
Sanal mutlaka yapmaya, el maharetine dayanır. 

Hiçbir hazırlık yapmadan, hiçbir imkân ver
meden, kim müracaat ederse «sanat enstitülerine 
alacaksın» demek; ikinci Dünya Harbinin en 
buhranlı günlerinde dahi, bu memleketin dişin
den, tırnağından ayırarak kurduğu bu müessese
leri tahribetmek demektir. 

Şimdi, durum böyle iken, yani bir taraftan 
sanat enstitüleri için lüzumlu hazırlık yapılırken, 
bunların yüksek tahsil yapma imkânları hazırla
nırken, bunların ücretleri ile, ortaokul mezun
larının ücretleri ayarlanıp, öğrencilerin ortaöğ
retimden teknik öğretime kanalize edilme hazır
lığı yapılırken; öbür taraftan Bakanlık ani ver
diği bir kararla, bir emirle bu istkameti değiş-

— 123 

http://yj.uiiar.inm


0. Senatosu B : K 
tirmiştir. Kanunların kanalize etme sistemi zor
lama sistemine dönmüştür. Şimdi bu zorlama sis
teminin zararlarını birer birer ele alalım. 

Bakanlık diyor ki, ilkokulu bitiren bir fert, 
eğer pekiyi derece ile bitirdiyse doğrudan doğru
ya liselere bağlı ortaokullara gidecektir. Eğer, 
bu pekiyi ile bitirenler lisenin kontenjanını dol-
durmuyorsa, o zaman iyiler, ortalar alınacaktır. 
Fakat, kontenjan doldu mu, en üst seviyeden 
pelkiyileri, iyileri liseler alacak, geriye kalanlar 
teknik öğretime... Hiç imtihan, sorgu sual yok. 
Kim gelirse de kabul edeceksin... Kontenjanı, 
elindeki malzeme ve imkânları mevzuubahis de
ğil... tşte arkadaşlar, burada hata var. Bakanlığı, 
attığı adımdan, ana istikamette attığı adımdan 
dolayı tebrik ederim. O hususta hiç kimsenin bir 
muhalefeti olmadığı kanaatindeyim. Talebe orta
öğretimden, teknik öğretime doğru kanalize edil
melidir. Bunda sanıyorum ki, kimsenin şüphesi 
yoktur ve kimse de bu fikre muarız değildir, 
Esas aradaki yapılan hata; bunun metodım-
dadır. Plânlama Teşkilâtı ana adımda karar ver
miştir. «Talebe ortaöğretimden teknik öğretime 
'kanalize edilmelidir» demiştir. Millî Birlik İda
resi, Bakanlığa böyle bir emir vermiştir. Seneler
den beri gayret, bu istikamettedir. Ama, gidilen 
yol, atılan şu adım, birçok hataları ihtiva et
mektedir. 

Birinci hata; pedegojiktir. İlkokulu bitirmiş 
olan bir yavrucağa «sen ikinci derecede bir adam
sın, sen sanat enstitüsüne gideceksin» demek, bu 
çocuğu, daha ilkokul çağını bitirir bitirmez, tah-
ribetmek demektir. Bütün dünya, pedegogları 
müttefiktirler ki, Sayın Bakan acaba bunun ak
sini gösterebilirler mi; ilkokul çağındaki bir ço
cuğun kabiliyetleri istikameti, istidadı hakkında 
hüküm verilemez. Buluğ çağını geçirmedikçe, ço
cuğun kabiliyetleri de istidadı da, hevesleri de 
zahirîdir. Burada bir misal vermek isterim: 
Meşhur Edison ilkokula devam ederken, hocası 
Edison'un hiçbir kabiliyeti olmadığına kanaat 
getirmiş ve annesine aynen demiştir ki, «bu ko
ca kafalı çocuk okuyamaz» bunu al sanat oku
luna ver. Annesi ısrar etmiş, fakat öğretmen da
yatmıştır. Nihanet, annesi Edison'a ilkokul tah
silini özel olarak yaptırmak mecburiyetinde kal
mıştır. Eğer, aksi olsaydı, annesi sadece ilkokul
daki bir iki emare ile Edison'un ahmaklığına ka
rar vermiş olsaydı, Sayın Bakan emrini bir köy 
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kandilinin altında imzalamak zorunda kalacaktı. 
Şu halde, ilkokul çağındaki bir çocuğun, buluğ 
cağını geçirmemiş bir çocuğun, kabiliyetleri ve 
istidatları hakkında hüküm vermek yanlıştır. Sa
yın Bakan geçende dediler ki, «efendim, biz 
mesleke tevcih etmiyoruz ki...» Bana öyle geliyor 
ki, bu sözleri ile icraatı arasında bir çelişme var
dır. Mademki, mesleke tevcih edilmiyor da, ne
den pekiyi dereceliler liselere gönderiliyor, da
ha aşağı dereceliler teknik öğretime gönderiliyor? 
Zaten, 7 nci Millî Eğitim Şûrası karar vermiş
tir. 7 nci Millî Eğitim Şûrası demiştir ki, orta
okullarda aynı program tatbik edilmelidir. Çok 
gayeli ortaokul tatbik edilmelidir. Ancak, çocu
ğa ortaokulda, seçimli derslerle, istidatları, ka
biliyetleri hakkında tavsiyelerde bulunmalıdır. 
İlkokuldan sonra her hangi bir meslek tevcihi; 
hatalıdır, yanlıştır. Hele bunları zorlamak, ka
naatimce çok daha hatalı bir yoldur. 

Efendim, yapılan ikinci hata; psikolojiktir. 
Osmanlı Devrinde meşhur bir kaide vardır. «Os
manlıya ancak kalem efendiliği yaraşır, sanat 
ancak azınlıkların işidir...» Biz, bununla, Cum
huriyet devri boyunca çok mücadele ettik. Türk 
çocuğunun sanata ve ticarete alıştırılabilmesi için 
âzami gayreti sarf ettik. Ama, bugün biz diyo
ruz ki, «sen ortaokulu pekiyi derece ile bitirme-
din, liseye gidemezsin, doğru sanat ve ticaret 
okullarına gideceksin, çünkü, sanat ve ticaret 
ikinci derecede kabiliyetli insanların işidir. Lise, 
kalem efendiliği; birinci derecede, pekiyi ile me
zun olanların işidir.» Bu yanlıştır. Daha küçük 
yaşta olan bir yavrucağa, daha ilkokulu bitirir 
bitirmez, bir aşağılık duygusu aşılamaya, «sen 
ikinci derecede bir insansın» demeye ne hakkımız 
var? 

Acaba, kullanılan ölçü sağlam mı?. Ona pek
iyi, ötekine iyi veren öğretmen, acaba, kullandığı 
ölçülerden yüzde yüz emin mi? Malûmdur ki; ilk
okullarda tek öğretmen sistemi vardır. Buradaki 
çocuklar ilkokulu bitirinceye kadar bir tek öğret
menin hükmüne tabidir. Aynı şehirde birçok ilk
okullar vardır. Aynı seviyede iki ilkokul talebe
sinden birine, bir öğretmen «pekiyi» verirken 
öbür okulda öbür öğretmen de kendi talebesine 
«iyi»verebilir. Şimdi, biz bu okuldan «pekiyi» 
derece ile mezun oldu diye doğruca liseye gönde
riyoruz, ama öbür okuldaki talebeyi ise «sen iyi 
aldın» diye öbür tarafa gönderiyoruz, ölçüler 
aynı mı?. Aynı ölçüleri kullandığımız müddetçe 
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bunlar hakkında bir hüküm verebilelim. Hattâ, bu 
iş o kadar sakat ki, aynı -okulda iki şube varsa, 
aynı okulun çatısı altındaki bir çocuğa bir öğret
men «iyi» dediğinde, öbürü «pekiyi» diyebilir. 
Sübjektif ölçülerle, küçük bir çocuğa bir damla
cık yavrucağa bir aşağılık duygusu sağlamaya 
hakkımız var mı?. 

Binaenaleyh, karar bu bakımdan da sakattır. 
İlkokulu bitirene bir meslek tercihi sistemini uy
gulayanlayız, kabiliyeti, istidatları hakkında bir 
hüküm veremeyiz. Ayrıca, bu şekildeki davranış 
köy çocuklarına karşı da bir haksızlıktır. 1960 ka
yıtlarına göre, bir öğretmenli ilkokul sayısı 13 434 
dür. Yedek subay öğretmenlik sistemi ihdas edil
dikten sonra, eminim ki, bunların sayısı en azın
dan 16 - 17 bine çıkmıştır. Bir tek öğretmenle oku
yan dört sınıflı bir ilkokul düşünün; binbir güç
lüklerle dolu bir çevre içerisinde, öyle fakir bir 
çevrenin içerisinde, eğitim ve öğretim yapacak... 
Okulun eğitim malzemesi yok, bayrağı yok; bu
gün Türk Bayrağı olmıyaıı köy okulları var, bir 
bayrağı dahi yok; eğitim malzemesi yok, öğret
men tek... Bu okullardan çıkanların karsısına ge
tirin bir Sarar ilkokulunun, Namık Kemal ilkoku
lunun mezunlarını yanyana bir koyun. Sonunda 
bunlar hakkında bir hüküm vereceğiz. İmkân 
var mı?. Bunları yanyana getirip imtihan mı ede
ceğiz?. Buna imkân yoktur. Çare yok. 

Burada köy çocuğuna karşı ağır bir haksızlık 
fardır. Bakanlık bunu tasdik etmiş, kabul etmiş
ler. Bakanlık, şöyle plâtonik bir cümle koymuş 
Bakanlık tamiminde diyor ki; «değerlendirmede, 
köy okullarından mezun olanların yetişme şart
lan dikkate alınacaktır.» Kasıl alınacaktır?. Bu 
şehirde başka türlü, öbür şehiıde başka türlü. 
Yani, puvana bir ekleme mi yapılacak?. Sonra, 
Bakanlık bir açıklama yapmış, bunda diyor ki, 
«bu puvana bir ekleme şeklinde olabilir veya baş
ka şekillerde de nazarı dikkate alınabilir» Yani, 
bir öğretmen tutup imtihan evrakını tetkik eder
ken, bu köyden gelmiştir, diye ona iltimas mı ede
cek, ona biraz fazla not mu verecek?. Eğer, sonun
da bir puvan ekliyeeekse, bu ekliyeceği puvan 
oranı yüzde kaç, olacaktır?. Köy çocuğu barajı aşa
madığı zaman ona bir ek puvan eklenecek mi? Yok. 
Ama, plâtonik bir cümle ile «değerlendirmede he
saba katılacaktır» denilmektedir. Bu aynı zaman
da öğretmeni bir nevi mânevi baskı altında tuta
caktır. Eğer, sizin çocuğunuz varsa, gideceksiniz 

diyeceksiniz ki, «aman hocam, benim çocuğum 
şöyle kabiliyetli, böyle kabiliyetli çok kabiliyetli
dir. Liseye çok heveslidir. Üniversiteyi okuyacak, 
Amerika'ya, Almanya'ya göndereceğiz, aman be
nim çocuğuma pekiyi ver diyeceksiniz, öğretmen 
de nihayet insandır; iyi, orta, zayıf ve pekiyi ve
ren öğretmen de nihayet insandır. Bütün mahal
lenin halkını, bu imkânları sağlaması için bir öğ
retmenin üzerine baskı yaptırmaya ne hakkımız 
var. Bu durum karşısında bütün mahalle halkı 
bir öğretmene baskı yapacak. Ayrıca rivayetler 
çıkacak; falanın babası senatörmüş, öbürünün ki 
milletvekiliymiş, öbürünün bakan ahbabıymış, 
öbürü bakandan kâğıt getirmiş, onun için buna 
pekiyi verdi. Ben daha iyiydim, ama bana pek
iyi vermedi. Böylelikle bu hal maarifte geniş öl
çüde teşevvüş yaratacaktır. Peki, buna karşılık 
vekâlet iyi mi yapacak, bu dâvanın yükünü tam 
olarak üzerine alacak mı?. Hayır... 1961 - 1962 
ders yılında, zaten ortaöğretimin üzerindeki yük 
çekemiyeceği kadar ağırdır. Bu, bundan sonra da 
öyle kalacağına göre, demek ki, ne orta öğretim 
düzeliyor ne de teknik öğretim düzeliyor. Ancak, 
yeni ders yılında orta öğretim, aded baskısı altın
da «ne yapalım biraz da bu yükü teknik öğretim 
çeksin, şimdiye kadar orta öğretim verimsizdi, bi
razcık da teknik öğretim verimsiz olsun» diyecek. 

Efendim, ayrıca, emirde Anayasaya da, mev
cut mevzuata da aykırı 'bir kısım vardır, onu 
da okuyayım. Bakan diyor ki, «imtihanların 
sonuçlarına hiçbir şekilde itiraz yapılamaz» 
yani, velinin hiçbir makama itiraz etme hakkı 
yoktur. Arkadaşlarım, ben hukukçu değilim, 
ama, benim kanaatimce Bakan bu emri vermeye 
salahiyetli değildir. Her 'hangi bir vatandaş, 
Devlet Şûrasına müracaat eder ve «şu kaydı 
kaldırın» der. Çünkü, hakkıdır. Hiçbir idari 
tasarruf, kazai murakabenin dışında kalamaz. 
Buna Bakan salahiyetli olmadığı gibi, Yüce 
Meclisimiz de salahiyetli değildir. Eğer, siz 
bu 'hükmü buraya koyarsanız o zaman da Ana
yasa Mahkemesi kaldırır. Çünkü, Anayas «hiç
bir idari tasarruf kazai murakabenin dışında 
kalamaz» demektedir. Eğer ben bir imtihan 
neticesine itiraz etmek istersem, o zaman derece 
derece ta Şûrayı Devlete kadar yol açıktır. 
Bunu ne Bakan ve ne de Yüce Heyetiniz kapa
tamaz; meğer ki, Anayasayı değiştirmiyelim. 
Bütün belâlar başımıza bu yüzden geliyor. 
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Efendim, gelelini, o r t aoku l la ra : Ortaokul lara 

talebeler imtihanla alınacak. Nasıl olacak 'bu 
imtihan;? Emi rde deniliyor k i ; «testle olacak.» 
I.Uı- defa. test ler in neticesine ne dereceye kadar 
güvenil ir? I >u ay fi bir dâva. Ama, burada, kar
cımıza bir mesele çıkıyor. Acaba, 'bir müdürle 
bir mühürlü or taokul la r la ; tanı kadrolu, mal
zemeli or taokul lardan mezun olanlar aynı ka-
tagoriye mi. tabi tu tu lacakt ı r? 

Arkadaş la r , Kayser ik leu yeni geldim, üç 
iane or taokulu tetkik ettim, Bunlardan birisi 
İ lac ı lar Or t aoku lu ; birisi Kayser i 'n in Talaş Or
t aoku lu ; diğeri de Kayser i 'n in içindeki bir or
taokul . ' i lacılar Or taokulu tam bir müdürle bir 
mühür lü ortaokul dııruıınındndn\ Yıllardan "beri 
bir tür lü buraya, fen grupu öğretmeni düşme
miş, yolu uğramamış. Eğitim malzemesi yok .Ta
laş Ortaokuluna, yanlışlıkla bir fen grupu öğret
meni gelmiş, ona da Bakanlık, «senin kadron ora
da kalsın, seni ben il kütüphanesinde görevlendi
receğim» demiş. »Simdi, bu fen g rupu öğretme
ninin kadrosu Talaş Or t aoku lunda ; fakat ken
disi il kü tüphanes indedi r . B a k a n l ı k ' b u işte bu
la, bula Talaşta, «bir ,mühür bir müdürden» baş-
<ka, hiçbir şeyi olmıyan' bir or taokulu seçmiş 
ve onun {'e\ı g rupu öğretmenini almış il kütüp
hanesinde görevlendirmiş. Ayrıca bu okulun 
hiçbir eğitim malzemesi de yoktur . Şimdi bun
lar aynı şekilde, aynı imtihan şekli içinde he
saba mı ka t ı l acak? Bu takdi rde , bu okullara. 
devam eden köy çocuklarının hakkı ne olacak? 
Bunun neticesi şu o lacak: Köy çocukları doğ
ru sanat enst i tüsüne, ötekiler doğru liselere. 
Yanl ış t ı r ; bu bakımdan da yanlışt ır . Emirde 
hiçbir kayıt olmamakla beraber ; zannediyorum 
ki, bir haksızlık, da, özel ve azınlık okul lar ına 
dokunmaktad ı r . Özel okullara giren nasıl gire
cek? Devlet okullarında imtihana girecek mi
dir"? Bunu bilhassa Sayın Bakandan soruyo
rum. Yoksa cebinde parası olanlar, Devlet or-
t aoku l t a rmdak i imtihanlardjan döndükle r i za
man, parasını verip, gidip özel okullarda oku
yabilecekler mi? Yani , iki talebe liseye müra
caat ett iği zaman ikisi de imtihanı kazanmaz
sa ; fakir', olan, doğru sanat enst i tüsüne ve 
faka t zengin olanı doğru özel okula mı gide
cektir .? 

Muhterem arkadaş lar ım, knsık sesimle sizi 
daha fazla yormak, istemiyorum. Meseleyi bu

rada bitireceğim. Ancak, bitirmeden evvel sn 
hususları da mutlaka belir tmek is t iyorum: 

Millî Eğitim dâvalar ı geniş vadeli dâvalar
dır. Halbuki , biz görüyoruz ki. Millî Eği l ime 

Ezun Vadeli Plân ve program fikri bir tür lü 
girmemiştir . 

ikinci Koalisyonun iki Bakanı, a yun Hükü
mete mensup iki Bakan, birbirinden 180 derece 
zıt icraat yapmışlardır . 

ESAT OAOA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
40 senedir bu bizde böyledir. 

M E H M E T ÖZUÜNEŞ. (Devamla) - Savı:> 
Oağa diyor ki, «esikiden beri bu böyledir..» Es
kiden beri böyle ise, düzeltmek zorundayız ar-
kadaşhıı -. Eskiden beri devanı edecekse bizim 
işimiz ne burada"? Düzeltmek zorundayız. Ayın 
Koalisyon Hükümet ine mensup iki Bakan, bir
birinden 180 derece zıt ka t a r l a r alınışlardır. 
.Vasi] olur bu? Hükümetin bir eğitim, programı , 
bir eğitim fikri yok mu? Birinci konu bu. 

I'kincisi : İkt idar kanadına mensuıbolan Sa
yın Demir mıktı, burada, Y. T. 1\ adına bu ic
raatı teııkid etti . Şu halde, demek oluyor ki, 
ikt idaruı bir kanadı da buna muhalif. Bu ka
rar lara , ikt idarın bir kanadı da muhalif, ({ün
lüm çok isterdi ki, bu kara r alınırken evvelâ 
bu husus parti .gruplarına getirilsin, mesele 
orada esaslı olaraık ele alınsın. 

Arkadaşlar ım, belirteceğim nokta la rdan bi
risi: daha : Sayın TTazer dedi ki, «Bakanlığın 
yet'kili organları k a r a r almıştır, şahıs meselesi 
değildir.» Ben Sayın Bakandan istirham od iyo
n u n ; acaba, bu mevzunla. Bakanlığın en yetkil i 
organı olan Talim - Terbiyenin bir karar ı var
illidir'? Varsa larih ve numarası nedir? Talim -
Terbiye Dairesi 'bu mevzu üzerinde bir karar 
almış ve mevzuu iııcel'emiş midir? 

İkincis i ; koskoca bir Teknik Öğretim Müs
teşarlığı vardır . Bu .müsteşarlığın bir etüt, ve 
plânlama bürosu vardır . Bu müsteşarl ıktan ge
len tek ses, Erkek' Teknik Öğretim (îenel Mü
d ü r ü n ü n istifasıdır. Bunun dışında bir ses yok. 
Ben soruyorum, buradan. Acaba, müsteşar 
he r müracaat edenin alınmasına ta ra f ta r mıdır? 
Te'kni'k öğretimin ilgili organlar ı aynı kanaatte, 
midir? Orta öğretimden çıkan bu emri tasvibe-
d iyo ı ia r mı? Bunun cevaplandırı lmasını bil
hassa is t i rham ediyorum. Şu kısık sesimi din-
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•ediğinizden dolayı özür diler, hepinizi hürmetle 
selâ mi a rı'm. (A1 kişi a r) 

(BAŞKAX — Sayın Dikeeligil. 
•HÜSNÜ DtlKEÜDtttİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaş lar , hakika ten memleketimiz için 
haya t i bir mevzu üzerinde arkadaşlar ımız has
sasiyetle durmaktad ı r l a r . Arkadaş lar ın ım hu 
hassasiyetlerinde yerden göğe k a d a r hak lan 
vardır . Sebebine gelince, bir memleket iein 
en büyük yat ı r ım insanoğiudur . Eğer . insan 
nıal'zemesini iyi kul lanmadığımız ve onu heder 
ettiğimiz takdi rde , elbette ki, alacağımız ne
tice iyi olmıyacaktır . İy i kul landığımız takdir
de ise, iyi neticeler alacağız. Millî Eğit im Ba
kanlığı insanoğlunu eline almış, onu hamur 
gibi yoğuran bir Vekalet t i r . Onun iein. Maarif 
Vekâlet inin her şeyi göze batar . Bu bakımdan. 
ten ki d I e re mâruz ka lan ve bu Bakanlığın içe
risinde .bulunan teşkilât lar , öğretmeliler', dola-
yisiyle de Bakan çok temkinli, basiretl i bir tet
k ik ten sonra adımlarını a tmak mecburiyetinde 
kal ıyorlar . 

Şimdi, Maarif Vekâletini birçok meseleh r 
zorluyor. /Bunu kabul etmemiz lâzımdır. Bu 
zorlamalar karşısında, elbette 'ki. Maarif Ve
kâleti sık sık prensip değiştiren Vekâlet hali
ne geliyor. Nitekim, şimdiye kadark i Maarif 
tar ihine bakacak o lursak; Maarif Vekâlet inin, 
sıık sık sistemler değiştirdiğini ve bu sistemler 
dolayısiyle her gün biraz daha bir çıkmaza doğ
ru git t iğini müşah'ede ederiz. 

Orunlumuz arzu ederdi ki . Maarif Vekâlet i 
sık sık sistem değiştirmesin, iyice memleket 
bünyesini etüt etsin ve dolayısiyle almış olduğu 
ka ra r l a r ın aksaklığını düzeltmeye çalışsın. "Bu 
olmamıştır. Kanaat imzce, bugünkü aksaklık, 
umumiyet i t ibariyle bundan ileri geliyor. 

Şimdi, orfaya, bir mesele çıkıyor. "Bu me
sele, «orta Öğretime girmek için müracaa t 
edenlerin sayısı fazla, bunu teknik (iğretime 
kaydı ra l ım» deniyor. Nitekim. görülüyor k i ; 
plânlama da bunu. teknik öğretim sahasına 
doğru kaydı rmıya çalışıyor. 

Bununl'a, beraber, karşımıza yine ikinci bir 
mesele çıkıyor, B.u da «gençleri kabiliyetlerine r e 
istidatlarına, göre ayaıi ıyalım r e buna göre b i r 
is t ikamet verelim» netice alalım deniyor. Çünkü, 
i lk nazarda baktığımız zaman, bu gibi tedbir
lerin 'akıl r e mant ığa uygun, cazip ta raf lar ı 
r a r . Ama, bunu derinlemesine t e tk ik ett iğimiz 

zaman, cazip taraf lar ının olmadığını, bâzı nok
talarda, aksakl ık lar olabileceğini kendimizden 
görür re anlarız. 

Muhlercin arkadaşlar ım, neden bu aksak
lıklar oluyor. ' Bir defa. Özgüneş arkadaşımı
zın genişçe, temas et t iği gibi, bu tedbir ler alı
nırken, bir defa. hazırlıklı değiliz r e tam 
mâııasiyle gençlerimizi kabil iyetlerine göre de 
ayırabilecek durumda, da, değiliz. Test bürosu 
da bu vaziyete göre teşkil edilmiş değildir. 
Son ılı, test bürosu, memleketin muhtelif şart
larına göre de testlerini ayarlamış değildir. 
Meselâ; arkadaşımızın misal verdiği gibi, bir 
tek müdürü, bir tek öğretmeni olan or taokul lar 
ile tam kadrolu çalışan or taokul lara •aynı 
imt ihan sistemi uygulanamaz ve uygu la nura sı 
da, doğru değildir. Dolayısiyle, bir taraf bir 
kısım imkânlara slıhip iken, diğer taraf ise 
imkânsızl ıklar içerisinde bu lunmaktad ı r . Yine 
arkadaşımızın ifade ett iği gibi, i lkokullarla, 
köy okulları birbir inin aynı değildir. Çünkü, 
köylerde beş sınıf bir tek öğretmen tarafın
dan okutu lmaktadı r . 

Ka-abiliyetleriu ayar lanması mevzuuna, ge
lince : Bu hususta, ÜNESCO'nıın bir te tkiki 
var. Diyor ki. «sanat kabiliyetleri en genç yaş
larda, ancak ortaya, çıkabilir. Dunun için de 
meslek seçimini mümkün olduğu k a d a r genç 
yaşlara, bır-akınız.» Demek oluyor ki. bu tetkik
leri neticesinde FNESOO bu neticeye varıyor. 
Haklıdır . 

Muhterem arkadaşlar , bir ta tbikatçı olarak 
birkaç, misal vermek isterim : Or taokulun bi
rinci sınıfında olan bir talebemizin bü tün ders
leri gfayet kuvvetl i olduğu halde matematiği 
zayıftı. Ben, m ü d ü r l ü ğ ü n ü yaptığını bu okul
da, genç a rkadaş la r ımdan rica, e t t im; «ileride 
bu çocuğun matemat ik kabiliyeti gelişir, geçse 
iyi olur» dedim. Neticede bu genç muvaffak 
olmadı, iki sene üst üste matemat ik ten sınıfta 
kaldı ve sonund'a da belgeli du ruma düştü. 
Çocuğu tanıdığım için kendisini t e ş r ik et
tim ve ertesi sene hazır landı , belge imtihanına 
girdi ve bu imtihanda büyük bir muvaffakiyet 
sağladı. Neticede bu çocuğumuz if t iharla sını
flın geçtikten sonra, liseden de mezun oldu r e 
Mühendis Okuluna git t i . Bugün kendisi mü
hendis olarak haya ta atılmış bu lunmaktad ı r . 
Eğer, şimdi bu genci t e ş r ik değil de, mate-
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matiği zayıf diye kabul etseydik, ileri yaş
larda bir mühendise malik olamazdık. Demek 
ki, birçok misallerimiz tatbikat neticesinde bize 
gösteriyor ki, genç kabiliyetleri, gene yaşlarda 
«sen şu olacaksın, sen busun, sen susun» diye 
bunu ayarlamaya imkân yoktur. Nitekim, 
evlerimizde çocuklarımızın dahi lise çağma ka
dar muhayyilesinde sık sık meslek değiştirdik
lerini görürüz. Misal olarak benim oğlum, 
bazan hariciyeci, bazan kimyager ve bazan da 
fizikçi olur. Yani, muhtelif kademelerde oku-
nra hayatına ve hayatın akışına göre, çocuk 
kendi kendisine birçok şeyler olmak ister. Fa
kat, tekâmül çağma kadar doğru dürüst bir 
karar veremez. Ancak, liseden sonra, kararını 
verir. Onun için, arkadaşımızın da söylediği 
gibi, kabiliyetsiz sandığımız birçok insanların 
pedegojik incelemeler gösteriyor ki, inkişaf 
yaşlarında üstün kabiliyetler gösterdiğini ve 
«muvaffak olamam» dediği sahalarda muvaf-
fakivetler sakladığı görülüyor. Bu bakımdan, 
Maarif Vekâleti, genç istidatları bir ayırıma 
doğru sevk ederken, bunda bir hataya düşe
bilir. 

Ama, Maarif Vekâleti bu ayırımı yapar
ken, ortaokul öğretimin normal olarak çalış
ması iktiza ederdi. Elimizdeki müfredat 
programlarını tetkik edecek olursak, bu müf
redat programlarına göre, ortaokullar çalışıyor
lar mı, çalışmıyorlar mı? Bunu tetkik edecek 
olursak, ortaokullarımızın buna göre çalışmadı
ğım müşahede ederiz. Meselâ, kişisel bakımdan 
başta gelen gayeler, pratik hayatın gerektirdiği 
bilgi ve becerikliğe sahip insan yetiştirmektir. 
Acaba, ortaokullarımız, bu çocukları böyle alıp, 
gelişme istiyene pratik hayatın gerektirdiği bil
giyi veriyor ve becerikliliğe sahip bir vatandaş 
olarak yetiştiriyor mu, yetiştirmiyor mu? Bütün 
ortaokullarımızı tetkik ettiğimiz takdirde, genç
lerin bu istikamete doğru değerlendirilmediğini 
görürüz, 8adere nazarî ve kısmen de amelî bil
gilere yer verildiğini görürüz. Ayrıca, bunlar 
serbest zamanlarını faydalı bir şekilde geçirebi-
liyorlar mı? Bu fırsatı sağlama bakımından ge
rekli yetenekler ve alışkanlıklar verilemiyor. Ni
tekim, ortaokul müfredat programının 32 nci 
sayfasında zikredilen husus, öğretmenlere çocuk
ları tetkik fırsatı verir ve bunu yapmasını söy
ler. Ancak, bu tetkikat yapıldıktan sonra, gene 
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kabiliyetler haiz oldukları kabiliyetlerine göre 
ayarlanabilir. Yoksa, sadece nazari bir imtihan
la çocukların kabiliyetlerine sevk edilmesi müm
kün olamıyor. Nitekim, şimdiye kadar üzerinde 
durulan müfredat programı da bunu gösteriyor 
ve «bu her öğrenci hakkında bilinmesi gereken 
başlıca hususlar,» diyor. 

Evdeki hayatı ailesi; evvelce devam ettiği 
okuldaki durumu, içinde yetiştiği çevre, öğrenci
nin bedeni durumu, öğrencinin muvaffak olaca
ğı sahalar diye birtakım kısımlara ayrılıyor. 
Yani, öğretmenin, okulunun bu sahalarda öğren
ciyi derinlemesine tetkik etmesini söylüyor. «Bu 
tetkikattan sonra, Öğrenci hakkında bir hüküm 
verebilir ve kabiliyetleri tesbit edilebilir,» di
yor. Ben şuna eminim ki, okullarımız tam mâna-
siyle bunu yapmamakta ve dolâyısiyle çocukla
rımız da hayata, kabiliyetleri tam mânasiyle öl
çülmeden, 'atılmaktadırlar. Bu bakımdan, böyle 
bir imtihana gidildiği takdirde, Maarif Vekâle
tinin çocuklarımızın kabiliyetlerini tam mânasiy
le ölçeceğine ben kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ikinci bir mese
le ortaya çıkıyor. Ortaokul mezunlarının sayıları 
gittikçe artıyor ve bunları liseler de almıyor. 
Acaba, bu vaziyet karşısında Maarif Vekâleti 
ne yapsın? Ayrıca, «teknik sahada da bir geliş
me var,» deniliyor. «Gelişsin» deniyor. Şimdi, 
bunun için bâzı imkânlar bulunabilir ve düşü
nülebilir. Eğer, Maarif Vekâleti sık sık sistem 
değiştirmemiş olsaydı, vaktiyle alman kararlar 
derinlemesine tetkik edilseydi ve bu tetkikattan 
sonra bunların aksaklığı nedir, hangi meselele
rin üzerinde durmak lâzımdır, bu okullarımızda 
aksaklığı giderme yolları nelerdir ve bunları gi
derebilmek için neleri ikâme etmemiz lâzımdır 
diye, meseleler üzerinde eğilmiş olsaydı, zanne
derim ki, bugün ortaokul mezunlarını zorlama
dan bu meselelerin üzerine doğru eğilebilirdi. 
Ortaokul müfredatı mevzuunda 1947 senesinde 
Maarif Vekâletinde bir ilk kademe toplantısı 
yapıldığında, o zaman bu mevzuda bir zorlama 
olduğu hissedildi ve bu toplantı sırasında ben, 
«zorlamadan çocuklara nasıl bir istikamet vere
lim» amacını taşıyan bir konuşma yaptım. Ne
ticede, 4 ncü Maarif Şûrası toplantısında lise 
ve ortaokul müfredatı alanında, hayati birtakım 
kararlar alındı ve bundan sonra da Maarif Ve
kâleti bu sistemin kontrolünü tam mânasiyle 
yapamadı. Ben şuna kaamim ki, biz daha ziya-
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de tatbikattı pedagoglardan mahrumuz. Bugün 
bunlara çok ihtiyaç var. Fakat, eldekiler Türk 
maarifinin istikametini değerlendiremiyorlar. Şim
di muhterem arkadaşlarım, müfredata iş bilgisi, 
ticaret, tarım bilgisi dersleri kondu ve dolayı
siyle bu gene insanların doğrudan doğruya me
mur olma zihniyeti ile hayata doğru atılma key
fiyeti derpiş edildi. Diğer -taraftan aynı zaman
da bu müfredatın içerisinde, çocuklara yaz ay
larında. çalınmak, b ab allarının meslekinde çalış
mak gibi hünerlerin sağlatılması tavsiye edildi. 
Arz ettiğim gibi, ki, ıben bunu uygulayan bir 
arkadaşınızım; yarın ,bu çocuklara kesekâğıdı 
yaptırabilirsiniz; bu surette hem kendileri ge
çinir ve hem de mektep masraflarının bir kısmı 
çıkar. Diğer taraftan, bâzıları turfanda ıneyva-
lar yetiştirirlerdi, dışarıda gazete satarlardı ve
ya babalarının dükkânında oturabilirlerdi. Bun
lar hayata .atıldıklarında çok defa babalarının 
meslekleriyle iştigâl etmişlerdi. Bu da Türkiye-
mizde, eğitim ve öğretim hayatı olmadığı için, 
mütemadiyen Devlet kapılarını zorluyor ve bu 
zorlama da devam ediyor. Neticede, bunları ora
ya, buraya kaydıralım diye birtakım tedbirle
rin alınmasına doğru gidiliyor. O halde i. :'z ede
yim ki, bu aksaklık, Maarif Vekâletinin, orta
okul müfredat programını tam mânasiyle tat
bik edemeyişinden ve dolayısiyle bu gelişmiyen 
liselerimize bir istikâmet verilmemesinden ileri 
gelmektedir. Bence, teknik öğretimi zorlamaya 
hiç de lüzum yoktur. Liseleri kuvvetlendirdik
ten sonra, onu muhtelif dallara ayırma mecbu
riyetindeyiz. Ayırmadığımız takdirde, misal 
olarak söylüyorum, Ankara'da öğretim mikta
rı buna kâfi gelmiyecektir. Meselâ, kaç tane 
erkek sanat entitüsü vardır?. Tahmin ediyo
rum ki, adedi 4 - 5 taneyi bulmaz. Arkadaşım 
işaret ediyor, «iki tane» diye, yine farzedelim, 
şu kadar miktarda da ortaokul mezunu var. 
Şimdi, bu ortaokul mezunlarını bir imtihana 
tabi tutacağız; muvaffak olamıyanları, sanat 
enstitülerine doğru kaydıracağız. 2 tane ve 
3 tane sanat enstitüsü bunların hepsini alabi
lir mi? Alacağını tahmin etmiyorum. Almadığı
na göre, üçlü tedrisat yapılacaktır, demektir. 
Üçlü tedrisat, sanat enstitülerinin bünyesine 
uygun değildir, arkadaşlar, Allah gani gani 
rahmet eylesin, Mithat Paşa sanat enstitüleri
ni memleketimize getiren zattır. Bir gün sanat 
enstitülerine talebe kaydettirmek için Rumeli-

ye çıkmış - ben sanat enstitülerinin durumları 
dejenere olmasın diye arz ediyorum - önüne çı
kan bir vatandaşımızın çocuğunu enstitüye kay
dettirmek istiyor. Fakat, biraz sonra babası 
geliyor, «aman, evimde çocuğuma ihtiyacını 
var» diye çocuğunu alıp götürüyor. Buna mu
kabil karşısına bir papaz çıkıyor ve «benim ço
cuğumu al, götür» diyor. O zaman Mithat Pa
şanın gözleri 3'aşarıyor ve sonunda diyor ki, 
«Nasıl; benim milletimin çocukları da bir gün 
bu okullara gelmek ister ve beni zorlar?» 

Arkadaşlar, aradan öyle devirler geçmiştir 
ki, bugün artık çocuklarımız sanat .enstitülerine 
kendiliklerinden gitme imkânını bulabiliyorlar 
ve gidiyorlar da. işte, böyle bir müesseseyi Mit
hat Paşa eline almış, inkişaf ettirmiş, geliştirmiş 
kıymetli insanlar yetiştirmiştir. Şimdi ise, bü
tün talebeleri 3 - 4 lü tedrisat ile oraya yığma 
neticesinde, kalifiye olmıyan insanları yetiştir
mek meselesi hakkaniyet esaslarına uygun değil
dir, doğru da değildir. Dünya tekniği nereye 
doğru kayıyor? Bugünün dünya tekniği az işbi-
len insanlara doğru kaymıyor; becerikli, bilgili 
ve daha mahir insanlara doğru kayıyor. Sonra, 
dünya tekniği az kaliteli insan istemiyor. Nite
kim, imtihan şekillerine göre, kabiliyetli çocuk
ları, matematik bilgisi kuvvetli olan çocukları 
liselere doğru teveccüh ettireceğiz; buna muka
bil teknik öğretime arz kabiliyetli ve geri zekâlı 
çocukları göndereceğiz. O halde, bu durum kar
şısında Türkiye'nin sanatında, telmiğinde bir 
düşme olacaktır. Olmaz bu. Bilâlris, matematik 
bilgisi yerinde olanlar, el mahareti, ahlâki karak
teri ve seviyesi yerinde olanları almamız lâzım
dır. Eğer, sanatımızı geliştirecek ve takviye ede
ceksek, ayrıca plânlamaya göre kaliteli işçi ve 
usta yetiştireceksek, mutlaka ve mutlaka, kali
teli insanları sanat okullarına almamız lâzımdır. 
Dolayısiyle, tezgâhın başında da bir, iki kişi bu
lunmaz. Sanat enstitülerini gezen arkadaşlar gö
rürler. Bir tezgâhın önünde çocuk, travayını 
hazırlar, resmini çizer, sonra torna tezgâhının 
başında tatbikatına geçer, öğretmen onun etra
fında dolaşır, yanlışlarını düzeltir ve bir sanat 
enstitüsü sınıfında öğretmenin olmadığı haller
de de onlar sessiz ve sistemli bir şekilde çalışır
lar. Yani, yığma tedrisat burada tatbik edile
mez. Bir öğretmene 60, 100, 200, 300 çocuk ve
riniz, bu takdirde, bunlar arasından öğretmen, 
sanat kabiliyetlerini haiz insanları işi ivebilir mi, 
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çıkarabilir mi? Türkiye'deki sanat enstitülerinin 
kaliteleri düşer mi, düşmez mi? Bizde kıymetli 
teknik, adamlar yetişebilir mi, yetişemez mi di
ye aklımıza birtakım sualler geliyor. 

Arkadaşlar bundan maksat şudur: Ben Ma
arif Vekiline arz edeyim. Şimdi, Türkiycmizde 
maalesef yanlış bir akımın var olduğunu görü
yoruz. Netice; Türkiye'nin bünyesi iyi tetkik 
edilmiyor. Dolay isiyle nereden bir cereyan gelir
se, «Aman bizi acaba bu mu kurtarır?» diye 
ona sarılıyoruz. Bu doğru değildir, arkadaşlar. 
Yazık bu millete, yükselen milletler bunu böyle 
yapmıyor. Onun için, evvelâ kendi bünyemizi 
tetkik etmek mecburiyetindeyiz. Misal vereyim: 

Gazetelerde okuduğuma göre; içlerinde çok 
miktarda sanat okulu mezunu bulunan kimseler 
müracaat ediyor. Bu kaydırma hareketini yapar
ken, Avrupa'ya ne kadar sanat enstitüsü me
zunu gitmiş, önce bunu tetkik etmek lâzımdır. 
Sonra, bunu tetkik ederken ve imtihan şeklini 
sokarken şunu tesbit etmek lâzım. Acaba, ne ka 
dar miktarda sanat enstitüsü mezunu Devlet da
irelerinde çalışıyor.' Branşı ile ilgili ol mı yarak 
çalışanların adedi, nedir? 

Bunlar mühim meselelerdir. Bize, öğretmenlik 
veya öğretmen vekilliği ist iyen çok sayıda sanat 
okulu mezunları müracaat ederler. Hattâ söyli-
yebilirim ki, mezuniyet miktarlarına göre, oran
ları yüzde 25 - 30 u bulan Devlet dairelerinde 
çalışan sanat enstitüsü mezunu arkadaşlarımız 
vardır. O halde, memleketimizin namütenahi sa
yıda sanat enstitüsü mezunlarına ihtiyacı yoktur. 
Nitekim. Plânlama Teşkilâtı, bu okullara bu se
ne 1 300 kadar (»grenci alınmasını söylüyor. 
Geçen sene sanat enstitülerine 7,500 öğrenci alın
mış. Bugün ise, teknik öğretime 12 bin öğrenci 
alınması kararlaştırılmış. Fakat, kabiliyetsiz kim
selerin de buraya yığılması hâdisesi ise, sanatı 
düşürmekten başka bir şey değildir. Hatırlıyaca-
ğmız üzere, eskiden bizim bir «Lonca» teşkilâtı
mız vardı. Bu teşkilâtın vazifelerinden biri de 
kalifiye eleman yetiştirmekti. Fakat, ne zaman 
ki, bu «Lonca» teşkilâtı bozuldu, işte o zaman 
Türk sanatı da ölmeye başladı. Halbuki, bütün 
dünya milletlerinin slandardizasyona gittiği bir 
zamanda, biz de sanatımızı dünya standardizas-
yonuna göre geliştirmemiz ve standart bir yola 
gitmemiz için gayret göstereceğiz. Ona uydurmak 
için zecri tedbirler almalıyız. Kalifiye sanatkâr 
yetiştireceğiz, İş Kanununu düzelteceğiz; bunları 
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yapmamız lâzım. Sonra, standardı bozuk olan 
mallarımızı da dünya piyasalarına çıkartmama
mız gerekiyor. 

Avrupa pazarlariyle sıkı bir münasebette ol
duğumuz bir devirde, böyle kalifiye işçiye ve sa
natkârlara ihtiyacımız var; dolayısiyle kalifiye 
sanat enstitülerine de ihtiyacımız var. Bunun dı
şında, böyle ampirik ve zorlayıcı tedbirlerle bi
zim, bu sanat enstitülerinin şahsiyetini bozmaya 
hakkımız ve hukukumuz yoktur-. Böyle bir ka
rar alınabilir. Fakat, esas maksadımız Sayın 
Maarif Vekilini tenvir etmeMir, bizim şahıslarla 
hiçbir ilgimiz yoktur. Kararını uygulayıp, uygu-
lamıyacağı meselesi kendine ait bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar da açıkça gös
teriyor ki, sanat enstitüleri bu yükü kaldıramaz. 
Sonra arkadaşlar, bugün sanat enstitüleri halle
rinden memnun mudurlar? Hayır, memnun de
ğillerdir. «Tedrisatımız uygun değil, kalifiye ele
man yetiştiremiyoruz» diyor. Hattâ, bu mesele 
ile ilgili olarak, benim de içerisinde bulunduğum 
fi ncı Maarif Şûrasında birtakım kararlar alın
dı. Sanat enstitülerinin iki yıldan üç, yıla çıka
rılması teknik bakımdan zaruridir diye, derpiş 
ettiler. Bu hakikaten zaruridir. Sanatkâr, yalnız 
el maharetine sahip değildir. Sanat; bilgili, gör
gülü, kültürlü, ihata kabiliyeti yerinde insanlara 
ihtiyacı olan bir meslek seçimidir. Bunu böyle 
düşünmemiz iktiza eder. O halde, bunu böyle 
düşünen teknik öğretim, kendi liselerinin üç yı
la çıkarılmasını istedi. Şimdi ise, biz sanat ensti
tüsünü dolduruyoruz, gelişemez bir hale getiri
yoruz ve köreltmeye doğru götürüyoruz. Bu ha
reket günâh dolu ve vebali i bir iştir. Günâhtır 
arkadaşlar. Sonra arkadaşlarım, sanat enstitüle
rinin durumlarının da bugünkü şartlara uygun 
olmadıklarını kendileri de bilir ve kabul eder
ler. Biz, sanat enstitülerinden piyasa adamı ye
tiştiremiyoruz. Arkadaşım temas ettiler. Bir sa
nayi bölgesinde sanat enstitüsü mezunlarını ni
çin ise almıyorsunuz diye sorduğum zaman, di
yorlar ki, «biz bir çırağı üç, dört senede yetişti
riyoruz ve o seri imalât yapabiliyor. Bu yapmı
yor, bunun nazari bilgisi var, uzun boylu yanı
mızda kalacak ve nazari bilgisi olan adamı ne 
yapalım» diyorlar. Gocuk da dolayısiyle az üc
ret karşılığı onların yanında çalışmıyor. Netice
de sanat enstitüleri piyasa şartlarına uygun ev
safta mezun veremiyor. Onun için, sanat, ensti-
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tüleri seri imalâta geçmek mecburiyetindedirler. 
Okullarında seri imalâta geçmeli ki, piyasa ada
mı yetişebil mel i. Bu zorlama ile seri imalâta da 
»'oeil em ez, ])iyasa adamı da yetişemez; dolayısiy-
le heder olur, gider. 

Sonra, ikinci bir mesele de şudur : Sanat 
enstitülerinin bir mühim özelliği, çalışma siste
mi, bulunduğu bölgenin hususiyetlerine göre 
ayarlanmalıdır , Çünkü, muhitinde bulunan sanat 
şar t lar ının ve hususiyetlerinin bir diğer çalışma 
yeri de bu okullar olmalıdır. Kuyumculuk ve 
•saire gibi. Dolay isiyle, onlar hayata alıldıklan 
sonra, en iyi ve kalifiye bir sanatkâr olarak dük
kân açıp memleketinde babasının yerini tutacak 
bir kimse olabilecektir. Bu da yapılmıyor. Hal
buki. teknik öğretim G neı Maarif Şûrasında bu 
meseleleri ortaya atmıştı. Çünkü, bu şekildeki bir 
gelişmeyi kendisine1 mal etmişti. Bu iş de maal
esef olmamıştır, önlenmiştir, prensipler üzerinde 
durulmamışt ı r ve sık sık değişen kararlarla 
maarif meselesi bir çıkmaza doğru gitme istika
metini göstermiştir. 

Bu bakımlardan. »Sayın Maarif Vekilinden 
bu imtihan şekillerini düşünürken, bu hususta 
enine boyuna bir tetkikatta bulunmasını istirham 
ederim. 

Diğer taraftan, bir arkadaş istifa etmiştir. 
Bu istifa olunca, ki, ben bu arkadaşı takdir et
t im; demek ki, kafasına uygun gel m iyen bir ka
ra r karşısında istifa etmiş. Halbuki, Sayın Ve
kilin o arkadaşın da mütalâasını alması, iktiza 
ederdi. Ben, bu arkadaşı müfettişliğinden tanı
rını, meslekî hayatını bilirim, meslekine bağlı ti
tiz bir arkadaş. Bu arkadaşımızın da düşünüş 
tarzı bu karara uygun olmadığı için istifa etmiş 
ve başka bir vazife istemiştir. Bence bu arkadaş 
makbul bir insandır, tahmin ederim ki. Sayın 
Vekil Beyin görüşü de budur . O halde, teknik 
öğretimin diğer bir kolu, bu kara r karşısında ne 
şekilde bir mütalâa yürü tmüş tür , bu belli değil. 
Çünkü, teknik öğretimin tamimlerde imzası yok
tur, bu tek taraflı bir imza ile olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususları belirt
tikten sonra, umumiyet itibariyle maarifteki bu 
aksaklıklar neden doğuyor ve bizim bu konudaki 
düşüncelerimiz neler olabilir, meselesine gelelim. 
Çünkü, birtakım tenkidler yapılırken, ortaya bir 
do fikir getirmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, Maarif Vekâleti bir defa bölge 
maarifini ele almak mecburiyetindedir. Yoksa, bu 

aksaklığın önüne geçilemez. Türkiye'nin, bölge
ler itibariyle şar t lar ı başkadır. «Merkezî bir ida
re ile maarif meselelerini ele ali]) idare edeceğiz», 
dersek yanılırız. Onun için iklim şart larının, 
muhitin, muhit ürünler inin ve o muhitin özellik
lerinin insanoğlu üzerinde büyük tesirleri oldu
ğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bir Diyar
bakır maarif teşkilâtı sistemi, elbette ki Anka
ra'ya nazaran farklı bir durum arz edecektir. 
Meselâ; Diyarbakır bir bölge olarak nasıl bir in
san tipi istiyor? Ziraatçı mi, sanayici mi, teknik 
mi? Bunlardan hangi sahaya koyacak bir t ip is
tiyor. Babasının tezgâhına oturabilecek, işini 
daha mükemmel bir şekle götürebilecek bir adam 
ister. Zaten, kü l tü rün ve tahsilin payesi de bu
dur. Yoksa, kalem efendisi yetiştirmek değil. 
Şimdiye kadarki tatbikat göstermektedir ki, maa
rifimiz maalesef hop kaleni efendileri yetiştir
miştir. Artık, çocuklarımız babalarının dükkân
larında, iş başında çalışmayı bir zül addediyor. 
Daha münevver bir insan bunu yapmaz. 

Meselâ, Siirt ' i ele alsak, yine böyle; Erzıı-
î'iıııı'ıı ele alsak yine böyle... Atatürk Üniversite
sinde çalışan bir Amerikalı mütehassıs, Erzurum 
için «yarının Türkiye'sinin biı NVbraska'sı ola
caktır» diyor. Sonra «buraya şeker sanayii de 
geldi, bir de hayvancılığın üzerine eğilirseniz 
muazzam bir bölge olacaktır» diyor ve ilâve edi
yor. «Çünkü, Nebraska 1908 yılında kıtlık için
deydi, halbuki Erzurum Türkiye'yi bosliyebilo-
cek bir vaziyette» diyor. O halde, Erzurum'da 
tatbik edilen maarif sistemi başka olacaktır. Ba
kanlık ortaöğretimi müfredatına pöw işledikten 
sonra, dolayısiyle liseyi birtakım dallara ayırmak 
mecburiyetindedir. Ayrılan branşlara göre ço
cuğu o lisenin içerisinde ölçecek ve onları kabi
liyetlerine göre sevk edecektir. Bundan dolayı
dır ki, maarifin şimdi tatbik ettiği test usulü 
normal bir tatbik sekli olmıyacakfır. Çünkü, 
psikoteknik bir muayene, teknik bir elemanı ka
biliyetine göre branşına ayrılması zaruretini or
taya koyar. Bu usul de Türkiye'de mevcut de
ğildir, yoktur. 

Maarif Vekâletinin de haklı olduğu esas der
dimiz velilerin zorlaması halidir. Ama, neden? 
Ben şuna kaani olmak isterdim ki, Maarif Veki
linin böyle bir karar alırken, Senato ve Millet 
Meclisindeki maarifçi arkadaşlarla da bir istişa
rede bulunması yerinde bir hareket olurdu. Ea-
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kat bu olmamıştır. Demokratik hayata girdiği
miz bu zamanda, bundan sonraki Vekiller, böyle 
bir karar alınırken, yalnız Ve'kfılet arkadaşları
nın değil, bu işin içinde çalışan siyasi arkadaş
ların da fikirlerini almalıdır. Bu şekilde alınan 
bir karar siyasi yönden de kendisini destekler. 
Bunlar olmadığı içindir ki, meselelerimiz aksı
yor ve yürümüyor. Demokratik düzenin yerleş
meye başladığı bugünlerde ve murakabe rejimi 
dediğimiz bu idare tarzında, diğer Vekillerin de 
bu şekilde bir fikir istişaresinde bulunması bir 
büyüklüktür; büyüklüğün eseridir. 

Arkadaşlar, maarifimizin esas dertleri şun
lardır : 

1. Aldığı bir kararı unutması ve neticeleri 
üzerinde durmaması hali, Maarif Vekâletinin baş
ta gelen hastalıklarından biridir. j 

2. Tatbikatın semerelerinin iyice incelen
mesi ve aksaklığın tesbit edilerek, giderilmesi yo
luna gidilmemesi, 

3. Nazariyatçı podegoglarm çok olmasına 
mukabil tatbikatçı pedegoglarm az olması, 

Tatbikatçının, akıntılara göre, bir aşağılık 
kompleksi içinde kürek çeken bir maarif zihni
yetine sahip bulunması. 

Sonra, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu 
yana, Maarif Vekâletinin bâzı istisnalar hariç 
bir prensip vekâleti olmayıp prensipsizlik bakan
lığı oluşu ve bu politika cereyanına kendisini 
kaptırışıdır. Bence, bugünkü hastalıkları tevlid-
eden ve zorlamaları yapan İm aksaklıklardır. 
Hatırlarsanız, maarifimizde sık sık imtihan deği
şiklikleri olmaktadır. Maalesef bu imtihan deği
şikliklerinin olması bugünkü zorlamayı doğur- I 
muş ve tevlidetmiştir. Eğer, imtihan şekillerinde 
bir istikrar olsaydı, bugünkü zorlama da olmaz- I 
di. Arkadaşlar, bir öğrenci sekiz dersten kala- I 
maz. Halbuki okullarda 8 dersten çocuk ikmale 
kalabiliyor. Bu ne demektir?. «Elleme herkes 
geçsin, diplomalı, etiketli adam olsun» diyoruz. I 
Kabiliyetler ancak okullarda tesbit edilebilir. I 
Ben, vaktiyle 3 sınıfın dersinden bakolorya ver- I 
dini; 3 sınıfın dersinden... Daha ortaokul ç.ocıı- I 
ğu iken; hem de Tarih Kurumunun tarih kitap
larını okuyorduk. «Aman yük ağır dendi» hafif
letildi. Ondan sonra, üç dersten bakalorya imti
hanı kondu. Bunda muvaffak oltnıyan diğer 
derslere giremezdi. Bu usul de değişti. Halbuki, 
öğrenci dört beş dersten elemeye girerdi ve do- I 

>3 2 . 9 . 1963 O : 1 
I layisiyle kabiliyetler kendilerini gösterirdi. Üs-
I tün zekâlılar okur, diğerleri de babalarının mes-
I lehlerini seçerlerdi. Anın, dedik ki, «bunlar oku-
I sun» O zaman da öğretmen ve talebe, birtakım 
I şartlar içerisinde kaldı. İste bu suretle, bu sis-
I tem bozukluğu Maarif Vekâletini bugünkü ha-
I le getirdi. Şimdi ise, akın eden ve boşta kalmış 
I olan mezunları «aman nereye dolduralım.» diyo-
I ruz. «Teknik öğretime kaydıralım» diyoruz. 
I Bunda hatalı hareket ediyoruz. 
I Şimdi arkadaşlar, mütemadiyen değişen im-
I tihan şekillerini arz ettikten sonra, diğer aksak-
I lıklar da şundan ileri geliyor. 

I İdarece kifayetsizliği. Arkadaşlar, idareci ki-
I fayetsizliği bir realitedir. Onun için Maarif Vekâ

letinde, işlerin yürütülmesini iyi idareciler ele al-
I saydı ve hakikaten değerli idarecilerin yapacağı 
I tasarruflarla okul idaresine doğru gidilseydi, bu 
I zorlamalar olnnyacaktı. Bu olmamıştır. Okullarda 
I «hürriyet nizamı» da yanlış anlaşılmıştır. Çocuk-
I (arımız maalesef çalışmıyorlar. Ben, saat altıdan 
I sonra çocuklarım sn sokağa çıkmasını yasak etmiş-
I tim. Hattâ, geceleri evlerini dolaşır kontrol eder-
I dim; velisi sinemaya götürmezdi; Banguoğlu Bey 
I bilirler. 

I Ayrıca, öğretmen de çocuktan müştekidir, öğ
retmene saygı kalmamıştır. Öğretmen huzur için
de değildir. Maarif Vekâleti, bu aksaklıkları gidc-

I reyim diye, üzerinde durma mecburiyetindeydi. 
Sonra arkadaşlar, öğretmen kalitesi meselesi 

I var. Arkadaşımız, «Bir müdür var» dedi. Doğru. 
I Bir müdürü olan okulun çocuğunu da aynı teste 
I t al) i tutacağız. Bu olmaz. O halde öğretmen bula

mıyoruz. Ne yapacağız?. «Bu nasıl olacak,» diyor-
I 1ar. Bu gayet basit bir iştir. Ders saat ücretini 10 
I liraya çıkarmak gerekir. Bunu herkes yapamıyor-
I dıı; ben yapardım. Ben kabiliyetli ilkokul öğret-
I menlerine ortaokulda ders verdirttim. Ama, bunu 
I herkes yapamaz. O halde, bu kaliteyi düşürme-
I mek için - çünkü, düştü mü herkes mezun olabili-
I yor ve sonunda da herkes Maarif Vekâletinin ka-
I pisini zorluyor - ne yapmamız gerekecektir, bu na

sıl önlenecektir?. Elinde öğretmen de yok. Ya^ 
I aylarında büyük vilâyetlerde fen, edebiyat, v. s. 
I kollarında olmak üzere, parasız kurslar açacak. 

(Jiinkü, öğretmen ders ücreti alacaktır. Bunda 
muvaffak olan ilkokul öğretmenleri, ortaokullar
dan ders alabileceklerdir. O zaman okulların ka-

I litevi yükselecektir. Neticede, kalitesiz çocuklar 
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hayata atılmazlar ve o zaman kapılarımız zorlan
mazdı. O halde, pratikman o aksaklığın da gide
rilmesi yolları vardır. Bu olmamıştır. Şimdi kapı 
çalınıyor, sıkışıyoruz. Sonra, bu şekildeki davra
nış bir terfi olabilirdi, haklı ile haksızı ayırabilir
di ve bu hal bilgili insanların ortaokullarda ders 
almak için yarışmalarına sebep ve öğretmenlik 
meslekini de teşvik edici bir hareket olurdu. 

Sonra istikbali nazarı itibara alan düzenli ve 
istikrarlı bir maarif politikasının evvelden tesbit 
edilmesi gerekmektedir. Bu bizde tesbit edilme
miştir. 

Arkadaşlar, Cumhuriyetin ilânında, memle
kette otuza yakın muallim mektebi vardı. Bun
lardan, nüfus artışı hesabedilmediğinden, elde 
iki, üç tanesi kaldı. Bilâhara bir öğretmensiz
lik vaveylası koptu. Halbuki, artan nüfusu
muza .göre o Öğretmen okulları ihya edilmiş 
olsaydı, bugün için bir öğretmen sıkıntısı çe
kilmezdi. 

Bunun için yapılacak ilk iş, Talim ve Ter
biye Dairesi müstakil bir hüviyete kavuştu
rulmalıdır. Arkadaşlar, Talim Terbiye Dairesi 
müstakil bir hüviyete kavuşturulmazsa, bu iş
ler halledilemez. «Plânlama emir verdi» diyo
ruz. Türkiye'de bu plânları yapanlar birer 
eğitim mütehassısı >degüllerdir. Ancak, eğitim 
ve öğretimde bu işlerin mütehassısı, Millî Eği
tim Bakanlığının Talim ve Terb'ye Daircsi-
dif. 'Bu, Talim Terbiye Dairesi elemanlarının 
da muhtelif branşlardan yetişmiş pedagojik ka
biliyetleri yerinde ve iş hayatında muvaffak 
olmuş meslektaş grupundan meydana -gelmesi 
lâzımdır. Talim Terbiye Dairesi müstakil bir 
hüviyette olmadığı için, her yeni gelen Vekil 
kendisini zorluyor ve bu zorlama neticesinde 
de birtakım kararlar alıyor. Bu hal böyle de
vam ederse, Maarif Vekâletinin yapacağı icraat
larda muvaffak olacağına bendeniz kaani deği
lim. 

Genel olarak Millî Eğitim teşkilâtının üst 
kademelerinde çalışan tatbikatçı arkadaşları
mızın adedleri artırılmalıdır. Bence, Maarif 
Vekâletinin üst kademeleri, senelere göre yeni
lenmelidir. Bir kimse 5 - 6 sene orada oturdu 
mu, tatbikattan ayrıldı anı, o zaman c>«ı meslek-
daşlarımız meseleleri nazari bir şekilde gör
meye başlıyorlar. Onun için, tatbikatta mu
vaffak olmuş arkadaşlarımızın Maarif Vekâ-
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letinin muhtelif kademelerinde yer almaları ve 
zamanla, mukayyedolmak şartiyle de yer değiş
tirmeleri iktiza eder. îşte, o zaman isabetli ka-
r'aı-lann alınabileceğine kaaniim. 

Şimdi arkadaşlar, bunları ileri sürdükten 
sonra, benim bu husustaki teklifim ne olabilir'? 

Muhterem, arkadaşlarım, benim Maarif Ve
kiline ilk önce söyliyeceğim işey, «hatadan dö
nülmesi sevaptır», sözüdür. Hiç de "ayıp değil. 
Demek oluyor ki, bu işin üzerinde biraz daha 
durup incelemesi lâzım. Çünkü, esaslı bir tet
kike ihtiyacı vardır ve tetkikatmı yaptıktan 
sonra liselerimizin istikametinde bir değişiklik 
olabilir; zorlamalar kalkar ve imtihan şekli de 
değişebilir. Bence, bu iyi bir şey olabilir. Yal
nız, biraz üzerinde durmalı. Bir defa Maarifin, 
istikbale muzaf sıkıntıyı önliyebilmesi için, iyi 
idareci ve öğretmen yetiştirilmesi işini ele al
ması şarttır. Ortaokul müfredat programı
nın tamamen uygulanması, liselerimize buna 
uöre bir istikamet verilip düzenlenmesi; di
ğer bir tâbirle,kalem efendisi değil, çalışmayı 
seven insan yetiştirilmesi gerekmektedir. Orta
okul müfredat programı gayet iyidir ve iş 
prensibi esasına dayanmaktadır. Çünkü, orta 
müfredat programı çocuğu enine boyuna öl
çer. Meselâ, benim kütüphanemde, çocukları
mın hangi eseri ne kadar okuduğuna dair bir 
fişi vardır. Biz, ancak çocukları böyle ölçebi
liriz. Çocuklar araba yapmışlardı, çocuk kitap
larını satarlardı. Bunları resimleriyle ispat ede
bilirim. Bunun için tatbikatçı olan ve bu mes-
leke gönül veren öğretmen, vazifesi icabı sadece 
snnftan içeri girip çıkan bir öğretmen tipi 
olııvaktan vazgeçmelidir. Nitekim bu hal, eğitim 
enstitülerinin kalitelerini maalesef düşürmüş
tü P. 

Sonra, imtihan şekillerinin değiştirilmesi ve 
gençlerin iyi bir seleksiyona tabi tutulması 
.şarttır. Maarif Vekili Bey, siz bunu yapın, 
siz bunu iyi bir seleksiyona tabi tutun, o za
man göreceksiniz ki, bu zorlama ortadan kal
kacak, kabiliyetsizler armut gibi dökülecek-
ler ve başka sahalarda hayata atılacaklardır. 

4. Liseler daha çok dallara ayrılmalı. Me
selâ bir lisenin içinde ticaret lisesi olabilir; 
yalnız fen ve edebiyat kolu düşünülemez. Hat
ta ve hatta, şunu arz edebilirim ki, tarım okul-
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larma doğru gitmek mecburiyeti vardır. Böl
genin hususiyetlerine göre, Ibabasmdan daha 
çok ileri tarımcılık yapan, çarığını ayağına gi
yip traktörünün başına oturan gençler yetiş
tirmek mecburiyetindeyiz. Benim talebelerimin 
ekserisi babasının ziraat meslekine dönmüştür. 
İsterseniz Hatay vilâyetinden misaller verebi
lirim. 

Teknik okulların, 'bu şekilde zorlanmasın
dan vazgeçilmesi iktiza etmektedir. Arz ettiğim 
gibi, teknik okullar da bu sıkışık vaziyetten 
memnun değillerdir. Ayrıca, Türkiye'nin müş
terek pazara girdiği bir devirde, çok daha ka
lifiye, çok daha üstün, çok daha bilgili, çok 
dalha kabiliyetli gençlere ihtiyacı vardır. 

Son bir teklifimiz de, «kast» sistemini Ma
ariften kaldırmamız lâzımdır. Yani, lisan bilen, 
hangi okuldan mezun olursa olsun, mademki, 
üniversiteler imtihanlıdır, imtihanda muvaffak 
olan bütün lise mezunu çocuklara üniversite 
kapıları açılmalıdır. Bu «kast» sistemini okul
lardan kaldırmak mecburiyetindeyiz ve üni
versitenin de bundan musir hareket etmemesi 
lazımdır. 

Bir Mimar Sinan mektepten yetişmedi. Evet, 
onun çocukları büyük 'bir mimar olacaksa ve 
eğer yapı sanat okulu mezunu ise, o kimse mi
mar fakültesine girebilmelidir, liseden mezun 
olmasına lüzum yok, çünkü, ortada bir imtihan 
var. Dolayısiyle de orta öğretim zorlanmamış 
olacaktır. Yani, üniversiteye girme kapıları 
diğer lise muadili okullara da açılırsa, ibu zor
lama ortadan kalkmış olacaktır. 

Son olarak şunu arz edeyim. Bir millet, yal
nız, maarifinde değil, her hangi bir meselede 
olursa olsun, taklide yönelmemelidir. Ancak, 
ilmin ışığı altında, kendisi tetkik etmek ve ken
disine göre hareket etmek suretiyle yükselebilir. 
Bunun aksi boştur. Türkiye'nin artık bir tak
lit devrinden kurtulması gerekmektedir. Kendi 
meselelerini, bizzat yetiştirmiş olduğu marifetli 
elemanlarla halletmelerini ben Vekil Beyden 
bilhassa istirham ederim. Fikirler muhteremdir. 
Öyle de olur, böyle de olur. Fikirlere çatacak 
değiliz. Fakat, demokratik nizam; arkadaşım 
matbuattan bahsettiler; bu nizam, fikirlerin 
harman olduğu, iyi ve kötünün seçildiği yerdir. 
Türk milleti için bundan başka kurtuluş yolu 
yoktur. îslâmi ruha, Türk Müslümanlık ruhu
na bundan daha uygun fbir nizam yoktur. 
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Arkadaşlar, göHiyoruz, burada yapılan bu 

konuşmaları büyüklerimiz 'hassasiyetle, dikkatle 
dinliyorlar ve meselenin üzerine eğiliyorlar. 
Fakat, <fatt meselelerin üzerine bir ışık tutulduk
tan sonra, vekillerimizin de konuşanların üze
rine eğilmeleri iktiza eder. Birinci Meşrutiyet 
devrinden itibaren ki, 'Meclis müzakereleri za
bıtlarını karıştırdım; bizden önce dedelerimiz 
çok güzel konuşmuşlar ve aneseleleri dile ge
tirmişlerdir. Fakat, çocukları bunları tatbik 
etmemişlerdir. Hattâ, burada söylüyoruz, gidi
yoruz ve bütün bunlar yazılıyor. Ama, bunla
rın bir hakikat payı vardır. Bu hakikat payını, 
bu konuşmalardan sonra Maarif Vekâleti ele 
almalı; Bakan da dâhil ve Talim, Terbiye Da
iresindeki meslektaş grupu arkadaşlarımız, 
'bunları tbir süzgeçten geçirmeli, iyi tarafları 
varsa kabullenmeli ve sonunda !böyle zorlama
lara doğru gitmemelidir. Hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçük. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan 
ve ınuıhterem arkadaşlarım; müzakeresi yapıl
makta olan konunun esası hakkında muhterem 
(Senato üyelerinin fikir birliği halinde bulun
duklarına, hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Muhterem üyeler de; Türk 'millî eğitim sis
teminin, Devlet kapısına memur yetiştirme 
ınakinasî halimden çıkarılarak, Türkiye'nin 
plânlı devre ile girdiği şuurlu kalkınma hamle
lerine paralel ve onun başarısını sağlıyacak ve 
bu suretle ele, Devlet kapısına başvurmadan 
kendi almteri, emek ve gayreti ile hayatlarını 
kazanacak teknik öğretim yönüne yöneltilme
sinde ; hemfikir olduklarını, gerek Beş Yıllık 
Plânım tasdikinde ve gerek bu genel görüşme 
alçılına ve müzakereleri sırasında ifade etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Yalnız, ihtilaflı nokta; büyücek sayıda öğ
renciyi, henüz işyerleri, atelyelteri ve diğer 
lüzumlu tesisler yapılmadan ve tedbirler alın
madan, klâsik eğitimden teknik eğitime ak
tarmanın doğurabileceği keşmekeş endişesidir. 

Say m arkadaşlarım, bence bu endişe yersiz
dir. Zira, yaptığım küçük bir incelemede, tek
nik öğretim yapan hemen hemen bütün okulla
rın bugüne kadar, bir grup nazari eğitimde 
iken, diğer igrupun uygulamada bulunması su
retiyle çifte öğretim ve .gündüze ilâveten gece 
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öğretimi yapmadıklarını öğrenmiş bulunuyo
rum. Halibuıki klâsik öğretim yapan okulların 
durumu hiç de böyle değildir. Üçlü öğretim ya
pan okulların mevcudiyeti hepimizin malûmu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım; 27 Mayıstan ev
velki Hükümetlerin millî eğitim politikaları hak
kında dokûmanter bir ibilgiye sahip değilim. 
Esasen tetkika da 'fırsat bulamadım. Yalnız 
Millî Birlik Komitesinin Ağustos 1960 senesin
de yayınladığı «Millî Birlik Komitesinin di
rektifi ve te'mel 'gömüşleri» vesikasında su hu
suslar vardı. 

«Millî Eğitimin hedefi, memleket ihtiyaçla
rını çağdaş gelişmelere uygun olarak karşıla
mak ve öğrenciyi hayata hazırlamaktır.» ve ay
rıca, 

«Meslekî ve teknik okullar, millî kalkınma
mızın ihtivaema cevap verecek şekilde tevsi ve 
ıslah olunacaktır.» denilmek suretiyle 'Türk Millî 
Eğitiminde öncelik; öğrencileri akademik bilgi 
ile teçhizi hedef tutan klâsik sistem yerine, 
teknik öğretime tanınmış ve bu direktifler za
manın hükümetleri ve o devirde kurulmuş bu
lunan Devlet Plânlama Dairesince de esas te
lâkki edilmişti. 

Yalnız, 1960 senesinden bu yana, bu geçiş 
içki atılan adımlar yetersiz olmuş ve Türk top
lumuna üretim sahasında çok faydalı olacakları 
aşikâr olan gençler, klâsik eğitim sisteminden 
ötürü, memur nıakinası çarklarından kurtar-
1 anlamışlardır. 

Bugün millî Eğitimin basında, memleketin 
katî gerçeklerini, plân hedeflerini ve Türk top 
lumunun millî eğitim bakımından problemlerini 
gayet iyi bilen ve onları cesur ve enerjik karar-
lariyle realizc etmeye çalışan inançlı, azimli ve 
samimî bir Bakanın bulunduğuna hiç şüphem 
yoktur. Bakanın, toplum yararına olan bu olum 
lu icraatını bütün gücümüzle destekliyeceğimiz 
yerde, onu yerme ve örseleme yoluna gidilmesi
ne doğrusu bir mâna veremiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, Bakanlıkta yap

tığım bir incelemede, alman tedbirlerle, ortaya 
atılan mahzurların varidolmadığmı ve olamıya-
cağını ifade etmiştim. Bir an için bu tedbirlerin 
yeterli olmadığını mülâhaza ederek neticeye bu 
yoldan gidelim ; 

2 . 9 . 1963 O : 1 
Bugün klâsik öğretim yapan ok tül arımızın, 

sayı itibariyle meslekten gelmiş öğretmen, ders 
araç ve gereç yetersizliği ve nihayet üçlü öğreti
me kadar varan bina kifayetsizliği neticesinde 
buralardan mezun olan çocuklarımızın, kendile 
rino öğretilmesi lâzımgelenlerin maalesef yarı
sından azını bildikleri hepimizin malûmudur. 

Bu yetersiz durumu, teknik Öğretim yaparı 
okullara da uygulayalım. Yani, buralarda da, ye
teri kadar öğretmen, atehe ve ders malzemesi 
olmadığını kabul, edelim. Toplumumuz acaba, az 
bilgi ile teçhiz edilmiş olarak, bu iki ayrı okul
dan mezun olacak (.'ocukların hangisinden daha 
az zarar görecektir'? Şüphesiz ki, yetersiz malze
me ile dahi olsa çocuklarımıza, bir ustabaşı ka
dar olmasa bile, bir sanat öğretilecek ve bunlar 
hayatlarını, lebaleb dolmuş bulunan Devlet ka
pılarını çalarak memuriyet ariyan klâsik okul 
mezunları gibi değil; fakat, alınlarının terimiy
le kazanacak ve sanatlarını da iş başında geliş
tireceklerdir. 

Burada hatırımıza diğer bir soru gelmekte
dir. Kâfi iş sahası temin edilmeden fazla mik
tarda sanatçı yetiştirildiği takdirde bir enflâs
yon olmaz mı? 

Sayın arkadaşlarım, bu soru klâsik öğretim 
için de varittir. Yalnız bir farkla; bizde bir ata 
sözü vardır: «Sanatçı öğleye kadar aç ise, öğle
den sonra tokdur.» Buna karşılık klâsik öğre
tim yapan kişi, eğer Devlet kapısı kendisine ka
panmış ise, devamlı bir şekilde açlıkla karşı kar
şıya kalacaktır. Enflâsyona kaçacak bir klâsik 
öğretimin meydana getireceği aydın veya yarı 
aydın işsiz kütlelerinin, toplumumuz için büyük 
sosyal huzursuzluklar yaratabileceğini de bir an 
dahi hatırdan çıkarmamak gerekil'. 

Sayın arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanına, 
tuttuğu bu olumlu yolda başarılar dilerken, ge
rek bu ve gerekse bundan sonraki millî eğitim 
reformu diyebileceğimiz hareketlerinde Sayın 
Bakana, muhterem Senatonun her bakımdan 
yardımcı ve destekçi olmasını diler hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
HELÂL ERTUfi (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, Millî Eğitim Bakanlığının 
değerli müdüranı ve Sayın Bakan. Bugün Sena
toda maarif tarihimizde eşi görütmiyen büyük 
bir handenin fikrî tahlilini yapmakla meşgulüz. 
«Maarif tarihimizde eşine raslanmıyan» diye sö-
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ze başladım. Çünkü, bu kadar cesaretle atılmış, 
bu kadar mühim bir hamleyi maarif tarihimiz
de ben hatırlıyamıyorum. Kıymetli meslekdaşnn, 
iyi cerrah, sevdiğim ve saydığım Sayın öktem, 
özel bir davranışla, ayağı kırılan veya ayağında 
bir arızası olan bir insana, ötöki tedavilerden 
hiçbirini yapmadan, bir ampitation yapmak su
retiyle yani bacağı kesmek suretiyle bir tedavi 
tarzı takibettiği intibaını uyandırdığı için, söz
lerimin başlangıcında, müsamahalarına sığına
rak bu teşbihi yaptım. 

Efendim, meseleyi arkadaşlarımız iyi bir şe
kilde vaz'ettiler. Dâva ilk ve orta öğretimdeki 
adedin ve volimetrik tazyikin çaresini aramak 
ve bunları teknik öğretime kaydırmaktır. Bu 
görüş ortaya konmuştur. Prensipte; bu tıpkı, 
özgüneş arkadaşımın buyurduğu gibi, doğru bir 
yoldur. Fakat, metot hatalı. Bir baba, bir hekim 
ve üniversitede 20 küsur sene çalışmış bir öğre
tim üyesi olarak, bütün samimiyetimle bu mev
zuun muhtelif cephelerini tahlile çalışacağım. 
Mevzu çok ehemmiyetlidir. Başlangıçta da söy
lediğim gibi, Türk maarif tarihinde bu kadar 
büyük ve cesur bir hareket hiç görülmemiştir, 

Bunun için evvelâ, okullarımızı göz önüne ge
tirelim. Okullarımızdaki maarif sisteminin öz 
espirisi, eğitim olmaktan ziyade, öğretim vasfını 
taşımaktadır. Yani biz, çocukların kafalarına, 
bir torbaya ne kadar çok olursa, ne kadar çeşitli 
olurs o kadar malûmat aktarmayı maarif siste
mimizin esası olarak kabul etmişizdir. Halbuki, 
Batı medeniyetinin cemiyetleri, çocuklara düşü
nen ve duyan insan vasfını kazandırmak gayesi 
ile öğretimden ziyade eğitim yaparlar. Bizde ta
lebe ne kadar çok ağırlıkta bilgiye sahip, ne ka
dar çok şey ezberlen iş, ne kadar çok sözü teyp'e 
almış bir cihaz halinde, kafa taşırsa o kadar 
makbul sayılır. Bu itibarla, gelenek halinde de
vam eden bu maarif vasfımızı, burada, bu şekil
de karakterize etmek gerekir. 

Şimdi, eğitimimizdeki bu eksiklik nedir? Çok 
sevdiğim ve saydığım öğretmenlerimin müsama
halarına sığınarak, şu noktalara temas edeceğim. 
Bizim öğretim elemanlarında büyük bir noksan- \ 
hk vardır. Pedegojik formasyonları tamamiyle i 
inkişaf etmemiş bir haldedir. Çocuk, öğretmenin 
eline ince camdan yapılmış bir fanus halinde tes
lim edilir. Bu çocuğun o kadar geniş bir ruh âle
mi vardır ki, bunları nüfuzu nazarla tetkik ve | 
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takibetmek hususu batı eğitiminde bir prensip 
haline gelmiştir. Onun içindir ki, okullarda ve 
sınıflarda talebe adedleri tahdidedilmiştir; onun 
içindir ki; öğretmen kendisini her talebenin bü
tün ruhi hayatını derin bir nüfuzu nazarla öğ
renmeye mecbur hisseder. Şimdi, çocuğu, düşü
nen ve duyan bir insan olarak yetiştirmek esas 
gaye olduğuna göre, maalesef birçok dertlerle, 
yorgunluklarla mahmul olan öğretmenlerimiz, 
kendilerini pedogog olarak değil, daha çok bir 
şeyler öğretmek mecburiyetinde olan insanlar 
olarak derslerine girerler. Bizim öğretmenlerimiz 
daha çok ön sıralarda oturan çocuklarla yani, as
lında kendilerini göstermesini bilen çocuklarla 
meşgul olurlar. Halbuki, batı öğretiminde, asıl 
öğretmenin meşgul olduğu çocuk, daha arka sı
ralarda oturan, dalgın bakışlı, biraz durgun, ce
saretsiz ve ürkek çocuklardır. Bu çocuklar niçin 
böyledirler? Bunun altında çok çeşitli kompleks
ler yatar. Bir çocuk ki; o gün evde annesi ile 
babası münakaşa etmiştir; «Annemle babam bir
birinden ayrılacak, sonra ne olacak?» diye, onla
rın saf ruhlarında en ufak bir damla gayet geniş 
dalgalanmalar yapar ve çocuğu o gün akşama ka
dar dersini dinliyemez bir hale getirir. Tembel 
çocuk, haylaz diye bir şeyin mcvcudolmadığını 
pedogoji ilmi kabul etmiştir. Bunun altında ya
tan sebepleri aramak ve bunları ortaya getiren 
sebepleri halletmekle, tembel çocuk hüviyeti orta
dan silinebilir. O halde, dershanedeki dalgın, 
durgun, düşünceli çocuk; kabiliyetsiz, aptal, tem
bel bir insan değildir. Bu hüviyet içinde istik
balde güneş gibi parlıyacak insanların meveudo-
labileceğinin birçok misallerle teyidi mümkün
dür. Özgüneş arkadaşımızın Edison misali gibi, 
Bunu söylemekten maksadım şudur; sınıflarda 
çocukları yetiştiren, onların bilgilerini, dimağla-
rındaki düşünme kabiliyetini geliştiren öğretme
nin, onların ruhundaki en hassas noktalara ka
dar nüfuz etme, metotlarını da öğrenmesi lâzım
dır.- Amerika'da ve bâzı yabancı memleketlerdeki 
okullarda, muvaffak olamıyan çocukları, öğret
menleri evlerine kadar giderek veya başka husu
si öğretmenler göndermek suretiyle bunları yetiş
tirirler. Sınıfta dönmek, sınıfta kalmak diye bir 
şey yoktur. Her öğretmen talebelerini yetiştir
meye ve sınıfını geçirmeye mecburdur. Bir çocu
ğa, muayyen bir çapta düşünce kabiliyetini ver
mek suretiyle onun öğrenme hamulesinin artırıl
ması ve yetiştirmesi lâzımdır. Biz, buna muvaf-
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fak oluyor muyuz, olduğumuzu iddia edebilir mi
yiz? Maalesef. İmtihanlarımız bir felâkettir, im
tihan metotları bütün öğretim müesseselerinde 
birer felâket halindedir. Çocukları tahribetmek 
için ne mümkünse yapılmaktadır. Size Ankara'
da yaptığımız bir etüdü arz edeceğim. Ankara 
okullarında; orta ve ilkokullarında, bir çocuk 
psikiyatrist'i ile, bendeniz ve bir de bir çocuk mü
tehassısı arkadaşım ile birlikte, bundan birkaç 
sene evvel, iki sene süren bir etüd yaptık. Böyle 
marazi hüviyet, tembellik ve alâkasızlık gösteren 
çocukları tahlil ettik. Bir tane misal vereyim. 
Bir çocuk sabahleyin okula gelirken şiddetli ka
rın ağrılarına tutuluyor mektebe gitmek istemi
yor, mektepten kaçmak istiyor; ilk mektebin ilk 
sınıfında, bir çocuk. Sonra, bu çocuğu bir psikana
lize tabi tuttuk; araştırdık, araştırdık şu çıktı; ço
cuk ilk mektebe başladığı gün, elinde çantasiyle 
beşbuçuk yaşında bir çocuk, ilk gün mektepte öğ
retmen, defterlerinizi şöyle yapacaksınız, kalemi
nizi böyle yapacaksınız diyor, öğretmen, bu öğüt
leri verdikten sonra, ertesi gün çocuk tekrar mek
tebe gidiyor. îki çocuk sınıfta defterlerini unut
muşlar. Hoca derhal hademeyi çağırıyor, defter
lerini unutan bu çocukları fareli badruma götü
rün, atın diyor. 5,5 yaşındaki çocuk korkunç bir 
endişeye düşüyor. O günden itibaren bu çocukta 
bir korku, mektebe karşı bir fobi teşekkül ediyor. 
Bunu bulup, bu çocuğu iyileştirdikten sonra, 
1 nci ders yılında son derece zayıf, son derece 
tembel, son derece alâkasız bir çocuk idi; bu ço
cuğun kompleksi çözüldükten sonra, sınıfın ve 
mektebin en iyi talebesi olarak ilkokulu bitirmiş
tir. 

Şimdi, başka bir misal: Bir çocuk resim dersi
ne girdiği zaman resim dersinden kaçmak istiyor, 
yine karın ağrıları, bulantı ve hattâ kusma olu
yor. Bu çocuk tahlil ve tetkik edildi. Netice şu; 
bu çocuk bir gün bir resim yapıyor. Resmi öze
nerek yapıyor ve bu resimden çok muvaffakiyet 
temin edeceğini zannederek hocasına gösteriyor. 
Hocası resme .bakıyor ve diyor ki, «Bu ne biçim 
resim, kuş mu, karga mı, vazo mu?» deyip resmi 
yırtıyor, atıyor. O günden itibaren bu çocuk, re
sim derslerinden kaçmak istiyor. Bu çocuk resim 
dersine girmek istemiyor, girince bulantı ve 
öğürtü ile tahammül edilmez bir ıztıraba düşü
yor. 

Bu çocuk da düzeltildi ama, bu bir etüdün ne
ticesinde oldu ve buna birçok misaller de arz ede-
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bilirim. Bilinmiyen, görülmiyen bu kabil pedego-
jik hatalar içerisinde kaybolan birçok değerler 
mevcuttur. Bizim bunu eğitim sistemimizin bir 
realitesi olarak kabul etmemiz gerekir. Bu çocuk
lar, sınıflarında tembel ve alâkasız görünen bu 
çocuklar ya aile kompleksleri dolay isiyle veya 
başka sebeplerden dolayı bu durumu almışlardır. 
Çocuk bir defa öğretmeni tarafından veya arka
daşları tarafından da alaya mâruz kalırsa, bu ço
cuklar sınıflarında gürültü yapan, muhtelif şe
killerde alâkayı çekmek istiyen tipler haline ge
lirler ve ileride antisosyal denilen hüviyet kaza
nırlar. Mücrim olurlar, kaatil olurlar, hırsızlık 
yaparlar, cemiyete karşı küskündürler, cemiyetle 
aralarında bir uçurum açılmıştır. 

Binaenaleyh, çocuklarımızı okula götürüp, 
okulda yetiştirip, onların bilgi ve eğitim kapasi
telerini ölçebilmek için elimizdeki Ölçüler henüz 
standardize olmamıştır. Henüz medeni mânada 
gelişmemiştir. O halde tıpkı değerli özgüneş'in 
dediği gibi, mektepte karnesinde iyi, pekiyi, orta 
notlarla gelen çocuk, acaba hakikaten o ölçülerin 
içindeki insan mıdır?. Katiyen değildir. 

• Bir de test meselesi var. İmtihanlar, böyle, 
iyi, pekiyi, ortanın ne mâna ifade edebileceğini 
ve bu ölçülerin dışında kalan insanların da kaç 
defa kayıtlar arasına girebileceğini böylece belirt
tikten sonra, şimdi test meselesine gelelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda da bi
zim etütlerimiz çoktur. Eğitim sisteminde, test, 
ilk mektebin birinci sınıfından itibaren başlar 
ve ilânihaye öyle giderse, ta üniversiteye kadar, 
o memlekette test usulüyle çocukların vasıfları 
ölçülebilir ama bu yıl test, öbür yıl derece, Öbür 
yıl bilmem müsabaka imtihanı yapılırsa, katiyen 
cari olacak bir şey değildir. 

Testlerin mahzurları o kadar çoktur ki, buna 
intibak etmek için senelerin geçmesi lâzımdır. 

Bunun en çok tatbik edildiği yer Amerika'
dır. Benim çocuğum da orada okudu, ben de üni
versite etüdünün bir kısmını orada yaptım. Fa
kat, orada her öğretmen 25 - 30 talebeden fazla 
almaz. Zaten öğretmen, talebesini yegân yegân 
bütün vasıflariyle tanır. Şimdi, bizde test yapa
caksınız. Size, bir büyük mahzurunu söyliyeyim 
kâfi, «hani barut yok» gibi işitmişsinizdir. Test 
usulüyle imtihan için yazılı kâğıtlar hazırlana
caktır, ertesi günü talebeye verilecektir. Gizli
dir, çalınır arkadaşlar, satarlar ve parası olan 
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imtihanı kazanır, parası olmıyan da kazanamaz. 
Bir tek mahzuru ki, bundan büyük mahzur ola
maz. Nerede, kim hazırlıyacak testi? Maarif 
Vekfıletinde test bürosunda. .Vereyi1 gönderile
cek'?. Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki mek
teplere gönderilecek. Aynı saatte akılıp talebe
ye verilecek. İnanınız ki, (-alınabilir, satılabilir'. 
İkincisi; test usulüyle imtihana alışmamış tale
be muvaffak olamaz. Bu şekilde, (-ocukları, kö
tü imtihan tarzlariyle dcrbeliyerok, aşağılık 
duygusuna kapılmış, cemiye!e mıızir insanlar 
adedini çoğaltmaktan başka hiçbir şey güdüle-
mez. 

Test usulüne .bir misal yereyim : 1959' sene
sinde, Ankara Tıp Fakültesine talebe alınırken 
test usulünü tatbik ettik. Yüz soru tesbit cttî-
nildi. O erek Millî Eğitim ıBakanlığı, gereıkse 
Ankara'da'ki lise öğretmeni erin in yardımı ile 
100 s'orııluk bir test hazırlandı ve bunları son 
derece gizli tuttuk. 15 öğretim üyesi evimizde 
dahi o g'ece .kapılarımızı kapadık, ertesi günü» 
matbaaya, gittik, matbaanın kapılarını kili et
tirdik, Otomobillerle yıldırım hızıyla, gittik. 
•talebelere -dağıttık. Suallerin yayılmaması için 
bu şekilde gizli tuttuk ve imtihanı yaptık, yüz 
üzerinden en çok muvaffak olan iale'be 5fi pu-
van alan talebeydi, bir tek idi. Ondan sonra 
% 45, % 30 gidiyordu. Aynı testleri ye soru
ları çözül m'eden öğretim üyeleri arkadaşları
mıza sordu'k. % ,20 puvan aldılar. Üniversite 
öğretim üyeleri talebeye1 sorduğumuz sualler
den % 20 puvan aldılar. Ama, neden bu? Biz, 
bu metoda alışkın değiliz. Meselâ ; bir soru so
rayım şimdi size; «İnsan denize- düşerse ne 
olur?» ,Şimdi diyecekisiniz ki; «boğulur», «yü
zer», «yılana •sarılır.:» Hayır, «ıslanır.» Cevap 
'bu, «ıslanır.» Bu şekilde yoklamalara alıştırıl
mış; .ona göre yetiştirilmiş böyle metot bilmi-
yen bir çocuğu, teste tabi tutmak, küçük kasa
balarda, hele köy okullarında, imkansız bir 
şeydir. İster bunu tatbik edelim, ister imtihan 
derecelerini nazarı itibara alalım; çocuklar; 
«bir yoklamadan •geçirerek, «sen liseye git, sen 
sanat okuluna, git»-diye bir maarif trafiği yap
maya hiçbir kudretimiz olmadığı aşikârdır. 
Ekasta fikir doğru, teknik eğitimi geliştirelim, 
teknik eğitime gitmek istiyenleri teşvik edelim, 
gidenlere yardım edelim. Fakat, katiyen böyle 
bir zorlama ııe insan ha.klarına yakışır, ne de 
pedagojik ölçülere girer. 
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Şimdi, farz ediniz ki, mıUhterenı üyelerden, 

birimizin veya birkaçımızın çocuğuna zorla, 
«sen tekıiıik okula gideceksin» deseler, çocuğu 
arzusu hilâfına oraya ;göndermemek için, neler 
yapmayız? Yine Özigüneş arkadaşımız gayet 
ıgüael temas ettiler; özel o'kutdaki tafcbe ne 
olacak? Öziel okula bunu tatbik edebilir miyiz? 
Edemeyiz. Edemeyince de niçin parası olana 
bu imkânı yeriyoruz da, parası olmıyana ver-
miyeceğiz? Nihayet, birçok kimse çocuğunu 
yabancı memlekete göndermeye mecbur kala
cak. Analık, babalık 'nişlerinizi yaklarsanız, bu 
taraftan bunu böyle duyacaksınız. Sonra, tek
nik okullardan çıkanların iş sakaları tahakkuk 
ettirilmiş değildir. Bendeniz, Yüksek Senatoya 
bir vesile ile arz ermiştim. Almanya'da çalışan 
işçileri, çalıştıkları v'e yattıkları yerlerde bir 
bir ziyaret edip çoğuyla temas ettim. İnanınız 
ki, Münih'teki bir fa'brikada ziyaret ettiğim 
işçilerin yarısı, fiOO işçiden yarısı, sanat okulu 
mezunu idi. Hepsi orada çıraklık yapıyorlar. 
•Seri halindeki imalâtta, çıraklık yapıyorlar. 
Jürisi bir sacı deliyor, öbürü boya sürüyor, bu 
şekilde çalışıyorlar. Yani, henüz te'knik imkân
la rrmızı sağlamamışuz. teknik mektepleri lâyık 
oklukları seviyeyi1 ulaştıramamışız, onlara ha
yat sahası hazırlamamışız. Ben o tarafa itmeyi 
çok eesurane bir hamle telâkki ediyorum. 

Yine, İtalya'da bu tipte açılmış teknik okul
lar vardır. Bunlardan bir tanesini ziyaret et
mek imfkânını buldum. Son elektronik metotlarla 
tasavvur edebileceğiniz kadar en son te'knik 
cihazlarla mücehhez bir müeisse'se idi burası. 

Biliyorsunuz, ki, İtalya'da. İkinci (ihan Har
binden sonra, bilhassa Şimali İtalyayı endüst
ride ve tanında kalkındırmada muvaffak ol
muş, oradaki sürprodiksiyonla cenubi İtalya'yı 
beslemeye başlamış bir ekonomi politikası var
dır. Orada bu tip okullar vardır, ama hiçbir 
memlekette zorla insanın şu veya bu okula sey
redileceğine ait hiçbir örnek 'bilmiyorum. Eğer 
kıymetli Bakanımız bize bu vadide misaller göste
rirse, o zaman da onun değerlendirilmesini ya
parız. Zannediyorum .ki, mevzuun ana noktası 
orta. eğitim okullarının adedi bakımdan veya
hut da öğretmen kıtlığı ve okul darlığından 
dolayı teknik öğretime doğru kaydırma pren
sibidir. Bunun zorlama ile olamıyacağmı bilhas
sa şu pedegojik ve psikilojik açıdan izaha ça-
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hştım. Bunun ötesinde sayılıp dökülecek pek 
çok engeller de vardır. Zannediyorum ki, de
ğerli Millî Eğitim. Bakanı arkadaşımız burada 
yapılan konuşmaları pek mükemmel şekilde 
değerlendireceklerdir. Tahmin etmiyorum ki 
bu politikada ısrar edeceklerdir. Kendisinin 
çok derin bir hüsnüniyet sahibi olduğundan ve 
mevcut marazı 'bir an önce halletmek arzusun
da bulunduğundan hiç şüphemiz yok. Haki
katen enerjik, çalışkan, dirayetli bir arkadaşı
mızdır. Fakat, nu metoduna iştirak edemiyeee-
ğimizi ve daima bunun tevlidedeceği hatalardan 
dolayı karşısında dimdik duracağımızı, savaşa
cağımızı arz eder, hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Bakandan ev
vel söz istedim. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz almış sayın 
üyeler vardır. Bunlardan, Suphi Karaman, Ban-
guoğlu, Giray, Okurer, Karaıvelioğlu, Yıldız, 
Ağımaslı, Biranü, Kalpaklıoğlu, Tuna söz iste
mişlerdir. Sıra ile söz veriyoruz. 

SELÂMÎ ÜREN (Tekirdağ) — Banguoğ-
lundan daha evvel söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu ile Giray ara
sına yazıyorum, özür dilerim, görememişim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, genel görüşmede söz al
mış bulunan kıymetli hatip arkadaşlarımızı 
dikkatle dinledim. Takririn hudutlarını çok 
•aşmış olmasına rağmen, bir çok faydalı düşün
celer ve mütalâalar ileri sürüldü. Hiç şüphesiz 
ki, bunların öğretici tarafı vardır. Millî Eği
tim politikasının yürürlüğe konduğu bugünkü 
şartlar içinde, bunlardan, kalbili istifade olan
lardan istifade edileceği ğüphesizdir. Yalnız. 
şimdiye kadar söz almış ^bulunan 10 hatip ar
kadaşımızın bir çokları, buradaki mütalâalarını, 
birtakım hatalı görüşler üzerinden hareket 
etmek suretiyle, görüşlerini bu noktalar üzeri
ne bina ettiler. Eğer, arkadaşlarım müsamaha 
gösterirlerse, yapacağım açıklamalar ile bundan 
sonra konuşacak olan hatip arkadaşlarımız ra
hat bir şekilde ve şartları çok daha yakından , 
bilerek faydalı mütalâalarını ıbize lûtfedecek-
lerdir. 

Evvelâ bizim 'bir kanuni mecburiyetten ha-

2.9 .1963 O : 1 
reket ettiğimize arkadaşlarımız önem vermez 
göründüler. Bugün içine girdiğimiz yeni eği
tim düzeni, foir Bakanın veyahut Bakanlığın 
bir kısım mensuplarının gelişi güzel; keyfî, ken
di anlayışlarına göre ortaya koydukları bir dü
zen değildir; ve öyle bir düzeni yürütmek için 
de alınmış bir tedlbirler manzumesi yoktur, Tak
dir buyuracağınız veçhile, Beş Yıllık Plân 1963 
yılı icraat programı bizim bugün tedbirlerini 
almak yolunda olduğumuz konu üzerinde bizi 
mecbur etmektedir. Yani, Bakanlık kanuni (bir 
görevini yerine getirmek durumundadır. Diğer 
taraftan çeşitli öğretim kurulları dikkate alın
mamıştır. Bendeniz, liseler dışında kalan öğ
renci kalabalığının, doğrudan doğruya, teknik 
okullara sevkedilebileceği gibi bir yanlış zehap 
sezdim. Halbuki, biraz sonra göreceğiniz veç
hile, ortaokullardan mezun olupta üst kademe
ye gitmeyi arzu edelerden ancak % 50 si lise
lere ve %50 si de diğer mesleki ve teknik okul
lara alınmaktadır. Meselâ, meslekî okullar, 
öğretmen okulları, tarım okulları, sağlık kolej
leri vesaire gibi bütün meslekî okullara ve bu 
arada da teknik okullara sevkedilmektedir. 
O halde, burada liselerin dışında kalan bütün 
öğrencilerimizin, doğrudan doğruya, teknik 
okullara sevk edilmesi gibi bir keyfiyet bahis 
konusu değildir. 

Üçüncü bir nokta da; orta bir ile orta iki 
arasında da aldığımız tedbirlerin getirdiği 
farklılık dikkate almmamaiktadır. Bir defa, katî 
olarak şunu açıklıyayım ki, ister teknik okul
larımızın birinci ortasına; ister meslek okulla
rımızın birinci ortasına; isterse liselerimizin 
birinci kısmına gidecek olan çocuklarımız eşit 
şartlar ve hakrar içinde öğrenimlerine devam 
edeceklerdir .Bu okullardan mezun olacak olan 
çocuklarımız, liselerimizin birinci kısmından 
mezun olan çocuklarımızın bütün hak ve şart
larına sahiptirler. Yalnız, meslekî ve teknik 
okullarımı zKraki müfredat farkları, çocukları
mızın ilgi ve istidatlarını geliştirmek için ko
nulmuş olan bir müfredattır. Bunun dışında di
ğer ortaokullardan zerrece bir farkı yoktur 
ve sağladığı haklar da aynıdır. Bunlar dikkate 
ftlınmamiıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 'alıp da uy
gulamaya giriştiği bu tedbirlerin, sanki Bakan 
ve bir kısım bakanlık yetkilileri ve sorumlu-
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lan, diğer bir kısım yetkililer ve sorumlula
rın fikirleri hilâfına, bir karar almışlar da, onu 
yürütüyorlarmış gibi bi kanaat mevcuttur ve 
üzülerek söyliyeyim arkadaşlarımızın bir kıs
mı bunu çeşitli şekillerde kürsüye getirmişler
dir. Bu cidden yanlış bir anlayıştır. Nereden 
çıktığını, nasıl telkin edildiğini, muhterem 
hatiplerin nasıl bir düşünce ile bunu kürsüye 
getirdiklerini, itiraf edeyim İd, 'anlıyamıyorunı. 
Bir >defa Bakan olarak. Teknik Müsteşarlıkla 
Genel Eğitim Müsteşarlığının sorumluluğunu 
taşımaktayım. Burada da görüyorsunuz ki; Ba
kanlığımın iki müsteşarı da, biri s'ağımda, di
ğeri de solumda otıırmafkadir. Sonra, Talim 
Terbiye Heyetimize birtakım tarizlerde bulu
nulmuştur. Bütün bunların hepsi; bilmeden, 
birtakım yanlış telkinler altında haksız bü
kümlere varıldığını ve bu kürsüye getirildiğini 
gösterir ki, arkadaşlarımızın bunu tasvibede-
ceklerini sanmıyorum. 

•Muhterem arkadaşlarım, şunu katî olarak 
ve açıkça ifade» edeyim ki, bugün uygula
makta'bulunduğumuz, tedbirler manzumesi, Ba
kanlığımızın bütün yetkili organcarj ve so
rumlu şahıslarının mutabakatı ile alınmış 
olan kararlardır. Bu kararların dışında kalmak 
istiyen bir 'arkadaşımız istifa etmiştir. Ama, 
onun camiasına mensup bulunan teknik öğ
retimin diğer sorumluları, bu kararda muta
bıktır ve bu kararlar bütün arkadaşlarınım 
müşterek çahşma'aln ile meydana gelmiş ka
rarlar olup; bu kararla ilgili tedbirler de bun
ların çalışmaları ve gayretleriyle yürütülmekte
dir. Kendilerine huzurunuzda, son derece 
güç, anlaşılmıyan ve hele eski alışılmış bir dü
zenden yeni bir düzene geçişin meydana ge
tireceği ve getirdiği sıkıntılara göğüs germek 
zorunda olan bu arkadaşlarıma huzurunuzda 
teşekkür etmeyi bir vazife sayarım. O halde, 
görüyorsunuz ki, Bakanlığımızın bugün uygu
lamakta olduğu yeni eğitim düzeni, bütün or
ganlarımızın. müşterekeıı, müşterek sorum lu-
luk duygusu içinde almış oldukları kararların 
bii' neticesidir. Şayet, bugün sorumluluk maka
mını işgal etmekte olan arkadaşlarım, diğer 
•ayrıtan arkadaşlarım gibi, aynı düşüncede ol
salardı, onlar da hiç .şüphesiz bendenizi bırak
makta tereddüt etmezlerdi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; hatip ark'a-
daşlarımızm sordukları sorulara cevap arz et
meden evvel; sayın meslektaşını,; Celâl Er.tuğ 
arkadaşım («ses gelmiyor», sesleri) giriştiğimiz 
bu ameliyeyi, bakanlığın başında bir cerrahin 
bulunmasını da telmih ederek, tedavisi başka 
usullerle •mümkün olan bir ayak hastalığına 
anıpitatıon yapmak gibi, yerinde olmıyan ve 
cesareti de aşan, - özür dilerim kendisi meslek 
adamı okluğu için kullandığı tarifleri aynen 
kullanacağım - bilgisizliğini küstahlığı ile, ce
saretiyle örten bir cerrahın durumuna benzet
ti. Konu hiç de böyle değildir. 

Kendisine vereceğim izahlar gösterecektir 
ki, kendisinin, benim içinde bulunduğum sari
hin bilmediği, anlıyamadığı bir hastalık mev
cuttur. Bu hastalığın tedavisi ameliyatla müm
kündür, dediler. Müsaade ederse, ben bu ame
liyatı, birikmiş bulunan bir cerahatin kan ze
hirlenmesine yol açması karşısında deşilmesi 
şeklinde, yortımlıyaeağım. Yoksa kesilmeden te
davi edilecek bir ayağı kesmek gibi bir yersiz 
ameliye- mevzuubabis değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, takrir sahibi de
ğerli arkadaşlarımızın, takrirlerinin münakaşa 
edildiği gün, genel görüşmenin açılıp açılmama
sının mevzuubahsolduğu gün, muhterem he
yetinize uzunca izahlar arz. etmiştim. Müsaade 
ederseniz, bunları kısaca özetlemekte fayda mü-
bilıaza, ediyorum. 

Bu yıl ilkokullarımızdan o60 bin -öğrenci 
mezun olmaktadır. Bunlardan üs1 okullara git
mek istiyenlerin miktarı ise yüzde 43 tür. Bu 
oran şimdiye kadar alman tahinini hesaplara. 
dayanmaktadır. Bunların sayısı ise 1.55 bindir. 
Bakanlığınııza bağlı resmî okulların alabile
cekleri öğrenci sayısı ise 140 bindir. Meslekî ve 
teknik okulların dışında, diğer bakanlıklara 
bağlı astsubay, tarım, sağlık ve saire gibi okul
larla. özel okullar bu rakamın dışında kalmak
tadır ki, resmen bakanlığa bağlı bulunan okul
ların massedebileceği 140 bin rakamının dışın
da kalan 15 bin rakamını da bu arz ettiğim, say
dığım okullar fazlasiyle alabilecek durumdadır-
la,/. 

nemin de arz ettiğim gibi. Bakanlığa bağlı 
bulunan birinci kademe ortaokullar, ister mesle
ki ve teknik mekteplerimizde olsun, isterse lise
lerimizde olsun, aynı eşit haklara ve imkfmb.ra 
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menzunlarmı sahip kılmaktadır. Mezun olan ço
cuklarımız, ister teknik okul ve meslekî okulla
rın orta derecesinden ve isterlerse liselerin orta 
derecesinden mezun olsunlar, bu mezun olanlar 
eşit haklara sahiptirler. Bu safhada zaten mes
lekî yönetme diye bir konumuz yoktur. Yani, 
ilkokullardan mezun olan çocuklarımızın orta
okullara geçiş safhalarında mesleke yönetme 
hususu bahis konusu değildir. Bunların duruma 
göre, yer müsaadesine göre,.bir kısmı liselerin 
orta kısmına, diğer bir kısmı ise meslekî ve tek
nik okulların birinci orta kısmına geçebilirler. 
Zaten tesbit ettiğimiz uygulama planında da bu
nu açıkça görmek mümkün olacaktır. 

Şimdi, dondurmada uygulama nasıl olacak
tır'?. Müsaade ederseniz bunun tekniğini arz ede
yim. Dağıtımın ölçüsü evvelâ derece olarak ele 
alınmıştır. Millî Eğitim müdürleri iller ölçüsün
de kapasiteyi sabit tutmak şartı ile bir takım 
ayarlamalar ve kaydırmalar yapacaklardır. Bu
na rağmen, açıkta öğrenci kalırsa. İm rakamın 
yurt ölçüsünde sabit kalması kâfi olduğu için, 
Bakanlık ; kontenjan kaydırmalariyle merkez
den-ayarlamaları idare edecektir. Tek ortaokulu 
olan.yerlerde-fazla öğrenci müracaatı olursa, on
ların kaydına imkân verilecektir. Çünkü, büyük 
şehirlerdeki özel okullarla öteki bakanlıklara 
bağlı teknik ve meslekî okullara alınacak öğren
ci farkı bu açığı karşılıyaeak durumdadır. Kal
dı ki, bu, plânın tanıdığı esneklikle bile kapata
bilecek bir durumdadır. 

iler çeşit ortaokul mezunlarının ikinci kade
me orta öğretime intikali şekli : Şimdi, burada 
umumi durum nedir?. Muhterem arkadaşlarım; 
1963 - 1964 öğretim yılında, çeşitli okulların 
ikinci devrelerinde yeniden kaydedilecek öğren
ci sayılarını ikinci devre için, 57 000 olarak tah
min etmekteyiz. Bit aşağı - yukarı 8 - 10 yılın va
satisinden alman bir neticedir. Bu 57 000 öğren
ciden "genel liselere 30 000 i alınacaktır. Erkek 
teknik öğretime ise 10 600 talebe alınacaktır. 
Şimdi, yüksek müsaadelerinizle bu noktaya gel
mişken'şunu arz edeyim ki; bu rakam, bendeniz 
Vekâlete yeni geldiğim zaman, Teknik Öğret
men Okulları Genel Müdürlüğünün Plân Daire
sine verdiği rakamın aynıdır. 

Kız teknik öğretmene 4 .150, ticaret öğretimi
ne 2 750, öğretmen okullarına 7 100, İmam - Ha
tip okullanna 600,.sağlık okullarına 1 050, ta
rım okullarına 500 ki, cem'an 5(> 700 ta-
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lebemizin bu arz ettiğim üst okullara yer
leştirilmeleri son derece müsait bir imkân 
içindedir. Askerî liseler, özel liseler bundan ha
riçtir. Bunlar da eklenirse daha 5 - 6 bin talebeyi 
rahatça, massedebilecek" bir kapasite şimdilik eli
mizde mevcut bulunmaktadır. Bütün genel tek
nik ve meslek ortaokulları son sınıfındaki öğ
renci sayısı ise 88 500 dür. Bunların % 70 nin 
mezun olduğu farz edilir fakat biz, bunu ,% 80 
olarak hesapladık, marj bıraktık ve. mezun ola
cak çocukların sayısını 71 000 olarak hesapla
dık. Bu 71 000 mezundan ortaokula, gitmek isti-
yenler, şimdiye kadar bilhesap yüzde 65 - 70 ola
rak hesaplanırken; biz bunu yüzde 80 olarak he
sapladık ve 57 000 rakamını bulduk. Demek ki, 
yukarda arz ettiğim bu 57 000 rakamı her tür
lü ihtimali hesaba katarak, âzami genişlikte tu
tulmuş ve ona göre hesaplanmış bir yekûndur. 

Şimdi uygulama nasıl olacak?. Muhterem -• 
arkadaşlarım; bundan evvelki mâruzâtımda da 
etraflıca bildirdiğim veçhile, sıkıntı en çok 9 il
de beklenmekte idi. Bunların dışında İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Kon
ya gibi 9 ilimiz gelmektedir. Bunlara yani sıkı
şık durumda olmamız muhtemel olan bu okulla
rımıza test imtihanını koymuş bulunuyoruz. Di
ğer okullarımız ve liselerimiz bu test imtihanına 
tabi olmıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşurlar
ken umumiyet itibariyle bu test imtihanının aley
hinde bulundular. Burada konuşan arkadaşları
mızın mühim bir kısmı eski öğretmenlerimizdir. 
Benim bilebildiğim kadarı, gerek neşriyattan alı
nan, gerek merkez teşkilâtımızın yetkili ve so-
rumlulularımızm verdikleri bilgilere göre, bu
güne kadar imtihan usulleri içinde en az hata 
payı olan usul, test usulüdür. Teorik öğrenime 
yöneltilmiyenler, öğretmen okulları, sağlık kolej
leri, imam - hatip okulları, sağlık okulları, tarım 
okulları, erkek sanat, kız sanat enstitüleri ve ti
caret okulları gibi meslekî ve teknik okullara yö
neltileceklerdir. Bu yönelmeyi, her illerde mev-
cudolan yöneltme komitesi sağlıyacaktır. Test 
usulü uygulanmıyan illerde, her okul bir 
ünite olarak kabul edilmiştir. Müracaat sayısı 
kontenjanı aşmadığı takdirde, bir imtihan yapıl
mayacaktır. Eğer, müracaat sayısı kontenjanı 
aşarsa öğrenciler diploma derecelerine göre kay
dedilecekler ve hangi diploma derecesinde bir ti-
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kanıklık olursa, o derecectekiler Türkçe ve mate
matik derslerinden imtihan edilecektirler. Peri
yodik öğrenime yöneltilmiyen öğrenciler meslek 
okulları ile teknik okullara, önce istekleri göz 
önünde bulundurularak kaydedileceklerdir. Bun
lardan da artan olursa, bu öğrenciler yöneltme 
komitelerince meslek okulları ile teknik okullara 
yerleştirileceklerdir. 

Tek lisesi bulunan ve sağlık koleji de açılmı-
yan yerlerde, diğer meslekî okullar açılmamış 
olan yerlerde, Türkiye ölçüsünde rakamı sabit 
tutmak mümkün olduğu için, müracaat edenlerin 
hepsi bulundukları tek okula kabul edilecekler
dir. Kaldı ki, bu okulların sayıları gayet az oldu
ğundan, bunlar zaten plânın elastikiyeti içine de 
girmektedir. 

Şimdi, Muhterem Heyetinize Türkiye'deki 
meslekî ve teknik okullariyle, liselerimizin öğren-

- ci durumları hakkında mukayeseli bilgiler arz ede
ceğim : 

Çeşitli bölgelerde meslekî ve teknik öğretim 
okullarına devam eden öğrenci sayıları ile liselere 
devam edenlerin sayılarının mukayesesi çok ilgi 
çekicidir. Birkaç merkez dışında, meslekî ve tek
nik okullara ilgi son derece azdır. 

Ağrı Erkek Sanat Enstitüsü ikinci devre mev
cudu 51 dir. Kız Sanat Enstitüsü ikinci devre 
mevcudu! 14 dür. Yekûn 65. Buna mukabil lise 
ikinci devre mevcudu 306 dır. Amasya'da 65 Er
kek Sanat Enstitüsü, 35 Kız Sanat Enstitüsü ta
lebesi vardır. Yekûn 100 e mukabil liselerdeki 
mevcut 559 öğrencidir. 

Erzurumda 122 kişi Erkek Sanat Enstitüsün
de; 95 kişi Kız Sanat Enstitüsünde okumakta
dır. Buna mukabil ticaret lisesinde 96 öğrenci 
olup bu üç okulun mevcudu ise 313 talebeye ba
liğ olmaktadır. Buna mukabil lisedeki talebe sayı
sı. 1 072 dir. Diyarbakır'da 130 Erkek Sanat Ens
titüsü, 93 Kız Sanat Enstitüsü, 70 Ticaret Lise
si öğrencisi vardır. Yekûn 293 e mukabil, liseler
deki talebe sayısı 879 dur. 

Gaziantep'te 134 Erkek Sanat Enstitüsünde, 
79 Kız Sanat Enstitüsünde, 217 Ticaret lisesin
de öğrenci okumaktadır. Yeyûn 430 a mukabil li
selerde okuyan talebe sayısı 1 091 kişidir. Adana'-
da 481 Erkek Sanat Enstitüsü, 195 Kız Sanat 
Enstitüsü, 360 Ticaret Lisesi talebesi vardır. 
Yekûn 1 036 ya mukabil lise ikinci devresinde 
olan talebe miktarı ise 2 97J kişidir. 
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Antalya ili : 135 erkek sanat, 99 kız sanat, 

73 ticaret olmak üzere. 307 yekûna ımoıkaibil, 
1 248 lise ikinci devrede. 

Tarsus'ta : 61 erkek sanat, 54 kuz sanat, ti
caret yok; yekûn 115 e 'mukabil 699 lise ikinci 
devre.. 

Akhisar'da : 99 erkek sanat, 54 kız sanat; 
yekûn 150 ye ınukabil 351 lise ikinci devrede 

Niğde ilinde : 1'58 erkek sanat, 16 kız sa
nat, yekûn 174 e mukabil 390.. 

Zonguldak ilinde : 33!2 erkek sanat, 1J39 kız 
sanat, 157 ticaret, yekûn 628 mukabil 1 067. 

Karabük'de : 89 erkek sanata mukafbil 639 
lise ikinci devre. 

Ordu : 190 erkek sanat, 40 kız sanat ye
kûn 230 a mukalbil 949 lise ikinci devre. Bu 
rakamları çtoğaltmak mümkün. Görüyorsunuz 
ki, arkadaşlarım; aslında meslekî ve teknik 
öğretim okullarımızın kapasiteleri müsaittir 
ve yeni öğrenci kontenjanlarımızı meezedeibi-
lecek 'bir güçtedirler. Buna mukabil genel öğ
retimimizde, liselerimizde 'bu kapasite âzami 
(hadde erişmiştir. 

Şimdi, yüksek müsaadelerinizle ülç şelhri-
miziıı mukayeseli rakamlarını arz edeceğim. 
1902 - 1963 ders yılı içindeki öğrenci sayıları: 
İstanbul'da teknik öğretim ikinci devresinde 
- ki, 'buna kız teknik ve erkek sanat okulları 
ile diğer meslekî okullar da dâhildir.- 3569; 
liselerin ise, 16 645 dir. Ankara'da, '3 129 tek
nik ve meslekî 11 724 lise ikinci devre Öğren
cisi vardır. İzmir'de 1 683 teknik ve ımeslekî 
ikinci devre; 5 911 lise ikinci devre. 

Görülüyor ki, arkadaşlar; teknik okulları
mızdaki kapasite darlığı meselesi liselerimize 
nazaran baihis konusu değildir. Kaydırma sa
dece teknik okullara değil, çok daha ıfazla ka
pasitesi olan diğer meslekî okullara da yapıla
caktır. Kapasite gelişmesi, ders malzeme ve 
aletlerine sıkı 'bir şekilde bağlı ıolan ve fbirejok 
arkadaşlarımızın haklı olarak dile 'getirdikleri, 
teknik okulların zorlanması asla baihis mevzuu 
olmadığı .gibi, buna ihtiyaç da yoktur. Çünkü, 
büyük ölçüde ihtiyaç duyduğuımm teknik per
sonel yetiştirme amacı ile (bu müesseselerin ka
pasitelerinin mümkün 'olduğu kadar âzamisin
de çalıştırılmaları, hususu aldığımız tedbirlerle 
gözetilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ıgerek hatip 
arkadaşlarımızı ve gerekse Muhterem Heyetinizi 
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biraz daha vuzuha kavuşturmak için, teknik ve 
meslekî okullarımızla liselerimizin öğrenci ve 
öğretmen oranları üzerinde /birkaç rakam ver
mek istiyorum. 

Teknik okullarda öğretmen ve öğrenci 
oranı : 

Genel ortaokullarda Ibir 'öğretmene ofi öğ
renci düşmektedir. Batı 'da Ibu loran 18 - 23 tür. 
Genel liselerde 'bir öğretmene 43 öğrenci düş
mektedir. Batıda «bu oran 15 - 18 dir. Erkek 
teknik öğretimde bir 'öğretmene T<6 öğrenci düş
mektedir. Bu oran Batıdaki oranın eşitidir. Kız 
teknik öğretimde, bir öğretmene ;15 öğrenci 
düşmektedir. Bu da Batı oranıdır. Ticaret 
öğretiminde, bir öğretmene ;25 öğrenci d ilişmek
tedir. 

Görülüyor ki, bu safhalara öğrenci kaydır
ması, hususu öğretmen bakımından ve öğrenim 
çalışmaları bakımından bir sıkıntı getirnıiye-
cektir. Bütün bu tedbirleri aldığımız takdirde
dir ki, daha 15 yıl bu tedbirleri aynı şiddetiyle 
almaya devam ettiğimiz takdirde dahi, teknik 
öğretimimiz 15 yıl sonra ancak yüzde 58 ora
nında 'bir seviyeye ulaşabilecektir. Halbuki, 
bu oran, 'bugün Batıda yüzde !05 civarındadır. 
Demek ki, biz >1'5 yıl içinde olağanüstü biv 
gayret sarf etsek dahi, Batının ıbu 'oranına 
yetişemiyeeeğiz. 

'Şimdi muhterem arkadaşlarım, test ve dip
loma derecelerinin mânasını değerlendirmek 
için Yüksek Heyetinize 'biraz bilgi vermek isti
yorum. Liselere yalnız 'zeki olanlar değil teorik 
öğrenim yapma istidadını taşıyanların alınması 
hususu hedef tutularak test imtihanları konmuş
tur. öğretmen arkadaşlarımız pek iyi bilirler ki, 
çocuğun zekâ ve kabiliyetleri hiçbir zaman imti
hanlarda aldığı derecelerle tesbit edilemez. Bun
lar genel olarak bir fikir verir. Fakat, bilhassa 
bizim bu yıl sıkışık olacağımızı tahmin ettiğimiz 
9 ilde koyduğumuz bu test imtihanları; zekâyı 
değil, genel eğitim kabiliyetlerini ölçmek içindir, 
bunu esas tutmak içindir ve sorular buna göre 
hazırlanmıştır. 

Burada muhterem arkadaşlarımdan bir kısmı, 
Talim - Terbiye Heyeti acaba bütün bu tedbirle
re katılmış mıdır; bu olup bitenleri uygulamak
ta mıdır, uygun görmekte midir, gibi endişelerle 
birtakım sualler sordular? 

Talim, terbiyemizin, demin arz ettiğim gibi, 
bu konuda bizimle birlikte olduğunu, hattâ bu 
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uygulamanın, gerek çocuk velilerini, gerek ço
cuklarımızı ve gerekse her nevi vatandaşlarımızı 
geniş ölçüde tenvir etmek üzere, bu uygulamada 
aydınlık getirsin diye hazırladığı broşürleri da
ğıtmaktadır. Ayrıca, Muhterem Heyetinize de 
takdim edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa liselere mü
racaat eden her çocuğumuz ortaokul mezunudur. 
Ortaokul diplomasına sahiptir. Bir defa burada 
imtihanlara girişte bir eşitlik vardır. Ama, bir 
kısım arkadaşlarım işaret buyurdular ve dediler 
ki, bütün ortaokullarımızın eğitim imkânları ay
nı değildir. Bunda beraberim; geçen oturumda 
manzaranın fecaatini rakamlarla arz etmeye ça
lıştım. Ama, başka türlü bir uygulama sistemi 
bulmak mümkün değildir. Olsa olsa, çocuklarımı
zın diğer okullara gitmeleri ve onların takibede-
cckleri diğer öğrenim kurumlarında ve yetişme
leri ve eksikliklerinin sağlanması gibi bir ilâve 
gayreti içine girebiliriz. Şimdi, bir defa genel 
öğretim kurumlarımız, kapasitelerinin çok üstün
de çalışmaktadır. Üniversitelerimiz, liselerimiz
den mezun olan gençlerimizi almak imkân ve isti
dadında görünmemektedirler. Üniversitelerimize 
giden gençlerimiz harcadıkları yılların karşılık
larını alamamaktadırlar. Bütün bunların hepsi, 
genel eğitim kademesinde bir baraj kurarken; 
bir taraftan genel eğitime olan istidadı tesbit ve 
bu yoldan üniversite tahsilini âzami randımana 
yükseltmek hedefini güderken; diğer taraftan da 
genel eğitim istidadının dışında kalan; fakat as
lında her nevi mesleki ve teknik kabiliyeti olan 
bir topluluğa, kendi istidat ve kabiliyeti alanın
da imkân yaratmaktasınız. 

Bu kaydırma ameliyesinin plâna uygun olup 
olmadığı, hattâ bu kaydırma ameliyesiyle Anaya
sanın çiğnendiği gibi birtakım iddialarda ileri 
sürüldü ve başka memleketlerde bu neviden kay
dırmalar yoktur, olamaz gibi birtakım mütalâa
lar ileri sürüldü. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların mühim bir 
kısmına geçen defaki oturumda genişçe cevap 
verdiğim için, üzerinde tekrar durmıyacağım. 
kaldı ki, Plân Kanunu, Beş Yıllık Plân Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği
ne göre, bunun Anayasaya uygun olup olmadığı 
hususu, çok önceden tezekkür edilmiş, uygunsuz
luğu tesbit edilemediği için de yüksek tasvibiniz
den geçmiştir. O halde, şu dakikada olsa olsa 
plânın hedeflerinden uzaklaşan sıkı bir tedbir 
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bahis mevzuudur ki, bu da Anayasaya aykırı de
ğildir. Aldığımız bütün tedbirlerin hepsinin Ana
yasaya hiçbir zaman için aykırı olmadığı, insan 
haklarına yüzde yüz vefa gösterdiği iddiasmda-
yız. Kaldı ki, bizden çok daha evvel teknik eği
timi kendi kalkınmaları için esas tutan memle
ketler olmuştur ve bunlar uzun zamanlardan be
ri bu nevi uygulamaları yapmaktadır. Bunlar
dan, İngiltere'de, 14 yaşını bitirmiş olan her yüz 
öğrenciden 20 si genel eğitime gidebilmekte, 80 i 
meslekî ve teknik-öğretime kaydırılmaktadır. Al
manya'da da bu böyledir. Fransa ve Amerika'
da da böyledir. Aşağı - yukarı diğer memleketlerin 
hepsinde bu, böyledir, ilk defa Türkiye'de uy-

' gulanacaktır; hele bendenizin Millî Eğitim Ba
kanlığına geldiğim bir hengâmede, girişilmiş bir 
mesele, bir ameliye değildir. Aldığımız tedbir
ler, 5 Yıllık Pirmımızın, 1963 icra plânına yüzde 
yüz uygun olarak ele alınmıştır. 1 300 öğrenci 
meselesi aslında 1963 icra plânının plân hedef
leri bölümünün şu kısmında gayet açık olarak 
ortaya konmaktadır. 

«Plânda yazılı eğitim hedeflerine ulaşmak ve 
eğitimin her kademesinin toplumun en kabili
yetli elemanlarına acık tutulmasını sağlaması 
için yeterlik esasına dayanan seçme sınavları 
yapılacaktır. Bu sınavlara plânda tesbit olunan 
kayıt sayısının ve kapasitesinin üstünde talebo-
lan her eğitim bölümünde; başvurulacaktır.» den
mektedir. 

Diğer taraftan, erkek sanat enstitüleri içindi.1 

şu hüküm getirilmiştir. 
«Erkek sanat enstitülerinde, 1961. - 1962 yılı 

kayıt seviyesine ek olarak, en az 1 300 yeni ka
yıt yapılacaktır.» Denmekte ve imkânlardan da
ha iyi yararlanabilin/irse, bu kayıt seviyesi artı
rılacaktır.» diye zikredilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bunla
rın hepsinin gösterdiği netice şudur: Bakanlığı
mızın almış bulunduğu bu tedbirler manzumesi
nin, ne Anayasamız bakımından ve ne de plân 
hedeflerinin gözetilmemesi bakımından tenkid 
edilecek bir tarafı yoktur. Tek mahzuru, şimdi
ye kadar alışık olduğumuz bir sistemin değişti
rilmesi, alişık olmadığımız bir sisteme geçilmesi
nin yarattığı huzursuzluklardır. Genel olarak 
standart bir düşünceye alışmışız. Veli ve aydın 
kişiler olarak şu standart »düşünceden kendimi
zi güç kurtarıyoruz. Çocukların tahsili bahis ko
nusu oldu mu, ilk akla gelen şey; ilkokul tah-
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silinden sonra ortaokul, ondan sonra lise, lise
den sonra üniversite.. Bunun yanı başında çocuk
larımızın kaabiliyeti ve istidadının da bir önem 
taşıdığı hususu umumiyet itibariyle hesaba ka
tılmamaktadır. Buna henüz tam manasiyle ala
mamışızdır. tik defa insan gücünün en verimli 
şekilde istihdamını hedef tutan plânlı kalkınma 
devresinde, plân, bu hedefleri ele almıştır ve 
bunları, uyulması gereken bir tedbir olarak ileri 
sürmüştür. Bu uygulama safhası içinde, elbette 
arkadaşlarımız bundan evvel piânı tetkik eder
lerken görmüş oldukları bu noktaların üzerinde, 
aradan pek fazla bir zaman geçtiği için duramı
yorlar. Aslında, plânın müzakereleri sırasında, 
bütün bu noktaların hepsi muhterem arkadaşla-
rımca malûm olması gereken noktalardı. Yeni 
bir hareketle, yeni bir düşünce ile karşı karşıya 
bulunmamaktayız. Olsa olsa, cesurca bir kısım 
arkadaşların tavsif ettiği gibi, bir kanuni mec
buriyeti, bütün sıkıntılarına rağmen, arz ettiği 
bütün zorluklarına rağmen, bunların hepsine 
göğüs gererek uygulamak zorunda oluşumuzdtır. 
Bunu, bir kısım arkadaşların ifade ettiklerine 
güre, tenkidi erin in ağırlığına göre de ifade et
mek lâzımdır. Ama, bendeniz bilâkis böyle bir 
uygulamanın sıkıntısına göğüs germiş olmayı 
sorumluluğumun bir icabı sayıyor ve bunun bü
tün. l)u sıkıntılarını bakanlık arkadaşlarımla bir
likte şerefle taşımaya amade olduğumuzu arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşan arkadaşla
rımızdan bir kısmı çalışan teknik personelin ni
teliği ve yüzdesi hakkında sorular sormuşlar
dır. 

İstanbul'da 74, İzmir'de 34, Ankara'da 14 
olmak üzere, Türkiye'deki 150 büyük işletmede 
yapılan anket sonunda, bütün personelin yüzde 
55 inin tahsilsiz; yüzde 35 inin ilkokul mezunu, 
yüzde dördünün teknik ortaokul mezunu, yüzde 
5 inin genel ortaokul mezunu ve yüzde birinin 
de yüksek okul mezunu olduğu tesbit edilmiş
tir. Aynı işletmelerde teknisyen olarak çalışan
ların ancak yarısı teknik öğretimden gelme; ya
rısına yakın olan bir kısmı da ilkokullar ile, ge
nel ortaokullardan gelmedir. 

Bir mühim konu da; teknik okul mezunları
nın istihdam yüzdesidir. Efendim, bu kadar 
emek çekilerek yetiştirilmiş olan bu teknik ele-
manolar piyasada iş bulamamaktadır; bu husus
ta şudur, budur gibi birtakım tereddütler ve ea-
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dişeler izhar edilmiştir. Şimdi, okuyacağım ra
kamlar, bu tereddüt ve endişeleri silecek mahi
yettedir, 

Erkek teknik mezunlarından meslek dışı ça
lışanların 1961 - 1962 senesi yüzde oranı 13,04 
tür. 1958 - 1959 senesinde bu nisbet % 15,08 
idi. 

Meslek içi çalışanların yekûnu % 86,06 dır. 
1958 - 1959 senesinde bu nisbet % 84,02 idi. 

Kız teknik okullarımızdan mezun olanların 
yalnız yüzde dokuzu meslek dışı çalışmakta, yüz
de 91 i mektebin ana hedeflerine uygun istih
dam içindedirler. Yani evkadımdır, evinde çalış
maktadır veyahut da atelye açmıştır ve saire... 
Ticaret öğretiminde bu nisbet yüzde yüzdür. Yal
nız, buradaki yüzde yüz nisbeti ticaret liseleri 
mezunlarının içerisinden mühim bir kısmının 
akademilere gitmiş olmasını, diğer mühim bir 
kısmının da doğrudan doğruya işletmelerde; ge
rek şahsi işletmelerde ve gerekse özel işletmeler
de mesleklerin uygun vazifeler aldıklarını gös
terir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz 
ve arz ettiğim rakamlar da gösteriyor ki; teknik 
öğretim, geniş ölçüde bilgi ve zekâ ile yanyana-
dır. Bu öğretim dalma gençlerin kaydırılmasının 
amacı da teknik zekâların inkişafını temin et
mektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketimi
zin gelişmesi, teknik okulların gelişmesiyle, bun
lara, zeki ve müstait öğrencilerin yönelmeleri ile 
mümkün olabilecektir. Bugün, artık teknik öğ
retim, basit bir el maharetine malik bir sanat 
kolu olmaktan çıkmıştır. İlimle tekniğin, teknik 
ile ilmin bir bütün haline geldiği bir devirde ya
şamaktayız. Maziden gelme yanlış anlayışlar ve 
alışkanlıklarla, birçok teknik maharet ve zekâya 
sahip gençlerimiz liselere hücum etmekte ve böy
lece memlekete en yararlı olabilecekleri sahalara 
yönetememektedirler. Devlet plânı bu .yanlış an
layışı düzeltmek amaciyle hükümler koymuş ve 
Bakanlığımız da bu hükümleri bu yıldan itiba
ren uygulamaya koyulmuştur. Böylece, Türkiye 
sathında teknik öğretim okullarımız pek az öğ
renci ile kapasitelerinin altında çalışmaktan kur
tarılacak ve öte yandan liselerimizdeki ağır iz
diham sebebiyle hem gereği gibi yetişemiyen ve 
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hem de yüksek okullara giremiyecek nitelikte 
olan çocuklarımız, böylelikle yurt kalkınmasında 
gerçek yerlerini almış olacaklardır. 

Bu yıl alman tedbirlerle, erkek meslekî öğ
retim okullarımızı zorlamaya hacet kalmaksızın, 
meslek okullarımızın kapasitelerinde yapılan ge
nişlemelerle bütün ortaokul mezunlarının üst 
okullara alınması imkânları bulunmuş olmakta
dır. «Meslekî ve teknik öğretim kurumlarımıza 
istidatsız öğrenciler gönderiyoruz ve meslekî 
teknik öğretim okullarımızın kapasitelerini zor
luyoruz» yolundaki düşünceler, iş ve tedbirleri
mizin mahiyetlerinin iyi bilinmemesinden doğdu
ğuna kaaııiiz. Bu yol girişilen yeni eğitim dü
zeninin sanayide buhran yaratması şöyle dur
sun, aksine iş sahasında ihtiyaç duyulan teknik 
personeli yetiştirmek suretiyle, asıl bugün mev-
eudolaıı buhran giderilmiş olacaktır. Öte yan
dan da, birçok vatandaşlarımız meslekî ve tek
nik öğretim okullarımızın, ki; bunların içinde 
öğretmen okulları ve diğer Bakanlıklara bağlı 
meslek okulları da vardır; bunların birinci dev
releri yani orta kısım mezunlarına, tamamiyle 
genel ortaokullarımıza eşit hak ve formasyon ve
rilmekte olduğunu bilmediklerinden, bu okullara 
karşı çekingen davranmaktadırlar. Görülüyor ki, 
velilerimizin ve çocuklarımızın bu konuda her 
hangi bir endişeye düşmeleri için hiçbir sebep 
mevcut değildir. Türk teknik öğretim öğrenci se
viyesi ve kapasite olarak yükseltecek olan bu 
yöneltmenin milletimiz için yararlı olacağına 
kaani bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle zannediyorum 
ki, burada konuşan arkadaşlarımın endişelerine 
ve sordukları suallere gereken cevabı verdim. 
Eğer, unuttuğum noktalar kalmışsa, muhterem 
arkadaşlarım hatırlatırlar tekrar arzı cevap 
ederim. Yalnız, bu genel görüşme münasebetiy
le bir kısım hatip arkadaşlarımızın takririn dı
şına çıkarak, eğitim politikamızın bütününü ilgi
lendiren birtakım ana düşünceleri dile getirdiler. 
Bu konu üzerinde şimdilik durmayı fazla görü
rüm. Gerektiği ahvalde, arkadaşlarımın bu görüş
lerine elbette cevabımız olacaktır. Bu genel gö
rüşme ile, Muhterem Meclisinizin temsil ettiği 
Türk genel oyunun da aydınlanmış olacağı hu
susu, bizim için büyük bir fırsat olmuştur. Bun
dan dolayı, gerek Muhterem Heyetinize ve ge
rekse genel görüşmenin açılmasına yol açan tak-. 
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rir sahiplerine yürekten teşekkür eder, saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun iskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen

dim, "bendeniz ufak bir girişle sualimi arz ede
ceğim. Efendim, biz bu genel görüşmenin açıl
masını arzu ettiğimiz zaman, sadece muhalefet 
partisi olarak değil, iktidar kanatlarında bulu
nan arkadaşlarımızla birlikte bir meseleye, bir 
büyük dâvaya ışık tutulması için bu yola teves
sül ettik. Niyetimiz Millî Eğitim Bakanını... 

BAŞKAN — Sorularınızı kısa soracaksınız. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Müsaadenizle iki kelime söylemek mecburiyetin
deyim. Çünkü, sorumu açmam icabediyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile ve bilhassa Millî 
Eğitim Bakanlığı ile karşıkarsıya olmak değil, 
yanyana olmak ve aynı zihniyeti temin edebil
mek içindir. Maalesef, Bakanın şimdiki izahları, 
tâbir her zaman kullanıldığı gibi, gayet yuvar
laktır. Bendeniz bu görüşmeden katiyen aydın
lanamadım. 

Bir de, Sayın Bakan sorulan suallere kendi 
hazırlandıkları şekilde cevap verdiler, sualleri 
tanı mânasiyle karşılamadılar. Meselâ, buyuru
yorlar, diyorlar ki, «hem meslek okullarımızdan, 
teknik meslekî okullarımızdan, hem de liseler
den mezun olanlar aynı formasyonlara sahiptir
ler.» Değildir, olamaz. 

BAŞKAN — Sual sorunuz, lütfen sual soru
nuz, «böyle midir, değil midir?» diye... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Peki efendim, elimizde bir plân var. Bu plânın 
1963 tatbikine ilk tatbiki deniliyor. Plân tatbi
kinde sanat enstitülerine alınacak talebelerin, 
geçen yıla nazaran taban olarak 1 300 rakamı 
tesıbit edilmesi karşısında şimdi, Sayın Bakan 
onbin küsur talebe alınacağını ifade buyurdu
lar. Buna göre de Bakanlığın hazırlıklı olduğu
nu iddia ettiler, öğrendiğimize göre, bu şekilde 
Bakanlıkça yapılmış bir hazırlık yoktur. Bu ha
zırlık muhterem Bakanın işe başlamasından 
sonra mı ele alınmıştır, yoksa, hakikaten esas 
olan. plân üzerinde bu 1 300 ü yani teknik öğre
tim öğrenci sayısını onbine çıkaracak kadar çok 
üstün bir değişiklik mi yapılmıştır? Bu noktayı 
istirham edeceğim. 

Sonra efendim, 9 vilâyetteki okullarda test 
imtihanları tatbik edilecek. Buna bütün arka-
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daşlarnnız konuşurken işaret ettiler. Niçin, 9 vi
lâyette test imtihanı yapılacak, ortaokul veya 
lise gibi tek okulu bulunan yerlerde test imti
hanı veya imtihan yapılmıyacak? Böylelikle bâ
zı yerlerdeki talebelerin imtihana tabi tutulma
sı, bâzı yerlerlerdeki talebelerin imtihana tabi 
tutulmaması gibi usulsüz ve haksız bir muamele 
cereyan etnıiyecek 'mi? Test veya imtihana gir
mek konusunda kendilerine güvenemiyen talebe
lerin bâzıları başka yerlere gidip, oralardaki 
mekteplere müracaat etmiyeeekler mi? Sonra, 
liselere tahaccüm niçin? Lütfen, bunu önlemek 
için ne yapmak lâzım? Bu ifade edilmedi. Bu 
noktanın da açıklanması çok lâzımdır. Alman
ya'dan ve diğer memleketlerden misaller verilir
ken, niçin oralarda teknik öğretime çocuk veya 
velî arzu ederek gidiyor ve gönderiliyor da biz
de gitmiyor? Bunun için Bakanlığın tedbiri ne
dir? Sonra, iş yerlerinde çalışanların çoğunun 
tahsilsiz, bilhassa meslekî tahsilleri olmadığını, 
öğretilip ve eğitilmediğini söylüyorlar. Yani, sa
nat enstitülerinden meslekî okullardan çıkanla
rın, iş yerlerinde daha kolaylıkla iş bulacakları
nı izah ediyorlar. Biz, şunu biliyoruz ki, birçok 
yerlerde sanat enstitüleri mezunlarına, çırak ola
rak yetişecek olan kimselere verilen işleri dahi 
vermiyorlar. Çünkü, bunlar, okullardan yeterli 
bir şekilde çıkmıyorlar. Bunları yeterli kılacak 
şekilde tedbirler alınırken ve bu mevzuda bura
da birçok rakamları konuşmamızda da arz eder
ken, buna rağmen bunların bir tek tanesine bile 
değinilmedi. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Beyefen
di, sual soracaksınız, tekrar ediyorum, sebebi de 
şudur; daha geride diğer arkadaşlar var. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir 
noktayı istirham edeceğim. 

Biz, gayet iyi niyetle bu mevzuu getirdiğimiz 
halde, bu bir polemik meselesi haline getirilmek 
istenmektedir. Biz, Türk maarifine hizmet et
mek için bu meseleyi ele aldık. 

BAŞKAN — Sual sorunuz, Bakandan sonra 
konuşma hakkınız vardır. İstirham ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Mü
saade ederseniz, ben de çok istirham ediyorum 
ki, bizim arz ettiğimiz hususları lütfen Sayın Ba
kan değerlendirsinler. 

BAŞKAN — Sual sorunuz, ben şöyle düşü
nüyorum da Bakan şöyle dedi demek, soru sor
mak değildir, 
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Muhterem Başkan, biz suallerimizi konuşmala
rımızın içinde sorduk. Nihayet konuşmalar yapı
lır, ilgili Bakan bu konuşmalarda neler söylen
miştir, bunları not eder, ondan sonra, buna göre 
cevap verir. 

BAŞKAN — Sualinizi sorunuz efendim, va
kit geçirmeyiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, o zaman kendi 'konuşmamı tekrar et
mem lâzım. 

BAŞKAN — Sualleriniz bitti mi? Buyurun, 
Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — İskender Cenap 
Ege arkadaşımızın tevcih ettiği 6 sualin hepsi
ne bendeniz cevap arz ettiğimi zannediyorum. 

Şimdi, bunlardan «bütün ortaokulların müf
redatının teknik öğretimin birinci kademesine 
eşit olduğunu söylediniz. Bu böyle midir?» di
yorsunuz. Siz eşit olmadığı zehabı içinde idiniz, 
bir kısım arkadaşlarımız da böyle; konuşmanızı 
buna bina etmiştiniz. Anladığıma göre, mazur 
görün, belki anlıyamamışımdır. Bunun için izah 
ettim; dedim ki, meslekî ve teknik ortaöğreti
min 1 nci kademesini bitiren çocuklarımızın sa-
hiboldukları haklar, liselerimizin 1 nci kısmını 
bitirenlerin sahiboldukları hakların aynıdır, de
dim. 

'Müsaade buyurursanız anlaşılmıyacak bir 
şey olmadığını zannediyorum. Şimdi, bu hak 
nedir efendim? Bu 'hak, faraza meslekî ve tek
nik okullarımızla ortaokullarımızı bitirmiş olan 
•çocuklarımız liselere girmek isterlerse, buraya 
müracaat edebilirler. Eğer, orada da uygula
nan bir test imtihanı usulü varsa, bunlara tabi 
olurlar. Şayet değilse, 8 - 9 vilâyetin dışında 
kalıyor ise, diploma derecesine göre liseleri
mize girmek .hakkına, diğer liselerin birinci 
kademe mezunları gibi sahiptir. Eşitlik hak
kındaki muradımız şudur : Başka türlü bir 
eşitlik olamaz. Yalnız, teknik okullarımızda 
uygulanmakta olan müfredattaki farklılık arz 
ettiğim gibi, çocuklarımızın istidat ve kabili
yetlerini geliştirmek iyin konulmuş olan müf
redattır. Bundan maksadımız nedir? Ortaokulu 
bitirir bitirmez, belli bir istida ta «ahiıbolduğu 
kanaati gelirse, bu defa çocuğa, genel eğitime 
gideceğine mesltelkî okullardan birisine gir, de
nir. Bunu sağlamak içindir. Yoksa, bunun dı

şında diğer liselerimizin birinci kısmındaki 
müfredat bakımından zerrece farkı yoktur. 
Farkı olan ders saatlerini, sırf meslekî ilgi ve 
istidadını meşgul etmek içindir. 

İkinci sorunuz : Hazırlık evvelce var mı idi, 
yoksa siz geldikten sonra mı oldu? 

Muhterem arkadaşım, -bunu cevaplandırmak 
gayet kolay. Elbette ki, plân yürürlüğe gir
diği andan itibaren, yatırım olarak Bakanlığı
mız kendisine verilmiş bulunan gerek teknik 
eğitim alanında ve gerekse genel eğitim alanın
daki yatırımlara girişmiştir. Bugün yatırımlar 
memnuniyet verici bir nisbeti bulmuştur. Bu 
nisbet genel eğitimde % 95 civarında, teknik 
eğitimimizde de % 90 ııı üstündedir. Bugünler
de yapılacak olan, yıl sonuna kadar yapılacak 
olan yatırımlarla tahmin .ederim ki, hiçbir Ba
kanlığa nasip olmıyacak bir yekûnu bizim Ba
kanlığımız bulmuş olacaktır. İşte bunlar ted-
ibirlerim çok erkemden Ibaşdıaındığını gösterir. Son
ra, talebe kapasitesinin artırılması öngörüldü
ğü için; bunun için de gerekli çalışmalara baş
lanmıştır. Zaten ,bıı gerekli çalışmalar ben gel
diğim zaiman başlanmış idi. Ben geldikten son
ra., bu çalışma hızlandı. 9 vilâyette niçin test 
imtihanı yapılmıştır? buyuruyorsunuz. Hazır
lıksız değiliz, ani olarak bir karara da gitmiş 
değiliz. 

Arz ettim efendim, buralardaki liselere o 
derece bir tehacüm vardır ki, 1.962 - 1063 ders 
yılında geçmiş yıllara nazaran daha fazla me
zun veren ortaokullarımız, arz ettiğim yeni ka
pasiteyi karşıhyacak durumda değildir. Kaldı 
ki-, plân hedeflerime uygun olarak buralaırdafci ge
nel eğitim sahasındaki kapasiteyi azaltmak ve 
1962 seviyesine göre düşürmek lâzımdır. İşte, 
buralarda sanat, teknik ve meslekî okullarımı-
izin fazla adedde olmayışı halinin, genel eğitim 
karşısında, birtakım zorluklar çıkabileceği hu
susu düşünülerek; bütün Anadolu'da, liselere 
vukubulan tehacüm de nazara alınarak, bura
larda da 'bir baraj konulması' hususu zaruri 
görülmüştür. Sizi temin ederim ki, bugüne 
kadar aldığımız neticeler, bizim aldığımız bu 
tedbirlerin yerinde olduğunu ve büyük sıkın
tılar, zorluklar yaratmadan hedefe ulaşılaca
ğını göstermektedir. Liselere tehacümün sebep
leri çeşitlidir. Bunların başında bir alışkanlı
ğımız vardır. Orta öğretim mezunları artmak-
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tadır ve bulum arkasından âdeta çığ gibi her 
sene ilkokul mezunları da ister istemez artmak
tadır. Binaenaleyh, alışkanlıklar yüzünden, 
çocuklarımıza istikbal garantisini, liseler ve 
onun üzerinde üniversitelerde görmeye alışık 
olan zihniyet; elbette ki, liselere olan tehacü
mü kaarçi'lamaktadı r. 

«İişıyerlerinde niçin sanat enstitüsü mezun-
Urıiııa fazla yer verilmiyor! Okuduğunuz ve
sikada da bu böyle gör-ün'üyor.» buyurdunuz. 
Okuduğumuz vesika bilâkis bizim düşüncemize 
hak vermektedir. Sanat enstitüsü ve bilhassa 
erkek sanat enstitüleri mezunu bulunanların 
mühim bir kı's-mı, kenid ileri şa'hisan bir iş tut
muşlardır. Tutmıyanlar da diğerleriyle ortak 
o]arlık çalışmaktadırlar. Bir kısamı da, resmî 
^müesseselerde çalışmaktadır. Fakat, nisbet odur 
ki, ihtiyaç fazlası dolaynsiyle bu ihtiyacı sanat 
olkulu mezunları yerine, ilkokul mezunları i!e 
ve diğer mesl'ekî formasyonu olmıyamlarla dol
durmak zorunda kalmıyor. Bu, belki istihdam 
ve ücret politikacının bir hatası olabilir. Fakat 
(bunlar Bakanlığımızın tutumu ile ilgili konu
lar değildir. Ayrıca bunlar üzerinde durmak 
da, mümkündür. 

Kalite konusunu, yalnız zatıâliniz değil, di
ğer arkadaşlarımız da işlediler. Teknik okulla
rımızın araç ve edevat bakımından, fazla sıkış
tırmaya. zorlamaya, elverişli olmadığını, aksi 
takdirde kalitenin düşeceğini ifade ettiler. 

Muhterem arkad-ıslar, arz ettik; bu aldığı
mız tedbirlerle kaliteyi geniş ölçüde düşürecek 
bir zorlama mevzuubahis değildir. Arkadaşla
rımız, önümüzdeki yıllar içinde uygulamanın 
getireceği neticeyi elbette merak edecekler; 
mekteplere gidecekler ve bunun neticelerini 
alacaklardır. Ben de kendileriyle birlikte aynı 
sabırsızlık içinde bunları takip edeceğim. Ama, 
kaliteyi zedeliyecek ölçüde bir zorlama olmıya-
•cağını, biraz evvel rakamlarla arz ettim. Ar
kadaşlarımız. umumiyetle liselerimizin dışında 
kalacak olan çocuklarımızın hepsinin teknik 
okullara gideceği ve bunun için zorlanacağı 
düşüncesi içinde kaldılar. Halbuki, teknik 
okullarımızdan daha çok diğer meslekî okullar, 
öğretmen okulları, ticaret liseleri gibi v.s. okul
lar büyük kütleleri massetmektedir. Yoksa, 
teknik okullara alabilecekleri . kapasitenin çok 
üstünde olan zorlanmış bir kapasite mevzuuba
his değildir. Buna rağmen kalitede bir düşüş 

olursa gerekli tedbirler alınacaktır. Bunun 
için sanat enstitülerimizin, kız ve erkek sanat 
enstitülerimizin ikinci kısmının 3 seneye çıka
rılması hususu, Bakanlığımızca düşünülmüş ol
masına rağmen, Plân Dairesiyle yapılan temas
lar neticesinde Türkiye'nin bugünkü ihtiyacı
nın insan gücü istihdamı politikasının ihtiyaç 
gösterdiği fazla sayıda teknik personelin mek
teplerinin 3 seneye çıkarılması halinde, bir sene 
mezun olumnıyacağı göz önüne alınarak, bu 
halin plânı aksatacağı neticesine varılmıştır. 
Sonra, bu sınıf teknik adamlara olan mübrem 
ihtiyaç dolayısiyle, şimdilik kalitelendirmeye 
gitmenin tehir edilmesi lüzum ve zarureti üze
rinde haklı olarak durdular. 

Bakanlığımız kalitenin geliştirilmesi üzerin
de durmakla beraber yurt ihtiyacını da göz 
önünde tutarak, bir müddet, hiç değilse yeni 
yatırımlarımız gelişinceye kadar kalitelendir-
nıeyi ikinci bir safhada mütalâa etmeyi uygun 
bulunmuştur. Yoksa, bu durum bizim de baş
lıca konularımızdan birisini teşkil etmektedir. 
Bizim gibi geri kalmış memleketlerin çabası, 
hızla kalkınmayı sağlamak ve bunun için de 
belli oranlar içinde millî gelirin artırılmasını 
temin etmektir. Bu, öyle bir gayreti, öyle bir 
istihdam politikasını gerektirmektedir ki ; 1 nci 
derecede kaliteye sahip adam yerine 2 nci, 3 neü 
derecede kaliteye sahip adam, fakat yeteri 
kadar adanı prensibini öne almaktadır. Yoksa, 
biz de aslında tıpkı sizin gibi kaliteyi yükselt
me lüzumunu düşündük ve düşünmekteyiz. 
Ama, daha acele bir zarureti de hesaba, katmış 
bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Bakan 
sözlerimi yanlış anlamışlar. Evvelâ, bunu be
lirtmek isterim Kendilerine karşı sevgi ve 
saygım vardır. Yanlış anlaşıldı, özür dilerim. 
Belirttiklerine göre, bir bölgedeki talebeler di
ğer genel okullara giremezlerse, o bölgede tek
nik okullara gireceklerdir, açıkta kalmıyacak-
lardır. Yine, buyurdular ki, «teknik öğretimde 
hoca - talebe ııisbeti, 16 öğrenciye bir hocadır. 
Bu batı memleketlerinde standarttır. Biz de bu 
standarttayız.» dediler. Şimdi meslekî okullarda 
okuyan çocukları bu kabîl okullara ittiğimiz za
man, bu nisbet bozulacaktır. Bu nisbet 1/4 tür. 
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Aynı zamanda okullarda atelye ve teknik öğre
tim vasıtaları mevzuubahistir. Asla teknik öğre
tim ve diğer öğretim vasıtaları mevzuubahis ola
maz. Bizim mesleğimizde, tıp öğretiminde 4 ta
lebeye bir hocadır. Buna mukabil, teknik öğre
timde 1 e 16 dır. O halde, demek ki, bu nisbet 
zorla' bozulacaktır. 1 e 16 nisbeti bozulmak is
teniyor. Bu nisbet, dünyanın en düşük nisbeti. 
Bu nisbeti bozmakta mahzur görürler mi? 

ikincisi, bir şey duydum; inanamıyorum. «Biz 
kaliteye ehemmiyet vermiyoruz, 2 nci, 3 ncü de
recede adam alacağız,» diyorlar. Bunu ciddî ola
rak mı söylüyorlar? (Soldan, gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sizin konuşmanızla ilgili değil 
efendim, Sayın Ege'nin konuşmasına cevaptır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, belki 
yanlış anladım, bunu hakikaten beyan buyuru
yorlar mı? 

Sonra, bir son sualim; prensipte mutabıkız, 
fakat metotta örnek aldıkları memleket hangisi
dir, lütfen söylesinler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MtLLl EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHlM ÖK-

TEM (Devamla) — Şimdi efendim Ertuğ ar
kadaşım da beni yanlış anladılar. Ben. kendisi
ni yanlış anlamadım. Yalnız, teşbihleri bu konu 
için yersizdi. Söyledikleri sözleri gayet iyi hatı-
rımdadır, zaptettim. Birtakım tatlı kelimelerle 
evvelâ bendenizi iltifatlara boğdular ve ondan 
sonra da dediler ki; «Tedavi edilebilecek bir ayak 
hastalığını ampitation yapmak gibi cüretli bir 
ameliyeye giriştiler.» dediler. Hekimce konuştuk
ları için bendeniz dedim ki, «Tatbik edilebilecek 
başka bir ameliye varken, bir ayağın bu şekilde 
feda edilmesi iş değildir.» Ve «Eğer böyle sayı
yorlarsa, hakikaten üzüntü ile karşıladım.» Arka
daşıma verdiğim cevap bu oldu. Ayrıca, yine 
kalite konusunda da muhterem meslekdaşıma bir 
şey hatırlatmak isterim. Tıp Fakültesi de bün
yesi itibariyle aynı zamanda Fen ve Teknik eği
timi yapmaktadır. Bunun da bir teknik ve sanat 
tarafı vardır. Şimdi, son yıllarda bütün tıp 
fakültelerinde öğrenci kapasiteleri arttı. Bu se
bepten dolayı, kalitenin düştüğünü bir ölçü için
de kabul etmek lâzımdır. Aslında ben kaliteyi 
ihmal edelim demedim, kalite mühim bir konu
dur; ancak, «Plânlama, bu konuyu yurdumuzun 
bugünkü durumunda 2 nci derecede ve daha az 
kalitede de olsa, çok sayıda teknik adama ihtiyacı 
olduğu için, bunların yetişmesini önliyecek olan 
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ve yalnız bu kaliteyi hedef tutan bir sene kaybı
na rıza göstermemektedir.» Dedim. «Bunu da Ba
kanlık olarak anlayışla karşıladık,» dedim. Bu
nun, «kaliteye düşmanlık» neresinde, aziz arka
daşım? 

Bir de dediler ki, «Biz bu uyguladığınız pren
sipte beraberiz; ama, metodda değiliz.» Şimdi, 
Türkiye'de uygulanmakta bulunan bu sisteme 
benzer bir sistem uyguluyan memleketler var mı
dır? 

Saydım efendim, «-ingiltere, Fransa, Alman
ya» dedim. 

* CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Hayır efendim. 
MİLLÎ EĞİTlM BAKANI IBRAHÎM ÖK-

TEM (Devamla) — Saydım efendim, hattâ ra
kam da verdim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Hayır efendim. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) — Verdim efendim. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Plân, 

teknik öğretimde 1 300 rakamını tavan olarak 
kabul ettiğine göre, bunun on binin üstüne çıka-
rılmasiyle, bugünkü duruma göre 16 öğrenciye 
1 öğretmen düştüğüne göre, bu sefer 160 öğren
ciye 1 öğretmen düşecektir ki, kalite bakımından 
düşük olduğunu kabul ettiğimiz 160 öğrencinin 
durumu ne olacaktır? Plânda bunun yeri nedir? 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Arkadaşlarımız unutuyor
lar, bendeniz konuşmalarımda bu hususa temas 
etmiştim. Müsaade ederseniz bu konuya cevap 
arz edeyim, ondan sonra ela diğer sualinizi ce
vaplandırırım. 

Şimdi, burada "asgari rakam olarak 1 300 
yeni kayıt yapılacaktır, deniyor. Bu husus 
yalnız erkek sanat enstitülerine aittir. Bakınız 
aynen okuyorum; «Erkek sanat enstitülerinde 
1961 - 1962 yılı kayıt seviyesine ek olarak en 
az 1 300 yeni kayıt yapılacaktır.» İmkânlardan 
daha da faydalanılırsa, bu kayıt adedi arta
caktır. Hattâ «bunun için kayıt imkânlarının 
üstünde talebolan her halde, mümkün olduğu 
kadar gece eğitiminden de faydalanılacaktır.» 
deniyor. Şimdi, burada 1 300 rakamını sabit ve 
değişmez bir rakam olarak almıyor. Asgari 
bu olacak, bir defa bunu mutlak bir şekilde 
gerçekleştireceksiniz, deniyor. Fakat, imkân-
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ılardan istifade ederek de bunu artırmanın yo
lunu bulacaksınız, diyor. Şayet, talebolup da 
;bu talebi karşılamadığınız takdirde, gece kurs
ları açmak suretiyle bu talebi karşılıyacaksı-
nız, ifadesi var. («Öğretmeni nereden bula
caksınız?;» sesleri.) Bunu da muhakkak bula
cağız, merak buyurmayın, bu okulları besliye-
ce'k kâfi miktarda hoca bulunacaktır. Çün
kü, Yüksek Teknik öğretmen Okulu bu ihti
yaçlarınızı fazlası ile karşılamaktadır. Gelecek 
yıl, bu değişmeden kalite b'akımmdan geçmiş 
yıllara nazaran ne ölçüde fedakârlık yapıldı
ğını 'beraber müşahede edeceğiz. Eğer bu, ka
bili hâd bir seviyeyi aşmış ise bendeniz karşı
nızda mesul, hükme razı olacağım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Ba
kanlığınız talebe müracaatinj karşılıyamıyacak 
•bir durumdadır. Bu durum karşısında, özel 
okullar için bir tedbiriniz var mı? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Bir defa daha tekrar eder 
misiniz, anlıyamadım. 

BAŞKAN —• İhtiyacı karşılıyacak durumda 
değilsiniz; bu hususta, özel okullardan istifadeyi 
düşünüyor musunuz? Demek istiyor. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — özel okullarımız zaten 
mevcut; arz ettim bunların kapasiteleri her gün 
gelişmektedir. Yalnız, Sayın Öz;güneş arkadaşı
mız buyurdular ki, «özel okullar paralıdır, bun
ların kapasitesinden yalnız parası olan çocuk
lar, zengin çocukları istifade edecektir, fakir 
çocuklar istifade etmiyecektirj», dediler. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasanın 50 nci mad
desi gayet sarih olarak; Devlete, bedelsiz ola
rak ilk öğretim sorumluluğunu yüklemiştir. 
Bunun dışındaki öğretimi mutlaka bedelsiz 
olarak yerine getireceksiniz diye bir sorumlu
luk yüklemenıiştir. Yalnız, her nevi tahsili 
mümkün kılacak müesseselerin açılmasını şart 
koşmuş. Şayet, bugün Muhterem Heyetiniz bir 
kanunu kabul buyurur da «ilk öğretimden 
itibaren okumak paralı olacaktır», derseniz, 
bu husus Anayasaya aykırı olmaz. Şimdi, Dev
let, toplumu eğitirken güttüğü gaye de top
lumsal kalkınmayı hedef tutar. Bu hedefe gö
re külfetini yüklenir. Şimdi, özel okullarımız 
dahi fakir talebeleri almıyordu ki, paralı tale
beleri alıyordu. Bugün de yine paralı talebe-
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leri alacaktır. Bunların kapasiteler! şu dakika
da fazla da artmış değildir. Çünkü, bu yıl 
öğretim, hayatına giren özel okulların sayısı 
ikiyi geçmez. 

Onun için bunların kapasitesi resmî okul
ların dışındadır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Ma
lûmunuz veıçlhile Hükümet tasarısı olarak pek 
kısa bir zamanda hususi hastanelerin her türlü 
vergiden muaf 'tutulması hakkında bir teklif 
geliyor. Çünkü; Devlet (hastaneleri hastaları 
kalbul edebilecek bir durumda değildir. Şim
di, teşvik babında acalba 'bu hususi lokuları da 
ıher türlü vergiden muaf tutmak suretiyle da
ha yeni ve çiok sayıda ö'zel okulların açılması 
düşünülüyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — özel okulların açılıp açıl
amaması bugün bir noktada" Bakanlığımızı ilgi
lendirmektedir. Böyle bir müracaat 'olduğu 
takdirde, 'bunun resmî okullarla muadeleti göz 
önünde tutulur, aynı şartları (haiz olup olma
dığı araştırılarak neticede Ibunlarm açılmasına 
izin verilir veya mâni olunur. Eğer, açılmış 
ise, bu şartları 'haiz »olmıyanları kapatır1. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Bakan, meslekî ve teknik öğretim okul
larında, bundan evvelki tatbikatta, öğrenci 
kaydı yapılırken bir imtihana tabi tutularak 
öğrenci almıyordu. Acalba neden? 

1. — Şimdi gönderdiğiniz tamimde ıbundan 
imtina edilmiştir. 

2. —- Aldanmıyorsam, vermiş olduğunuz, ra
kamlar Amasya, Ağrı, şu veya bu vilâyetler 
hariç;- Gaziantep Sanat Okulu Müdürü olmam 
dolayısiyle arz ediyorum; 134 rakamını buyur
dunuz. (Bu rakam acalba, ikinci deıvrtede an
cak akla gelenler bu kadar da, bunlar çalışır 
olarak mı kabul edilmiştir, yoksa, Ibulgünkü öğ
renci mevcudu mudur ? 

3. — Aradan yedi ay geçtiğine 'göre; plân
lamanın kabul ettiği rakamın tahakkuku için 
konulan 10 800 000 liralık avadanlık ve maki-
nanın alınması hususunda Maliye Vekâletiyle 
ve Maliye Bakanı ile döviz (bakımından Ibir 
mutabakata varılmış mıdır? Varılmamışsa, bu
gün getirdiğimiz bu tadil; burada benim ha
zırlayıp konuştuğum gibi, sizin de hazırlayıp 
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konuştuğunuz ifadeniz tamamiyle Iıilâfı haki 
ka t ; af buyurun tamamiyle. 

BAŞKAN — «Nazari»' deyin Befeyendi, 
«nazari» deyin. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Ha
talı bir şey olacaktır. 

4. — Genel görüşmeye konu teişkil eden ilk 
günde yapmış olduğumuz (beyanatta 've dolayı-
siyle gazetelere intikal eden beyanatta, meslekî 
teknik öğretim (okullarından mezun olan öğ
rencilere üniversitelerin Ibütün kapılarının açık 
olduğunu beyan ettiniz. 

Bugün üzülerek ifade edeyim ki, ikinci 
devrenin iki senesine bir sene daJha ilâtve edile
rek sanat okulları öğrencilerinin yetiştirilmesi 
lâzımdır. Bu 'şekilde 'onlara üniversite kapıla
rının a.çılmasmm icaib ettiği kanaatindeyiz, 
Bundan feragat ötmenin ihangi sefceibe istinad-
ettiğinin esaslı -olarak (belirtilmesi lâzımıdır. 
Bu şekilde de meslekî teknik üğretim, 'halk na
zarında lâyık olduğu kıymetini /bulacaktır. 

5. Bu okullara girmek istiyen bütün öğren
cilerin kabul edilmesi kararma Plânlama Dairesi 
ne demektedir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Anlamadım, bunu bir daha 
tekrar eder misiniz ? 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Simdi 
buyuruyorsunuz ki, son bir tamim vardır. Zaten 
sorulan suallerin hiçbirisinin cevabını - özür di-
liyerek söylüyorum - almış değilim. Ayrıca bu
nu da antrparantez ifade edeyim. 

Efendim, gönderilen son tamimde, - tamimin 
tarih ve numarası malûmunuzdur; isterseniz söy-
liyelim, - o tamimde «sanat mekteplerine müra
caat eden bütün öğrenciler kabul edilecektir» 
buyurdunuz. Kim gelirse gelsin. Açık konuşa
lım, şimdi bu okullara girmek istiyen, yani, sa
nat mekteplerine bu şekilde müracaat eden bü
tün öğrenciler kabul edilecektir, diye buyurul-
muş, şimdi, bu karara Plânlama Dairesi ne de
mektedir? Bu teşkilâtın, bu dairenin mütalâası 
alınmış mıdır? Bunu öğrenmek isterim. 

Ayrıca, en mühim noktalardan birisi, birçok 
rakamlar verdiniz ve meslekî teknik öğretim 
okullarında bir öğretmene 16 kişi düştüğünü be
yan ettiniz. Şunu iyice bilmek lâzımdır ki, özür 
dilerim, belki meslekten olmadığınız için bu hu
susta haklı olabilirsiniz. 

Meslekî ve teknik öğretimde öğretmen ve ta
lebe sayısı nedir, torna ve tezgâha kaç talebe 
düşmektedir, bunu söyler misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TEM (Devamla) — Demir arkadaşımız, kendi
lerinin sordukları suallere cevap vermedim diye 
beni şikâyet ettiler. Efendim, özür dilerim, ha
kikaten suallerinize karşı konuşmamda gerekli 
cevaplar var idi. Bilhassa, Karma Hükümetin 
bir kanadının sözcüsü olarak kullandığınız ke
limelerin ölçüsüzlüğüne mukabil, Adalet Parti
sinin muhalefeti teşkil etmesine rağmen, sözcü
sünün son derece ölçülü ve yapıcı olan konuş
masına şükranlarımı arz ederek, size de tekrar 
cevaplarımı vereceğim. 

Ben dilerim ki, ortak Hükümetin sorumlulu
ğunu müştereken taşırken, zatıâliniz tereddüd-
ettiğiniz, hattâ şüphe ettiğiniz ve hattâ inanma
dığınız konularda gelecektiniz ve bütün teşkilâ
tım ile emrinize âmâde olacaktım, dosyaları aça
cak ve sizi ikna edecektim. Nitekim Hükümet 
içindeki arkadaşlarımı da gereken yerlerde bu 
şekilde ikna ettik ve müşterek sorumluluğun 
icabı onlar da buna kaani oldular. Sizi de aynı 
şekilde ikna edebilirdim ve burada yapmış oldu
ğunuz bu konuşmalarınız daha yapıcı ve ikaz 
edici bir istikamet alırdı. 

Şimdi görüyorum ki, Mehmet Ali Demir ar
kadaşım, teknik öğretimin eski bir emeklisi ol
mak sıfatiyle hissî bir duygu içindedir. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — İnan
dığım bir dâvadır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Alman bütün bu tedbirleri 
kendisi için mukadder addeden... 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Sözle
rim yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN — Sayın Demir, siz gayet ağır 
konuştunuz, hissî hareket edenlere râm olacak 
kaydını dahi kullandınız. Buna ne Riyaset ve 
ne de Bakan karışmadı. Onun için siz de müsa
maha ile dinleyiniz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Kendisi için önemli olan bu 
teknik öğretimin za'fa düşeceği, zayıflıyacağı en
dişesi, onu bu ölçüsüz düşüncelere sevk etti. Bu
nu zaten bir mazeret olarak ele aldım. Aksi tak
dirde, size hakikaten gerekli cevabı vermem 
icabederdi. (Gürültüler) Müsaade ediniz aynı 
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ölçüleri kullanırsak, o zaman bu hareketimiz kür
sünün vekarma yakışmaz. Onun için bendeniz 
vazgeçiyorum, efendim. 

Şimdi, «teknik okullara bundan evvel imti
hanla öğrenci alınırken, şimdi bu imtihan orta
dan kaldırılıyor» buyurdunuz. Doğrudur. Bun
dan evvel bir kısım teknik okullarımızda imtihan 
usulü vardı. O .da bu gelen fazla talebeyi kendi 
ölçüsünde tutmak için bir baraj imtihanı idi. 
Ama, buna mukabil teknik okullarımızın büyük 
bir kısmında da imtihan yoktur. Demin arz et
tiğim rakamlar da gösteriyor ki, bu hal, bir im
tihan mecburiyetinden çok uzaktır ve bir kapa
sitede çalışmaktadır. 

Gaziantep konusundaki rakamlarını tekrar 
edeceğim, bu rakamları Teknik Müsteşarlığımı
zın, İstatistik Bürosu temin etti ve bir aldanma 
payı olacağını zannetmiyorum. Erkek sanat ens
titüsü. ikinci kısmında 134 talebe, kız sanat kıs
mında 79 talebe, ticaret lisesinde 114 talebe, var
dır ve üçünün yekûnu 257 dir. Buna mukabil 
de 1 091 lise ikinci devre talebesi mevcuttur. 

On milyonluk avadanlık ve malzeme konu
sundaki sualinize gelince: Bu konu, Maliye Ba
kanlığı ile epey zamandan beri temas konusu ol
muştur ve nihayet bir anlaşmaya varılmıştır. Ge
rekli dövizin bir kısmını derhal, bir kısmını da 
kısa bir zaman zarfında tahsis edeceklerdir. 

Bunun dışında Türk parasiyle yurt içinde de 
satmalmalara girişeceğiz ve bu şekilde 10 mil
yon lirayı kullanarak, mekteplerimizin avadan
lıklarını temin edeceğiz. 

Bir taraftan da «meslek okulları ve teknik 
okullar mezunlarına üniversite kapıları, yüksek 
öğretim kapıları açık tutulmalıdır.» diyorsunuz. 
Bir taraftan da bunların ikinci kısmın ders süre
lerinin üç yıla çıkarılmasını hedef tutuyorsunuz. 
Güzel ama, bunun maalesef Plânlama Dairesi şu 
zaruretten dolayı üç yıla çıkarılmasını hoş gör
medi: Yurdun kalkınması için girişilen yatırım
ların gerçekleşmesi bakımından muhtaç olduğu
muz ikinci derecede teknik eleman adedinden fe
dakârlık edilemez. Erkek teknik okullarına bir 
sene ilâvesi demek, bir yıl mezun vermemek de
mektir. Bu hal dengeyi bozar. 

Binaenaleyh, biz de çaresiz bunu, bu yıl için 
kabul ettik ve Plânlama ile yaptığımız görüş
mede, şu prensiplerde mutabık kaldık. 
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Genel olarak bugünkü mezunların, yani iki 

sınıflı okullarının miktarını düşürmemek kayıt 
ve şartiyle, yeni açılacak mekteplerimizin bir kıs
mının üç seneye çıkarılması hususu bir araştırma 
konusu olacaktır. Biz, şayet bu mezun nisbetini 
düşürmiyen bir formül bulabilirsek, bunu uygu
lamakta serbest olacağız. O halde., yakın zamanda 
bunu neticeye bağlıyacağımızı tahmin ediyorum. 
Aslında bütün gayemiz, hangi meslekî okul olur
sa olsun, ilkokuldan itibaren, buralara devam 
eden çocuklarımızın hepsine kabiliyetleri ve isti
datları varsa, bunlara yüksek okul ve üniversite 
kapılarını açık tutmaktır. Ancak, bu suretle eşit
liğin sağlanabileceğine inanıyoruz, ve başlıca ça
lışma konularımızdan birisi olarak ele alacağız. 

Bilmiyorum, Mehmet Ali Demir Beyefendinin 
bütün sorularını cevaplandırabildim mi? 

BAŞKAN — Bir dakika. Sanat okullarına her 
geleni kabul edeceğiz, diyorsunuz, bunu plânlama 
ile telif edebiliyor musunuz?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Arz edeceğim efendim. Ta-
mimizin son kısmı, mücerret olarak ele alınmış
tır. Mehmet Ali Bey arkadaşımız, bu kısımdaki, 
«meslek ve teknik okulların ikinci devresine gir
mek istiyen öğrencilerin hepsi kabul edilecektir.» 
noktasına ilişmektedir ve bundan şu mânayı çı
karmaktadır : «Görüyorsunuz arkadaşlar, lisele
re giremiyenlerin hepsi teknik okullara itiliyor 
ve buna zorlanıyor» diyorlar. Eğer, dikkatle mü
talâa buyuracak olurlarsa, Sayın Mehmet Ali Bey 
arkadaşımız göreceklerdir ki, burada meslekî ve 
teknik okullar denmektedir. Bütün arkadaşları
mız bu konuyu mütalâa ederlerken şaşırdılar ve 
daha ziyade teknik okulları ele alarak konuştu
lar. Yani, diğer meslek okullarını hiç hesabetme-
diler. Şimdi, burada teknik okullarımız kapasite
sinin çok üstündedir. Meslekî okullarımızın ka
pasitesi, öğretmen okullarımız, sonra tarım'okul
ları, ticaret okulları ve diğer meslekî okulların 
hepsi teknik okuldan kat kat üstün kapasiteye 
sahiptirler. Binaenaleyh, burada güdülen gaye, 
test imtihanları ile almmı'yan talebeler veyahut 
ta test imtihanına sahibolmasa bile, artık âzami 
kapasitesini yüklenmiş bulunan bu okullara; li
selerin yanı başında, o ilde eğer meslekî ve teknik 
okullar varsa, bu söz, onlara yönelecek mânasına 
gelir. Şimdi farz edelim ki, bir ilde bir lise var
dır ve bir de teknik okul vardır. Lise âzami tale
be miktarını almıştır ve bunun dışında kalan ta-
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lebelerin miktarı o ölçüdedir ki, bunların teknik 
okullara sığdırılması mümkün değildir. Bu demek 
değildir ki, bütün bu bakiyeyi, eğitim imkânını 
aşan bir ölçüde zorlıyaîım ve kapılarını açalım. 
Bir arkadaşımızın buyurduğu gibi, «Teknik okul
lar elbette bir ambar değildir. Teknik okulun özel 
şartları vardır.» Şimdi, muhterem arkadaşıma 
şunu arz edeyim; bir kısım arkadaşlarımın be
yanlarında rastladım; aldığımız tedbirlerle, yer
leştireceğimiz bu talebe kontenjanları ile dünkü 
eğitim sistemine bir halel gelmiyecektir. Yani, 
bugün teknik okullarımızda bir çift öğretim siste
mi vardır. Ama, bu aslında genel okullarımızda 
olduğu gibi, çift öğretim mânasına alınmamalı
dır. Yani, 100 talebelik bir şube sabahleyin, diğer 
bir 100 talebelik bir şube de öğleden sonra ders 
görür. Burada böyle değildir. Farzedelim, bir sa
nat okulunun 100 talebesi vardır. Bu 100 talebe
nin 50 sini sabahleyin nazari olarak okuturken, 
50 sini de atelyelerde çalıştırmaktadır. Buna mu
kabil, ikinci yarı, yer değiştirmektedir. Buna çift 
öğretim deniliyor. Ama buna, mukabil diğer ge
nel okullarımızda çift öğretim usulü büsbütün 
başka bir şekilde uygulanmaktadır. İlkokulları
mızda, belki hatırlarsınız, üçlü öğretim dahi yap
maktayız. Demek ki, zorlama diye bir konu mev-
zuubahis değildir. Yalnız, teknik okullarımızın 
kapasitelerinin âzamisi kullanılmaktadır. Bu da 
teknik öğretime zarar verecek bir mahiyette de
ğildir. O kadar ki, çift öğretim konusu teknik 
okullarımızda, genel okullarımızda olduğu gibi, 
bahis mevzuu değildir. 

Bundan evvel, bir aralık bu ihtimali de hesa
ba kattık ve dedik ki, talebe fazlası o ölçüde ola
bilir ki, teknik okullarımızda da gerçek çift öğ
retime gitmeye mecbur kalırız. Yani, sabah saat 
7 de başlamak, saat 12,00' ye kadar devam etmek 
sistemi gibi. Bugün uygulanan program, bunun 
iki safhasında da uygulanır ve hem de tasarruf 
edilir, öğleden sonra ise buna dahi lüzum kal
maz. Yani, bu seneye ve bugüne kadar teknik 
okullarımızdaki müfredat programı ile saat siste
mi olduğu gibi muhafaza edilmektedir. Burada 
her hangi bir halel gelmemektedir. 

BAŞKAN — Son sualleri «bir tornaya kaç 
talebe düşmektedir» demişlerdi. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBEAHÎM 
ÖKTEM (Devamla) — Şu dakikada bu soruyu 
cevaplandıracak teknik bilgiye sahip değilim, 
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efendim. Hesabeder, bilâhara kendilerine arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
ÎZZET BÎRAND (îzmir) — Efendim, plân

lamada toplum kalkınması gaye edinilmiştir. 
Bunu süratle temin için Devlet, acilen yapması 
lâzımgelen işleri bütün imkânlarını zorlıyarak 
görmeye yönelmiştir. Gaye, toplum kalkınması 
olduğuna ve bizim Anayasamız da, ferdin sıhhi 
güvenliğini teminat altına aldığına göre, eği
timde, özel teşebbüse ne nisbette yer verilmiştir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM 
ÖKTEM (Devamla) — Yani, özel teşebbüse 
eğitim faaliyetleri içinde bir hak tanıyor musu
nuz, diye buyuruyorsunuz. Evet, efendim hak 
tanıyoruz ve ayrıca bunlara biz birtakım kolay
lıklar da gösteriyoruz. Faraza, seçim bölgeniz 
bulunan İzmir'in özel Yüksek Teknik Okulu aç
ma gayretini, sizi temin ederim ki, büyük bir 
anlayış içinde karşıladım ve müteşebbislerinin 
bütün zorlukları yenmesine yardımcı olduk ve 
sanki bu iş kendimizin işi imiş gibi, öğretim kad
rosunun temininde çaba gösterdik. Diğer 
bütün hususlarda da, bu gibi kolaylıkları göster
dik. Onun için, muhterem arkadaşlarım emin 
olsunlar ki, ilkokul mecburiyetinin dışında eği
tim politikamızın gücünü artıran unsurlardan 
birisini de özel teşebbüs olarak görmekteyiz. Bu 
hususta her türlü yardımı yapmayı da vazife 
sayarız. 

ÎZZET BÎRAND (îzmir) — özel teşebbüsü 
desteklemek ve geliştirmek bakımından, özel te
şebbüse vergiden muafiyet tanımak faydalı ola
caktır. Bu hususta bir çalışma var mıdır? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM 
ÖKTEM (Devamla) — Şimdiye kadar onları 
teemmül etmedik ve bir müracaatla da karşılaş
madık. Yani, özel teşebbüs erbabının «bizi vergi
den muaf tutun» yahut da «şu muafiyetleri sağla
yın» gibi bir müracaatını bendeniz kaydetme
dim. Sayın Senatör arkadaşımız böyle bir lüzu
ma kaani ise, lütfederler bir kanun teklifi ya
parlar ve biz de her halde kendilerini destekle
meye çalışırız. 

ÎZZET BÎRAND (îzmir) — Hükümetten 
gelmiş olması tabiîdir. Çünkü, iş başında bu
lunan sorumlu Hükümet var iken, bizlerin, mil
letvekilleri ve senatörler'in kanun teklifi getir
mesi tabiî değildir. Eğer, tabiî görülürse vaade-
diyorlarsa... 
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tim. Elbette kalite her yerde aranan bir şeydir. 
Ancak, lüzum ve ihtiyaç bâzan kaliteyi ikinci 
plâna iter. Mehmet Ali Demir arkadaşımızın 
sorularına cevap verirken, uzunboylu anlattım. 
Plânlama ile hangi ölçüde mutabık kaldığımızı, 
(kaliteyi sağlamak için de ne ölçüde çalışmala
ra giriştiğimizi ve belki de plânlama ile adedi 
mahfuz tutmak kayıt ve şartı ile kaliteyi hedef 
tutan bir formül bulacağımızı arz ettim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Benim sualim şudur, fakat izalhmı istemiyorum. 
•Bu tutum, bir plânlama işi midir, yoksa bir 
Vekâlet işi midir? 
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MlLLl EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) — Şimdi, Bakanlık böyle bir 
kanun teklifi hazırlamayı lüzumlu bulmamakta
dır. Şayet, Sayın Senatör böyle bir lüzum 
takdir buyurursa emirlerine amade oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, sizin sua
liniz uzun mu? Vakit geçtiği için kısa olmasını 
rica edeceğim. Buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
iSaym Bakan, mezum kişilerin yerleştirilmesi 
/hususunda aynen şunu dediler «Buna imkân 
sağlamak işi Bakanlığımıza ait değil.» Biz di
yoruz ki, bu talebelerin yülksek kademedeki 
mekteplerin imtihanlarına alınmalarını, meselâ 
enstitü mezunlarının üniversite imtihanlarına 
•girebilmeleri imkânının sağlanmasını ve yahut 
imam - hatip okullarından mezun olanların 
İlahiyat Fakültesinin imtihanlarına girebilme
lerinim teminini kasdedi'yoruz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Çok dolambaçlı bir yold?n 
^gittiniz. Bendeniz istihdam politikasında, Br> 
kanlığımızın onunla bir ilgisi olmadığını söy
ledim. Bu Çalışma Bakanlığını ve Hükümeti 
ilgilendiren bir konudur, dedim. Şimdi, sizin 
sorduğunuzla bunun alâkası yoktur. Elbette, 
âliköğı etimden itibaren bütün kademelere, en 
yüksek Seviyede eğitim ve öğrenim yapmalk im
kânlarını hazırlamak hususu Bakanlığımızın 
vazif derindendir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Böyle bir şey düşünüyorlar mı? 

(MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Düşünüyoruz, arz ettim 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kalite meselesi dediler. Ben kendilerinden so
ruyorum, Vekil olarak kendileri de bu fikirde 
midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Efendim, bunu da izah et-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Hayır efendim, aynı zaman
da bir plânlama işidir, yalnız Bakanlık işi de
ğildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ama, Saym Bakan plânlama işidir dediler, plân
lama ve Vekâlet işidir, diyorlar. 

BAŞKAN — 12 saym üye söz almış bulun
maktadır. Yeterlik önergesi de vardır. Fakat, 
yeterlik önergesini oya arz etmiyeeeğim. Çün
kü, ilik sırada bulunan üyenin söz hakkı var
dır. Ondan sonra önergeyi kabul edip etmemek 
Yüksek Heyetin takdirine kalmış bir mesele
dir. Ancak, saat 20,00 ye gelmektedir. Acaba 
Heyetiniz gece devam etmeyi kabul eder mi? 
(«Yarın, yarın» sesleri) Yarın değil efendim, 
müstakil bîr gün olması lâzımdır. Bunun bu
güne bırakılmasının sebebi Bakanın Salı günü 
ibir vazife dolayısiyle İstanbul'da bulunmak 
mecburiyeti idi. Binaenaleyh, genel görüşmeye 
Çarşamba günü saat 1'5 te devam edilmesi hıı-
isu'iıu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Eylül Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YÜZ ÜÇÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

2 . 9 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan 

Akpolat, İskender Cenap Ege, Selâmi Üren, 
Fikret Turhangil ve Mehmet Ali Demir'in, 
1963 - 1964 ders yılında orta dereceli okullara 
alınacak öğrenciler hakkında bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/8) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




