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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Suad Hayri 
Ürgüplü; parti liderlerinin ve aydın basın ya
zarlarının ciddî eleştirmelerinin kuşku yarattı
ğını, Hükümet ve muhalefetin konuyu gerekti
ği ağırlığiyle ele almalarını ve millet olarak el
birliği yaptığımız takdirde halledemiyeceğimiz 
bir müşkül bulunmadığının tarihen sabit bulun
duğunu belirtti. 

Cumhuribaşkanınca seçilen üye Sadi Koçaş; 
fazla yağışlar sebebiyle husule gelen sel baskın
ları hakkında, mahallen yaptığı incelemelere 
dair geniş açıklamalarda bulundu. 

Elâzığ üyesi Salim Hazerdağlı; iş Kanunu 
tatibika tındaki aksaklıklar dolayısiyle grev ve 
boykotların arttığını ve diğer işletmelere de sıç
rama istidadı gösterdiğini, Çıraklık Kanunu
nun hâlâ çıkarılmadığını ve bu hususlarda Hü
kümetçe gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu 
beyan etti. 

Sivas üyesi Hüseyin öztürk; öğretmenlerin 
alacağı eğitim ödeneği ve ders ücreti hakkında 
çıkarılacak kanunun çabuklaştırılmasını ve öğ
retmenlerin maddi sıkıntıdan biran önce kurta
rılmasını istedi. 

Bursa Üyesi Saffet Ural; pancar ekimine 
konan tahdidin yerinde olduğunu, ancak bu
nun büyük ekicilere tatbik edilmesi gerektiği
ni, sekiz, on dönüm pancar ekmek suretiyle ge
çimini sağlıyan vatandaşlar hakkında tahdide 
gidilmemesini ifade etti. 

657 sayılı Kanunun 237 ve 238 nci maddele
rini erteliyen 1029 sayılı 1968 Bütçe Kanunu
nun 35 nci maddesinin iptaline ve iptal kararı
nın 28 Şubat 1969 gününde yürürlüğe girmesi
ne dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi. okundu, bilgi edinildi. 

Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'ın Tarım Ko
misyonu Başkanlığına seçildiğine dair, adı ge

çen komisyon başkanlığı tezkeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Kontenjan Grupu Başkanlığına Cemal Ma-
danoğlu, Genel Sekreterliğine Âdil Ünlü, Yö
netim Kurulu üyeliklerine Zerin Tüzün ve Va-
hap Güvenç'in seçildiklerine dair adı geçen 
grup başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinil
di. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân 
Komisyonu Başkanlığınla Afyon Karahisar 
Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sözcülüğüne Kon
ya Üyesi Fakih özlen ve Kâtipliğine de Tabiî 
Üye Haydar Tunçjkanat'ın seçildiklerine dair 
adı geçen komisyon başkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Tarım Komisyonunda Fahri Korutürk'ün 
istifasiyle açılan üyeliğe Tayfur Sökmen'in 
aday gösterildiğine dair Kontenjan Grupu 
Başkanlığı tezkeresi okundu ve Tayfur Sök
men'in mezkûr komisyona seçimi yapıldı. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun; 

5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek Kanun; 

5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek Kanun; 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarıları görü
şüldü ve tasarıların kanunlaşmaları kabul edil
di. 

15 Ocak 1969 Çarşamba günü toplanılmak 
üzere, birleşime ısaat 18,25 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atdlay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sup
hi Gürsoytrak'm, basında yayınlanan bâzı ya
zılara dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/508) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, basında yayınlanan bâzı 
yazılara dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/509) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lahattin özgürün, 1968 Aralık ayında istan-
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bul'da 67 ilin vali ve aileleri ile yapılan top
lantılara dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/510) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhatiin Özgür'ün, 1965 senesinden itibaren her 
bir bakanlıkta nakil ve atanmaları yapılan me
mur adedine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/511) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin özgür'ün, Devlet ve iktisadi Devlet 

Teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseselerde 
vazife alan eski Senatör ve Milletvekillerine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/512) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin özgür'ün, Dolmabahçe ve Ali Sami 
Yen stadlarmın çimlenmesi için yapılan mas
raflara dair yazılı soru önergesi, Devlet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/513) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkan/ekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir, Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 20 nci Birleşimi açıyorum. 
Bugünkü birleşimde Özel Yüksek Okullar 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabrı ÇağlayangU'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/742) 

BAŞKAN — Daha önce bir tezkere vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

hakkında Araştırma Komisyonunun raporunun 
görüşülmesine devam edilecektir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Oz
türk'ün vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — CUMHURİYET SEITATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) (1) 

BAŞKAN — Özel Okullar Artştırma Komis
yonu raporu üzerinde alman sözleri gruplar 
ve kişiler adına olarak ayrı ayrı okuyorum. 

(1) Özel Okullar Araştırma Komisyonu ra
poru ve eki 9 . 1 . 1969 tarihli 18 nci Birleşim 
tutanağındadır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gündoğan, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Fehmi Baysoy. 
Şahısları adma Sayın Özgüneş, Sayın Ertuğ, 
Sayın Yıldız, Sayın Dener, Sayın Altan, Sayın, 
Hazerdağlı, Sayın Öztürk, Sayın Bekata, Sayın 
Hazer, Sayın Atmaca, Sayın Dikeçligil, Sayın 
İnkaya, Sayın Arıburun, Sayın Salihoğlu, Saym 
İsmen, Sayın Mirkelâmoğlu, Sayın Tüzün. 

Saym Gündoğan, 

— 687 — 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerdi arkadaşlarım; özsl yük
sek okullar konusunda Senatomuzca yapılan 
araştırma sonucunda görevli komisyonun Ge
nel Kurulumuza sunduğu rapor üzerine Cumhu
riyet Halk Partisinin görüşlerini bildirmek mak-
sadiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan 
evvel bugünün özel yüksek okullar hakkında 
Araştırma Komisyonunun düzenlediği raporun 
müzakeresine hasredilmiş olması önceden insa
nı sevindirici bir hareket ve davranış gibi gö
züktü ama şimdi görüyorum ki? özel yüksek 
okullar gibi Türkiye sorunları içinde önemlice 
bir yer tutan bir konunun müzakeresinde maa
lesef Genel Kurulumuzda gerekli çoğunluk mev
cut değildir. Bu her halde özeli yüksek okullar 
sorununun Türkiye'de öneminin azlığı ya da 
başka bir anlamda özel yüksek okullar sorunu
nun bu hale dönüşmesine sebebolan iktidarın 
tutumunu bir nevi hoş görme anlamına gelse 
gerek. Yoksa hiç kimsenin özel yüksek okul
lar sorunu ile ilgittenmiyeceği bir ülkede yaşa
dığımızı farzstmek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, özel yüksek okullar 
sorununu araştırmak maksadiyle kurulan ko
misyon bize bir hakikati olanca çıplaklığıyle 
ayar etmiştir. O da şu : Öyle gözüküyor ki, ik
tidarın faaliyette bulunduğu diğer icra kesim
lerinde böylesine araştırmalar yapılsa hemen 
her dalda özel yüksek okullar konusunda gör
düğümüz feci durumu orada da görmek müm
kün olacaktır. Çünkü, özel yüksek okullar ko
nusunda yapılan araştırma sonunda ortaya çı
kan gerçekler o derece ağır, o derece toplum 
hayatında kara düşünmeye insanı sevk edici ki 
bu özel yüksek okullar konusunda bu kadar 
fena icraatta bulunan bir iktidarın diğer ko
nulanda claha n? fena icraatta bulunacağı 
tabiîdir. Hiç şüphe yoktur buna. Ama özel yük
sek okullar konusunda araştırma komisyo
nunun yaptığı araştırmalar sonucunda Genel 
Kurulumuza sunduğu, raporun, bugün S~:~ato 
üyelerinin kâffesi tarafından tamamına vâkıf 
olunduğu kanısına varmak isterdim. Şu b ık ni
dan ki, bu rapor eğer hakikaten bilimci? ol
saydı veyahut bilinseydi cidden ne bugünkü i?': 

oldukça zayıftan alma ne de önemsememe hali 
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I olmıyacaktı. Ve çok üzülüyorum ki nasıl ol
duğunu bir türlü anlıyamıyorum, ben yüksek 
okullar konusunda araştırma yapan komis
yon raporunu komisyon burada okumadı, 
Genel Kurul böyle bir gerek görmedi veya 
silolama anlamında alınmasın ama komisyon 
b-, raporu ckııma hususunda ısrarda bulun-
ma^ı. Halbuki bu raporun başından sonuna ka-

I dar kelime kelime okunması ve bütün Senato 
üyolerince bilinmesinde zaruret var. Bu rapo
ra"5. bütün ayrıntıları üyeler tarafından bilin
miyorsa söylenecek sözlerin önemi yok giM-
diı\ Çünkü bu rapor hakikaten çok değerli 
bil Tileri bizim gözümüzün önüne tam bir ob
jektiflikle seren ender raporlardan bir tane
lidir. Onun için özel yüksek okullar arastır-
- sına dair raporun okunmaması bir talihsiz-
kk olmuştur. Komisyondan hâlâ imkân varsa 
v ı : raporun okunmasını temin için gayret sarf 
etmesini istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonun verdiği 
raporu okuduğumuz zaman Türkiye'de özel 
yüksek okullar adı altında halen işlemekte 
olan kurumların Türk eğitim hayatında ve sos
yal hr yatta çok kötü işliyen birer kurum 
olduklarını gösteriyor. Kötü sözü dahi kurum-
1ıvm islsyism&eki fenalığı ifade edemiyecek 
kadar zayıf kalıyor. Feci işleyiş içindeler. 
Fena işleyişin ötesinde zararlı işleyiş içinde
ce:-. Türk eğitim alanında dençe bozucu. Türk 
"osyaî hayatında ileride telâfisi mümkün ol-
™-yar.,ak kötülükler doğurucu bir işleyiş için
de olduğu gözüküyor. Bu rapor başından so
nuna okunduğu zaman insana, en umursamaz 
bir vatandaş dahi olsa Türk eğitim hayatında 
'•sel yüksek okullar kurumlarının ve kuru-
*nunun maalesef bir facia şeklinde yürümekte 
ve çalışmakta olduğu gözüküyor. Özel yük-
^k okulların ne maddi ne mânevi şartlarının 

v « v a s i n i n yerine getirilmediği bir kapkaç-
~*"b düzeni içinde özel yüksek okulculuk icra 
okndulu gözükmekte. Biz, C. H. P. olarak özel 
yüksek okulların A. P, iktidarının genel an-
•şo—r.r-ln ]-,]> aynasını, genel anlayışının bir ifa-
•^sbıi ^uluyoruz. A, P, iktidarı yalnız yük-

I ^.^ı? •ry..rı-V"2j?f\p.. '''-^f•'•"]. fi'.oYv da 'Hrvdci d a ^•'^•'"Ic-
^j\-) bir gidişin, böylesine bir olumsuzluğun 
^vbl^r. Nasıl arsalar üzerine daha bir taş 

j koymadan yüz binlerce liralık kat satımı süre-
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ci bu memlekette olağansa, nasıl öz sermaye
si olmıyanlann Devlet araç ve gereçlerinden 
veya avanslarından istifade ederek milyarlar
ca liralık taahhüt işleri çevirmeleri mümkün
se, nasıl partizanlık yolu ile bütün ekonomik 
kaynakların birtakım insanlara aktarılması 
mümkünse ve nasıl birtakım insanlar siyasi 
güce dayanarak birden bire her türlü malî 
imkâna kavuşahiliyorlarsa, özel okul s an. û-
sında da çok ünlü tâbiri ile değerli arkada
şım Hazerdağlı 'nın tâbiri ile «Bir mühür bir 
müdürle» milyonlar kazanmanın yolu açılmış-
t i ı . Ve milyonlar kazanma olanağı A. P. ikti-
darmca mubah görülmektedir. Hiç şüpheniz 
olmasın ki özel yüksek okulların bugün için
de bulundukları kötü durum asla özel yük
sel- okulların müessese olarak bu memlekette 
denenmesinin zatında mündemiç kusurlardan 
ib r i gelmiyor. Daha doğrusu özel yüksek okul 
anmaya müsaade eden Anayasa maddesi veya 
kanunun bu okulların böylesine Türk toplumu 
i'Cm zararlı halde işlemesini temin edici unsur
lar olduğunu sananlar aldanırlar. Şüphesiz 
o müesseselerin düzenlenmesinde bâzı eksiklik-
]>-,---> ya ""d"". Ama. r:7,r\ vüteck okr.ra~" nH~~nc"i-
sesinin bugünkü feci durumu, aslında ne Ana
yasada ne de özel yüksek okulların işlemesini 
düzenliyen 625 sayılı Kanundan neşet etmekte -
dir. Bütün bu olumsuzlukların kaynağı A. P. 
iktidarının özel yüksek okullar konusunda 
tutturduğu ve devam ettiği ve ettirmekte de 
ısrar edeceği bizzat Bakanın ifadesi ile anlaşı
lan icraatıdır. Filhakika meseleyi yakından 
tetkik edenler, bilhassa bu araştırma kurulu 
raporu üzerine eğilenler, onun üzerine 625 sa
yılı Kanun»1. ince'liyenler göreceklerdir ki bu
gün özel yüksek okulların içinde bulunduğu 
feci durum, büyük çoğunlukta, büyük ölçüde 
bu olmllarm işlemesi düzenini getiren kanu
nun hakim kılınmamasmda, kanunun emreyle-
diği düzenleyici tekniklerin getirilmemesinde, 
kanunun emrettiği tüzük ve yönetmeliklerin üç 
seneyi mütecaviz bir zamandan beri hâlâ mev-
k". meriyete konulmaması olduğunu görecek
lerdir. 

Bu; aslında A, P, iktidarının her hangi bir 
kanişiz ihmali anlamına gelmez. Kanımız o ki, 
^u sahada da biraz evvel anlattığımız gibi 
birtakım insanlarım kişinin mânevi varlığını 

geliştirmesi çabasını ticaret metağı haline ge-
tirmesine göz yuman zihniyetin eseridir, Başka 
hiçbir suret ve veçhile bu özel yüksek okulla
rın böylesine bir işleyiş içinde bulunmalarını 
i::a!ı mümkün değildir. Bunun böyle olduğu bi
zim mücerret iddiamızla ispatlanmak mümkün 
deg'Iiii' elbette. Ama tekrar ediyorum, özel 
yüksek okullar hakkında araştırma yapan ko
misyonumuzun son raporunu basından sonuna 
okumun olsaydık veya hepimiz muttali olsaydık. 
kelimesire ckb: b ü ^ u yaraklar ına mâna vere
bilsek. değe,îe;ıJ ive': ilseydik evet, şimdi C. H. 
P. sözcüsü naçiz bendenizin söylediklerinin kâf-
o irs in doğru olduğunu hepimiz kabul edecek

tik. 
Vaktinizi alacak ama bu hususu rapora da-

yar.a^ak ve kanun maddelerini yanyana geti
rerek bir miktar açmak istiyorum, iddiamı is
patlamak sadedinde. 

Gerçekten Anayasanın 21 nci maddesinin 
emrine uyarak ülkemizde yüksek öğretime im-
k ın sağicrmak, yüksek öğrenimin biraz daha 
ola'iak sahasına girmesini mümkün kılmak 
için bir kanun ısdar edilmiş. Kanun 625 sayalı-
•I'•;: ve- 8 . 6 . 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş 
%Ac kanundur. Adı da Özel öğretim kurumları 
Ta-ıımudur. Bu kanun hakikaten Anayasanın 
'?! nci maddesinde öngörülen öğrenme ve öğ
retme özgürlüğünün ve bu sahada Devletin 
noksanlarının tamamlanmasını özel surette ik
mali etmenin tekniğini getiren bir kanundur. 
Bir Anayasa emridir, öğretim sahasında bir 
düzenleyici kot emreden Anayasaya uyarak 
8 6 . 1965 tarihinde böylesine bir kanun ge
tirilmiştir. Bu kanun birçok noksanlariyle bir
likte aslında Anayasa maddesine öyle sanıldığı 
•Ti.bi taban tabana zıt ve ayları bir kanun de
ğildir. Belki. Türkiye'nin öğretim ihtiyaçlarına 
ve onu giderme tekniklerine, belki Türkiye'-
~a"n soâtira ? ) ' I^ba^na aT-rk""i düaen vönl^ri 
vardır ama kanunun Anayasaya aykırılığı id
diası oldukça zayıf bir iddiadır. Bu itibarla 
kannnu?.ı Anayasaya uygunluğunu önceden bü
yük derecede, büyük nisbette, büyük Ölçüde ka
bul etmek zorunluluğu vardır. 

Şimdi Anayasaya uygun olarak ısdar edilen 
%r kar-un özel öğretimi düzenliyen bir kanun 
olarak hayata gözlerini Adalet Partisi iktidarı 
döneminde açmıştır, işte gözlerini o dönemde 
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açtığından bugüne kadar maalesef, teşbihi ma
zur görün, bir işleyiş, bir yürüyüş, bir gözü aeî-
jp.ş süreci ve olanağı kazanamamış bir kanun
dur, talihsiz bir kanundur. Yoksa öyle de geli
yor ki, öyle sanıyorum ki mütehassıs kişiler de 
böyle söylüyoları bu kanun muhtevasiyle ve 
bütün emirleriyle getirdiği bütün müesseselerin 
hayatiyet kazandırılması şartiyle ülkede özel 
yüksek öğrenim düzenini sağlıyabilecek güç
te bir kanun gözüküyor. Ama ne var ki Ada
let Partisi iktidarı döneminde bu kanun hiçbir 
maddesi hemen hemen uygulanmamış bir ka 
nun olduğu için özel öğretim veya öğrenim 
sahası adeta hiç düzenlenmemiş, hiçbir düze
ne tabi olmıyan bir saha gibi o sahada faali
yette bulunan kişilerin keyiflerine ve kazanç
larına sahne olmuştur o saha. 

Yoksa kanunun müesseseleri titizlikle uy
gulanmış olsaydı öyle sanıyorum ki başka bi
lenler de böyle söylüyorlar, bu kanunla özel 
yüksek öğretim yahut özel öğretim sahasın
da birtakım varlıklar kazanmak mümkün ola
bilecekti. Fakat dediğim gibi Adalet Partisi 
iktidarı bu kanunu yürütmemekle önce bü
yük bir kasıtlı ihmal suçu işlemiştir kanısında
yım. 

Gerçekten kanunun yürümesini sağlıyacak 
ayağı, en büyük ayağı birçok maddelerinde ön
görülen ve özellikle geçici maddesinde öngö
rülen tüzüklerin ısdarı suretiyle hayatiyet ka
zanacak idi. Tüzükler bu kanun için, kanunun 
yürürlüğünü sağlıyacak ayak, can öneminde, 
mobilite kazandıracak, kanuna geçerlilik ka
zandıracak, kanunu kanun edecek araç idi. Çün
kü geçici maddede, 625 sayılı Kanunun geçici 
maddesinde çıkarılması öngörülen, emredilen 
tüzük birçok meseleleri kapsıyacak özel öğ
retim sahasında düzenleyici teknik olacak idi. 
Vo bugün komisyonumuzun, Araştırma Komis 
yönümüzün raporunda belirtilen bütün maddi, 
mânevi eksiklikler bu tüzük çıkarılmış olsa idi 
büyük bir nisbette mevcut olmıyacaktı, özel 
öğretim kurumlan da kanunun emrettiği şe
kilde Anayasaya uygun, bir tarzda işlemiş ola
caktı. Ama Adalet Partisi iktidarı, iktidara 
geldiği günden beri kanunun yürürlüğünü sağ
lıyacak, hayatiyetini temin edecek, canına te
min edecek tüzüğü çıkarmamış olmakla ka
nunu kanun olmaktan çıkarmış, saha boş kal

mış, düzenleyici hiçbir kurallar mecmuasiyle 
3 saha düzenlenmemiş herkes başı boş işini yü-
riUmüş. 

Tüzük çıkmış olduğu takdirde ne olacaktı? 
Bugünkü sefaletin büyük bir kısmı kalkacaktı. 
Meselâ, kanunun 3 ncü maddesinde emredilen 
vo ezel öğretim kurumu açmak için alınması 
gereken açma izninin bütün şartlarını tüzük 
tammlıyacaktı, tâyin edecekti. 

Eğer tüzük olmuş olsaydı kim ki. bir özel 
öğretim okulu açmak ister o tüzüğün madde
lerine uygun ve o tüzüğün emrettiği şartları 
yerine getiren bir taleble aidolduğu mercie 
müracaat edecekti ve ancak tüzüğe uygun ha
reket eden kişilere özel öğretim, kurumu açma 
isini verilebilecekti. 

Halbuki, tüzük olmadığı için özel öğretim 
kurumu açma izni istiyenlere Millî Eğitim Ba-
kanlığ1 nelere dayandığı belli olmaksızın, han
gi. kıstasa isnadettiği malûm olmaksızın ceffel 
kalem denecek biçimde kanunsuz açma izinle
ri vermiştir. 

Kanaatimiz odur ki tüzük çıkmadan evvel 
verilen bütün açma izinleri idare hukuku ba
kımından, binnetice şahısların hukuku bakı
mından daha da genellikle Anayasa bakımın
dan kanunlara aykırıdır, usulsüzdür, hukuka 
aykındır.öünkü açma izninin verilebilmesi şart
larını tâyin edecek kod, nizam tüzükte yazılı 
olacaktı. Kanun öyle emrediyor. Böylesine bir 
tüzük yok hâlâ Bugüne kadar Sayın Bakanın 
ifadesinden anlaşılıyor, 30 u mütecaviz okul 
açılmış, Öyle ise hangi kıstasa kritere, hangi 
hukukî mesnede dayanarak bu, bu okulları aç-
tüTvbiliriz. Hele bumda 'çu ciheti birkaç defa 
tekrar 'edeceğim müsaadenizle. Tüzük ki, Ana
yasamızın 107 nci maddesüne göre Bakanlar Ku
rulu kararı ile, daha (doğrusu Bakanlar Kurulu
nun ısdar edebileceği 'bir düzenleyici araçtır. 
Balkanlar Kurulunun düzenleyici araç 'olarak, 
hayat vereceği bir düzenleme vasıtasına Millî 
Eğitim Bakanı kendi (hasına, sanki o tüzük var
mış gibi sahip çıkmışsa, önce bir yetki gasbmda 
bulunmuştur. Yetki gasbmda bulunmuştur, Ba
kanlar Kurulu yerine geçmiştir. Millî Eğitim Ba
kanı, adeta Hükümet olmuştur. Bir tek taşına, 
bu bir yetki igasbıdır ki, ihulkukta buna cevaz 
yoktur. Şimdi Itüzüğün çıkarılmaması, açılma 
izninden başka birtakım hususlara da deyin 

690 — 



C. Senatosu B : 20 

gedeceğim oralara, Yalnız yetki gasbı ile bakanı 
hareket ©ttirmiş lolmaktan başka neticeler de 
doğurmuştur. 

BdkaııLk veya Hükümet 'hiçbir surette kendi 
ihmalinin arkasına gizlenemez. İdare hukııkıı 
(kitapları. ıder İki, 'belli sahalarla, bellî düzenleme 
araçları 'ile düzenlenmesi emredilmişe düzenle
yici tosrcil'er de düzenlemeyi yapmamışlarsa, 
yapmadıklarının arkasına sığınarak keyfî hare
kette bulunamazlar. Ve o saha düzenlenmemiş 
olduğu 'için de o saha İçine giren bütün faaliyet
ler yek farz edilir. Tüzüğü (çıkarmamakla yetki 
gramda bulunmuştur. Bir de 'düzenlemediği sa
bada, sanki bir düzen varımış gibi hareket etmiş
tir. İdare hukukunda (buna da cevaz yoktur. İda-
T2 kendi ihmalinden istifade edemez, idare dü
zenlemekle mecbur olduğu yeri düzenlemezse 
orada artık bir hukukî faaliyet yoktur, ona da
yanılarak 'bir 'kurum mevcut değildir. Kanımız 
oidur ki, nizaermanie, tüzük çıkarılmadan yapıl
mış 'bütün açılma izinleri, verilmiş bütün açılma 
izMeri 'hukıılkan muallelidir. Yalnız açılma izni 
için mi lâzım bu ijüzük? Hayır, meselâ Kanu
nun 4 ndü maddesinde özel 'öğretim kurumu aça-
crıklardan en az ödenmiş sermaye şartını tüzü
ğün tesbit edeceği yazılıdır. Demek İd, bir tü
zük çıkaracakisınız, özel öğretim ikurumu açmak 
iı3tiyenler ne kadar 'ödenmiş sermaye ile sizin 
•Lafınıza geleceiklerse, tfeükts onu belirteceksi
niz. Ondan 'aşağı ödemmis sermaye ile karşınıza 
gelenlere açma -izni 'Vermiyeceksiniz, Tüzük çı
karılmamış, binnıetice kanunun 4 ndü maddesin
de en az ödenmiş sermaye şartının yerine geti-
rümesi tekniği, aracı meydanda yok. Hangi kıs
tasa dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığı özel 
öğretim kurumu açmak istiyen kişilere en az 
ödenmiş sermayenin ne olduğunu teab'it etme
den izin ve. mistir? Bildiğimiz hakikat şudur ki, 
komisyon raporundan öğreniyoruz, bu husus
lar kefiyen fe'ir keşmekeş manzarası arz ediyor. 
Kesin t i r keşmekeş manzarası arz ediyor. Her 
yerde başka usuller, başka başka kıstaslar ve 
milyarlar kullanılıyor. Kimisi teminat mektubu 
y&.'lyjr. Kimisi 'hiç para vermiyor, lümisli biraz 
para veriyor, (kimisi birtakım senetlerini menot-
lıerini gösteriyor. Aıma banların hiç birisi diğeri
ne benzeımediği gibi, bunların hiç birisi de ka
nunun 4 ncü maddesindeki, em az ödenmiş ser
maye şartını yerine getirmiş olmayı kapsamı-
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yor. Böylesine bir durumda verilmiş izinlerin 
4 ncü mıaddsye aykmlığı aşikâr olmaz mı? 

¥İEi3 izanı?ruin 31 îiöi nia:!!ie-vnıde, öğrenciılar-
den alınacak ücretlerin esaslarının tesbiti tüzü
ğe bırakılmış, Ama tüsüik moy^arjiı yofe. Bu iti
barla özel öğretim kurumu açmış kişiler tüzük 
olmadığı için, Mn de almış oldukları için özel 
öğretim (kurumlarını is'Ie'iyorLiar. Ama Kanunan 
31 nci maddesinde yazılı 'öğrencilerden alınacak 
ücretlerin miktarını tes'bit iaden bir kriter oMıa-
dığı için valilere başvuruyorlar. Valiler de mem
leketlerinin durumuma göre <ÎTÂ, kendi şahsi tsJk-
derlerine ^göre mi ne, birtakım ücretler öngörü
yorlar ve böylece her yeide başka başka ücret 
sistemi uygulanmakta oluyor. E, bu da çok önem
li bir meseıle ama, yine acaba biz bunun önemi
ni kavramayız. Diyeceğim neden? Niçin daha 
gelecek arkasından söyİJyccdkI;:c<im, bu vaziy::t-
te bulunan bir Millî Eğitimi (hemen bu memle
ketin kanun yapan organlarının karşısına, çı
karmayız? Niçin böyle bir millî eğitimi biz bu 
ihmalinden ki, ihmali bir suçtur, 'Osm Kanunun
da cezası olan bir suçtur. Hele göre göre üç se-
•niöden fazla bir zurnan, siz ihmalio suç dcmckttsn 
de daha ileriye bir vasıf vennıek lâzımıdır, niçin 
yasama organları icrayı densıtlamiezler. Neden 
bu Türkiye'!d3 böyle (oluyor. Nasıl oluyor bu 
Hangi ülkede böyle şeyler olabiliyor? Yahut 
böyle şeyler olacaksa bu kanunlar, bu Anayasa
lar, bizler niye varız, bu sorulacak bir sual. Aşi
kâr, sabit, inkara mecali yoktur. Millî Eğitim 
Balkanının esasen verdiği söylevde de büyük iti
raf var, büyük liıkrar var, E müsaade (buyurur
sanız, biz muhalefet partisi olarak meml'eıket 
hayrına ımühalıefet yapalım. Ve memleketin aldlî 
menfaatlerini gözetelim. Peki, bundan iyi âli 
menfaat gözetme imkânı olur mu? 

Eğitim eahasında Millî Eğitim Bakanlığı 
üç seneyi tecavüz 'eden zamandan heri suç işle
mektedir diyoruz. IBu bizim eğitimimiz için za
rarladır diyoruz. 'Kanunlar yürümüyor, diyo
ruz. Ama, Parlâmento veya başka organlar ha
rekete geçmiyor, olmaz böyle şey demek lâzım. 
Tabiri meşhura ile. Tüzükte daha başka bir 
şey var ki, galiba en önemlilerden biri bu. Te
sisler veya kamu yararına çalışacak dernekler 
tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına 
Devletçe yapılacak yardımın nitaliğini tüzük
ler tâyin edsceş, tüzük tâyin edecek diye ya-
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zıyor. Kanunun 42 nci maddesi tüzük olmadığı 
için, Devletin böyle bir kuruma yapacağı yar
dım belli olmadığı için Türkiye'de bir kurumun, 
bir tesisin özel öğretim kurumu açması mümkün 
olmamaktadır. Tüzüğün daha başka bir görevi 
var. Kanundan evvel açılmış özel öğretim ku
rumlarının, kanuna intibakını sağlama. Bu tü
zükle düzenlenecek diye yazıyor. Kanunun mad
deleri. Şimdi kanunun işlemesinden evvel açıl
mış özel öğretim kurumlan ne kendilerini bu 
kanuna tabi kurumlar sayıyorlar, ne de 1915 
yılında imparatorluk devrinde Mekatib-i Husu
siye talimatnamesi adı ile neşredilen talimatna
meye tabi sayıyorlar. Onlar da suijenerlıs bir 
varlık olarak Türkiye'de ömürlerini eğitim ha
yatında marifetlerini sürdürüp gidiyorlar. Bu da 
kanaatimce eğitim için facia sayılacak bir felâ
kettir. Adamlara şöyle yapınız dediğiniz za
man «henüz tüzüğü çıkarmadınız, o itibarla si
zin dediğiniz yerde kanunlara uymıyoruz» di
yorlar. Öbür türlü yapınız dediğiniz zaman o 
imparatorluk devrinden çıkmış bir talimatna
medir, hâlâ onunla mı amel edeceksiniz diyor
lar ve bu itibarla kanundan evvel açılmış özel 
eğitim kuramları da tüzük yüzünden keşmekeş 
halini muhafaza ediyor. Açma izni dahi tüzüğün 
vücudunu emrediyor. Biliyorsunuz özel öğre
tim kurumlarını - açma diyorum - öğretime 
başlama izni de birtakım kanundan gayri dü
zenleyici araçların isdarını emrediyor, fakat o 
da mevcut olmadığı için Millî Eğitim Bakanlı
ğının bu kurumlara göreve başlama, yahut iş
leme, eğitime başlama iznini hangi miyara göre 
verdiğini anlamak mümkün olmuyor. Pek muh
temeldir ki, Millî Eğitim Bakanı buraya gele
cektir, biz böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, bu-
kadar yaptık, bu kadar yapacağız, diyecektir 
ama hiçbirisi 625 sayılı Kanuna muvafık sözler 
olmıyaoaiktır ve biz sanacağız ki Millî Eğitim 
Bakanlığının söyledikleri bir hukukî, mesnede 
dayalıdır. Halbuki hukukî mesnetler biraz ev
vel arz ettiğim gibi 625 sayılı Kanunda göste
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tüzüğün bir türlü 
senelerden beri çıkarılmamasını Sayın. Millî 
Eğitim Bakanı buradan işte vakit alıcı bir işlem 
olduğunu söyler söylemez hemen arkasından Da-
nıştaya bunları bilmem Ağustos ayında verdik, 
onu bekliyoruz diye belki birini kınamamızı, 

yenmemizi, eleştirmemizi hafifletelim düşünce
siyle hemen Danıştayı imdadına çağırıyor. Ve 
Daauştayın bugüne kadar Ağustostan bugüne 
kadar cevap venmemesini de bir nevi ortaklık 
dayanağına ve ortaklığın olumsuzluğu, dağıtıcı 
ve kurtarıcı simidine el atıyor. Halbuki bilin
diği gibi bu kanun Parlâmentodan çıktığı gün
den altı ay sonra yürürlüğe girmiş bir kanun
dur. Yapılacak şey gayet 'basitti, kanunun Par
lâmentodan çıktığından yürürlüğe gireceği gü
ne kadar geçecek altı ay zarfında tüzüğün değil, 
birçok tüzüklerin hazırlanması işiten bile de
ğil ve marifet odur ki doğru iktidar odur ki; 
iyi iktidar odur ki, becerikli iktidar odur ki 
bu zaman zarfında kanunu işler hale getirecek 
tüzüğü hazırlar, daha kanun yürülüğe girdiği 
gün tüzük de yürürlüğe girer idi. Vaz geçtik 
Doğuda bu böyle oluyor, ama ondan sonra bir 
altı ay, ondan sonra bir altı ay daha, daha bir 
altı ay, bir altı ay daha hayır. 

Altı defa altı ay geçtiği halde tüzük ortada 
yoktur ve bu yüzden kanun, kanun olmaktan çok 
bir raf süsleyiei kitap halinde durmaktadır. 
Ama işler durmamaktadır, özel öğretim ku
rumlarını çalıştıranlar kişinin mânevi varlığını 
gelirtirmesi için başvurduğu kanunla düzen
lenmiş olduğu için Itimaddettiği sahada büyük 
ticaretler, kârlar, kazançlar dolabı dönmekte
dir. Kanun rafta durmaktadır, ama kârlar 
ve .'kazançlar cebe dolmaktadır. Bunun böyle 
olduğunu kura bir iddia olarak ortaya koymı-
ycTiız, Araştırma Komisyonumuz raporunda 
en ?_z kazanan özel yüksek öğretim kurumunun 
yaram milyon lira kazandığını tesbit etmiştir. 
En az kazananın daha çok kazananların veya 
bizim komisyonumuzun aşina olmadığı kazanç
ların hesabını burada veremiyoruz, alamıyo
ruz, daha doğrusu. 

Değerli arkadaşlarım, kanunu bir raf süsü 
halinde bırakan A. P. iktidarı yalnız tüzüğü çı-
karmamalk, böylece onu cansız bırakmakla de
ğil, yönetmelikler ismi altında yine kanunun 
muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen 
ve birçok sahaların düzenlenmesi aracı olarak 
mutlaka varbğı icabeden düzenleyici araçlar ve 
A. P. ikriları tarafından üçbucuk yıldan beri 
çıkarılmamıştır. Hadi tüzükte bir ortak bul
mak, Danıştay?, bu gecikmede biraz methaldar 
gösterip bir hafifletme imkânına maliksiniz, Sa-
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yın Millî Eğitim Bakanı, Bakanlığı.. Peki yö
netmelikleri çıkarmada kim elinizi tuttu? Hadi 
tüzüğün çıkarılmasında Bakanlar Kurulu bir 
araya geldi, gelmedi, ama siz yönetmeliği Ba
kanlık olarak yapacaktınız. Onda kim elinizi 
tuttu? O yönetmelikler ki iki önemli konuyu 
düzenliyeceklerdi, bu kanunun getirdiği ve 
özel yüksek okullar ve özel öğretimle bugünkü 
feci durumu yaratmaya sebebolan gidişi önle
yici yönetmelikler olacaktı onlar.. O yönetme
liklerin birisinin düzenliyeceği saha özel öğre
tim kurumlarının denetlenmesi sahası, mura
kabesi sahası, teftişi sahası idi. Bir yönetme
lik çikarmaya mecburdu kanunun emri ile Millî 
Eğitim Bakanlığı, o yönetmelik özel okulların 
denetlenmesiyle ilgilidir. Bugün komisyon ra
porumdan öğreniyoruz ki 1967 sonlarına kadar 
özel yüksek öğretim kurumlarının büyük bir 
kısmı bir defa dahi teftişe tabi tutulmamışlar. 
Ne maddi yönden, ne eğretim seviyesi yönün
den velhasıl bir öğretim kurumunun tabi olma
sı gereken teftiş yönünden murakabeye ve de
netlemeye tabi tutulmamış. Fakat bizim Araş
tırma Komisyonumuz faaliyete geçer geçmez 
her halde bir siyasi zayıflık temin edeceği dü
şüncesiyle A. P. iktidarının tutumunu haklı ola
rak yerecek muhalefet karşısında za'fa düşme
mek korkusu ile olacak, bir teftiş mekaniz
ması işlemeye başlamış, yine bizim Araştırma 
Komisyonumuz raporunda bunu belirtiyor. Fa
kat simidi bir kere veya bâzıları iki kere tef
tiş gören bu özel yüksek öğretim kurumlarının 
hiçbirinde, hiçbir bozukluk olmadığı anlaşılı
yor ki şimdiye kadar bu raporun müzakeresine 
değin rapordan feci şekilde işledikleri ve Türk 
toplumunu perişan etmek üzere, harabetmek 
üzere olan bu kurumların bütün halleri belir
tilmiş olmasına rağmen bugüne kadar Bakan
lık eliyle bu kurumlar hakkında hiçbir muame
le uygulanmamış. Demek ki sözlerimizin ba
sında belirttiğimiz gibi A. P. iktidarının genel 
düşüncesine, dünya görüşüne uygun bir gidi
şi burada da görmek mümkün. Bâzı kişilerin 
veya bâzı baskı gruplarının kanunlara rağmen, 
toplumun yararına rağmen onların yaran ter
cihe şayan bir görüş ile desteklenebilir A. P. ta
rafından. Ticarette, sanayide, şurada burada 
olduğu gibi burada da bir kısım insanlar para 
kazanacaktır, bir kısım çocukların da birtakım 

sızlanmaları önlenecektir. Ama "bu kanunsuz 
olacaktır, nizamsız olacaktır, düzensiz olacak
tır mesele palyatif olarak, geçici olarak halle
dilmiş olacaktır. Cesur karar almak, Türk 
toplumunu şekillendirmek, şartlandırmak bel
li yönlere ve yöntemlere götürmek, bilhassa 
devrim potansiyelini muhafaza etmek gibi böy
lesine güç şeylerle uğraşmak yerine, birta
kım insanları ve birtakım grupları şöylesine 
memnun etmek Adalet Partisinin felsefesi za
ten. Güçtür çünkü, toplumu bir kaderden bir 
kadere götürmek, onun devrimci yöntemini 
çizmek, onu istikametlendirmek, eğitim yolu 
ile buna ulaşmak güçtür, her babayiğidin kârı 
değildir. Devrimci ruh, devrimci anlayış, dev
rimci istek gerekir. Hiçbir muamele yapılma
yan bu okullar hakkında, teftiş yaptığını söy
leyen Millî Eiğtim Bakanına sormak isterim. 
Hangi esaslara göre teftiş ettirdiniz bu okulları? 
Hangi? ilkokul teftiş talimatnamesine göre mi, 
ortaokul mu, lise mi, ecnebi okullar mı; han
gisi? Var mı elinizde yüksek öğretim loırumla-
raı teftişe medar olacak ve teftiş esaslarını 
kapsayan bir yönetmelik? Yok gayet tabiî. 
Bugüne kadar yoktu. Şimdi çıkarmışınıadır. 
19 neu madde, 21 nci madde, 43 ncü madde bil
hassa bunu âmir. Peki, var idiyse, niçin bu
güne kadar özel yüksek okullarda ancak bir 
defa teftiş yapabildiniz? Peki, var idiyse, bir 
defalık teştifte dahi, bizim Araştırma Komis
yonunun tesbit ettiği kötülükleri görmediniz 
ve muamele yapmadınız? 

Bir sual var, geleceğim ona. Bu araştırma
ya siz inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? 
Bu araştırma doğru mudur, değildir midir? İki 
rahmetten birini tercih etmeye mecburdur bu 
Parlâmento. Ya bu araştırmada tesbit edilen, 
natır satır ortaya konan ve hattâ biraz da hafif 
çekingenlikle malûl veriler doğrudur veya sizin 
"nurada beyan ettiğimiz gibi, «biz her şeyi yapı
yoruz, yapacağız» gibi nihayet siyaset alanında 
size üstünlük kazandırmak amacından başka 
hiçbir niteliği olmıyan sözünüz doğrudur. Bâzı 
defa burada, bâzı kişilerin mahkeme huzurla
rına çıkarak hesap vermelerini öneren insanlar 
görüyorum. Bir aralık kapılıyorum bu sözlere. 
Hakikaten en son mercide insan bunun hesabını 
vermelidir, dediğim oluyor, öyle ise sîze de öy
le diyorum. Şimdi ya bu Araştırma Komisyonu-
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nun tesbit ettiği bütün durumlar, bütün facia
lar varittir, mevcuttur, sahihtir, doğrudur veya 
sizin beyanınız. O takdirde lütfen kendinizi bu 
ülkenin icrasının tabi olacağı denetim kurulları 
önüne çıkarmayı isteyiniz, lütfen. O zaman an
larım. O zaman bir daha da böyle komisyonla
rın, ve sairenin getirdiği raporları okumak de
ğil, bu kapıdan içeri sokmayız. Ama doğru ise, 
hesabını alırız, hem siz kurtulursunuz bu kül
fetten, hem de Türkiye kurtulur bu felâketten. 
Olmaz, olmaz böyle şey. Hem siz ihmal edecek
seniz, kanun tatbik edilmiyer.ek. rasgele feci hi** 
idare kuracaksınız ve bir taraftan komisyon gi
decek bunun böyle olduğunu tesbit edecek ve 
fakat siz hâlâ, «Biz millî eğitimi Türk toplu
munun yararına çalıştırıyoruz» diyeceksiniz. Ol
maz böyle şey, olmaması lâzım böyle şeyin. Be
nim anlamadığım nokta burası. Muhalefet par
tisi olarak değil, Türkiye'de yaşayıp, Türkçe bi
len herkesin yapacağına kaani olduğum için ya
pıyorum, ona mensubolduğum için değil. 

Şimdi Komisyondan soruyorum; Komisyon
dan soruyorum ve raporunda yazdıkları gibi. 
denetim hususunda Millî Eğitim Bakanlığına 
gittiğiniz zaman veya okullara gittiğiniz zaman 
ki - ayrı ayrı fasıllar halinde burada belirtmiş
siniz - böylesine bir kanunun anladığı anlamda. 
özel yüksek okulların denetiminin tekmilini ih
tiva eden bir yönetmeliğin mevcudolmadığmı 
söylüyorsunuz, doğru musunuz? Bana beyanda, 
bulunun lütfen, benim adıma, Genel Kurul adı
na niyabeten vazife görünüz. Hal böyle ise, nasıl 
denetliyebilir,=dniz bu okulları siz Sayın Bakan? 
Neye dayandınız? Binaenaleyh, benim sualim 
boş bir siyasi iddia değildir. Bir tetkika daya
nan, bir araştırmaya dayanna, bizim dışımızda. 
partimizin dışında .hepimize niyabeten vazife 
gören çeşitli partilerden kurulu bir komisyo
nun araştırmasına dayanan bir esasa dayanıyor. 

Sayın Bakandan bir hususu daha öğrenmek 
istiyorum, yahut Sayın Komisyonun dikkatini 
çekeceğim. Raporunuzda yazıyorsunuz ki, «Biz 
Bakanlığa gittiğimiz zaman, dosyaları istedik, 
özel yüksek okullara ait bütün dosyaları celbet-
tik, içinde öylesine eksiklikler gördük, öylesine 
yetersizlikler gördük ki, Allah Allah bunlar Ba
kanlığın resmî dosyaları mı, yoksa rasgele, 
şöyle böyle birkaç kâğıtla rasgele konmuş, ne 
idüğünü anlamak bile zor olan birtakım varak-

pareler mi?» diye yazıyorsunuz, bu raporunuz
da, böyle yazıyorsunuz. Soruyorum şimdi Millî 
Eğitim Bakanından; böyle mi yüksek özel okul
ların dosyaları, anlattıkları gibi pejmürde mi, 
yetersiz mi, noksan mı, içinde gerekli kâğıtları 
ihtiva etmiyor mu, ediyor mu? Ediyorsa siz 
haklısınız, etmiyorsa siz. Ama, biz de sizin iki
nizin arasında lâf etmeye mecbur değiliz. İki
nizden birisi haklı olsun ve bitsin bu iş. 

Şimdi, vaktinizi aldığımdan dolayı çok üzü-
'.üycrum ama, bence önemli bir sorun. Önemli 
ir soruna da eğer bis de eğilmezsek, kimin sa-

Mp çıkacağın:, öğrenmek, o da bir ihtiyaç doğ-
.^3u. Paîd, diyelim ki, biran için bir muhal fa-
••aziye k ' imını ; bizim Araştırma Komisyonumuz 
v. raporunda yanlış şeylerden bahsediyor, daha 

"oğrusu aslı oîmıyan şeylerden bahsediyor. Çün-
:ii, Sayın Bakarım yazılı beyanları var bende, 
onra geleceğim ona, hususi bir yer ayıracağım 
na cevap olarak; orada aşağı-yukarı böylesine 
-orııma müsait cümleler de var. Tam anlamı 
le dezniyeyim ama, pek yakından hissedilecek 
akilde anlatılıyor ki, bimm Komisyonumuzun 

'•?ViMt ettiği gerçeklerin tamamının doğru olma-
v.ğ:- - bîr uzlaştırıcı yol bularak söyliyeyim - ifa-
!e ediliyor. Bu affedilmez bir suç olur Komis
yon için. Tamamının doğru olması gerekir, bi-
;b;i na^ry.rıza hareket eden bir Komisyonun. 
"ayet elinde imkân yok da, her han^i bir se^ep-
"o doğru o!rr:'.yai! şeyleri yazdılarsa lütfen bu-
•yda gelsinler söylesinler. Ama ben Sayın Ba-
' .yiiyy iddimma clsğil, Komisyonun raporuna da-
~ız çok it'.yar ötmeyi; Komisyondan yana oldu-
;rna ivin değil. Bakanın karşısında bulunan bir 
"'a; tiiîiii mensubu olduğum, için değil, ba^ka ka-
ntîr."la di Komisyonun doğru «eyler yazdığına 
xv.m. olduğum iğin ondan yanayım. İşte ba~ka 
"^•utları şimdi yavaş yavaş dile getireceğim. 
1:.ik?j kanvtlar pmüardır. Komisyon raponmrm 
lı^nda, Komisyon raporunu doğrulıyan başka 
"••ımtlar. Bunlar ayrı olarak elimizde, önce 
'~3l yüksek okullarda okuyan öğrenci temsilci

lerinin bayanları var. Bunlar bir broşür halin
de neşredilmiş, herkesin elinde, belki de; benim 
var elimde, Sonra, resmî okullarda, bu derece-
rleki renmî okularda öğrenim yapan gençlerin 
neşrettikleri birtakım belgeler var. Onlar da 
layın Komisyonun, öyle deniyor, ba sayın ko-
yıisyon sözü belki biraz öz Türkçe değil ama, 
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Komisyonumuzun raporuna benzer değil, tıpa 
tıp uyar aşağı. - yukar, gerekçelerle gerçekleri 
dile getiriyor. O zaman Sayın Bakan ne diye
bilecektir? Bunu merak ediyorum. Çok, ama 
çok uygunluk var, tıpkılık var, Komisyon rapo
ru ile, öğrenci birliklerinin, öğrenci dernekleri
nin, öğrenci temsilcilerinin beyanları yahut neş
riyatı hakkında. Bunu da öğrenmek isterim, 
doğrusu. Başka kanıtlar da var, okullara gidil
miş, okullarda tetkikat yapılmış. Meselâ, bina 
durumları, ders araç ve gereç durumları, lâbora-
tuvar durumları, kitaplık durumları, teneffüs -
hane durumları, kantin vesaire durumları ve me
selâ, hendesi bilimler durumları; bir sınıf in 
metrekaresi, hacmi, sandalya adedi. Oraya ka
dar inmişler. E... bu kanıtlar Komisyonun dışın
da kanıtlar. Sandalye adedi Komisyon gittiği 
zaman azabyor da, Sayın Millî Eğitim Bakam 
geldiği zaman çoğalmıyordu her halde. Bu ka
dar gerçek maddi kanıtlarla da doğrulanıyor, 
Komisyonun kanaatleri. Ona nasıl cevap vere
cektir, Sayın Bakan? Orada da büyük bir felâ
ketin cereyan ettiği gözüküyor. Hadi onu bıra
kalım, bu da yetmez, diyelim. Zaten Türkiye'
de böyledir, bir delil ile, iki delil ile, yüz delil 
ile, hiç kimseyi mahkûm edemezsiniz; eğer o 
kimseler öyle bir yerde bulunuyorlarsa. Buna 
mukabil de, hiç delilsiz, başka yerde bulunan
ları da çok kolay mahkûm edersiniz. Bu talihi 
değiştirmek lâzımdır, Türklerin bu talihini de
ğiştirmek lâzımdır. Yetişmiyor, bakın; Komis
yon, gidiyor araştırıyor, talebe dernekleri söy
lüyor; yetişmiyor. Hayır, Başka kanıtlar olu
yor. Hâlâ çabalıyoruz, başka kanıtlar bulmıya. 
Ne çabalıyorsunuz başka kanıtlar bulmaya? De
meniz gerekir. Gelişmiş toplumlarda böyle 
âdettir, diyor kitaplar. 

Şimdi imtihan... Bunları Sayın Kâmil Kara-
velioğlu anlattı da tekrar etmiyeyim diye geçi
yorum, imtihanlarda görünen felâketler, kâğıt
lar üzerinde damga ile verilmiş notlar: Skandal. 
586 kişiye birden «pekiyi» vurulmuş. Bu da bir 
delil. Delil de değil bu, mahkûmiyet hücceti ka
naatimce. İmtihanlarda yapılan talimatname de
ğişikliği ile para kazanma tekniklerinin variye 
hale getirilmesi, yani düzenli hale getirilmesi. Bu 
sene eğer talebe azsa yukardaki talebeyi bıraka
caksın, üst sınıftaki talebeyi bırakacaksın, ay
nı miktar para girmiş olacak, bir sene daha oku-

I yacak adam. Çoksa, yukarıdaki talebeyi salıve
receksin. Eğer sıkılıyorlarsa, gelmiyorlarsa bi
rinci sınıfta, ikinci sınıfta imtihanı kaldıracak
sın. Mümkün. Yapacaksın bunları. Senin, o ka
fanda kazanmayı kasdettiğin pora mutlaka gire
cek. Ama bununla çocukların istikbali ile oyna
mış olacaksın, velilerle oynamış olacaksın, ile
ride istihdam meselesi ile oynamış olacaksın, ye
tişmiş insan gücü ile oynamış olacaksın. Önemi 
yoktur. Benden sonra kıyamet, felsefesidir, bu. 
Böyle midir, değil midir? Komisyon beyle yazı
yor. Çekmiyorsanız söyleyin. Ben böyle oku
dum bu yazlıardan. Gitmişsiniz, görmüşsünüz, 
sormuşsunuz, istintak etmişsiniz, talebeden sor
muşsunuz, delil almışsınız, kâğıtları görmüşsü
nüz, damga görmüşsünüz, profesör anlatmış. 
E., dahası var, son gün, en sön gün çıktı bir 
başka facia. Yüksel Ülken mi, nedir, şimdi ha-
tırlıyamıyorum ismini, profesörün. Haziran dö
neminde yüzde 80 talebeyi bıraktığı halde, bir 
de bakmış ki, yüzde 80 talebe geçmiş. Ber akis 
olmuş işler. Şaşırmış adam, kendisi içinde ol
duğu için şaşırmış. (C. H. P. sıralarından, «Ne
rede olmuş?» sesleri.) izmir'de, izmir'de, dur, 
bulurum; İzmir'de özel iktisat ve Ticaret, ta
mam. 

Profesörler durumuna ne buyurur Sayın Ba
kan? O profesörler durumuna hususi bir önem 
atfetmek değil, bir pasaj ayırmak gerekir bu 
memlekette, bu profesörlerin durumuna. Bak, 
Millî Eğitim politikasını ne hale getirmiş oluyor
sunuz. Demiyorum yüzde yüz, ama büyük clahli-
nis var, politikanızın aksaklığında, profesörle
rin bugünkü hale gelmesinde. Korumak istemi
yorum profesörleri, ama çok dahliniz var. Bakı
nız bugün Türkiye'de profesörler durumu, en 
itimada şayan insanların hallerinin ne olduğunu 
yazan Komisyon raporuna ibretle bakınız. Doğ
ru mu yazıyorsunuz, öyle mi? Öyle olduğunu ben 
de görüyorum. Komisyon üyelerine böyle sual
leri tevcih etmemin sebebi var. Çünkü, büyük 
bir zıtlaşmak var Bakanlıkla, Komisyon arasın
da, onu tesbit ettim. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL YILDIRIM 
(İstanbul) — Komisyon, sisin beyanınıza cevap 
verecektir, zamanında. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Teşek-
I kür ederim. Ben cevap değil, doğrulamak veya 
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doğru olmamak bakımından soruyorum. Evet, 
peki, o da olur. Birçok özel yüksek okullarda 
birçok disiplinlerin behemehal profesörler tara
fından okutulması gerekli iken o kadrolarda pro
fesör gözüktüğü halde o derslerin birtakım 
asistanlar veyahut öğretim görevlileri tarafın
dan okutulduğunu yasıyor, Komisyon raporu bu 
ne, bu? Bu, iıer şeyde. Hani, namas kılarken 
hocayı bulmazsınız da, Müslümanlıkta caizdir, 
bir kimseyi imam yaparsınız ama, bir bilim di-
siplerini okuturken profesör yerine öğretim gö
revlisi kullandığınız saman o namaz sahih olmaz, 
o öğretim sahih olmaz. Böyle söylüyor, Komis
yonun raporu. Ve dahası var. 

Profesörlerin bâzılarının da yalnız özel okul
larda görev almalarını, maddi sıkıntıları bakı
mından olacak, yahut bilâhara buyurmakta ol
duğunuz millî eğitim politikası bakımından 
olacak, bu duruma düşürdüğünüz anlaşılıyor. 

Bir başka hususu daha profesörlere maalesef, 
maalesef mecburen yaptırma durumuna da de
ğinmek istiyorum. Profesörler, yani Devletin 
çok büyük yatırımlarla bugüne dek yetiştirdi
ği ilim adamlarını sömüren bir özel okullar dü
zenine müsaade ettiğiniz için, öyle bir düzeni 
sürdürdüğünüz için bu kimiler asıl görevli bulun
dukları resmî okullarda gerekli görevlerini, ge
rekli ödevlerini gereği gibi yapamamak, bu su
retle yalnız yüksek özel okullarda okuyanları de • 
ğil, resmî okullarda okuyanların da durumunu pe-
rhan eder bir halde bulunduklarını söylüyor bu 
Komisyon raporu. Buna ne buyurulur? Çünkü.. 
insanın takati dısmda çalışma olanağı getiriyor. 
bu sizin düzeniniz. Profesör, hani Üniversiteler 
Kanununda yazılı saatinin dışındaki saatlerini, 
maddi durumunu zenginleştirmek için özel okul
larda ders almak suretiyle dolduruyor. O saat
lerini kullanıyor. Kullanıyor ama, hem kanun
da yazılı nisbeti aşarak kullanıyor, hem de pro
fesörün takatini aşıyor bu çalışma. Üstelik, res
mî yüksek okullarda, gerekli araştırmaların, se
minerlerin ve sairelerin yapılmaması gibi bir 
netice hâsıl oluyor. İki başlı tehlike, iki başlı za
rar görülür bundan, böylesine bir sistemden. Bu
nu ıslah etmek, bunu görmek, bunu kaldırmak, 
zararı asgariye indirmek değil, hiç zararsız hale 
getirmek göreviniz değil mi, Sayın Bakan? El-
betteki göreviniz sanıyorum. Bâzı kimselerin ka
nunen özel yüksek okullarda ders alması mem

nu iken, o kişilerin o okullarda size rağmen, ha
kanlığın emirlerine rağmen hâlâ görev aldıkları
nı ve görevde bulunduklarını yazıyor bu komis
yon raporu. Bu faciaya nihayet vermiyecek mi
siniz? Fen lisesi öğretmenlerinin durumundan 
bahsediyor ve onları, kanunlarına göre başka 
yerde görev almamaları gerekirken, aldıkların
dan bahsediyor komisyon raporu. Bu rapor çok 
daha şeylerden bahsediyor. Ama, Sayın Karave-
lioğlu'nun uzun uzun bahsettiği noktalara tek
rar gelmemek için elden geldiği kadar özetleme
ye çalışıyorum sözlerimi. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma komisyonu
muzun yaptığı tetkikleri kapsıyan raporun muh
tevası üzerinde söyliyeceklerim ve ama, Millî 
Eğitim Bakanlığına tevcih ettiğim sualler itiba
riyle diyeceklerim hemen hemen bunlardan iba
rettir. Şimdi daha genel meselelere dokunmak, 
bilhassa Millî Eğitim Bakanına bâzı cevaplar 
vermek istiyorum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, talihli bir Mşi ol
ması itibariyle bu badireden eğer kolaylıkla sıy
rılırsa, biraz evvel arz ettiğim hükmü doğrula
mış olacak. Çok üzülüyorum bundan. Ben Sayın 
Millî Eğitim Bakanının şahsına müteveccih hiç
bir kötü hisle, fikirle dolu değilim. Ama Türk 
eğitimi üzerinde, her Türk gibi çok hassas ol-
mıya mecbur olduğum için bunları söylüyorum. 
Çok rica ediyorum değerli arkadaşlarım. Bu ko
nu önemli bir konudur. Önemli bir konudur 
çünkü, Türkiye'de, yetişmiş insan gücünün ye
tiştirme tekniği, kötü işlemektedir. Geri kalmış
lıktan kurtulma çabası içinde olduğumuzu ba
ğırdığımız bugünlerde, ancak muhtacolduğumuz 
yetişmiş insan gücünün güya, yolundaymıs gibi 
gözüküp bu toplumu bir kere daha fecî bir al
datmacanın içine sokmaya hakkımız yok. Öyle 
anlaşılıyor M, bugünkü uygulaması ile özel yük
sek okullar, yetişmiş insan gücü değil, çoğu 
Devlet kapılarında mutlaka iş almak için Türki
ye'de uzun zamandan beri kullanılan sakim, kö
tü bir istihdam politikasının önerilerine uymak 
için bu okullara gidiyorlar. Bir diploma edinme
nin çaresini ariyan insanlar haline getiriyorsu
nuz Türk gençlerini. Bir diploma edinmek için 
böylesine zahmetlere ve külfetlere katlanan in
sanları lütfen diplomalarının ispatladığı bilgiyi 
vermenin çaresini, kaliteyi vermenin çaresini, o 
yetişmişlik düzeyini vermesinin çaresini arayı-
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nız bulunuz. Yoksa böyle bugünkü gibi bir çok 
genci heba etmenin yolunda ısrar etmeyiniz. Ha
kikaten Kâmil Karavelioğflu'nun dediği gibi, gü
nah olur bu insanlara. Ve Türkiye'ye günah 
olur. Daha şimdiden özel yüksek okullardan me
zun olan kişilerle temas ediyorum. Çok yazık 
oluyor paramıza, senelerimize diyorlar. Daha 
şimdiden piyasada bu okul mezunları için ge
rekli gölgeler, gerekli şüpheler belirme
ye başlamıştır. Daha dün üç - dört özel 
okul mensubu ile konuştum. Onların ba
na piyasada özel okullardan, bu şekilde 
işliyen özel okullardan çıkacak insanlara ne 
gözle baktıklarını şimdiden daha ifade ettikleri
ni gördüm. Çok üzüntü verici bir şey bu. Ve biz 
bunu söylüyoruz, komisyon böyle söylüyor. Sa
yın Bakan da geliyor diyor ki, bizim komisyonu
muz diyor, yahut Senatonun komisyonu, önce
den diyor, şişirilmiş bir propaganda ortamı için
de ve bâzı doktriner eğilimlere de uyarak bir
takım eksik tetkikler sonucu böyle bir rapor 
yazmıştır. Şimdi burada Sayın Bakan kusura 
bakmasınlar sevmediğim bir usulle cevap vere
ceğim. Aristo mantığı ile. 

Komisyon veya özel yüksek okulların bugün
kü durumunu eleştirenler, ne istiyorlar bunun 
karşısında. Resmî yüksek okullar düzeyinde iş
liyen ve çalışan kurumlar ve onların mahsulü 
öğrenciler istiyor. Yani, resmî okufllarda yetiş
me tarzını önerirseniz ve özel yüksek okulları 
da bu seviyeye getirmeniz lâzımdır, derseniz. Bu 
doktrin mi oluyor? Doktrinse eğer, biz bu dok
trinle beraberiz. Resmî okullar doktrinini savu
nuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Özel okulların da 
ne Anayasaya aykırılığını iddia ediyoruz, ne de 
özel okulüarm böyle çalışmasını beğeniyoruz. 
Ama bunun, gerekirse bu kanunun tam uygulan
ması ile, gerekirse bu kanunun zamanın şartla
rına uymıyan ve ihtiyaçlara cevap vermiyen 
yönlerinin değiştirilmesi ile, bu okulların resmî 
okullarda yapıüagelen öğrenime hiçolmazsa 
eş bir öğrenim düzeni içine girmesini öneriyo
ruz. Doktrinse bu doktrini savunuyoruz. Dokt
rin dediğiniz bu mu? Bizim doktrinimiz, komis
yonun da galiba bu. Yani Sayın Bakana müsaa
de etmiyoruz. Burada hiç kimse bu özel ve res
mî okullardaki durumdan gayri bir doktrin kas-
detmiyor. Zaten dünyada da bu hususta daha 
doğrusu başka doktrin yok. Hem de bu doktri

ni çok ucuzlatmamak gerekiyor. Eğitimda 
doktrin değil, topyekûn bir toplumda doktrin
den bahis edilir. Eğitim de onun bir cüz'ü olur. 
O doktrinde, işte birkaç zaman evvel burada 
arz ettiğim gibi, üç taneden ibarettir demiştim, 
her zaman, odur. Hangi doktrini acaba nazarı 
dikkate alarak, Adalet Partili, Milî Birlik 
Grupu, Kontenjan Grupu, C. H. P. Grupu ve 
Güven Partisi Grupu üyeleri hangi doktrini be
nimsediler müştereken de buraya geldiler ve 
doktirinsel bir eğilimle bu raporu yazdılar, 
öğrenmek hakikaten lâzım. Bizim memleketimiz
de doktrinler vardır, doktrinler şöyledir, dok
trinler, doktriner görüştür diyerek çok göz kor
kutma yapılmıştır. Çok kimseleri yıldırma için 
böyle yollar tercih edilmiştir. Sanıyorum M 
Millî Eğitim Bakamı sayın komisyonun hazırla
dığı raporu, bizim gözümüzden düşürmek için 
böyle bir taktiğe başvursun. Sanmam böyle 
şeyi... 

Yalnız Sayın Millî Eğitim Bakanının konuş
masında komisyonun bir noksanı tesbit edilmiş 
bulunuyor, öyle anlaşılıyor ki, ben de iştirak 
ediyorum Millî Eğitim Bakanına, diyor ki; 
«Bir özel yüksek okulda baskı ve cilt makinası 
varken, komisyon onu raporuna yazmamış bu 
bir haksızlıktır.» diyor. Doğrudur, haksızlıktır. 
Baskı ve cilt makinası olan bir okulda, baskı 
ve cilt makinası olduğunu yazmamak olmaz, ar
kadaşlar, olmaz böyle şey... 

Sayın Millî Eğitim Bakanı konuşmasının bir 
verinde diyor ki; «Bizim belki en kuvvetli yö
nümüz, kendi sistemimizin arızalarına tam mâ-
nasiyle vakıf oluşumuz.» E... Bu itiraf, kendi 
sisteminiz doğrudur. Biraz evvel başından beri 
tanımlamaya çalıştığım, başıboş sistem, kaos 
sistemi, kanunsuz sistem, tüzüksüz sistem, yö-
netmeliksiz sistem, tefrikci sistem, doğru, siz 
bunun farkındasınız. Farkındasınız ama öyle 
«reliyor ki bana bu farkında olmak size bir şey 
kazandırmıyacaktır. Çünkü, bu rapor, bu araş
tırmanın üzerinden bir sene geçti, hiçbir deği
şiklik olmadı. Demekki siz burada resmen kendi 
sisteminizin kötülüğünü itiraf etmiş olsanız 
dahi bunu düzeltmek kararında ve çabasında 
değilsiniz, öyle gösteriyor, çünkü geçen zaman 
bunu ispatlıyor. 

Sayın Bakan konuşmasında komisyonu ken
di teftiş mekanizması ile elde ettikleri sonuçları 
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raporlarına almak, böylece intihal, eskiden in- -
tihal dedikleri bir suçla suçluyor. Böyle yaptı 
iseniz, bizim adımıza hareket eden komisyon 
olarak sizi kınıyorum. Yok kendiniz buldu ise
niz, lütfen Bakana, Bakanın bu konuşmasına, 
bu konuşmasının doğru olmadığını ifade buyu
runuz. Bu intihali yapmadığınızı söyleyiniz. 

Sayın Bakanın bu özel yüksek okullarda ko
misyonu tesbit ettiği bütün olumsuzlukların ya
nında. bu özel yüksek okulların bâzılarının üc
retsiz talebe okutmaları gibi insani, geleneksel, 
millî hayatımızın bir iyi numunesini raporuna 
almamakla suçluyor. E... Sayın Bakanın özel 
yüksek okullar marifetiyle kimlerin, kaç mil
yonlarca lira kazandığını bilmez değil gibi ge
liyor bana. Hemen hemen bütün kapkaççı dü
zenden yararlananlar böyle yapar. Bir nevi sa
dakayı gözden çıkarırlar. Dikkat ederseniz bü
yük tekelci, sermayeci kuruluşlar ikide bir fa
kir fukaraya bayramlarda, dinî günlerde bâse-
ler dağıtırlar. Dikkat ederseniz bâzı fonları, 
bâzı yerler koyarlar, gazetelerde büyük manşet
lerle çıkar ve o fukara halk, koyulan, sömürü
len halka da «Canım, canım, olur mu efendim 
bir memleket zenginsiz, tüccarsız, bir memle
ket varlıksız, servet sahibi, saman sahibi olan
lardan muarra olur mu efendim. Bunlar olmaz
sa ne olur bu fukaraların hali, işte bayramda 
ayakkabısız kalırlar, veyahut mektepte çoran-
sız kalırlar» diye de yanar yakılır fukara halk, 
ve böyle bir aldatmacanın içinde sürüp gider 
ömür. Sayın Bakandan bu meselenin böyle gö
rülmesinin daha iyi olup olmıyacağını sormak 
isterim. Elbette yapıyorlardır. Ama bilmem ne
yin geleceği yerden, bilmem neyin esirgenmiye-
ceği bellidir ve bir tekniktir bu Sayın Bakan. 
Ama, öğrencilerden 6 bin lira, 5 bin lira civa
rında yıllık ücretten gayrı imtihana girme üc
reti namı altında başka bir ücret, kayıt ücreti 
namı altında başka bir ücret, alarak veya üstteki 
sınıflarda, sınıfta döndürerek, veya bilmem 1 nci 
sınıfı, 2 nci sınıfı, şöy]e geçirip, test imtihanı, 
ara imtihanı gibi birtakım tenkidlerle nasıl bir 
sovguna tabi tuttuklarını önoe koyun, kabul 
edin, itiraf buyurun, onun üzerine de özel yük
sek okullardan Hr^ia^mn. na^ıl sadaka damıt
tıklarını biz de kabul edelim, o olur o zaman. 

Sayın Millî Eğitim Bakanından cok şeyler 
beklerdim doğrusu, kendisinin bu sorunları hal

letmek için neler yapmak gerektiğini ifade 
edeceğini sanırdım. Fakat, burada konuşmala
rında kendi iktidarları zamanında ne kadar mil
yon lirayı bilmem hangi tür okula yatırım 
için ayırdıklarını bilmem ne kadar milyon lirayı 
hangi seviye öğretime ayırdıklarını bilmem 
kaç milyon lirayı da yüksek öğretime ayırdık 
larım ifade ettiğini gördüm ve bunuı bir ikti
darlarının olumlu icraatı olarak ifade ettiler. 
Bun?, buraya kadar hiçbir itirazım yoktu, fa
kat bundan çok aşikâr bir gurur payı çıkardı
lar. Her zaman söylemeye mecburum ve söyli-
ysceğim; iktidarlar, kamu hizmeti için iktida
ra, gelirler ve halktan aldığı paralarla kamu 
lıhmeti niteliğinde ne gibi ödevleri varsa ya-
p?,rb,r. Bunları, sıralıyarak, bunları yalnız ken
dilerinin yapabileceğini başka hiç kimsenin ya-
mmıyacağı zannını uyandırmak bir siyasi çı
kar peşinde bulunmanın açık delilidir. Tabiî, 
öyle ise size menfi yönden bir hususu hatırlat
mak isterim. Neden dolayı siz bu kadar lirayı, 
bu kadar milyon lirayı yüksek öğrenime araç 
ve gereç için tahsis ettiğinizi beyan ederken, 
özel yüksek okullarda araç ve gereç namına 
hiçbir şeyin bulunmadığını kabul ve itiraf et
mezsiniz. Resmî okullarda 86 milyon liralık 
araç, gereç parası bütçeden ayrılması gerekli
dir. de, özel yüksek okullarda hiç araç gereç ve 
tecrübshane (lâboratuvar sesleri) lâboratuvar 
tesislerini açmadığını görmezsiniz ve istemezsi
niz veyahut bunu kınamazsınız, bunu söylemez
siniz. 

Değerli arkadaşlarım ben bir Millî Eğitim 
Bakanı isterdim ki memleketimde şöyle söyle
sin, meselâ : Şurasını namuskârane, onetman di
yor burada, kabul edelim ki kültür yönünden 
imtiyazlı olmuş çevrelerden yetişen çocukların 
yüksek öğrenime ulaşabilme olanakları, emek
çi, işçi ve köylü çocuklarının olanaklarından 
inha ağır, basmaktadır. Evet, deyip burada bu 
«özü dile getirip Türkiye'de öğretimde izlene
cek politikanın temel ilkelerini ortaya koyma
sını beklerdim. Türkiye'de büyük bir çoğun-
Tnğun çocuklarının yüksek öğrenime ulaşama
dıkları bellidir, Bu o kadar bellidir ki, Millî 
Eğitim Bakanlığının yayınladığı birtakım is
tatistikler o piramidin altının ne kadar geniş, 
üstünün ide ne kadar dar olduğunu ve Türkiye'
de mevcudun ancak % 10 unun yüksek öğreni-
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me ulaşabildiğini göstermektedir. Kendi ista
tistiklerinin verdiği doneler bunlardır. 

Böylesine bir sosyal durumun içinde bulu
nan ülkenin özel yüksek okullar sorunu dile ge
tirilmeye başlandığı günlerde, meselâ bu özel 
yüksek okullarda öğrenim imkânı bulmak için; 
öğrenim imkânı bulamıyânlarm birtakım ola
naklara kovuşturulması düşünüldüğünün ifade 
edilmesini isterdim. Demiyorum ki, özel yük
sek okullarda zenginler okuyor, hayır. Fakat 
belli ki, resmî okullara giremiyen in sanların 
arasında, senede onbin lirayı göze alabilecekler 
buraya girebiliyor. Bu servet farklılığını, ikti
sadi imkânları çok olanların bu okullara girdi
ğini ifade etmez. Bu, resmî okullara giremiyen 
iki kişinin o anda eşitliğinin bozulmasıdır. Bu 
fırsat eşitliğinin bozulmasıdır. Gene ben Sayın 
Millî Eğitim Bakanını öyle görmek isterdim ki, 
şöyle desin. Devlet gençliğe ve daha da genel
likle millete karşı öğretim ve eğitim yükümü 
altındadır. Fakat bu yüküm artık millî eğiti
min alışkanlıklarında, örgütlerinde, yapıların
da ve doktrinlerinde yırtıcı bir gözden geçir
meyi gerekli kılmaktadır, demesi ve özel yük
sek okulların da, bırak yırtıcılığı, şöylesine bir 
gezilen geçirildiği zaman Türk eğitimine ne 
kadar olumsuz etkiler yaptığını burada itiraf 
etmesini beklerdim. Ve açıkçası şayet Türk 
toplumunda özel yüksek öğretim kurumlarının 
isletilmesi olanağı, sosyal, ekonomik, tarihsel, 
geleneksel hangi sebeple ise, her halde gayri-
millî olmıyacaktır. O sebepler yüzünden bu ola
nak yoktur, işlemiyor bu makanizma densin is
terdim. Böylesine bir vazifeye hazırlıkla bizden 
mi, ülkeden mi, yurtdaştan mı imkân istiyen. 
destek istiyen bir zihniyetle konuşulmasını ister
dim. Benim gönlüm böyle isterdi. 

Meselâ gene istedim ki, özel yüksek öğretim 
okulları düzeninin bozukluğunu ifade eden öğ
renci hareketlerini birtakım doktriner kışkırt
malar veya şu veya bu siyasi çıkarlar sebebiyle 
hazırlanmış siyasi ortamda ele alan ve noksan 
tetkikatla karşımıza gelen bir komisyon rapo
runa bakarak hüküm vermeyin denmesin. Bu
nu denmesini isterdim. Bu öfkenin kaynağında 
ağır bir rahatsızlık vardır, öğrecinin içinde 
yer almak mecburiyetinde olduğu şu yüksek 
öğrenim kurumunda, öğrenciyi bu iş için ha
zırlamakla bulunduğu âlem karşısında duyduğa 
rahatsızlığı, daha önceki kuşaklar da bu kadar 

I açık ve seçik olmamakla beraber hissetmişler-
I "lir. Herkes kendi çevresinde tâbi tutulduğu 
I ğitim sisteminin aksaklıklarını, hattâ kötülük-
I erini müşahede etmektedir, öğrenci daha da 

IgııiîlaTip, şu şu sebeplerle böylesine bir öf
keye kapılmaktadır demeliydi. Ve demesi lâ
zımdı ki, bugün millî eğitimde bu yankıları ya
ratan, bu öfkeyi yaratan, bu eleştirileri dile 
"etiren ve burada zorunlu reformları, rleğişik-
-kleri zorbyan şey bizzat toplumun kendi iç ra-
banızlıklarından doğmaktadır. Demeliydi ki, 
o takdirde ben de, hiç değilse istikbal için bir 
•ferah düşünceye varaMlseydim. Kim dedi bun
ları. Bunları 1968 Mayıs'mda Fransa'da ayağa 
kalkan 800 bin öğrencinin hemen yanında yer 
alan 10 milyon Fransız halkının hareketi sonun
da seçimle bütün o ayağa kalkmanın yatışma-
-ma mukabil, o yatışmayı kâfi görmüyerek top-
kımdaki derin rahatsızlıkları giderici çareleri 
'"ilmanm telhisine giden Edo-ar Faure isimli Mil-
1?. Eğitini Bakanı söylemiş. Ne var, çok mu güç 
Id.'Tar Faure biçiminde bir tahlil yapmak, Ed-
"VJT Faure'n topluluğu ile Türkiye toplumu ara
cında elbette benzerlik yoktur. Ama, Türkiye 

I toplumda Edpar Faur'un toplumundan çok daha 
ağır rahatsızlıklar vardır. Ed/rar Faur'un toplu
mundan daha derin rahatsızlıklara dayalı bir 
+oplum sistemi içinde yaşadığımızın ikrarı suç 
-^ıdıır, günah mıdır, doktrin midir? Böylesine 
Mr anlayışın içine girmeyi özenle beklerdim. 
^'oksa, başka yerde olduğu gibi işine gelindiği 
•raman bizi bilmem Fransa ile mukayese etme
yin. işe geldiği zamanında Almanya'da vaziyet 
-öyledir, demekle bu işin içinden çıkılmıyor. 

I "^ürk toplumunun büyük meseleleri burada dü-
I Çimleniyor. Türk toplumunun içindeki rahat

l ı k l a r , temeldeki huzursuzluklar, oluşum güç
lükleri bütün yapısal dengesizlikler eğitimde 
kendini boy boy gösteriyor. Daha kolay göste
riyor. öğrenmiş yahut öğrenmek üzere olan in-
lanm bu toplum dengesizliklerini dile getirmesi 

I elbette ki, öğrenmekten mahrum olmuş insandan 
I "ok daha kolay oluyor ve mümkün oluyor. Şim-
I di sözlerimi daha çok uzatmakta fayda görmü-
I yorum, çünkü. 

OSMAN SAUHO&LU (Sakarya) — Allah 
I *azı olsun.. 

I FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Allah 
I razı olsun 'diye, memeleiket (sorunlarını kısa yol-
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dan 'bir bakanın bir nutuklla halledeceğine ina
nan arkadaşlarıma hürmeten bitireceğim sözle
rimi. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de özel yük
sek okullar sorunu münasebetiyle yapılan araş
tırma sonucunda ortaya çıkan acı gerçekler, 
Türk insanını kendi kaderine biraz daha sahip 
çıkmaya ve demokrasiyi 'sandıktan çıkma oyunu 
dışımda, ama mutlaka insanlık haysiyetine yara
şır bir hayat yüzeyine ulaşma savaşı olarak ka
bul 'ötmeye sevk edici bir âmil olmuştur. Türki
ye'de derin rahatsızlıklar vardır, Bu rahatsızlık
lar toplumsaldır, fakat bu rahatsızlıkların derin
leşmesine, dejenere olmasına ve 'gittikçe bağım
sızlığını yitiren bir ülkenin bir tutucu koalisyon 
eli ile bir daha çıkaımıyacağı (dar boğaza girme
sine sebebolan İktidar mutlaka Türkler tara
fından nöbetten alınmalıdır. Başka hiç bir çı
kar çaresi yoktur. Yoktur, var olduğunu söyli-
yenler bugün için konuşuyorlar. Kısa zaman sü
resi sonunda bu toplumda böylesine bir İcraat 
plânı içinde, böylesine bir (dünya görüşü içinde 
toplum sorunlarını halletmekten yoksun ve top
lum sorunlarına çare bulmaktan âciz bir iktida
rın daha fazla bulunmasına Türkler'in menfaati 
müsait değildir. Onun için ısözlerimi Araştırma 
Komisyonuna daha cesur olsalardı, daha içten
likle teşekkürle bitiriyorum. Ama yine de büyük 
ölçüde teşekkürle bitiriyorum. Sağ olun efen
dim. (Sol ve orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grapu adına Feh
mi Baysoy. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Güven Partisinin özel yüksek okul
lar konusundaki görüşlerini belirtmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Partim adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

Sayın senatörler, malûmunuz olduğu veçhile 
14.1.1967 tarihli 4 ncü Birleşimde Kontenjan üye
si Sayın Senatör Zerin Tüzün özel yüksek okul
lar hakkında gündem 'dışı bir konuşma yapmış 
aynı toplantı günü ide Güven Partisi Grup ibaş-
kanvekiıleri Fehmi Alpaslan'la Sedat Çumralı 
«arkadaşımız Güven Partisi Cumhurr^et Senato
su Grapu adına verdikleri özel yüksek okullar 
da, bir Senato araştırması yapılması istiyen bir 
önerge sunmuşlardı. 23 . 11 . 1967 tarihli Birle
şimde de Hükümet adma Sayın Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli araştırmanın açılmasına ta

raftar olduğunu beyan etmiş ve Senatomuzda 
kendisine yakışan olgunluk içinde İktidar, Mu
halefet ve bitaraf gruplar olarak bu önergeyi 
benimsemiş araştırmanın açılmasına karar ver
miş ve mütaakıben de 9 kişilik bir Araştırma Ko
misyonu seçmişti, Bu 9 senatör arkadaşımızın 
5 tanesi yani komisyonun ekseriyeti Adalet Parti
sine mensup arkadaşlarımızdı. Ve bize hakikaten 
detaylı, tatmin edici olgun bir rapor hazırladık
ları için bu komisyon üyesi arkadaşlarımıza te
şekkürü bir borç biliriz. 

Sayın arkadaşlarım, yukarda belirttiğim gibi 
gerek araştırmanın açılmasında gerekse bu araş
tırmanın yapılışında bu memleket dâvasına an
layışla el uzatılmıştı. Fakat geçen oturumda bu 
anlayışı gölgeliyecek bir tutum içinde işe baş
lanıldığını gördük. Şöyle ki; evvelâ Sayın Sena
tör Şeref Kayalar raporu küçümsetir bir konuş
ma ile işe başladılar ve raporu tanzim eden üç 
senatörün bugün iaramızda bulunmadığından 
bahsettiler. Bilâhara celseyi idare eden Başkan 
durumu tavzih ettiler. Raporun hazırlanışının 
ve imza fiilinin Kısmi Senato seçimlerinden ev
vel yapıldığını beyan buyurdular ve böylece bizi 
aydınlatmış oldular. Müteakiben Sayın Millî 
Eğitim Bakanımız söz aldılar. Ve kendisinden 
hiç beklemediğimiz bir konuşma yaptılar. Bütün 
ihmal ve hatalar vesikalarla tesbit edilmiş bu
lunmasına rağmen bilmem özel okullar mı hima
ye yoksa bu özel okuBarda kanunun gerektirdi
ği tetkik, araştırma, takıp ve gerekli şeyleri yap-
mıyan 'ilgili arkadaşlarını himaye için midir bu 
konuşmayı yaptığını kestiremedik. Millî Eğitim 
Bakanından şöyle bir şey beklenebilirdi. Hepi
nizin malûmu veçhile Millî Eğitim Bakanlığı
nın çok geniş çalışma kolları arasımda yüksek 
okul daha yeni bir teşekkül olan yani kanunu 
daha yeni çıkmış olan özel yüksek okullarla 
gereği kadar meşgul olamadım ama ilgili arka
daşımda bu işle yeteri kadar meşgul olamamış
lar, .olamadıkları da beliriyor fakat Senatonun 
yaptığı araştırma hakikaten bize ışık tuttu. En 
kısa zamanda bunlar düzeltilecektir. Elbirliği 
ile düzeltiriz deselerdi. 'Her halde bizim Senato
nun başlangıç tutumuna çok daha uygun bir ko
nuşma tarzı olurdu. Yahutta ıdaha gerçekleri 
ifade etmiş olurlardı. 

Anayasamızın 21 nci maddesinin son kısmı, 
«Özel okulların bağlı olduğu esaslar Devlet okul
ları ile erişümek istenen seviyeye uygun olarak 
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kanunla düzenlenir. Çağdaş fciliım ve eğitim 
esaslarına 'aykırı eğitim ve öğretim yerleri açı
lamaz.» delmektedir. 

Güven Patftlisd olarak Anayasanın müsaade 
ettiği şekilde kanun hükümlerine göre tam ve 
mükemmel bir şekilde işliyen denetimini ve kont
rolü mükemmel olmak şartiyle laçümış ve açıüa-
oek özel yüksek okulların devamını uygun görü
yoruz. Ancak açılmış ve açılacak özel okulların 
devamını uygun görüyoruz. Ancak, partimizin 
özel okullar üserinde öteden beri sürüp gelen 
lehte ve aleyhteki büyük münakaşaları ve de
dikoduları, neşriyatı takibetmeş, işleyişindeki 
aksaklıkları görerek herşeyde olduğu gibi peşin 
hükümlerden kaçınarak meseleyi satıhtaki bil
gilerle değil, yapılacak detaylarına kadar inen 
bir araştırma ile hakikate erişileceğine inana
rak bu araştırma önergesini vermişti, işte bu 
önerge vesilesiyle hazırlanan raporu tetkik et
tiğimiz zaman görüyoruz ki özel okullardan bir
çoğunun usulüne uygun açılmadığı, binalarının 
ve lâboratuvarlarının kiraya t sizliği, öğretim üye
lerinin noksanlığı, talebe mevcutlarının çok 
yüksek oluşu, kâr müesseseleri halime getirilmiş 
oldukları ve bu konuda alınması lâzımgelen ted-
birler de etraflı olarak gösterilmiştir. Bunları 
tafsilâtı ile takrar ederek zamanınızı almak is
temiyorum, sadece rapordan birkaç misal ver-
mdkle iktifa edeceğim. 

926 sayılı Kanunun kabul tarihi olan 
18 . 6 . 1965 tarihinden altı ay içinde bir tüzük 
çıkarılması gerekirken, araştırma komisyonu
muzun tetkikata başlangıç tarihi olan 13.12.1967 
tarihine kadar yani birbuçuk sene geçmiş ol
masına rağmen tüzük çıkarılmamış. Tüzük çık
sa idi muayyen şartlar .belirtileceği için rastgele 
özel okul açılamıyacaiktı. Uzmanlar hayallerinin 
yapacakları işler tasrih edilecek bugünkü gibi 
şahsi görüşlere istinadeden mütalâalara göre 
okullar açılmıyacaktı. Okul sahipleri kifayet
siz sermaye ile işe foaşhyamryacaklardı, Tüzü
ğün çıkmayısı özel okullarda kazanç fikrinin 
önplânda yer almasını ve kâr şirketleri tarafın
dan açılmaya başlanmasını, okul ücretlerinde 
bir rekabetin başlamasını, kanunun neşrinden 
evvel açılmış okulların iyice başı boş bırakıl
masının ve diledikleri gibi hareket ederek ba-
kaîilıiktan müsaade almadan yeni sınıflar açma
larını, özel okulların bir teoil müessesesi haline 

gelmesini, eğitim müesseselerinde söz sahibinin 
bilim adamları olması gerekirken sermaye sa
hiplerinin söz sahibi olmalarına sebep olmuştur. 

Yine rapordaki tetkikatımız gösteriyor ki 
Ö23İ okular umumiyetle gayri kâfi kiralık bina
larda bahçeleri yok. Lâboratuvarları kifayetsiz, 
talebe adedi ekseri sınıflarda oturacak yer ade
dinden çok fazla, talebe adedleri tesbit edilen 
adedin üstünde, öğrencinin okula devamları 
üzerinde durulmuyor, öğretim üyesi adedi ka
yıtlı, talebeye nazaran çok az ve yeteri kadar 
öğretim üyesi bulamadıkları için, dışarıdan al
dıkları kimselerle veya lise öğretmenleri ile öğ
retim yaptırılmakta, öğreticilerin başarı durum
ları piyasaya veya okul menfaatlerine göre ayar
lanması, ve bütün bu aksaklıkları zaman zaman 
bakanlık müfettişleri tarafından raporlarında be
lirtilmiş olmsına rağmen, Millî Eğitim Bakan
lığının bu konuda hareketsiz kalması cidden 
üzüntü verici durumdadır. 

Hiç şüphe yok ki bu aksaklıklar içinde ted
risata devam edecek öğrencilerin Devlet okul
ları seviyesine erişmeleri imkânı yoktur. Biz 
Türk gençliğini, Türk Milletinin kaderinde, kı
vancında, tasasında bir bütün olarak birleşebi-
len adalet anlayışına sahip, milliyetçi vatanper
ver ve bilgili yurttaşlar olarak yetiştirmek ve 
yarınki Türkiye'yi ellerine emanet edeceğimiz 
gençlerimizi, çocuklarımızı birbirinden farksız 
bilgilerle mücehhez olarak yetiştirmek için gay
ret sarf ediyoruz. Hepimizin de hiç şüphe yok ki 
amacı budur. Fakat görüyoruz ki, bakanlık bu 
işte yeteri kadar meşgul olamamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bakanlık konuya cesa
retle eğildiği, bunları harfiyen tatbik ettiği, ki
fayetsiz gördüğü kısımları da tekrar meclislere 
getirdiği takdirde bu okulların ıslah edilmeme
leri için hiçbir sebep görmüyoruz. Şimdi, bura
dan bir neticeye varmak istersek, kanundaki 
boşlukları süratle giderecek bir tasarının gel
mesi, tüzüklerin süratle çıkarılıp yürürlüğe kon
ması, standartların süratle tesbit edilmesi ve 
bu standartlara uymıyan eksikliklerin süratle 
giderilmesi. Standartlara uymıyan okulların 
kapatılması ve bu okullardaki öğrencilerin di
ğer okullara nakledilme imkânlarının hazırlan
ması. Yararlı durumda olanların veya kısa za
manda yararlı hale gelebilecek olanlara da Dev
letçe yardım edilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı 
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özel okullar kadrosunun genişletilmesi ve özel 
yüksek okulların bütün sorunlarını yetki ile ta
kip ve çözüm yolu bulacak bir hale getirilmesi. 
Teftiş kadrosunun genişletilmesi mevcut özel 
yüksek okulardan uygun olmıyanlarınm açıl
masında, denetiminde yeteri kadar vazife yap-
mıyan sorumlular hakkında da her halde bir-
şey düşünülmesi. Bugüne kadar vazifelerini yap-
mıyan arkadaşların üzerinde biraz durulmalıdır 
ki bundan sonrakilere bir misal teşkil etsin. 

Bütün bu eksikliklerin kısa zamanda sağla
nacağı hakkında Hükümetin Senato karşısında 
açık vaitte bulunmasını G. P. olarak lüzumlu 
görmekteyiz. Bir temenni olarak da fakülte ve 
yüksek okullarımızın adedinin ve kadrolarının 
genişletmek suretiyle, bilhassa maddi gücü mü-
saidolmıyan çocuklarımızın paralı okullara mü
racaat mecburiyetinden kurtarılması da samimî 
temennilerimiz arasındadır. G. P. adına sayın 
senatörleri hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 
halk efkârında özel yüksek okullar üzerinde 
meydana getirilen bâzı sözler, iddialar bizi bir 
Senato araştırması önergesi vermeye sevk et
miş, vermiş olduğum önerge Güven Partisi ta
rafından verilen önerge ile birleştirilmiş bir 
komisyon kurularak özel yüksek okullar üze
rinde bir Senato araştrıması yapılmıştır. 

Sözlerime başlarken araştırmayı yapmış 
olan arkadaşları huzurunuzda tebrik etmek is
terim. Şimdiye kadar benim okuma imkânını 
bulabilmiş olduğum araştırma raporunun, ra
porlarının en güzelini, en objektifini, en mükem
melini hazırlıyarak huzurunuza getirmişlerdir. 

Bu problemde tutulabilecek en kötü yol me
seleyi bir parti meselesi haline getirmekti. Çok 
şayanı şükrandır ki, bilhassa Adalet Partisine 
ro.ensubolan komisyon üyeleri böyle bir yola 
gitmemişler; gördüklerini rapora aynen yaz
mışlar, meseleyi bir iktidar meselesi, bir parti 
meselesi bir zümre menfaati yapmamışlarır. Bu 
arkadaşlarımızdan sonra kim giderse gitsin, 
hangi komisyon kurulursa kurulsun, ister bü
tün üyeler Adalet Fartisinden olsun yine geti
rilecek rapor bundan daha fena şekilde tasvir 
edecektir özel okulları, fakat daha iyi durum
da diyemiyecektir. Çünkü Cumhuriyet Senato-

I sunda gördüğünün aksini söyliyecek, gördüğü
nün aksini yazacak haysiyetsiz bir adam yok
tur. özel okullar bugün bu raporda belirtilen
den çok daha fenadır, buraya konmuş olan sui
istimallerden çok daha geniş suiistimaller var
dır. Nitekim ben burada önergemi açıklarken 
konuşuyordum Saym Rahmi Arıkan, Adalet 
Partisi Grupuna mensup bir sayın senatör bana 
müdahalede bulundu. Hayır dedi, öyle değil. 
Sonra gitti, okulları gördü, Bütçe Komisyonun
da benim yanıma gelerek Saym Ptalımi Arıkan 
aynen böyle söylemiştir, demiştir ki : «Söyle
diklerin çok azmış, Senatoda kürsüye çıktığım 
zaman bütün bunları anlatacağım; gittik, gör
dük özel yüksek okullar senin anlattığından 
cok daha fecidir.» 

Tekrar ediyorum arkadaşlarım, özel yüksek 
okullara kim giderse gitsin şerefli, haysiyetli 
bir insan olmak şartiyle gördüğünün aksini ya
zacak değildir, gördüğünün aksini söyliyecek 
değildir. Nitekim Senato Araştırma Komisyo
nunun şerefli ve haysiyetli üyeleri de hangi 
grupa mensubolurlarsa olsunlar gördüklerini 
rapora aynen yazmışlar ve bize getirmişlerdir. 

Komisyon raporunu üç anabölümde müta
lâa etmek mümkündür. Birisi : Komisyonun 
müşahedeleri; bunlar bilhassa 21 dosya içeri
sinde tesbit edilmiştir. Her okula gidilmiş, Ba
kanlığa gidilmiş, çeşitli kurumlarla ve şahıslar
la görüşülmüş, her konuşmanın mutlaka bir 
zaptı tutulmuş, âdeta bir fotoğraf malünası ob
jektifi sadakatiyle her şey tesbit edilmiş. 

İkinci kısım; komisyonun bu müşahedelere 
I dayanarak vardığı hükümlerdir. 

Üçüncü bölümde; komisyonun tavsiyeleri. 
Kanaatimizce en önemli kısım birinci kı-ı 

! simdir. Yani bütün komisyon üyelerinin - ki 
hiçbirisi muhalefet şerhi koymamıştır, demekki 
bütün komisyon üyeleri bu müşahedelerde be
raberdir - ortaya getirdikleri, gördükleri suiis
timaller, kanunsuzluklar, haksızlıklara-. Bu 
müşahedeler bizim buradaki iddialarımızı sade
ce doğrulamakla kalmamış aynı zamanda bu 
iddiaların delillerini de getirmiştir. 

Biz ne demiştik? Biz demiştik ki : Özel yük
sek okulların kurucularını itham etmek yanlış
tır. Adam arpa tüccarı, adam koyun tüccarı, 
bakmış ki özel yüksek okullarda kâr daha faz-

| la; öyle bir bakanlık var ki teşvik ediyor, tah-
j rik ediyor o istikamete doğru aman gel diyor, 

702 — 



C. Senatosu B : 20 

o da getirmiş sermayesini buraya yatırmış. Bir
çokları iyi niyetli. Ama öyle bir bakanlık var 
ki bunları âdeta kötü niyete itmiş, teşvik e imiş, 
tahrik etmiş. Bunların nesini itham edeceksi
niz? 

İkincisi, özel yüksek okullarda okuyan ço
cukları da itham etmek son derece yanlış. Hat
tâ onlara acımak gerekir. Çünkü birinci dere
cede özel okulların sömürdüğü Hazine ise, 
ikinci derecede sömürdüğü insanlar bu insan
lardır. Bu çocuklar Anadolu'nun çeşitli bölge
lerinden kopup gelmişler, bir yüksek tahsil ya
pabilmek için imkân ararken karşılarına bir 
özel yüksek okul çıkmış bâzıları gündüz çalışa
rak, bâzıları ailelerinin bir tek tarlasını sata
rak bu okullara para vererek okumaya devam 
etmektedirler. Bu çocukları itham etmek yan
lıştır. Esas itham edilecek, başsuçlu bakanlık
tır. Ve bu bakanlığın başındaki bakandır. Biz 
daha önergemizi verirken dedik ki : İtham edi
lecek tek kurum vardır, Millî Eğitim Bakanlı
ğıdır; itham edilecek tek şahıs vardır, Millî 
Eğitim Bakanıdır. Başsuçlu Millî Eğitim Ba
kanlığı ve Millî Eğitim Bakanıdır. 

Şimdi bunları kendi dosyalarımızı bir tara
fa iterek Araştırma Komisyonunun, çoğunluğu 
Adalet Partisine mensup, iktidar partisine men
sup bir Araştırma Komisyonunun raporundaki 
delillerle bir bir ortaya koyacağız. 

Ben burada konuşu*teen sayın bakan diyor-
ki, «sık sık tekrar ettiler; başsuçlu bakandır, 
bakanlıktır, dediler. Bunun için Arattırma Ko
misyonunun kurulmasını istiyorum, Göreceksi
niz ki yoktur arkadaşlar böyle şey» diyor. Ve 
benim konuşmamdan sonra yaptığı konuşmada 
sayın bakan herşeyi inkâr ediyor. Ondan son
ra komisyon raporu etrafa dağıldıktan sonra 
halkın çok sevgidi bir tabirle berber saça ma
kası vurup da saçlar ak mı, kara mı ortaya dö
küldükten sonra sayın bakanın üslûp değiştir
diğini, komisyonun ortaya getirdiği bâzı esas
ları küçümsemeye kalktığını hattâ son derece 
basit bâzı noktalara haksız şekilde dokunmaya 
doğru gittiğini görüyoruz. Başka ne yapabilir
di? Ben turada evvelâ sayın bakana sormak 
istiyorum : Yalan mı bunlar? Şu raporun içeri
sinde baştan sona kadar iddialar, bir bir delil
leriyle, vc3İkalarly!e ortaya' konan iddialar ya
lan mı? Eğer bu yal ansa arkadaşlarım, doğru 
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değilse evvelâ bunun üzerinde durmamız lâzım. 
İlk husus evvelâ komisyonun müşahedeleri doğ
ru mu, doğru değil mi? 

Eğer komisyonun müşahedeleri doğru ise 
başsuçlu bakandır. Yok eğer komisyonun müşa
hedeleri doğru değilse sayın bakana çıkıp bu
rada şunu söylemek düşer : Falan sayfada bu
nu söylemişler, yalandır; falan sayfada bunu 
söylemişler, yalandır; falan sayfada bunu söy
lemişler, yalandır. Ne demiş atalar : «Dilde söz 
için elde delil gerek.» Çıkıp burada komisyon 
şöyle yapmış, komisyon böyle yapmış... Hayır. 
Hangisi yanlış? Efendim diyor, bu komisyonun 
buraya getirdiklerinin hepsini biz daha evvel
den biliyorduk. Doğru. Evet, zaten bakam suç
lu duruma sokan da budur. Biz de bu iddiada
yız. Sayın bakan bu komisyonun buraya getir
diği bütün delilleri daha evvel biliyordu. Bu 
okulların böyle olduğuna vâkıftı. Bile bile, mü
fettiş raporlarını hasır altı ede ede özel c^ıulla-
rı bu hale sokmuştur. Özel okulların katili ba
kanlıktır; özel okulların bu hale gelmesine, 
40 bin vatandaşın, 40 bin vatan gencinin en öğ
renmeye müsait çağında tembelliğe doğru itil
mesine, avareliğe doğru itilmesinin başmüseb-
bibi bakanlık ve bakandır. Diyor ki «efendim 
komisyon bir şey keşfetmemiş.» Yo'k, komisyon 
da bu iddiada değil, komisyon da demiyor ki 
ten yeni bir şey keşfettim. Komisyon diyor (ki 
«gittim, sordum, gördüm. İşte durum budur» 
diyor. Bakan da diyor ki «ne yapmış sanki ko
misyon ben bunları daha evvelden biliyordum.» 
Tabiî biliyordunuz, suçunuz da buradan çıkı
yor Komisyonun müşahedeleriyle daha evvel
den bakrnlık müfettişlerinin vermiş olduğu 
raporlar intibak halindedir ve esasen suçlulu
ğun en büyük mesnedi de budur. 

Sayın bakan burada bir Senato araştırması 
istenilinceye kadar sadece bir iki okulu üstün-
körü teftiş ettirdiği halde, Senato araştırması 
tahakkuk eder etmez bütün müfettişlerini se
ferber etmiş, bütün özel okulları teftiş ettir
miştir. Eğer aksi ise; aksini burada gelsin söy
lesin. Ve arkadaşlarım her okula komisyondan 
evvel müfettişler gitmişler, bunları görmüşler, 
tesbit etmişler, bakanlığa rapor vermişlerdir. 
Ama bakanın gücü yetmemiştir; bakan bu okul
ları kanunun içine sokmaya cesaret edememek
tedir. Bu cesareti kendinde görememektedir. 
İspat edeceğim şimdi bütün bunları 
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Arkadaşlarım biz dedik ki bakanlığı ve özel

likle bakanın suçu şurada başlamaktadır. Evve
lâ Bakanlık Anayasalın 21 nci maddesini bile 
bile ihlâl etmektedir. Şimdi bunun delilini ko
misyon raporundan verelim. Komisyon raporu
num 33 ncü sayfasında aynen şu sözler yer al
maktadır. «Durumun böylece testibindsn sonra, 
komisyonumuz özel okullarda yaptığı inceleniş
lerle bu okullarla resmî okulların mukayesesin
den elde ettiği sonuçları da değerlendirmiş 
ve halen Devlet okullarındaki seviyeye dahi 
varamamış olan yüksek özel okulların bu du-
rumlariyle Anayasanın 20 nci maddesindeki 
açık hükme aykırı bir durumda oldukları so
nucuna-varmıştır. Çoğunluğu ikidar grupuna 
mensup bir araştırma komisyonu diyor ki 
«özel» yüksek okulların bugünkü durumu Ana
yasanın 21 nci maddesine aylarıdır» işte biz 
de bunu iddia etmiştik daha önergemizin bi
rinci maddesinde. 

Arkadaşlarım, bu ağır bir suçtur. Siyasi ve 
cezai sorumluluğu olan bir suçtur. Bia bura
da tarihe belge veriyoruz. Millî Eğitim Ba
kanı, Millî Eğitim Bakanlığı An?yasanın 21 nci 
maddesini ihlâl etmektedir, çiğnemektedir ve 
bu çoğunluğu iktidar grupuna mensup bir 
araştırma komisyonunun raporuyla sabit olmuş
tur. 33 ncü sayfanın sonunda yine komis
yon aynen şöyle söylüyor «Bu itibarla da özol 
okulların Devlet okuluna erişilmek istenen se
viyede olmasını öngören Anayasanın 21 nci 
maddessinin 3 ncü fıkrasiyle 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 26 nci mad
desine de aykırı bir halde bulundukları kanı
sına varmış bulunmaktayız. Demek oluyor ki, 
komisyon raporunun iki kısmında bugün 
özel yüksek okulların bulunduğu durumun 
Anayasanın 21 nci maddesine ve 625 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesine aykırılığını tesbit 
etmiştir. Bakanlık 625 sayılı Kanunu da ih
lâl etmektedir. Hattâ o kadar ki, bakanlık 
bu kanunun yürürlük maddesi dâhil hiçbir 
maddesini yürürlüğe koymamıştır. G-ücü yet
memiştir arkadaşlanm bakanlığın, 625 sayılı 
Kanunu tatbik ettirmeye. Şimdi bunları yine 
komisyon raporundan, çoğunluğu A. P. sine 
mensup bir araştırma komisyonu raporundan 
aldığımız delillerle gösterelim : 

Raporun 5 nci sayfasından 14 ncü sayfasına 
kadar baştan sona kadar ihlâl edilen mad

deler bir bir sayılmaktadır. Bilhassa bu mad
deler arasında 8 nci madde, 9 ve 10 ncu mad
dede ki, bu okulların binaları, eğitim tesis
leri, eğitim malzemeleri ve öğretmenleriyle 
ilgilidir. Bunlar hiçbir okulda tam olarak tat
bik edilmemiştir. O kadar ki, birtakım tâbirimi 
mazur görün; «kümes» gibi yerlerde okullar 
açılmış ve bu okullarda mühendis ve mimar ye
tiştirilme iddiasında bulunulmuştur. Kanu
nun 9 ncu maddesinin sarih yasağına rağ
men bir binada 2 hattâ 3 okul açılmıştır ve 
şurası gariptir ki, Komisyon Sayın Bakana 
sorduğu zaman var mı böyle bir şey diye? ki, 
benim önergemin bir maddesiydi bu, «Ha
yır» demiştir, «yok». Arkadaşlarım bırakın İs
tanbul'u bırakın İzmir"i, Ankara'da şurada, 
Bakanlığın burnunun dibinde bir tane değil, 
birkaç tane böyle okul var. Bir Bakan bir 
Araştırma Komisyonunun huzurunda nasıl 
böyle söyliyebilir? Ya Bakan bunu bilmiyor. 
Bu takdirde bilmesi zaruridir. Çünkü Bakan 
bunun için maaş almıyor, Bakan bir mevki 
işgal ediyor, bilmek vazifesidir. Eğer Bakan 
bunu bilmiyorsa vazifesini yapmıyor demek
tir. Eğer bildiği halde Komisyona aksini söy
lüyorsa, ben bu davranışı nitelemek istemiyo
rum arkadaşlarım. Şu halde her iki halde 
de bakanın tutumu doğru yolda değil. 

Arkadaşlarım bu maddeleri okumıyacağım. 
Çünkü arkadaşlarım da bir hayli bahsettiler. 
Fakat bâzı kısımlar var ki, 625 sayılı Kanunun 
ihlâlinde bunlara dokunmadan geçemiyeceğim. 

Birincisi yürürlük tarihi 18 , 6 . 1965 olan 
bu kanunun geçici maddesinde diyor ki «altı 
ay içerisinde Tüzük mutlaka çıkarılmalıdır.» 
Çünkü özel yüksek okullara ait diğer özel okul
lara ait bütün esaslar fiilen bu tüzükte tesbit 
edilecektir. Bu Tüzük âdeta özel öğretimin bel
kemiğidir. Aradan geçen 3 yıla rağmen bu bir 
türlü çıkarılamamıştır. Komisyon Saym Ba
kanla konuşurken bir de zabıt tutmuş. Ben bu 
zaptı gördüm. Soruyor Bakana, diyor ki komis
yon, «Neden çıkmadı Tüzük?» bir yetkili diyor 
ki, arkadaşlarım, Bakanın huzurunda çok acı. 
Biz, diyor, 1943 yılında çıkmış olan 4489 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin emrettiği Tüzüğü de 
hâlâ çıkarmadık. Yani 26 yıldır diyor biz bir 
Tüzüğü çıkarmadık. Siz hangi 2 - 2,5 seneden 
bahsediyorsunuz. Ve arkadaşlanm Bakan bu 
zaman diyemiyor ki ne diyorsun sen arkadaş 
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karagöz oynatmıyoruz, Senato Araştırma Ko- j 
misyonunun huzurundayız, diyemiyor bu memu
ra. Ve Bakan susmakla bu memurun sözlerini 
tasvibediyor. Ne demektir arkadaşlarım bu? 
1943 te çıkmış olan 4489 sayılı Kanunun 7 nci | 
maddesinin âmir hükmüne rağmen, bugüne ka
dar bu Tüzük çıkarılmamıştır. Neden çıkarıl
mamıştır? Öğretmenler bunun neden çıkarılma
dığını çok iyi bilirler. Çünkü 4489 sayılı Kanun I 
dışarıya gönderme kanunu, Tüzüğü çıkarırsa
nız, iltimas yapamaz, 

Arkadaşlarım, yine çıkaramamış Tüzüğü, 
niye çıkarmamış? Niye çıkarmadığının bir sebe
bini de anlatayım. Bakanlık çıkaramamış değil 
bu Tüzüğü, çıkarmıştır. Eğer burada bir araş
tırma komisyonu kurulmasaydı; eğer burada 
bu iddialar olmasaydı ben size temin ederim ki 
sittin sene daha çıkmıyacaktı bu Tüzük. Çün
kü daha bakan burada bana cevap verirken di
yor ki «Efendim, şimdi özel yüksek okulların 
sayısı 19» diyor. Geçen gün burada konuşma
sında diyor ki, «44 tür şimdi» demek ki bir yıl 
içerisinde araştırma komisyonu devam eder
ken, Tüzük çıktı, çıkıyor dedikoduları devam 
ederken, birdenbire özel okulların sayısı 19 dan 
44 e çıkmış. Yani 2 mislinden daha fazlaya art
mış. Neden? Aman elinizi çabuk tutun dâva
sından. Çünkü Tüzük çıktığı zaman bakkal dük
kânı açar gibi, gecekondu yapar gibi özel yük-

/sek okul açmak artık mümkün olmıyacaktır. 
Oysa ne yapmalı, hemen biran evvel elini ça
buk tutup, özel yüksek okulları açmalı ki, Tü
zük çıktıktan sonra işte efendim intibak devre-
siydi, intibak ediyorduk, gerekeni yapıyorduk, 
diye bir iki sene daha oyalansın ve böylelikle 
memleket çocukları sömürülmeye devam edil
sin. 

Arkadaşlarım, 26 yılda bir Tüzük çıkaramı-
yan, 625 sayılı Kanunun âmir hükmüne rağmen 
üç senedir Tüzüğü hazırlayıp getiremiyen ba
kanlık buna mukabil, özel yüksek okulların 
her istediğini istediği anda yapmıştır. Sanki 
talim terbiyesiyle icra organlariyle her şeyi ile 
bakanlık özel yüksek okullarının emrindedir. 
Neyi, ne zaman isterlerse, o gün onu yapmış. 
Ben daha evvel mi&alini verdim. 8 inde çocuk 
imtihana girecek, şu 26 senedir tüzük çıkara-
mıyan talim Terbiye dairesi ve diğer ilgililer 
yedisinde hemen tutmuşlar okulun yönetmeli
ğini değiştirip okula gönderivermişler. Taki ço

cuklar sınıfta kalmasınlar, böylelikle kurucu
nun kazancı azalmasın. Şimdi bunun da yine 
tutalım rapordan bir bir delillerini verelim. Ra
por 25 nci sayfasında diyor ki; yönetmelikler
de de aynı şekilde hareket edilmiş, Bakanlık
ça onaylanmış olan yönetmeliklerin kısa bir 
süre sonra okula bâzı imkânlar sağlamak ama
cı ile, buraya bilhassa dikkatinizi çekerim 
arkadaşlar, komisyon diyor ki; Bakanlıktan bi
raz evvel onaylanmış olan okulun yönetmeliği 
okula birtakım imkânlar sağlamak amacı ile 
değiştirilmesi yoluna gidildiği tesbit edilmiş
tir. Meselâ birinci sınıfını aşmış bulunan bir 
okuda başarı durumunun çok düşük olması so
nucu derhal sınıf geçmelerine dönem geçme 
usulünün yönetmeliğe konulması suretiyle 
öğrencilerin sınıfta kalmamaları ve okula de
vamları sağlanmıştır. Aynı şekilde sınıf geç
me için yeterli olan not sayısında da indirme
ler yapma yoluna gidilmiştir. Komisyon rapo
run 25 nci sayfasında diyor ki; okula bâzı im
kânlar sağlamak için, yani birinci sınıfın bak
mışlar ki sınıf geçme nisbeti az olacak, birta
kım çocuklar bırakıp okuldan gidecekler, ikin
ci smıfda kâfi derecede kurucu para kazana-
mıyacak, hemen Bakanlığa müracaat etmiş, Ba
kanlık demiş ki onun kolayı var, sınıf geçme
yi bırakalım, bunun yerine ders geçme sistemi
ni, baraj sistemini koyalım demiş ve böylelikle 
okul yönetmeliği şu 26 yaldır bir tüzük yapa-
mıyan Bakanlık derhal tutmuş, bu okulun yö
netmeliğini değiştirmiş, 8 inde başlıyacak im
tihanlar için 7 sinde tutmuş Talim Terbiye top
lanmış, kararını almış ve çocuklar rahatcacık 
sınıflarını geçmişler. Diploma ticareti bunun 
neresinde? Bunun suiistimal neresinde? Özel 
okul istemiş, Bakanlık yapmış. Şimdi arkadaş
larım yine 78 nci sayfasında raporun, memur 
statüsüne tabi olan kimselere 788 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesine aykırı olarak görev ve
rilmiş bulunduğu, Bakanlığın bu duruma dik
kat çekerek imhaları kabul etmemesi karşı
sında kanunun 20 nci maddesi gereğince der
hal işlerine son verilmesi gereken göreve de
vam ettikleri ise Bakanlığın komisyonumuza 
tevdi ettiği öğretmen listesinin tetkikinden 
anlaşılmıştı!1. Yani sadece mesele tüzük değiş-
tirmekb, yönetmelik değiştirmekle değil, diğer 
kanunların da maddeleri ihlâl edilerek özel 
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okulîlara imkânlar sağlamak için Bakanlık ça
ba sarf etmiştir. 

Raporu okuduk. Okuduktan sonra benim 
vardığım kanaat şudur ki Bakanlık çocukla
rın kafasına girecek bilgi ile değil patronların 
cebine girecek para ile ilgilenmiştir. Bakanlı
ğı birinci derecede alâkadar ^den husus,-ço
cukların kafasına girecek bilgi değil, patron
ların cebine girecek para olmuştur. Arkadaş
larım, bu, bugün 20 nci asırda sosyal bir dev
let için ayıp bir şeydir. 

Arkadaşlarım, uzatmıyacağım, raporun 25 
nci, 78 nci, 6 ncı 13 ncü 46 ncı ve yine 46 ncı 
sayfasında buna ait çeşitli deliller vardır. Ne 
zamanı hangi okul, ne istedi ise Bakanlığa o 
gün onu yaptırmıştır. Hattâ arkadaşlarım size 
son bir misal, vereyim, bir okulda son derece, 
soyadı Say olan, çok muhterem bir profesör, 
namuslu insan imtihan yapmış, çocukların 
% 15 geçmiş, Topografya dersinden % 85 i sı
nıfta kalmıştır, veliler gitmişler kurucu ile 
görüşmüşlerdir, demişler ki; siz hiç merak et
meyin, arkasından doğru Bakanlığa gelmişler
dir, arkadaşlarım Bakanlık derhal Topografya 
derslerini ikinci sınıftan üçüncü sınıfa almış 
ve bütün talebeler otomatikman sınıf geçmiş
tir yanlışsa buyursun... Okulun adını vereyim; 
bunu Bakanlığa ihbar eden dilekçenin sureti 
var burada onu vereyim, okulun ismini vere
yim, demek oluyor ki ne olmuş arkadaşlarım, 
ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken profe
sör Say namuslu bir imtihan yapmış, muhte
rem bir zat, tutmuş % 15 i çocukların sınıfta 
kalmış, derhal Bakanlığa müracaat etmişler, 
Topografya dersini ikinci sınıftan üçüncü sı
nıfa almışlar, yönetmelik değişmiş, bundan 
sonra demişler ki; çocukların hepsi sınıfı geç
ti. Şimdi arkadaşlarım, bunun karşısında şeref
li olan namuslu profesör bu müessesede çalı
şamaz demiş, Allahaısmarladık demiş gitmiş, 
darısı diğer profesörlerin başına.. 

Arkadaşlarım, bu tüzüğün çıkarılmamasın
dan, yönetmeliğin çıkarılmamasından çıkan 
sakıncaları yine komisyon, 6, 8, 7 nci, 10 ncu 
sayfalarında uzun uzun izah etmiştir, bir bir 
anlatmıştır. Eğer bunlar yanlışsa Sayın Ba
kanın buraya çıkması, demesi lâzım ki komis
yon böyle diyor ama şu sakıncalar oldu, bun
lar doğru değildir demeyi lazımdır. Yoksa ko

misyonun raporunu küçümsemekle bir şey 
kaşanmaya imkân yok. Y^niışsa iddialar bu 
kürsüye çıkıp şu şu iddialar yanlış demesi 
l^sam. 

Şimdi arkadaşlarım, yine raporun 10 ncu 
sayfasında şu satırları okuyoruz;; netice ola
rak Bakanlık özel bir teftiş yönetmeliği çıka
rılması yönünde ve gerekli gayreti gösterme
miş, olmakla özel yüksek okulların gerek eği
tim, gerek öğretim bakımından gerekse mad
di imkânları bakımından yeteri gibi değerlen
dirmesine imkân sağlamamış ve Senato Araştır
masına esas olan sorunlardan önemli kısmını 
meydana çıkmasına yol açmıştır. Yani komis
yon bütün bu. tüzük, yönetmelik çıkarmaması
nın sebeplerini inceledikten sonra vardığı ka
naat odur ki bugünkü bu özel yüksek okul re
zaletinin baş müsebbibi Bakanlıktır. 

Arkadaşlarım, yine komisyon 31 nci, 76 nrı 
ve 9 ncu sayfasında okulların binalarının 9 ncu 
maddeye aykırılığını tesbit etmiş ve raporunda 
da dercetmiştir. Bugün özel okullardan bir iki
si müstesna geri tafarının hiçbirisinin binası, 
tesisleri kanuna uygun değildir. 

Yine arkadaşlarım, komisyon 20 nci 11 nci ve 
31 nci sayfalarında 9 ncu madde ihlâllerini 
bir bir tesbit etmiştir. Yani kanunun 9 ncu mad
desi bir binada iki okul açılmasını yasakladı
ğa. halde, Danıştay ancak kat mülkiyetine gi
dildiği takdirde bunun mümkün olabileceğini 
ifade etmiş olmasına rağmen kat mülkiyeti bu-
lunmıyan birtakım apartman katlarında bir
kaç tane okulu yanyana açmış, aynı zamanda 
okulun bir yanında berber dükkânı, bir ya
nında artist stütyosu, öbür tarafta ev, yani es
kilerin halk arasında çok güzel söylendiği gi
bi: (Bir tarafta demirciler demir döğer den
gine, öbür tarafta boyacılar boya boyar otuz-
iki renk ile) işte yüksek okulların hali, komis
yon raporundan vardığımız netice budur. Bir 
tarafta berber dükkânı, bir tarafta bakkal, öbür 
tarafta stütyo, yanında tutmuş talebe öbür 
taraftan taa onbirinci kata kadar asansörsüz 
çıkan talebe, yangın tertibatı yok, bir yan
gın çıksa çocukların 11 nci katta cayır ca
yır yanmasına karşı Bakanlığın ciğeri hiç yan-
mıyor, bütün bunları bir bir komisyon raporun
da dercetmiştir. Bakan diyor ki ben bunları 
evvelden biliyordum, tamam işte suçluluk bu-
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radan doğuyor, 625 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi de bilhassa ihlâl edilen maddeler ara
sındadır. O kadar eğitim tesisleri zayıftır ki 
bâzılarında, hattâ bırakalım eğitim tesislerini, 
komisyon raporunda tesbit etmiş, oturacak 
sandalye dahi yoktur. Sandalye adedleri dahi 
öğrenci sayısına uygun değildir. Komisyon 
raporunun bir sayfasında ne kadar talebe al
mış, ne kadar sandalyesi var, bunları dahi 
tesbit etmiş, yani özel okul o derece işin reza
let tarafına gitmiş ki bırakalım eğitim tesis
lerini, bırakalım lâboratuvar, bırakalım kütüp
haneyi çocukların oturacağı sandalyayı dahi 
almayı lüzumsuz saymıştır. Arkadaşlarım bir 
özel yüksek okulda, kurul oraya gittiği zaman 
gördüğü manzara şudur; bir ecza deposundan 
eczalar getirilmiş konmuştur, bunların bantla
rı dahi açılmamıştır, eli dahi dokunmamıştır. 
Çünkü komisyon gittikten sonra götürülüp 
ecza deposuna iade edilecektir, belki iade edi-
miştir. Komisyon gidip orayı teftiş ettikten 
sonra bu bantları dahi koparılmamış olan ilâç 
şişeleri götürülmüş ecza deposuna teslim edil
miştir. Dışarıdan birtakım aletler getirilmiştir. 
Bu bize ihbar edilmiştir ve biz bunu takibetmi-
şizdir acaba ne olacak diye, Komisyon gidip de; 
«Bu aletler sizin mi, şu demirbaş defterinizi gö
reyim», dedikleri zaman demiştir ki, «biz de
mirbaş defteri tutmayız.» «Peki bunların fa
turası da im yok?», «yok» demişler. Çünkü 
dışarıdan ariyetle getirilmiş, tcftişlik olarak 
oraya getirilip konmuş, Komisyon gittikten 
sonra da aletler de gitmiştir; bir. Yine özel yük
sek okulda arkadaşlarım, mühendis ve mimar 
yetiştirme iddiasında bulunan bir özel yüksek 
okulda, adamın daha evvelden ortaokulu var
mış, ortaokul lâboratuvarı ile kütüphanesini ay
nen getirmiş, mühendis ve mimar lâboratuvarı 
yapmıştır. Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, iktidar 
Grupunun çok şerefli bir Üyesi, muhterem bir 
Üyesi; basın toplantısında bunu aynen ifade et
miştir. Demiştir ki, «Gittiğimiz zaman okulda 
gördüğümüz manzara şudur ki, lâboratuvar bir 
ortaokula dahi lâboratuvarlık yapamıyacak du
rumdadır.» Neden bu böyle olmuş arkadaşla
rım? Pek de fisebullillâh olmamış bu. Şimdi 
misallerini vereceğim göreceksiniz ki, pek de 
fisebullillâh olmamıştır. 

Siz tutar Bakanlığın yüksek derecedeki me
murlarına büyük ücret verdirip eğer okullarda 

ders verdirirseniz, Bakan olarak buna müsaade 
ederseniz, yanyana oturduğu masadan, müfet
tişin yannıdaki binada oturan yüksek dereceli 
bir memur gider, tutar okulda öğretmenlik ya
par, yüksek bir ücret alırsa, ondan sonra bu 
Bakanlıktan bu özel okulların teftişini beklemek 
hatadır. Nasıl olur arkadaşlarım, işi başından 
aşmış olan bir Bakanlık bir de kalkıyor yüksek 
dereceli memurlarını gönderiyor, özel yüksek 
okullarda ders alıyor. Neden bu?. Ve buna Ba
kan müsaade etmeden mümkün değil, bu. Nasıl 
müsaade ediliyor Sayın Bakan buna? 

Yine arkadaşlarım, Komisyonun tesbit ettiği 
bir hususa göre, bu okullardan birisi ki, en kötü 
bir okuldur, bu okulun açılması için rapor ve
ren bir zat, Bakanlığın çok üst derecede bir 
memuru, lâboratuvarı, kütüphanesi, susu, busu 
olmadığı halde, binası kanuna aykırı olduğu 
halde, her haliyle kanuna aykırı olduğu 
halde «açılabilir, mükemmeldir.» diye rapor 
veren bir zat, Bakanlığın çok üstün üst kademe
sinden bir zat,, hemen okul açıldıktan sonra isti
fasını, tekaütlüğünü istemiş, gitmiş oraya öğ
retmen olmuştur. Demek ki, bunlar pek fise-
bulillâh yapılmıyor. Esasen arkadaşlarım, libe
ral ekonominin tatbiki kolaydır. Sosyalist eko
nominin de tatbiki kolaydır. Ama, yer yüzünde 
tatbik edilmesi en zor ekonomik sistemi karma 
ekonomi sistemidir. Çünkü, orada zayıf karak
terli Devlet memuru, ile, cebi şişkin patron 
karşı karşıya gelir. Eğer, memurun karekteri 
zayıfsa, eğer politikacı çürükse, çürük politi
kacı ile, zayıf karekterli memurun karşısına 
şişkin cüzdanlı patron çıktı mı masa altı cilve
leşmeleri baılar. Nitekim, burada da böyle 
olmuştur. Ne yapmış bu yüksek dereceli me
mur? «Mükemmeldir» demiş ve vermiş rapo
ru, ondan sonra tekaütlüğünü istemiş, gitmiş 
oraya gayet güzel bir aylıkla öğretmen olmuştur. 
Arkadaşlar, çirkindir, acıdır. 

Ben sözü uzatmamak için bütün bu husus
larda özel okul öğrencilerinin, özel okul kuru
cularının, resmî okul öğretmenlerinin, onların 
öğrencilerinin fikirlerini belirtmiyorum. Özel 
okulda okuyan çocuklar da itiraf ediyorlar, di
yorlar ki, «Evet doğrudur, binalarımız berbat
tır, lâboratuvarlarımız doğru dürüst yok.» Hat
tâ arkadaşlarım, çök utanarak burada söyfliyece-
ğim, bir profesör Senatonun sorduğu bir soruya 
karşı, «evet» diyor, «bizim lâboratuvarımız var, 
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gidiyoruz tatbikat yapıyoruz,» diyor; çocuklar 
arkadan bağırıyorlar; «yok yok yalan, yak git
miyoruz.» diyorlar. Profesörün sadece yüzü kı
zarıyor ve ağzını açmıyor. Ne okul kurucusu, 
ne okul müdürü, ne de Senato Araştırma Komis
yonunun karşısında yalan söyliyen bu profesör, 
Komisyona çocukların bu itirazları karşısında 
tek bir söz söyliyemiyorlar. Yani, özel okul ço
cuklarının kendileri de durumun gayet iyi far
kındadırlar. Burada yalnız şurasını belirteyim 
ki, özel yüksek okulda ders veren profesörler 
içinde çok haysiyetli, çok dürüst insanlar var
dır. Ve bunların sayısı Allaha çok şükür ki, az 
da değildir. Ancak ben burada yine iddia ettim, 
Sayın Bakan beni yalanladı, «hayır yok öyle şey» 
dedi. Ama Komisyon raporu ile sabit olmuştur 
ki, yine bunlar âzami bir sene kalabilmekte, on
dan sonra bunların okulla ilişiği kesilmektedir. 
Hangi öğretmen ki, kanunu tam tatbik etti, dü
rüst davrandı, onun özel okullarda barınması 
son derece güç olmaktadır. Yine Komisyon bu
nu raporu ile tesbit etmiştir. 

Çok kifayetsiz olan tesisler de dedim ki, kul
lanılmamaktadır. Bir misal de bunun için arz 
edeyim : 

«Ayrıca kimya lâboratuvarındaM aletler ve 
cam eşyanın en küçük bir çizikten, tek bir su le
kesinden dahi uzak, yepyeni bir halde bulun
ması, kimya deneylerinde kullanılması gereken 
ilâçlara ait şişelerin kapaklarındaki mantarına 
dahi, bantların dahi açılmamış olması, tedrisa
tın ikinci yılına girmiş bulunan bu okulda yeter
siz durumda olan bu lâboratuvarlardan dahi 
faydalanmamakta olduğu kanısını uyandırmış
tır. Okuldaki jeoloji ve topografya derslerine 
ait araç ve gereçleri görmek mümkün olmamış
tır. Yetkililer bunların öğretim üyelerinin so
rumluluğuna verildiğini, onların da bu eşyaları 
«yale» anahtarlı bir kilitle kitlediklerini belirt
mişlerdir» 

Demek oluyor M, arkadaşlarım, kurulmuş 
olan çok basit tesisler dahi kullanılmamaktadır. 
Nitekim, gittiği zaman ilâç şişelerinin bantları
nın sökülmediğini, tüplere tek bir su damlasının 
dahi değmediğini, bâzı aletleri görmek istedik
leri zaman da Komisyonun, yale anahtarı ile kit
lenmiş depolarda büyük bir itina ile saklandığı
nı ifade etmişlerdir. 

Özel okullardan bir tanesi müstesna M, o da 
yabancı dille öğretim yapan bir yabancı kurum
dur, bunun dışındaki özel okullardan hiçbirisi
nin - bu kürsüden aksini iddia edecek varsa, ben 
iddia ediyorum - hiçbirisinin eğitim tesisleri, 
eğitim malzemesi kanunun istediği şöyle dur
sun, bugün bizim en zayıf resmî yüksek okulda
ki seviyede dahi değildir. Mevcutlar da kullanıl
mamaktadır, tatbikata girilmemektedir. Nasıl 
gidilsin ki, 10 tane teodolit aletinden bin tane 
talebe faydalanacaktır ve bütün bu iş 15 gün 
içinde bitecektir. Mümkün değildir arkadaşla
rım, fiilen mümkün değildir. Bunu görmek için 
eğitimci olmaya ihtiyaç yok. Sokaktan bir ada
mı gönderseniz, bu okulların feci şekilde ol
duğunu, rezalet içinde olduğunu anlaması için 
fazla zeki veya bilgili olmasına ihtiyaç yoktur. 

Arkadaşlarım, bizim iddialarımızdan birisi 
şu idi: 

Biz dedik ki, özel yüksek okullarda imti
hanlar usulüne uymamakta, imtihanlarda suiis
timal yapılmakta, tâbiri mazur görün «dalave-
raların» envai çevrilmekte, öğrencilere ön
ceden kopyalar verilmekte ve birtakım orta
okul soruları öğrencilere sorulmaktadır. Sayın 
Bakan buna karşılık bakın ne diyorlar : 

«Sayın özgüneş'i daima olduğu gibi, büyük 
bir heyecan içinde yine zebkle dinledim. Sa
mimiyetinden yüzde yüz eminim ama, gerçek
lerin biraz sonra anlatacağım üzere kendileri
nin burada güzel ifadeleriyle, heyecanlı diliyle 
anlattıkları gibi olmadığı kolaylıkla anlaşılmış 
olacaktır», diyor ve ondan sonra diyor ki, «Müm
kün değil imtihanlarda suiistimal yapmak». Ne
den mümkün değil; «çünkü» diyor, «... bu okul
larda imtihan, birisi o okulun öğretmeni, ikisi 
de dışarıdan o okulda dersi olmıyan üniversite 
öğretim üyelerinden meydana gelen bir heyet 
tarafından yapılır.» diyor. Arkadaşlarım, ben 
zannediyorum ki, Saym Bakan işlerinin çoklu
ğu yüzünden özel okullara ait imtihan mesele
sini iyice inceliyememiştir. Bahis buyurdukları 
bu imtihan, diplomaya esas olan derslerin imti
hanıdır. Biz ara sınıfların imtihanından bahset
tik. Binaenaleyh, Sayın Bakanın bu hususu dü
zeltmesi çok yerinde olur ve şimdi biz yine de
flerimizi vermiye devam edeceğiz. Yalnız ondan 
evvel şu delilleri zikredip Sayın Bakanın bir 
sözünü daha burada cevaplandıralım. 
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Delillerimizden birisi şu idi arkadaşlarım, 
bir okulda ki, ismi bende var, saati, dakikası
na kadar var, şu metin arkadaşlarım, beş say
falık şu metin, içerisinde yedi tane problem ve 
çözümleri var, cebir problemi, imtihandan 10 
gün evvel okulun teksir makinasında teksir et
tirilmiş ve bütün öğrencilere dağıtılmıştır. Şu 
metin, elimdeki bu metin. Ve imtihanda bu so
rular aynen çıkmıştır. Ondan sonra yapılan im
tihanda okul idaresi tarafından dağıtılan bu 
metin, okul teksir makinasında bastırılıp, dağı
tılan bu metin aynen çıkmıştır. Ben burada ne 
dedim? Sayın Bakan bir müfettiş gönderme ce
saretini kendinde bulunduğu gün elimdeki 
bütün bu vesikaları vermiye hazırım, dedim. Ay
rıca, Bütçe Karma Plân Komisyonunda yeniden 
konuştum ben, bu konuları dile getirdim, ora
da bir defa daha dedim ki, bnrada bâzı suiisti
mal ve ahlâksızlıklara ait deliller vereceğim. Sa
yın Bakan bu okula her hangi bir müfettiş gön
derme cesaretini kendinde bulduğu gün derhal 
ben bu bütün vesikaları kendisine vermiye hazı
rım, dedim. Aradan bir yıl geçtiği halde Sayın 
Bakandan bir tek ses çıkmadı, çıkamaz. Çünkü 
bu okulların üzerine Sayın Bakanın gitmesi 
mümkün değil, 

Arkadaşlarım, bir misal daha verdim, dedim 
ki, bir öğretmen ders senesi başında demiştir 
ki, ben dershanede çözmediğim bir problemi su
reti katiyede imtihanda sormam. Bütün yıl 
boyunca sadece üç tane, o da Turan Tanın'm 
liselerin 5 nci sınıfında okutulan geometri ki
tabının 44 ncü ve 34 ncü sayfalarındaki üç prob
lemi çözmüş ve hu üç problemi aynen sene so
nunda sormuştur. Yine Sayın Bakan bu okula 
müfettiş gönderme cesaretini kendinde bulduğu 
gün okulun adını, öğretmenin adını, imtihan 
saatini, talebelerden şahitlerin isimlerini kendi
sine vermiye hazırım. Bir yıldır gösteremediği 
bu cesareti eğer bugün, bundan soma gösterir
se hepsini vermiye hazırım. 

Yine dedim ki, arkadaşlarım, bir okulda res
men ilân verilmiştir, öğrencilere. Denmiştir ki, 
4 Temumz günü öğrenciler toplansınlar. Saat 
6 da öğretmen bâzı problemler çözecek. Saat 
6,5 da öğrenciler toplanmıştır. İkinci defa 6 Tem
muzda da toplanmışlardı, öğretmen 3 - 4 tane 
problem çözmüştür. Bunlardan birisi bir doğ
ru parçasının verilen bir orana göre içten ve 
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dıştan bölümüdür. Ortaokul problemidir; arka
daşlarım. («Ortaokul problemidir» sesleri) Ak
sini iddia eden varsa buraya gelsin. Bir diğeri, 
üç elemanı verilen bir üçgenin çizimidir. Bun
ları kopya vermiş, 4 Temmuz günü, 6 Temmuz 
günü öğretmen bir daha tekrarlamış, öğret
menin kendisi de ortaokul öğretmenidir. Yani 
şurasını da arz edeyim ki, zaten öğretmen başka 
birşey öğretecek durumda değil, çünkü kendisi 
de ortaokul öğretmenidir. Mimar ve mühendis 
yetiştiren bir özel yüksek okulda ders okutan 
bu ortaokul öğretmeni ne yapsın, ortaokul ki
taplarının dışına çıkması mümkün değil, bu or
taokul sorularını iki defa talebeyi toplıyarak 
resmen anons yapılarak, bu kopyaları vermiş, 
bundan sonra 8 Temmuzda yapılan imtihanda 
aynen bu sorular çıkmıştır. Dersin öğretmeni
nin adını, dersi, saatini, dakikasını eskiden söy
lediğim gibi her zaman vermiye hazırım. Yeter 
ki Sayın Bakan buraya müfettiş gönderme ce
saretini kendilerinde bulsunlar. 

Sayın Bakan buna karşı, yahut ondan evvel 
bir - iki suiistimal örneği daha vereyim, on
dan sonra Sayın Bakanın sözünü söyliyeceğim. 

Arkadaşlarım, bir diğer okulda, 1 Eylülde, 
yine mühendis ve mimar yetiştirme iddiasında 
bulunan bir okulda, 1 Eylül günü 501 numara
lı odaya öğrenciler toplanmış, bir asistan gel
miş, elinde bir metni vermiş, demiştir ki, bu me
tin sağdan başlasın, sola doğru gitsin. İstisna
sız bütün öğrenciler aynen bu metni kopya ola
rak kâğıtlarına yazmışlar ve öğretmene vermiş
lerdir. İki ay öğretmen bir türlü bunun netice
sini ilân edememiştir. Çünkü, kâğıtların hepsi 
aynıdır. Ve arkadaşlarım, bu suiistimal Bakan
lığa bir dilekçe ile bildirilmiş, bir örneği de 
dilekçenin bana gönderilmiştir. Şimdi vatan
daşlar çok güzel bir âdet edindiler, şükran bor
cu var kendilerine, bakanlığa özel okullar hak
kında bir dilekçe verdiler mi, bir ihbar yaptı
lar mı, bir kopyasını taahhütlü mektupfla 100 
kuruşa kıyıp bana gönderiyorlar. Bu kürsüden 
kendilerine şükran borcum var. (Gülüşmeler) 
Asistanın adını, okulun adını, eğer Sayın Ba
kan kendilerine verilen dilekçeyi kaybettilerse 
ben tekrar vermiye hazırım. 

Arkadaşlarım, ayrıca Saym Bakan diyorlar 
ki, komisyon raporundan bir şey ortaya çıktı 
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ki, o da diploma ticaretinin olmadığı hususu. 
Hangi diploma ticaretinin olmadığı ortaya çıktı. 

Yine arkadaşlarım bu okulda, demin bahset
tiğim okulda talebelerden kalanlar pano üzeri
ne ilân edilmiştir, ondan sonra veliler akın etmi-
ye başlamışlardır. Neler döndüğünü ben anlat-
mıyayım, hattâ saati bile burada var. Okul mü
dürünün saat 15,30 da yazdığı bir kart ile, 
isimlerini çocukların burada zikretmiyeceğim, 
fakat baş harflerini okuyacağım; S. A., K. A,, 
Z. G., E. F., L. K. isimli çocuklar sınıfta kal
dıkları ilân edildiği halde gelmişlerdir, velileri 
kendileriyle, müdürle görüştükten sonra okul 
sahibi ile görüştükten sonra bu çocuklar sınıf
larım geçmişlerdir. 

Yine arkadaşlarım, bana taahhütlü olarak, 
imza ile gönderilen bir mektupta iddia edildiği
ne göre bu okulda lise ve muadili mektepten 
diploması olmıyan talebe vardır. Bu mu diplo
ma ticareti olmadığı? Lise ve muadili diploma
sı yoktur, bu çocuğun. Ve okul kurucusu de
miştir ki, ehemmiyeti yok, sen bir taraftan de
vam et, okula devam ettiğin müddetçe de lise
den diploma alırsın. Para gelsin de, adamın ce
bine paralar girsin de. Arkadaşlarım bu oku
lun sahibi vasat bir insan iken, günlük kazancı
nı zor çıkarırken bu sömürdüğü paralarla bu
gün kapısının önünde üç tane otomobili var. 
Bir oğlunun otomobili, bir kendinin otomobili, 
bir de kızının otomobili. Hiç kimsenin otomobi
linde gözümüz yok. Allaha çok şükür, Oğuzkanı 
ve Erciyas havası bacaklarıma kuvvet vermiş, 
otomobilsiz ben yürürüm, kimsenin otomobiline 
jde her hangi bir şekilde imreneceğim yok. Ama, 
bir taraftan sen diploması olmıyan talebeyi al, 
6 bin lira gelsin de, ister diplomalı olsun, ister 
diplomasız olsun. Gel, İM yıl okulun parasını 
peşin ver, ondan sonra kalmış çocuğa sınıf ge
çirt, ondan sonra da Millî Eğitim Bakanı çıksın 
bu kürsüden desin ki, hani diploma ticareti? 
Sonra, Sayın Bakan diyor ki bana,, «Sayın Öz-
güneş» diyor, «Bütün bunları bir trajedik hava 
içerisinde anlattı.» Doğru, bak bu taraf doğru. 
Ama, arkadaşlarım, şu rezaletleri gördükten son
ra insanın trajik bir hava içerisine girmemesi 
için profesyonel bir komedi artisti olması lâzım. 
(Gülüşmeler) Başka türlü nasıl olur bu iş. Şu 
rezaletlere bakın arkadaşlarım. Türkiye Cum
huriyetinde birtakım insanlar, biıtakım ahlâk

sız insanlar çıkmışlar diploma ticareti yapıyor
lar, kalmış insanı sınıftan geçirtiyorlar, profesör 
sınıfta bırakıyor, dersi ikinci sınıfa naklettiri
yorlar. Bütün bu rezaletler olacak, ben, Kayse
rili Mehmet Özgüneş bunun karşısında trajik 
havaya sığınmıyacağım da güleceğim. Buna im
kân yoktur, arkadaşlarım. 

Simdi Sayın Bakan diyor ki, peki, diyor, 
bunlar resmî okullarda olmaz mı? Ben bütün 
veriyorum da, ve diyor ki bunları, olmaz ya di
yor; olduğunu kabul edelim. Bu suiistimaller, 
diyor, resmî okullarda olmaz mı? Arkadaşlarım, 
hemen cevap vereyim. Bu ahlâksızlıklar resmî 
okullarda olamaz. Resmî okullarda bir öğret
men, bir idareci münferit olarak ahlâksızlık ya
pabilir, suiistimal yapabilir, kanun çiğniyebilir. 
Ama, kurucu ile, müdürü ile, öğretmeni ile bü
tün bir müessesenin toptan ahlâksızlaştığı, ah
lâksızlığın böylesine müesseseleştiği resmî okul
larda görülemez arkadaşlarım. Bütün dosyala
rı, Millî Eğitimin bütün dosyaları Sayın Baka
nın emrindedir. Damat Ferit devri de dâhil ol
mak üzere, eğer bana şu saydığım ahlâksızlık
ların muadili bir ahlâksızlığın resmî okullarda 
olduğunu söylesinler bana bu kürsüden, ben 
arkadaşlarım, bu kürsüden bir daha konuşmı-
yacağım. Olmaz arkadaşlarım. Resmî okullarda 
böylesine bir ahlâksızlık olamaz. Çünkü, oldu
ğu zaman onları koruyacak, aynı zamanda o 
okullarda ders alan yüksek dereceli Millî Eği
tim Bakanlığı memurları yoktur. 

Şimdi arkadaşlarım, rapordan birkaç sayfa 
daha okumak lâzım. Arkadaşlarım, bir iddiada 
daha bulundular. İmtihanlarda yapılan suiisti
mallere, ahlâksızlıklara, herkesin, her şerefli in
sanın yüzünü kızartacak ahlâksızlıklara ilâve
ten bir iddiada bulundu. Dedi ki, özel yüksek 
okullar, kapasitesinin çok üstünde talebe al
makta, fakat bakanlık buna ses çıkarmamakta. 
Rapor bunları bir bir tesbit etmiş. Hattâ o ka
dar ki, yeni açılan ve talebe kaydetmek imkâ
nını bıılamıyan bir iki okul müstesna, kapasi
tesinin çok üstünde talebe almıyan tek okul yok. 
Hiçbirisi bakanlığın emrine riayet etmemiş. 
hiçbirisi bakanlığı dinlememiş istediği gibi ta
lebe almış. Bakanlık demiş ki 300 alabilirsin, 
hayır o gitmiş 600 almış. Ve bakanlık buna ses 
çıkarmamış. Ne diye ses çıkarsın. Parlâmento 
ses çıkarmıyor, halk ses çıkarmıyor, kimse ses 
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çıkarmıyor. Eee herkes memnunsa bakanlık 
niye memnun olmasın. Ama, vaktaki bir Sena
to araştırması açılmış, gitmiş araştırma komis
yonu işleri görmüş. İste o zaman Sayın Bakan 
bu kürsüye çıkmakta ve demektedir ki. Hiçbir 
delili çürütmeden, efendim bu raporu zaten 
düşünüyorduk yeni bir şey mi getirmiş ki. 
Efendim rapor diyor ki : 

Aşağıdaki liste bu konuda sadece bir fikir 
verme amacı ile çıkarılmıştır. Bir ticari ilimler 
yüksek okulunda öğrenci kapasitesi 1 350, mev
cut öğrenci 1 975, diğer sekiz numaralı okul 
dosyası. Bir eczacılık özel yüksek okulu kapa
sitesi 1 000, mevcut öğrenci sayısı 1 645, bir 
mühendislik yüksek Özel okulunda öğrenci ka
pasitesi 1 090, mevcut öğrenci sayısı 2 158, bir 
başka özel mühendislik yüksek okulunda öğ
renci kapasitesi 800 mevcut öğrenci sayısı 2 286. 
iki mislimden daha fazla. Bundan başka bâzı okul
ların kayıt yaparken bir sınıfın öğrenci 'kapasite
sini dahi dikkatte alamadıkları, örneğin 162 kişilik 
olduğunu bildikleri bir ısınıf için 247 kayıt yap
ma yoluna ıgittMeri İde görülmüştür. Arkadaş
larım, bunları çoğaltmak mümkün, Rapor bu
nun için bol bol deliller ortaya koymuş. Şurası 
katî olarak sabit olmuştur ki, zaten Bakanlık 
tetkik edenken sırf yüksek dereceli memurların 
orada öğretmen olması sebebiyle bâzıları istifa 
edip orada öğretmen olmayı daha evvelden göz
lerine koydukları iiçin veya başka sebeplerle ©şa
sen yüksek tutulan kapasiteler (maalesef okullar 
tarafından, ona da riayet edilmemek suretiyle 
iki misline, daha fazlasına çıkarılmaktadır. 

Ayrıca arkadaşlarım, burada dokunulması 
lâzımgelen bir nokta daha var, Bakıyorsunuz 
kümes gibi bir özel yüksek dinil, gündüz bin kişi, 
gece bin kişi alıyor. Onun yanında dev tesisleri, 
koca binası ile bizim f aJkülte veya yüksek okulu
muz bunun onda biri kaıdar, beşte biri kadar 
talebe almıyor. Onun en güzel misalini arkadaş
ların geçenlerde burada çıkardığımız istanbul Diş
çilik Fakültesine ait kanun görüşülürken ortaya 
konuldu. Sordum ben üniversite ve Bakanlık tem
silcisinle. Dedim ki, 37 tane doçent istiyorsunuz. 
120 tane asistan istiyorsunuz, 32 tane profesör is
tiyorsunuz. Peki bütün bu kabarık listeye karşı 
alacağınız talebe sayısı ne. 150 kişi alacağız efen
dim dedi. Peki burnumuzun dibindeki sizin öğ
retim üyelerinin gittiği, lâboratuvar yok, kütüp
hanesi yok, binası yok Dişçilik Okulunda nasıl 

bin kişi okutulabilliyor. Ya orada tutuluyor bir 
eğitim spekülasyonu yapılıyor, da burada vatana 
ihanet ediliyor. Çünkü leğer vatandaş çocukları 
sokakta (gezerken, yüksek okulun fakültenin ka
pasitesi varsa, olduğu halde alınmıyorsa bu va
tana ihanettir. Yok «ğer öyle değil de 100 tale
beden daha fazlası yetiştMlemediği halde sırf 
halkı sömürmek için, patron para kazansın diye 
1 000 şikiye müsaade e'diliyorsa, bu düpedüz 
eğitim sahtekârlığı, eğitim spekülâsyonudur. Bu
na karşılık üniversitenin ve Bakanlık temsilc'iisi-
nin verdiği cevap şu oldu. Efendim dedi biz 
eğitimin kalitesine dikkat ©diyoruz. Bizim için 
aded kadar kalitede önemlidir. Yani bu sözünüz
le dedim, özel okullarda kaliteye dikkat letmiyor-
larmı? Hayır efendim öyle demiyorum. Yani ev
velâ hem diyor, sonra inkâr ediyor. Arkadaşla
rım, bunun saklanacak tarafı yok. Bizim fakül
telerimiz, bizim yüksek okullarımız resmî fakül
teler, resmî yüksek okullar dev tesislerine bü
yük binalarına rağmen, büyük adedde öğretim 
üyelerine rağmen çok laz talebe aldığı halde - M 
doğrusu odur zannediyorum. - Bir fakültenin 
kolay kolay 1 000 kişiyi, 1 500 kişiyi yetiştir
mesi mümkün değil. Orada bu kadar çok imkân
larla küçük bir talebe yetiştirilirken, öbür ta
rafta binlerce, İki binlerce talebe rahatlıkla ye
tiştirilmektedir. Hattâ o kadar ki, 172 isenelik 
mazisi olan istanbul Teknik üniversitesinin ta
lebe sayısı ile onun yanındaki bir gecekondu 
özel yüksek okulun tallebe sayısı müsavidir. Ba
kanlık bu okullara kapasite verirken ciddî dav
ranmamakta petronların hesabına, patron para 
kasansın diye çok yüksek tutmakta, özel yüksek 
okullar buna dahi riayet etmiyerek daha çok 
sayıda talebe alabilmektedir. Rapor çok isabetli 
olarak resmî okullar fakülteler ve özel yüksek 
okullardaki öğrenci, öğretmen nisbetlerini de 
tesbit etmiştir. Raporun 29 ve 15 nci sayfaların
da buna ait çok enterasan rakamlar vardır. Fa
kat vaktinizi almamak için ben bu rakamları 
ziıkretmiyeoeğim. Kurucunun kanunsuz emirle
rine uymıyan öğretmenlerin işine son verilmekte 
veya kontratı yenilenmemeıkfcedir. Ben bu kür
süden iddia ettim, önergem dolayısiyle konu
şurken dedim ki, her hangi bir özel yüksek okul
da Ikurucunun emrine itaat etmüyen veya kuru
cunun istediği istikamette not vermiyen öğre
tim üyelerinin ya işine son verilmekte veya sene 
sonunda kontratı yeniilenmemektedir. 
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SaJyın Bakan, 'bakın buna karşılık ne diyor; 
3 ncü mesele ki, çok trajik olarak, Sayın Özgü-
neş burada belirttiler. Sınıf geçme meselesi, im
tihan meselesi, öğrencilerin derhal efemdim onu 
ertesi yıla erteliyeceği, efendim öğretim üyele
rinin vazifesine son verileceği, dilediği tarzda 
bir öğretim üyesi getirileceği ve derhal diploma 
verileceğini lortaya koydular. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bu imkânsızdır. Sa
yın Bakan burada idiyorki böyle bir şeyin ya
pılması imkânsızdır. Şimdi bakalım rapor nıe 
diyor. Sayın arkadaşlarım bu kısmı bastan oku
mamda fayda var, Okuldaki öğretim elemanları
na iaiit mukavelelerin tesbitinden 1 . 11 . 1966 
tarihimde okulDa mukavele yaparak göreve bajşlı-
yan Nadir Erkende isimli öğretim görevlisinin 
memur olduğu gerekçesiyle Bakanlık tarafın
dan kabul edilmediği halde 625 sayılı Kanu
nun 23 ncü maddesi gereğince derhal görevine 
son vermek gerekirken Bakanlıkla yazışmalara 
devam edilmek suretiyle görevinde alıkonul
duğu tesbit edilmiştir. Bunun yanı sıra muka
vele dosyasının içinde her şahsa ait birer ade
dinin bulunması gereken mukavelelerin, bir
den fazla adedi olduğu da görülmüştür. Bu 
durum öğretim elemanına verilmesi gereken 
nüshanın da ilgiliye verilmeyip, okulda alıko
nulduğu kanısını uyandırmıştır. Nitekim Ko
misyonumuza yapılan bir ihbara göre okulun, 
kanun ve okul yönetmeliğine göre aykırı gör
dükleri bâzı tutumları karşısında direrim 
gösterdikleri için asistan Oya Tanıl ile Asis
tan Acar Tanılin mukavele müddetleri bitme
den görevlerine son verildiği, mukavele suret
leri ellerinde bulunmıyan asistanların kanuni 
yoldan haklarını arama imkânını da bulama
dıkları tesbit edilmiştir. Nasıl imkânsızmış? iş
te misali, işte örneği!. Bu asistanlar Bakanlığa-
da da müracaat etmişler. Kurucunun kanunsuz 
emirlerine itaat etmedi diye kanunun sarih hük-
rağmen mukavele müddeti bitmeden, ders se
nesi sonu bitmeden her iki asistanın okul
dan ilişiği kesilmiştir. Yine Komisyon şu hu
susu tesbit etmiştir ki, bütün özel okullarda bu
nun olması muhtemeldir : Bir öğretmenle mu
kavele yapıldığı zaman mukavelenin iki sureti 
de okulda muhafaza edilmekte, kendisine ve
rilmemekte böylelikle sonradan bir hak iddiası 
önlenmektedir. Bu da bir ahlâksızlıktır. Şu hal
de Sayın Bakanın imkânsızdır dediği husus 

kendi partisine mensup 5 üyenin de şahadetiyle 
sabit olmuştur. 

Raporun 23 ncü sayfasmı okuyorum : 
«Yine bir okulda Kanunun 32 nci maddesinin 
son paragrafına göre yıl içinde son bulan mu
kavelelerinin sene sonuna kadar yenilenmiş 
sayılacağı hakkındaki hükmüne aykırı olarak 
hareket edildiği ve yöneticilerin istediği tole
ransı göstermediği için okutmanın, zamansız 
olarak görevinden uzaklaştırılması yoluna gi
dildiği, araştırma dosyasına belge 16 olarak 
girmiş bulunan evrakın tetkikiyle anlaşılmış
tır.» Şu halde okul tutmuş bir okutmandan to
lerans istemiş, talebelere birazcık müsamaha et
mesini, bedava not vermesini tavsiye etmiş. 
Okutman namuslu adam, itiraz etmiş bunun 
üzerine kanun sarih olarak söylüyor, diyor ki; 
«Mukavele sene içerisinde bitse dahi otomatik-
man sene sonuna kadar mukavele devam eder» 
diyor fakat okul idaresi derhal okutmanın 
görevine son vermiştir. Hani nerede imkân
sızdı? Hani Sayın Bakan Senato Genel Kuru
luna karşı diyordu ki, imkânsız bu olmaz di
yordu. 

Bir örnek de aynı şekilde raporun 12 nci 
sayfasında var. özel okulların aldığı ücretle 
kaliteli bir eğitim imkânsızdır dedik biz. Biz 
önergemizde iddia ettik, dedik ki; «özel yük
sek okulların aldığı ücretle öğretim imkânsız
dır. Arkadaşlarım bugün dünya standartları yük
sek teknik öğretimde 30 000 liradır. Bir öğrenciye 
s ?,r.fedilen para 30 000 liradır. Bundan daha aşa
ğısını sarfettiğimiz gün öğrenci iyi yetişmez. 

Nitekim raporda yine belirtildiğine Ameri
kan Robert Kolejde özel teşebbüse ait bir özel 
yüksek okulda talebe başına sarf edilen para 
yılda 2 390 dolardır. Yani 30 000 liradır. Arka
daşlarım rapor ayrıca tutmuş bizim resmî okul
larda bir talebenin kaça mal olduğunu buraya 
zikretmiş. Ben altı ay evvel 22 Haziran 1968 de 
Sayın Bakana birkaç öğretim müessesesinde yıl
da talebe başına ne sarf edildiğini sordum. Bi
zim İçtüzük yazılı sorulara 15 gün içerisinde ce
vap verilmesini hükme bağlamış olmasına rağ
men 6 aydır Sayın Bakan cevap vermemiştir. 
Ama, rapor burada bunları buraya getirmiştir 
ve göstermiştir ki, Orta - Doğu'da bir öğrenci 
başına sarf ediOen sadece rayiç bedel, sarf edilen 
para, yatırımlar hariç, tesislerin, sabit tesislerin 
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Şimdi arkadaşlarım her hangi bir siyaset için 
söylemiyorum, bir tariz için de söylemiyorum. 
Sayın Süleyman Demirel bir mühendistir ve bu 
Hükümetin başındadır, kardeşi Sayın Hacı Ali 
Demirel de bir yüksek okulun kurucusudur. Sa
yın Süleyman Demirel, Başbakan olan Süleyman 
Demirel diyor ki, 11 000 liradan aşağıda talebe 
yetiştiremem. Hacı Ali Demirel diyor ki; 5 500 
liraya talebeyi yetiştirir, üzerinden kâr da ede
rim. Hangisi doğru arkadaşlarım? Yapılacak iş 
arkadaşlarım, eğer Devlet bu işi beceremiyorsa 
eğitimi ihaleye çıkarıp müteahhide vermektir. 
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lej ve üniversitelerimiz ekseriya kilise grupları 
veya başka cinsten teşkilâtlar tarafından kurul
muşlardır, fakat ticari maksatlarla yüksek öğre
tim müesseseleri kurulmamıştır. Bu okulların 
gayesi kâr temin etmek değildir. Şu halde bir 
defa, yani Amerika'da da böyle idi, burada Al
manya'nın da cevabı var, Alman Sefaretinin de 
cevabı var, Fransız Sefarethanesinin de cevabı 
var, Kolombiya hariç yeryüzünün hiçbir yerin
de bizim özel yüksek okullara benziyen bir okul 
yoktur. Kolombiya da elârmn demiş bundan 
enflâsyon çıkmış, özel okulları nasıl kapatırım 
diye oturmuş çaresini arıyor. Bana Sayın Bakan 
lütfen eğer yeryüzünün her hangi bir yerinde 
bir şahsın ticaret gayesiyle özel yüksek okul aç
tığı hakkında bir bilgisi varsa lütfen adını ad
resini versinler. 

îşte arkadaşlarım 1967 - 1968 yılında her yıl 
neşredilen ve dünyadaki bütün özel ve resmî 
öğretim kurumlarını içine alan dünyaca meşhur 
kitap elimde; Öğretim Dünyası. Arkadaşlarım 
burada bizim memleketimize ait okullar alınmış, 
resmî bütün öğretim kurumları, özel öğretim ku
rumlarından yalnız bir tekini almış, Amerikan 
Robert Kolej. Bunun dışındaki bir tek yüksek 
okulumuzu, 44 tane yüksek okulumuzdan bir ta
nesini okul sayarak bu kitabın içerisine koyma
mış, Tarih 1967 - 1968, Dünya yüzünde ide bu 
okulların hiçbir haysiyeti yok. Dünya eğitim 
çevrelerinde bu okulların nasıl bir gecekondu 
okulu olduğu bilinmekte ve ciddîye alınma
maktadır. Zonguldak'taki Maden Yüksek Oku
luna varıncaya kadar alan, bu kitap Habeşis
tan'ın özel okullarına varıncaya kadar alan bu 
kitap, Türk özel yüksek okullarından yalnız 
Robert Koleji okul olmaya lâyık görmüş, di
ğerlerinin adını daihi saymamıştır. Ve tekrar 
e eliyorum arkadaşlarım, yeryüzünün hiçbir ye
rinde bizdeki özel yüksek okullara benziyen 
okullara "benziyen elkul yok. Ben bu sözlerimi 
bir de vesika ile huzurlarınızda belirtmek is
terim. istanbul Teknik üniversitesi Senatosu, 
tıpkı tizim Senatomuzun yaptığı gibi bir araş
tırma yapmış. Yeryüzündeki bütün özel okul
ları karıştırmış, araştırmış ve sonunda vardığı 
hükmün hepsini okumıyacağım, yalnız bir pa
ragrafını size arz edeceğim. Bu raporun 9 ncu 
sayfasında diyor ki, «İstanbul Teknik Üniver
sitesi Senatosu, - sadece bir şahıs değil - Sena
tomuz bu ıslahat tedbirlerini incelerken su ke-

Arkadaşlarım bu mevzuu geçmeden evvel, 
bilmiyerek söyliyenlerin bir hatasını, bilerek 
söyliyenlerin de bir yalanını, sahtekârlığını bu
rada çürütmek istiyorum. Bâzı kimseler çıkıyor
lar diyorlar ki, senatör veya milletvekili olma
ları şart değil, vatan sathında vatandaşa veya 
politikacı, «efendim diyorlar bu özel yüksek 
okullara bu kadar saldırmak manasızdır. 
Amerika'da da evvelâ özel yüksek okul
lar böyle başlamıştı, zayıftı şahıslar açmış
lardı, sonra şahısların açtığı okullar vakıflar 
haline geldi ve bugün Amerika'nın mükemmel 
özel üniversiteleri ortaya çıktı.» Bu yalandır ar
kadaşlar, şimdi bunun yalan olduğunu bizzat 
Amerikan Sefarethanesinden resmen gönderilen 
yazı ile okuyacağım sadece. Amerikan Sefareti 
diyor ki; kendilerine yapılan bir resmî müra
caata cevaben : «Federal sistemimizde bizim ko-
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yıpranma payı hariç 11 500 liradır veya bu ci
vardadır. Diğer bütün okullar için de böyledir. 
Hiçbir okulda günlük masraflar sadece, bıraka
lım dev tesislerin yapımını, bırakalım öğretim 
üyelerinin yetiştirilmesi için sarf edilen parala
rı, bırakalım sabit tesislerin yıpranma payları
nı, sadece günlük sarf edilen para 11 000 civa
rındadır. Şimdi arkadaşlarım, burada bir me
sele karşımıza rahatlıkla çıkıyor. Biz devlet 
okullarında bir talebe için normal 30 000 lira 
sarf ediyoruz. Hadi bırakalım 30 000 lirayı, yap
tığımız lâboratuvarları, binaları, şunları, bunla
rı, yetiştirdiğimiz öğretim üyelerine sarf ettiği
miz paraları da bir tarafa bırakalım, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinde mühendis yetiştir
mek için sadece lâboratuvar malzemesi olarak 
7 000 lira para sarf edilmektedir. Halbuki öbür 
tarafta bir adam çıkıyor ben diyor; 5 500 lira
ya mühendis yetiştiririm. 
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sin kanaate varmıştır ki, bu tedbirlerin tatbi
katı sonunda özel teknik okulların sosyal bün
yemizin müsaade edebileceği ödeme imkânları 
dâhilinde kâr getiren bir ticari müessese olmı-
yarak yaşamaları imkânsızdır.» Yani Teknik 
Üniversite diyor M, araştırdım, tarastırdım 
doğru dürüst öğretim yapmak şartiyle her han
gi özel bir yüksek okulun ayakta kalmasına 
imkân yoktur. Bunların yaptığı kâr aslında 
vatandaşın cebine uzanmış bir elden, bir eği
tim hırsızlığından başka bir şey (değildir. İstan
bul Teknik üniversitesinin Senatosu söylüyor 
bunu. Dünyada eğitim konularına cididî ola
rak eğilmiş hiçbir memlekette - bunu arkada
şım, cümleyi tekrar etmek istiyorum - Dünya
da eğitim konularına ciddî olarak eğilmiş hiç
bir memlekette bizdeki tatbikatına rastlamak 
ıda kabil değildir. Demek oluyor ki, yeryüzün
de hiçbir memlekette bizim yüksek özel okul
lara benzer okulların olmadığı ve zaten özel 
yüksek okullarda doğru dürüst kanunun iste
diği eğitim yapılsa, kâr temin etmenin müm
kün olmadığını İstanbul Teknik Üniversitesi 
Senatosu, da bir araştırması ila ortaya çılkarmış. 
•Sayın Bekan diyor ki, efendim bunların içe
risinden mezun olanlar 'diyor, gittiler fakülte-
lerde çok iyi dereceler aldılar. Dünyada şanı
mızı, şöhretimizi artırdılar. Yok arkadaşlarım, 
bir çiçekle yaz gelmez, bir tek çocuk gitti eğer 
bunlardan birisinden mezun oldu ise, (X) ka
renin türevini almayı bilmiyen dördüncü sınıf 
talebesi vardır. İSaym Başkan isterse adını 
vereyim, özel yüksek okul talebeleri devamlı 
olarak bana gelirler, her bayramda mutlaka 
tebrik yazarlar çünkü, biliyorlar o çocukların 
hakkını savunuyorum ben burada. Bu çocuk
lardan birisi vallahi billahi (dx) karenin tü
revini 'henüz bilmiyor. Arkadaşlarım (x) ka
lenin türevini lise beşinci sınıfta bilmiyen ta
lebeyi sınıfta çaktırırlar. Sayın Karavelioğlu 
burada misal verdi, gittik mimar mühendis 
yetiştiren bir okula baktım profesör büyük iti-
n^ ile bir ders anlatıyor. Ne diyorsun beyefen
di, bir doğruya dışında olan bir noktadan bir 
dik indirmek. Arkadaşlarım, ortaokulda bu
nu bilmiyen talebeyi resmî okulda sınıfta dön
dürürler, özel yüksek okulda mühendis yapar
lar. Bu rezalettir. 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — O tale
be soisyalistir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Kulağı
ma bir söz geldi, diyor ki o talebe sosyalistmiş. 
Arkadaşlarım, bir iddia var, diyorlar ki, özel 
yüksek okullara dokunanlar, Özgüneş hariç Öz-
güneş'e bir şey diyemeyiz çünkü bunu bakanın 
ifadesiyle, yukarıda bir özel okul müdürünün 
damadı bir milletvekilinin beyanı ile, diyorlar 
ki bana, Özgüneş hariç, Özgüneş'e bir şey di
yemeyiz. Ama, özel yüksek okullara taarruz 
edenler komünist de diyemiyorlar da, aşırı sos
yalisttir şudur, budur. Arkadaşlarım bu sosya
lizme övgüdür. Bu komünizme övgüdür. Özel 
yüksek okulları komünistler yuğuruyor demek, 
komünistlere hizmettir, komünistleri öğmektir. 
Memleketin demek ki, bu kadar önemli bir der
dini demindenberi anlattığım ahlâksızlıkları re
zaletleri bu memlekette yalnız komünistler mi 
dile getiriyor? Utanılacak bir hâdisedir. Eğer 
böyle ise, kendisine milletçiyim diyen, Müs-
lümanım diyen herkesin utanması lâzım. 

Arkadaşlarım, bakanlığın hiçe saydığı ka
nun sadece 625 sayılı değil. Özel Yüksek okul
lar mevzübahsoldu mu bakanlık ne kadar ka
nun varsa hepsini rafa kaldırmıştır. Ne kadar 
yönetmelik var, hepsini rafa kaldırmıştır. Özel 
yüksek cfeul ne istedi ise, kanun, nizam yönet
melik, tüzük hiç birisini dinlemeden olduğu gi
bi yerine getirmiştir. Misallerini vereceğim. Ba
kanlığın çiğnediği kanunlardan birisi 788 sayı
lı Kanundur. Bu kanunun 8 nci maddesinin 
âmir hükmüne rağmen bakanlık tutmuştur, bu 
kanunun hükmünü bir tarafa itmiş ve devlet 
memurlarını bu okullara öğretmen olarak gön
dermiştir. Bâzı okullarda tatbikatı başka tür
lü olmuş, bâzı okullarda başka türlü olmuş. Ba
kanlık bir okul bir Devlet memuru tutuyor öğ
retmen olarak inha ediyor. Diyor ki, yazdığı 
resmî yazıda, benim dosyamda sureti bulunan 
yazıda. Bu öğretmenin durumu 788 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine uymadığı için öğretmen
lik yapamaz diyor. Diyor ama, okul diyor ki, 
hadi canım sende diyor. Ve arkadaşlarım, bu 
bakanlığın bu açık yazılı emrine rağmen bu 
okul bu öğretmeni kullanmakta devam ediyor. 
Bakanlık o derece bir şaşkınlığın içine düşüyor 
ki, tutup bizim komisyon kendisinden okulun 
öğretmen listesini istediği zaman, öğretmenlik 
yapamaz diye yazılı emir verdiği öğretmenin 
ismini de öğretmendir diye komisyona resmen 
veriyor. Dosyada öğretmenin ismi var. Ama on-
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dan sonra 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
göre Devlet memurları öğretmenlik yapamaz 
diyen bakanlık bir başka okula, rahatlıkla hiç 
bu kanunu hesaba katmadan öğretmen verebi
liyor. Bu okul maalesef arkadaşlarım, iyi bir 
okuldur. Şurasını belirteyim, Sayın Süleyman 
Demirel'in kardeşinin okulu, özel okullar içeri
sinde iyi bir okuldur, bunu söylemek namus 
borcudur. Fakat arkadaşlarım, bakm kurucu
ların kabahatli olmadığına, ben burada kuru
culara âdeta minnet borçluyum. Bundan çok 
daha kötü olabilirdi. Bu kadar kanunları çiğ
nemeye, hiçe saymayı teşkil eden, tahrik eden 
bir bakanlık karşısında daha kötü bir duruma 
düşebilirdi. Ama kurucular sureti katiyede bu 
yola gitmemişler bir kısmı ve bu arada tekrar 
edeyim gene, Sayın Başbakanın kardeşinin oku
lu özel yüksek okullar içerisinde en iyilerinden 
biridir. Fakat bakanlık bu okula gelince, bu 
okulun inha ettiği 788 sayılı Kanuna aykırı her 
öğretmeni tasdik etmiştir. 

Şimdi bunda Başbakanın günahı ne, kar
deşinin günahı ne. Şimdi bir bakanlık tutar, 
Başbakanın kardeşinin okulu diye o okula il
timas geçerse, öbür taraftaki birisine de ya
zar derse ki, 788 sayılı Kanun var derse, arka
daşlarım bu doğru bir hareket değildir. Rapor 
diyor ben demiyorum bunu. Çoğunluğu ikti
dar partisine mensup bir Araştırma Komisyo
nu raporudur. Ve raporunda sayfasını zekre-
deyim, 12 nci sayfası. Doğru değil arkadaşla
rım, demek oluyor ki, Bakaıilık sıkı tutsa, ba
kanlık tutsa işlere ehemmiyet verse bunların 
hiçbirisinin olmasına ihtiyaç yok. Milyonlarca 
lira sarf etmiş vatandaş, büyük binalar yap
mış, tesisler yapma gayretine sapmış. Ama bak
mış ki, öyle bir bakanlık var ki, ne yapsam 
peki diyor. Hangi suiistimale gitsem göz yu
muyor, e bunun karşısında gayet tabiî M, ku
rucu birtakım suiistimallere, birtakım kötü 
yollara adeta teşvik edilmiştir. 439 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesini de bakanlık devamlı 
ihlâl etmiştir. Komisyon bunu tesbit etmiş ve 
raporunun 78 nci sayfasına dercetmiştir. De
mek bakanlık sadece Anayasanın 21 nci madde
sini değil, 788 sayılı Kanunu değil, 439 sayılı 
Kanunu da ihlâl etmektedir. Bakanlık özel 
yüksek okullar mevzuuibahsoldumu, yönetme
lik, tüzük de dinlememektedir. Raporun 12 nci 
sayfasında belirtildiğine göre, özel yüksek 
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okullara fen lisesi öğretmenleri öğretmen ola
rak gönderilmiştir. Fen lisesinin yönetmeliğine 
göre orada görev alan öğretmenlerin hiçbir 
okulda görev almamaları lâzımgelirken, resmî 
okullar ne kadar ihtiyaç içinde olursa olsun, 
şuradaki Kurtuluş Lisesi öğretmen diye kıvra
nırken Bakanlık fen lisesi öğretmenlerini ora
ya göndermez, Gazi Lisesi aynen Fen Lisesinin 
programını tatbik ettiği halde öğretmensizlik 
yüzünden orada sıkıntı çeker. Şurada Polat
lı'da 9 saat Fransızca dersi boş geçer. Bakan
lık burada Dikmen'de Fransızca öğretmenle
rine Türkçe okutturur. İşte aynı bakanlık fen 
Lisesi öğretmenlerini Kurtuluş Lisesinden esir
geyen, Gazi Lisesinden esirgeyen bakanlık, özel 
okula gelince lise öğretmenini mühendis ye
tiştirmek üzere yönetmeliği çiğniyerek özel 
okullara gönderilmiştir. 

Arkadaşlarım, şu bakanlık bu tutumu kar
şısında acaba kurucuların müdürlerin yap
tığı hareketler ayıplanabilir mi? Daha fazla 
yapmadıkları için ben kendilerine bu kürsüden 
teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlarım, sözlerimin basında dedim M, 
birinci defa buraya benim önergem üzerine 
çıkan olmaz, mümkün değil, sistem buna im
kân vermez diye çok üst perdeden konuşan 
bakanı geçenlerde buraya çıktığı zaman üslûp 
değiştirmiş raporun getirdiği hiçbir delile ha
yır diyemiyen olmamış diyemiyen bir durum
da gördük. Gönlüm isterdi ki sayın bakan bu 
yola sapmasın. Komisyonun raporunu küçült
me tarafına gitmesin. Çünkü bu benim bula
bildiğim, inceliyebildiğim Meclis araştırma 
raporlarının en mükemmelidir. En objektifidir. 
Böyle demesin. Desin ki, arkadaşlar evet özel 
yüksek okullarda söylenen bu hareketler vardır. 
Bütün bunlar vardır. Ama ben bakanlık er
kânı ile beraber toplandım. Üç yıllık, döt yıl
lık, beş yıllık bir plân yaptık. Bu plânın so
nunda, bu beş yılın sonunda, bu dört yılın so
nunda bütün aksaklıklar giderilecek, bütün 
suiistimaller ortadan kaldırılacaktır desin. 
Hayır böyle demedi Sayın Bakan. Bir tek de
lil de verip çürütemedi. Diyor ki, Saym Bakan, 
Komisyon tarafsız değil. Nasıl olursa Komis
yon tarafsız olur arkadaşlar? Adalet Partisi 
Grupunun acaba Sayın Bakana bir düşmanlığı 
mı var ki, beş tane tarafgir üyeyi seçerek gön-
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dermiştir, Komisyona? Komisyonun Adalet 
Partili üyelerini biz seçmedik. Adalet Parti
si kendisi gönderdi. Acaba bu beş Mşi çoğun
lukta bulunan bu beş kişi Sayın Bakana düş
manlıkları mı var? Çok sevdikleri bakanların
da gözleri mi var ki? Bu beş tane kişinin beşi 
birden Sayın Bakana tutuyorlar bir azizlik 
yaparak tarafsızlık yapıyorlar. Bu mümkün de
ğil arkadaşlarım. Çoğunluğu iktidar grupuna 
mensup bir Komisyon, iktidara mensup bir 
bakan karşısında tarafsız değil demeye imkân 
yok. Denildiği takdirde bunu ciddiye almaya 
imkân yok. 

Eksikler diyor, teftiş raporlarında var. 
Baştan da söyledim evet doğrudur. Şurada eli
mizde dosya var. Bu dosyanın içerisinde baştan 
sona kadar bütün müfettiş raporlarının birer 
kopyası var. Ve bütün bu aksaklıkların büyük 
bir kısmı müfettiş raporlariyle tesbit edilmiş 
ve sayın bakana bildirilmiştir. Arkadaşlarım, 
sayın bakan o derece bir özel öğretim kurum
ları hamiliği rolündedir ki, buraya çıkıp ıs
rarlarımıza rağmen zorla kapattığı bir okulun 
adını veriyor. Halbuki 18 nci maddede diyor 
M, 625 sayılı Kanunun 18 nci maddesi, Ba
kanlık bir öğretim kurulunun kapatma kara
rını aldığı zaman parası o kurumdan verilmek 
şartiyle yayın organları ile efkârı umumiyeye 
bildirilir diyor. Sayın Bakandan soruyorum. 
Kapattığı bu okulun kapandığını efkârı umumi
yeye hangi yayın organı ile bildirmiştir? Ve ne
den buradan bize bildirmekten çekiniyor. Ve 
şurasını da üzülerek söyliyeyim arkadaşlarım 
ki, gerek dosyaların tetkikinde gerek bizzat gör
düğümde vardığım kanaat şudur M, kapatılan 
okul en kötü okul değildir. En dayısız okul. 
Arkası en zayıf okul. Bugün kapatılmak lâzım-
gelirse özel okullardan en az beşte dördünün 
mutlaka bugün kapatılması lâzımdır. Ama Ba
kanın politikası o değil. Sayın Bakan şu poli
tikanın içinde. Diyor ki. önümüzde seçimler 
var. Ben tutar "bir tane şöyle ses çıkaranyacak. 
siyasi gürültüsü fasla olmıyacak bir okulu ka
patırım. Bundan üç dört tanesine de bir ihtar 
veririm. Araya da iki ay gibi bir mühlet korum. 
Ondan sonra Parlâmento bir seçim havasının 
içersine girer. 1969 dan sonra da gidip de gel
memek var, gelipte görmemek var. iyisi mi bu 
işi böylelikle kapatılır; gider. Arkadaşlarım, 
ben buradan beyan edeyim. Bu işi böyle kapat

maya imkân ve ihtimal yok. Ben bu kürsüden 
yemin ederim M, bu can bende kaldığı müddetçe 
her hangi bir suiistimal, eğitimindeki bütün sui
istimallerin peşine düşeceğim. Ama bugün ama 
yarın. (A. P. sıralarından Allah, Allah sesleri) 
Ama Allah, Allah, ama Peygamber, Peygamber.. 
Mutlaka düşeceğim. Cesareti olan varsa aksini 
iddia eden varsa çıksın, karşıma. 

Arkadaşlarım, Bakanın bir hali daha. 4 tane 
okula ihtar verdim diyor, ismini bir türlü sak
lıyor. Niye saklıyor arkadaşlarım. Neden va
tandaştan saklıyor? Sonra Bakanda bir haleti 
ruhiye var. Bir türlü kavrıyamıyorum. Bazan 
diyorlar ki, burada bakanlar bakanlığımızın bü
tün dosyaları açıktır. Ondan sonra tutuyoruz 
Kış ortasında Ocak ayında nakledilen bir öğret
menin dosyasını görelim diyoruz, çünkü biz bu
nun haksız nakledildiği kanaatindeyiz. Bir gün 
Senatonun şu kapısından çıkarken karşıma aca
yip bir adam geliyor. Selâmsız, sabahsız bana 
diyor ki, siz özgüneş misiniz? Evet, öyleyim. 
Diyor ki, siz Bakana bir dosyayı görmek iste
mişsiniz, Bu dosyayı size göstermezler. Sen kim
sin diyorum, adama? Diyor ki, ben Bakanın 
Özel Mücaviriyim. Bakanın Özel Müşaviri o dos
yayı görecekmişte ben SenatHr olarak o dosyayı 
p;oremezmişim, saklı imiş. öbür tarafta arka
daşlarım tutacak 4 tane okula ihtar verecek Sa
yın Bakan ama burada isimlerini gizliyecek. 
Halbuki kanunun gerekçesi açık. Bu gibi hal
lerde efkân umumiyeye açıkça bildirmek ve 
vatandaşların soyulmasma imkân vermemek lâ
zım. Biz burada zorladık, ismini söyle, ismini 
söyle dedikten sonradır ki, Bakan nihayet ka
pattığı. okulun adını vermek zorunda kaldı. Hal
buki 18 nci madde sarih. Diyor ki, 18 nci madde 
kapatma kararı verdin mi, parasını kapatılan 
o okul cdiyecek ve tutacaksın basın organları ile 
ilân edeceksin. Ayrıca diyor valilik bütün ev
rakına el koyacak. Ben istanbul Valiliğinin bir 
hayli teşrifat teinden vakit bulup bu vazifesini 
de yapmış olup olmadığını da çok şüpheliyim. 
Sayın Bakana bunu soruyorum. Bu kapattığı 
okulun 18 nci maddenin âmir hükmüne göre ba
sın organlarında ilân edildi mi, edilmedi mi? 
Edildi ise hangi basın organında ilân edildi. 
istanbul Valiliği bu okulun bütün evrakına el 
koydu mu, koymadı mı? 

Ayrıca bir şey daha soruyorum arkadaşlarım. 
îhtar verdiği okulların ismi nedir? Çünkü ba-
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kalım şu dosyalarda acaba en kötülerine mi ih
tar verilmiş, yoksa bâzıları kayırılrnış mı? Aynı 
durumda bulunan bir okula ihtar verildiği hal
de diğerine neden verilmemiş? Benim vazifem 
burada murakalbedir. Hangi okula ihtar veril
diğini ben bilemezsem bu takdirde murakabe 
nerede kalacak? Senato Genel Kurulundan sak
lanan bir husus nerede açıklanacak arkadaş
larım? 

İki noktaya daha dokunup arkadaşlarım söz
lerimi bitireceğim. Sayın Bakan konuşmalarının 
başında 10 yıllık ilk öğretim plânından büyük 
iftiharla bahsettiler. Kendilerine teşekkür ede
rim. Millî Birlik Komitesinde millî eğitimle gö
revli bulunduğum zamanlarda büyük gayret 
sarf ederek yaptırmış olduğumuz 10 yıllık eği
tim plânını benimsemiş olmaları büyük iftiharla 
onu burada zikretmeleri cidden bizim için mem
nuniyet verici bir hâdise olmuştur. Kendilerine 
bu hususta teşekkür ederim. Demek ki yapmış 
olduğumuz eğitim plânını Sayın Bakan da be
nimsemişler ve devam ettiriyorlar. Sayın Baka
na bir teşekkür borcumu daha burada eda edip 
ondan sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 

Geçen sene Bütçe ve Plân Komisyonunda bir 
A.P. M üye dedi ki : «Sayın Bakan bizim bir 
eğitim felsefemiz var mı?» Hemen yanındaki bir 
memur Sayın Bakanın önüne bir metin sürdü, 
Sayın Bakan o metinden okumaya başladı. 1960 
dan sonra kurulmuş olan 7 nci Millî Eğitim Şû
rasına hazırlık olmak üzere hazırlattığımız Türk 
eğitiminin amaçlarını Sayın Bakan okumaya 
başladılar. Demek ki bizim tesbit ettirdiğimiz 
eğitim araçları Sayın Bakanın dilinde eğitim 
felsefesi haline gelmiş ve benimsenmiş. Bunun 
için de kendisine teşekkür ederim. Beni sabırla 
dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
Sayın Ertuğ Komisyon üyesidir, ancak söz 

hakkı saklıdır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, Cum
huriyet Senatosunun iki konuda büyük hizmet 
yaptığına kaani olarak huzurunuzdayım. Bun
lardan birisi üniversitelerimizle ilgilenen, üni-
versitemizdeki bunalımların nedenleri ve ne gibi 
yardımlar yapılabileceğine dair inceleme ra

poru, ikincisi de bu özel okullara mütaallik ra
pordu. 

Bu araştırmaların memleket sathında büyük 
faydalar sağlamasını gönül arzu eder ve Cum
huriyet Senatosunun da kendisine yaraşır bir 
vekâr içerisinde bu mevzuları ele alması temenni 
edilir. Bunun için ilk şartı bendeniz bütün si
yasi düşüncelerin ötesinde ve bir temel asgari 
müşterek birleşim çizgisi üzerinde mütalâa et
memizle kabil olacağına inanıyorum. Burada si
yasi parti farkı gözetmek veyahut da kendi an
layışımıza göre bir neticeye ulaşabilmek için 
deliller imal etmek bu meselenin objektif olarak 
mütalâa edilmesini gölgeliye çektir. Aslında me
sele hakikaten üzerinde dikkatle, itina ile ve 
tam bir objektivite ile durulmasını icabettiren 
bir meseledir. Çünkü, çocuklarımız bu müesse
selerde okumaktadır. Yarınımızı tevdi edeceği
miz nesillerin yetişmesi bahis mevzuudur. Ve 
Türkiye'nin hele şu son günlerde içinde bulun
duğu bir özel siyasi bünye mevzuubahistir. Da
ha doğrusu fikrî bünye mevzuubahistir. O 
halde burada bu mevzuu bundan sonra konu
şurken bütün bu pürüzlerden temizlenmiş bir 
halde ve mümkün olduğu kadar objektivite içe
risinde mütalâa etmemizin büyük faydaları var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu mevzuu 
bünyesi ile ortaya koyalım. Yani bünyesi üze
rinde fikirlerimizi izhar edelim. Şimdi Türkiye'
de bir yüksek öğrenim problemi var ve yüksek 
öğrenim probleminin bütünü içerisinde özel yük
sek öğretimi mütalâa etmezsek gözümüzden bir
çok şeyler kaçacaktır. Hükümlerimiz mukaye
selerimiz, yargılarımız tam verimli noktaya 
varamıyacaktır. Onun içindir ki yüksek öğre
nim bütününden sadece özel yüksek öğrenim 
mevzuunu alır da incelersek ve hele üzülerek 
dinledim, bâzı arkadaşlarımızın menfaatçilerin 
yanında, menfaat gruplarının yanında, menfaat-
çi insanların hamii olarak bir siyasi partiyi it
ham etmelerini veyahut buna benzer birtakım 
ithamları dile getirmeleri şayanı teessürdür. 

Muhterem arkadaşlarım evet bu komisyon
da beş tane A.P. li üye vardır. Bir tanesi de be
nim. Biz bu meselenin tetkik mevzuu yapılma
sını en canı gönülden istiyen bir grup olarak 
ittifakla reyimizi kullandık. Ve niçin burada 
birkaç defa belki 10 -15 defa her hatip efendim, 



C. Senatosu B : 20 15 . 1 . 1969 O: 1 

bu (komisyonun ekseriyeti A. P. İllerde. Böyle 
bu komisyonun raporu A. P. İllerin de katıldı
ğı bir rapor olduğunu ima leider 'gibi bir mütalâ
aya neden lüzum gördüler buna faayret ediyo
rum. Eğer özel okullarda bir yolsuzluk varsa, 
özel okullar müessesesi iyi işlemiyen bir mües
sese »ise, özel okulların (murakabesinde bir nok
sanlık mevcutsa, özel okullar iyi kontrol edilmi
yorsa, bunları bütün sebepleri ile burada müta
lâa etmek en azından her siyasi parti mensubu 
kadar A. P. İllerin ide vazifesidir ve bunu seve 
seve yapar. 'Hükümeti tenkid etmek icabe'diyor-
sa biz de tenkid etmek, ama insaflı ve olumlu 
ölçüler içerisinde tetkik etmekten hiçbir zaman, 
hattâ mücadeleye girmekten hiçbir zaman çekin
meyiz. Bunun içindir ki, böyle tek taraflı görüş
lerle meseleyi bir grupun, şu grupun bu gru
pun malı olmaktan çıkarıp bunun Cumhuriyet 
Senatosunun malı olduğunu hep beraber kabul 
etmemiz ve bir çizgi üzerinde Türkiye'nin kalkın
ması, genç nesillerin yetiştirilmesi ve dünya 
standartlarına uygun bir yüksek öğrenim poli
tikası içerisinde özel öğrenim politikasının da 
tedvin eidilmeâini (hep beraber mütalâa ve müna
kaşa etmemize hiçbir mâni yoşk. Ama, bunu şu 
ucundan bu ucundan çekerek 'bizi sanki birta
kım bilmem gayrimeşrû kazanç yapan birtakım 
insanların koruyucusu, himayecisi halinde teşhir 
etmekle belki bir (siyasi kazanç elde edilebilir 
zannedilir ama oturduğumuz temeli, oturduğu
muz zemini taihribederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuları bö
lüm bölüm tetkik etmeden önce, bir noktaya, 
prosedüre taalluk eden bir hususa değinmeme 
müsaadenizi rica edeceğim. Bu husus şudur: 
Komisyonumuzun teşekkülü, çalışma zamanımız 
maalesef bir talihsizlik eseri olarak seçim dö
nemine rasgelmiştir. Çünkü buradan görev al
dıktan sonra geçen Haziran'da yapılacak seçim
ler dolayısiyle ve seçimlerin Haziran'da olması 
sebebiyle bir iki ay evvel ve tesadüfen Komis
yonumuzun başkaniyle sözcüsünün de seçime ta
bi bulunması sebebiyle Komisyonun çalışmala
rında tam bir şey olamadı. Gerçi gezilerimiz, 
gittiğimiz yerlerdeki müşahadeierimizde hiçbir 
eksik olmaldı, beraber ve bütün 20 okul, tetkik 
sahamıza giren 20 okulu gördük. Fakat netice
lerin monte edilmesinde prensipler tesbit edildi, 
faikat bunların detaylı olarak tafsilini oturup 
üzerinde geniş müzakereler yapmak, tartışmalar 

yapmak imkânı bulamadık. Arkadaşlarımız bir 
taraflara dağılmışlardı ve bize yazılı metinler 
verildi, metinler üzerinde notlarımızı aldık ve 
bu notlarla ancak muhabere şeklimde fikrimizi 
beyan etmek imkânı mevcut idi, fakalt tam sarih 
bir şekilde münakaşa imkânı olamadı. Sonra
dan initekim Başkanlığa takdimi bu raporun 
10 Ekim tarihini taşımaktadır. Bu tarihte, 
4 Ekim tarihini taşımaktadır, 4 Ekimde bu ar
kadaşlarımızın senatörlükleri nihayete ermişti, 
üç başkan ve sözcümüz yclktu ve bu raporun 
Başkanlığa sunuluşunda Komisyon olarak biz 
hataya düştük. Çünkü sunan arkadaşımız kâtip 
üye idi, tüzüğümüz buna müsait değil idi. Baş
kanlık da yine bir hataya düşerek bunu bastırıp 
tevdi etmiştir. O zaman geri çevirip başkanının 
ve sözcünün seçilmesinde bizi ikaz etmesi gere
kiyordu, Başkanlığın. Bunlar olmadı. Bu hususa 
işaret ediyorum, bir. 

Bir de başka bir hususa işaret edeceğim. Ko
misyonumuz Parlâmentomuzun kurulduğu gün
den bu yana ilk defa olarak teamül dışı bir dav
ranışta bulunmuştur. Yüce Meclise niyabeten va
zife gördüğümüz halde neticeleri yüksek huzu
runuza getirmeden önce bir basın toplantısiyle 
kamu oyuna açıklamıştır. Bu hususa değinme
min sebebi vardır, arkadaşlarıma saygım son
suzdur, fakat değinmek mecburiyetindeyim. 
Çünkü son derece titizlikle bizim vazifemizi tam 
mânasiyle objektif olarak, yapmamız ve kamu 
oyu önünde hakem rolümüzü ifa etmemiz gere
kiyordu. Bu hareketler bizim objektivitemize 
biraz gölge düşürücü mahiyetler arz etmekte
dir. 

Komisyonumuz siyasi bir heyettir. Biz idari 
veya 'malî teftiş yapan bir organ olamazdık. 
Böyle bir yetkiyle de çıkmadık sadece özel yük
sek öğretim müesseselerini mahallıerinde görüp, 
müşahedelerimizi tesbit edip ve şahsi hüküm
lerimizi tesis etmek idi. Çünkü özel yüksek öğ
retim müesseseleri, daha doğrusu özel yüksek öğ
retim konusunun bir bölümünü murakabe vazi
fesiyle hareket ettik. Bu murakabede kullanaca
ğımız kriterler ancak şahsi kriterlerimizdi, şah
si görgülerimiz, şahsi mançlarımız şahsi bilgile
rimiz, tecrübeieriimizdi. O halde her hangi siyasi 
bir art düşünce veya peşin hüküm taşımaksiizın 
bu müşahedelerimizin neticelerini buraya getir
mek ve burada bir kompozisyon yapmak, Yüce 

— 718 — 



C. Senatosu B : 20 15 . 1 . 1969 O: 1 

Heyetinizin münakaşasına sunmaktan ileri git
mememiz 'gerekir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, prensip yani 
özel okul 'müessesesi hakkındaki prensip nıüna-
kaşiamızı şu noktalarda toplıyabiliriz. Burada da 
bahis mevzuu ettiler arkadaşlarımız. Arkadaşla
rımızın ya kendi mensuboMukları siyasi teşek
küller veyahut bizzat bizatihi kendilerinin siyasi 
inançlarından hareket eden bâzı görüşler orta
ya kondu. Bir tanesi özel okular anayasamızın 
ve mevcut kanunlarımıza aykırıdır, görüşü
dür. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Öyle bir şey 
yok raporda. 

CELAL ERTUĞ (Devamla) — Rapordan 
bahsetmiyorum eferidim. Burada konuşulan gö
rüşler. Burada savunulan tezlerden birisi bu
dur. Yani müesseseler, bu özel okullar kaldırıl
malıdır »daha doğrusu kapatılmalıdır diyen var. 

Bir kısım arkadaşlarımız da özel okul mües
sesesi devletleştarülmelidıir, diyor. 

Üçüncü gruptaki fikirler de, özel okulların 
mevcudiyeti bir zaruretin, bir emrivakinin neti
cesinde meydana gelmişjtir. Bu özel okulların 
ıslah edilmeleri, kontrol ©dilmeleri, murakabe 
edilmeleri gerekir tarzındadır. 

Şimdi bunların tek tek münakaşasına gir
mekte bilmiyorum fayda var mı, yok mu? Ana
yasaya aykırılığını münakaşa edip etmemek 
Yüce Meclisin takdirine aittir. Anayasaya ay
kırı olsaydı Yüce Heyetleriniz, her iki Meclis 
625 sayılı Kanunu çıkarmazdı ve 625 sayılı Ka
nunla özel okulların bir statüye tabi olmasını 
sağlamazdı. Şu halde Anayasaya aykırı görme
diğini esasen C. H. P. sözcüsü, Gt. P. sözcüsü 
arkadaşlarım da ifade ettiler, siyasi teşekkül 
olarak. Demek ki çoğunluk itibariyle özel 
okullann kuruluşu ne Anayasaya, ne de mev
cut mevzuata, kanunlarımıza aykırı değildir. 

Şimdi geriye kalıyor prensip üzerindeki mü
nakaşalarımızda tavazzuh etmesi gereken hu
suslardan birisi; efendim, bu okullar şahıslar 
eliyle, ticari maksatla açılmıştır, işlemektedir, 
Birtakım suiistimaller vardır, binaenaleyh bun
lar zararlıdır, derhal kapatılıp devletleştiril
mesi gerekir. Bu gerekçe ile kapatılmaları ve 
«devletleştirilmeleri gerekir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, buradan 
konunun aslına gireceğiz. Çünkü yüksek öğre
tim problemi bir bütündür, bundan özel yük

sek okulları ayırarak mütalâa etmek doğru ola
maz, bâzı şeyler gözümüzden kaçabilir diye 
mâruzâtta bulunmuştum. Türkiye'de yüksek 
öğretim problemini ele alırsak gerek üniversi-
telerimMn gerek yüksek okullarımızın nasıl 
başlayıp, nerden başlayıp, nereye geldiklerini 
tâyin edersek o zaman mukayesemizdeki kri
terlerimiz maydana çıkacaktır. 

Türkiye ide ilk üniversite sayın senatörler, 
1933 senesinde Darülfünunun Atatürk tarafın
dan üniversiteye çevrilmesiyle kurulmuştur, ilk 
üniversite. Ve öğretim, öğrenim talebi bu 
senelerde, 1933 yılındaki ile bugünün arasın
daki farkı da rakamlar canlı bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Büyük Atatürk Darülfünundan 
üniversiteye geçişi bir şekil değişikliği olsun 
diye yapmaJdı. Ruhta değişikliği temin için 
yaptı ve bunun için de mütehassıs çağırdı, pro
fesör Marsch'ı çağırdı. Bu mütehassıs üniver
site kuruluşunun zeminini hazırladı. 

Dikkatinizi çekerim arkadaşlarım, üniver
sitenin kuruluşuna başlanırken; 1933 üniversi
te inkılâbında hiçbir zaman bina, bilmem yer 
falan gibi şartlar aranmamıştır, öğretim üyesi 
aranmıştır ve Almanya'nın o sırada yurt dışı
na gönderdiği öğretim üyelerini büyük bir fe
rasetle Türkiye almıştır ve Türkiye'de büyük 
bir hamle olmuştur, öğretim üyeleri gelmiştir, 
dünyanın en büyük şöhretleri meselâ Teneffüs 
Fizyolojisinde büyük bir otorite olan Prof. 
Winterstem Harbiye Nezaretinden dönme, çev
rilme İstanbul üniversitesini, 2 - 3 odasında 
büyük mesailer yapmıştır, araştırma yapmış
tır, çalışma yapmıştır. Hiç de orayı yaidırga-
mamıştır. Prof. Frank Guraba Hastanesinin 
çok mütevazi kliniklerinde, perişan koğuşlar
da eğitimini yapmıştır, adamlar yetiştirmiştir. 

Şu halde kriter olarak kullanırken üniver
sitelerimizin teşekkülünde küçük yerde, büyük 
işler yapılabileceğini peşinen kabul etmemiz ge-
rekmekteidir. Ondan sonra Ankara Üniversite
sinin teşekkülünü düşünelim: Ankara üniver
sitesi bugün Ankara Müftüğülünün işgal ettiği 
ve sığmadığı bir binada Ankara Hukuk Mek
tebi açılarak ilk defa Ankara eğitim müesse
sesine kavuşmuştur. Bu Ankara Hukuk Mek
tebine ilk, ortaokuldan imtihanla talebe alın
mıştır. Çünkü lise mezunlarının gideceği o ka
dar çok yer vardı ki ve o kadar lise mezunu 
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azdı ki dolduramıyordu yüksek eğitim mües- I 
eeselerini. Bu Hukuk Fakültesi bu şekilde yi
ne aynı senelerde benim çağımın yetiştiği se
nelerde, gerek istanbul'daki Yüksek Mühen
dis Mektebine, gerekse Tıbbiyeye, liseyi bitir r J 
memiş kimseler imtihanla alınabiliyordu. Böy
le bir talep eksikliği mevcuttu. 

Ondan sonra Ankara Tıp Fakültesi, Cebeci'
deki eski kışla bozmasında, Cebeci Askerî Has
tanesinde kurulmuştur ve öğretim üyeleri de 
bir kanunla tâyin edilerek profesör olmak sure
tiyle tesbit edilmiştir. Dalha sonra Ziraat Fa
kültesi v. s diğer fakültelerin kurulmasında An
kara Üniversitesi 1948 senesinde ikinci üniver 
site olarak kurulmuştur. 

Onu takiben Ege Üniversitesi, Karadeniz 
Üniversitesi, Orta - Doğu Üniversitesi kurul
muştur. Orta - Doğu Üniversitesi şu Meclisin 
bahçesinde arka tarafta barakalarda 4 öğretim 
üyesi ve 4.0 öğrenciyle işe başlamıştır ve bu- I 
gün dünyanın modern üniversiteleri seviyesine 
gelmiştir. Yine Hacettepe'yi; bugünkü muh 
teşem Hacettepe Üniversitesi, Cebeci'de Ana Ço
cuk Sağlığı Merkezinde bir küçük evde başla
mıştır mesaisine. Çocuk Kliniği, Tıp Fakülte
si ve bugünkü üniversite haline inkilâbetmiş-
tir. 

Demek ki istanbul'da Bekirağa birliklerin
de, Zeynephanım konaklarında, üniversite ku
rulmuş bir realite. Ankara'da arz ettiğim veç
hile barakalarda dahi üniversite, Ege Tıp Fa
kültesi de barakalarda başlamıştır ve bugünkü 
haline gelmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz insafı bir 
tarafa bırakarak, Türkiyenin gerçeklerini bir } 
tarafa iterek şöyle bir iddiaya kalksak ve desek 
ki, bugün Hacettepe Üniversitesi gibi standardı 
yüksek bir üniversite dururken yanında Anka
ra Tıp Fakültesinin feci, perişan durumu dikka
te alınmıştır ve bu fakülte bu üniversite, An
kara Üniversitesi kapatılmıştır. Şunu da arz 
edeyim. 

Ankara Üniversitesinin Dil Tarih ve Coğraf
ya Fakültesi Evkaf Apartmanının 2 - 3 katın
da kurulmuştur ve bugün Dil Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi diye inşa edilen Fakülte binası 
500 talebe için inşa edilmiştir, bugün 5 000 ta
lebe okumaktadır. 5 000 talebe geceli, gündüzlü 
olarak ikinci bir gece için 5 000 talebe daha | 

vardır. Bu 5 000 talebeden ingilizce tedrisatı 
konferans salonunda, hoparlörlerle yapılmakta
dır. 

istanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi 
8 000 - 10 000 talebesi vardır. 8 000 - 10 000 
talebeye her sınıfa ortalama 2 000 talebe düş
mektedir ve her 2 000 talebeye mukabil en bü
yük dershane 200 kişiliktir. Talebe başına 2 cm. 
yer düşmektedir. O halde bizim Devlet imkân-
lariyle yetiştirdiğimiz çocuklar istanbul üniver
sitesi âzami talebe kapasitesi, 10 000 öğrenci 
içindir 33 000 talebesi vardır bugün. 33 000 tale
benin % 30 u başarı gösterebilmektedir. Geri 
kalan % 60 - 65 pardon 70 i başarısızdır. Yüzde 
30 için. Bugün 35 sene evvel üniversitesini ku
ran Türkiye bugün 8 üniversiteye sahiptir. Büt
çe için ayrılan para bir küsur milyon liradan, 
birbuçuk milyara çıkmıştır. Türkiye'nin bun
dan fazla yük altına girmesi, yani malî yük al
tına girmesi, vergi mükelleflerimize de büyük 
yükler tahmil etmek demektir. Şu halde Dev
let sektöründeki eğitim standardını ortaya koy
duk. Bunun yanı başında da 40 000 Türk çocu
ğu özel okullarda okumaktadır. 

Şimdi prensip münakaşasında şu noktayı 
vuzuha kavuşturalım; Evvelâ bir prensibi tes
bit etmemiz gerekir. Liselerden her yıl mevcu
du artarak büyüyen kitleleşen çocukların, üni
versitede ve daha doğrusu yüksek tahsil yap
malarını öngörüyor muyuz, görmüyor muyuz? 
Şayet şu prensipte anlaşırsak; «efendim yüksek 
öğrenim şart değildir, Devletin mecbur olduğu 
öğrenim, evvelâ ilk öğrenimdir temel öğrenim
dir ki, bugün unutmayınız ki 5 milyon okul 
çağındaki çocuktan 500 bin çocuk okulsuzdur ve 
bu çocuklar ancak 1972 de tamamen okula ka
vuşacaktır. Biz bu imkânları kısalım, yüksek 
öğrenime verelim, yüksek öğrenimi takviye ede
lim diyebiliyorsak, o zaman başka bir şey yapa
rız. Yok, eğer halk öğrenimi, temel öğrenimi 
önemli görüyorsak o zaman yüksek öğrenime 
devam edelim mi etmiyelim mi. Her lise mezu
nu yüksek tahsil yapsın mı yapmasın mı nok
tasında bir kanaata ulaşmamız şart. Yok, oku
mak gibi masum bir ihtiyaç, ondan sonra 577 
bin Devlet personelinin ancak 96 bini üniversi
te tahsili görmüş bir memlekette, yüksek öğre
nim yapmış insana ihtiyacımız yoktur diyebi
liyorsak, o zaman durduralım. Üniversitelere 
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fazla yüklenmeye hakkımız yoktur; Yüksek 
okullara ve üniversitelere. Onları kapasitemizin 
dışında öğrenim yapınız diye zorlamaya hakkı
mız yoktur. Giren girer giremiyen giremez de
riz. 

Çok değil arkadaşlarım 35 sene evvel. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ bir dakikanızı rica 
edeceğim. Saat 19,00. Grenci alınmış bir karar 
yok. Fakat Cumhuriyet Senatosu çalışmaları 
saat 19,00 da sona erdirilmesi gelenek ve tatbi
kat halini almıştır. Konuşmanıza devam etmek 
isterseniz, Yüksek Heyetten karar alırım, izin 
verirlerse devam edersiniz. Arzu etmezseniz bı
rakırsınız yarınki birleşimde devam ederseniz. 
Hangisini arzu ediyorsanız ona göre.. 

OELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sizin takdi
rinize.. 

BAŞKAN — Hayır sizin ihtiyarınıza. Devam 
etmek istiyorsanız Yüksek Heyetten karar alı
rım, konuşmanız bitinceye kadar devam eder. 
Yok eğer arzu etmiyorsanız yarın devam eder
siniz görüşmeye. Siz nasıl arzu ediyorsunuz. 
(Yarına kalsın sesleri). 

OELÂL ERTUĞ (Devamla) — Yarma kal
sın. 

BAŞKAN — Yarına kalmasını istiyorsunuz. 
Bu hususta alınmış başka bir karar da yoktur. 

16 Ocak 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kaptıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 

KP ••<«••• 
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GÜNDEMI 
20 NC1 BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) (Dağıtma tari
hi : 11 .11 .1968) . 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




