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Üyesi Rifat Öztiirkçine nin, İstanlbul Üni-
vcrsiteısi Rektörü Sıddık Sami Onara dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Rasit Hatipoğlıvnun cevabı (6/85) 333:335 

6. — Cumlhııriyet Senatosu istanbul 
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S. - - Oıım'huriyet Senatosu İzmir üyesi 

()mei- Lütfi Bozcalı'nın, 222 sayılı Ilköğ--
retim ve Kğiıtim Kanununa dair sözlü so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı »Şevket Ra-
sit Hati}K)ğlu'nun cevabı (H/91) 339:341 

!>. — Oumiıuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü DikeçligiPin, Hükümet prog
ramında aydın din adamlarının yetiştirile
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Taibiî Üye. Alımet Yıldız ve 15 arkadaşının, 

2510 sayılı İskân Kanununa ek 105 .sayılı Kanun 
hakkımda gizli oturum yapılmasına. dair önerge
si okundu ve gizli oturumun 2 . 10 . 1962 Salı 
günü yapılması kabul edildi. 

Başkan Kâtip 
Başkamvekiıl i Z onguldak 

SVm. Atalay Tarık Remzi Fi allan 
Kâtip 

Tunceli 
}fehmet Ali Demir 

t-

İkinci oturum 
('Gizlidir) 

(Jçüncü olurum 
Vazife ile yurt dışına giden İmar' ve İskân 

Bakanı Fahrettin Kerim, Gökay'ın dönüşüne ka
dar kendisine .Devlet Bakanı Raif AyibaTİm ve 

•Rahatsız ibulunan Celâl Tevilde Karasapanin 
hasta 'bulunduğu müddetçe kendisine, Ticaret Ba
kanı Muhik Ete'mim vekillik edeceklierine dair 
(Jumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edi
nildi. 

Antalya Üyesi Mehmet İlkuçan'a izim veriline* 
si hakkımdaki Başkanlık tezkeresi okundu ve izin 
kabul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye secimi için 
bu oturumda, yapılan üç. turda da salt çoğunluk 
sağlanaJmadığiındau Bıaşkaııiıkça, seçime gelecek 
Birleşimde devanı olutnamğı bildirildi. 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali IJenıirin #0, 81 
Maras Üyesi Nedim Evliyaı'nım 82, 83 
İstanbul Üyesi Rifal Öztüııkçineîıim 85, Sti 
İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nıu 91 
Kayseri üyesi Hüsnü DikeeMgiİln 92 
Oanakkalo Üyesi Âli Altsoy'un 95 sayılı «özdü 

soruları ilgili Bakani'aırın; 
Adana Üyesi Mehmet Ünıaidıîıım 93 sayılı 

sözlü 'sorusu soru sahibinin ve 
Yozgat Üyesi Neşet Çetinitaş'm 90 jsayılı sözlü 

sorusu ilgili B'akaıılardan birinin bu Birleşimde 
hazır bulunmam alan sebebiyle 'gelecek sora pimi
mi mırakıldı. 

Bolu Üyesi Rahmi Arıkaıı'ıu, partizıanca ha 
roket tiden idare âmiri ve memurlara meveudolup 
olmadığına dair sözlü soruşuma Başbakaın adıma, 
İçişleri Bakanı Salıdır Kurutluoğiu, 

Bolu Üyesi Rahmi Arnikamın, tütün kstilısali-
ne dair sözlü sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öztrak, 

Tabiî Üye Ahmet YıJdızin parti, kongre ve 
topianıtıiliarında vukubulan beyanı ve tahriklere 
dalı- 'Sözlü sorusuna Adalet ©akana: Abdülbak 
Kemal Yörük ve İçişleri Bakamı Sahir Kurutiu
oğiu, 

Antalya Üyesi Mustafa Özerim, çimentoların 
toptancılar tarafından fahiş lüyaıtJıa satıldığına. 
dair sözlü sorırsuna Sanayi Bakamı Fethi (>-
likbaş, 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkciine'nin, yürür-
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lükte olînıyan bir tataratname ile hareket eden 
federasyon hakkında bir takibat açılıp açılmadı
ğına diair sözlü sorusuna Bagbakan adına Devlet 
Bakana Neemi ökten ve, 

Maraş Üyesi Nedim Evkya nın inşa edilmiş 
ulan Yüksek Yargıtay binasıuıa dair sözlü soru
luna Adalet Bakanı Abdüihak Kemal Yörük ce
vap verdiler. 

27 . 9 . 1962 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 

Sırrı Atalay Tarık Remzi Battan 
Kâtip 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

(jaş'ın, tedavi için yurt dışına gönderilen has
taların mâruz kaldıkları müşkülâta ve bu hu
susta alınan tedbirlere dair, sözlü soru önergesi 
Sağhk ve Sosyal Yardımı Bakanlığına gönderil
miştir. (6/101) 

2. —Cumhuriyet Senatosu Üyesi1 Sadi Ko-
caş/ııı, büyük şehirlerin ek kalabalık semtlerin
de yüksek sesle bağırtarak gazete satılmasının 
önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair, sözlü soru önergesi İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/102) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'ün, Müftü Süleyman Özbek'in yetersiz 
olduğu kararı ile emekliye sevk edildiğinin doğ
ru olup olmadığına dair, «özlü soru önergesi Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (!6/103) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Denıir'in, ilk ve orta dereceli okullara 
dair, sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir, (6/104) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden be
ri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka-
aası olduğuna dair, sözlü soru önergesi Bayın
dırlık ve içişleri Bakanlıkların gönderilmiş
tir. (6/105) 

Yazılı sorulur 
1. — Cumlıuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'uı, silâhlı kuvvet mensuplarının kıta görevle
rinin daha eazip bir hale getirilmesi için neler 
düşünüldüğüne dair, yazılı soru önergesi', Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/55) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko
casın, tüberkülozdu olup sağlık muamelesine 
tâbi tutulan erlere dair, yazılı soru Önergesi, 
Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal: Yardım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/56) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
eaş'ın, Tarikat, tekke ve âyinler mevzuunda 
yapılan faaliyetlere ve alınan tedbirlere dair. 
yazık soru önergesi, Adalet ve İçişleri Bakanlıkr 
lartnıa gönderilmiştir. (7/57) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

L. — Birinci Dünya ve İstiklâl, savaşlarına 
iştirak eden Nebi oğlu Ali Sami Eryılmaza va
tani hizmet Tertibinden maaş tahsisine dair 
7 . 9 . 1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 ne i 
•maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/183, C. Senatosu 1/63) (Gündeme) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTlPLEE : Tarık Remsi Baltan (Zonguldak), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

» 

BAŞKAN — 87 nei Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim. J 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — DEMEÇLER 

1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan, Adalet 
başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardım
cıları ile mübaşir, ceza evi müdür, memur ve 
gardiyanlarına tazminat verilmesi hakkındaki 
Kanun, aylarca evvel Yasama meclislerinden çık
tığı halde, gerekli aktarmanın yapılmaması yü
zünden, ilgililerin bu haktan fay d cdanamadıM cı
rını ifade ve. aktarma tasarısının bir an evvel ka
nunlaştırılması hakkında demeci 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, ne hakkında 
söz istiyorsunuz? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bir kanu
nun tatbik edilmesinin gecikmesinin mahzuru 
üzerinde duracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım; mahkeme başkâtip, zabıt kâtibi ve 
icra memurlarının tazminatı mevzuunda Yüksek 
Senatoya gelen kanun ittifakla Yüksek Senato
dan çıkmıştı. Aradan aylar seçtiği halde, kendi-

5. — SE 

1. —• Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna se
çilecek iki asıl üyelik için seçim yapılacaktır. 
Tasnif heyetini seçiyoruz. 

Kâzım Orbay... Burada, 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu .'içi
yorum. 

ti I lerine tazminat verilmesi kanunlaşan bu kimse-
a- ler, maalesef, hâlâ bu paralanın alanıamaktadır-
'c lar. Büyük bir sıkıntı içinde kıvranıp durmakta
ki I dırlar. Bütün -mesele bir aktarma muamelesinin 
k- yapılmasından ibaret kalıyor. Ama bugüne ka
fi- dar bu aktarma mevzuu, Karına Komisyonda mı 
a- I kalmıştır, yoksa oraya kadar da mı intikal etme-
a- mis, bilmiyoruz, yüksek huzurlarınıza gelme

miştir. 
Bu arkadaşların ıstıraplarını bir an evvel 

dindirmek ve ümitlerini gerçekleştirmek için bu 
kanunun çok acele bir şekilde Yüksek Senato hu-

" I zumna getirilmesi hususunda Başkanlığın yakın 
alâkasını istirham ediyorum. Saygılarımla. CA1-

ll" kışlar) 
I BAŞKAN — Şayet tasarı Cumhuriyet Sena

tosu komisyonlarında ise, ancak Riyasetin, yani 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının bu komis

in yonlar üzerinde murakabe vazifesi vardır. Bu-
ve nıın dışında Millet Meclisinde ise veya icraya 
ek taallûk ediyorsa Cumhuriyet Senatosu Başkanlı-
,o- ğımn yapacağı hiçbir şey yoktur. 
îi- I ftmideme devam ediyoruz. 

SEÇİMLER 

ni I Necip üanişoğlu (lîize).... Yok. 
Muallâ Akarca (Muğla)... Burada. 
Turhan Kapanlı (Sakarya).... Burada. 

ir. ı \ J . 
Seçime nereden bağlıyacağımıza dair kur'a çe

keceğiz. 
(Kur'a çekildi. > 

VE SÖYLEVLER 

324 



C. Senatosu B : 87 27 . 9 . 1962 O : 1 
BAŞKAN — Ahmet Çekemoğlıı'ndan başla

nacaktır. 
İki asil üye iein secini yapacağız. Kâğıtlar da

ğıtılsın. 
Tasnif devam ederken sözlü soruları görüşe

ceğimizden üyelerin yerlerini ve yeter sayıyı mu
hafaza etmelerini istirham edivoruz. 

(Ahmet Çekemoğlıı'ndan başlanarak adlar 
okunmak suretiyle oyların toplanmasına baş
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?... 
Yok. Oylama iş] emi bitmiştir. Tasnif heyeti lüt
fen yerini alsın. Sözlü sorularla gündemimize de
vam ediyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
,1 __ SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi j gösterdiği isabetle mütenasJbolarak lıer yıl yük-
Mehmet Ali Demir'in, korunmaya muhtaç çocuk
ların yurt ve tahsisatlarına dair Millî Eğitim ve 
Sağlık re. Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (ti/$0) 

BAŞKAN ----- Saym Mehmet Ali Demir bura
dalar mı?... Yoklar. Bulunmadıklarına göre bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli iyesi 
Mehmet Ali. Demir'in, 1950 - 19ti2 yılları arasın
da öğretmenlikten ayrılanlara ve öğretmenlik 
meslekinin cazip hale getirilmesi için neler düşü
nüldüğüne dair Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (ti/81) 

BAŞKAN — Bu soru da Sayın Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali .Demire aittir. Kendileri olmadıkla
rından, bir defaya, mahsus olmak üzere bu soru 
da gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. —- Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne
dim Evliyanın, geçen yıl üniversite ve yüksek 
okullara devam imkânı bulamıyanlarla bu yıl 
liselerden, mezun olacak öğrencilerin üniversite
lere devam iein ne gibi tedbirler alındığına dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Ra-
şit Ilatipoğlu'nun cevabı (ti/82) 

BAŞKAN — Sayın Uvliya burada. Millî Eği
tim Bakanı da burada. Soruyu okuyoruz : 

Y\\ksek Başkanl ığa 
Memleketimizin kültürel, içtimai ve iktisadı 

bakımlardan kalkınma, terakki ve tealisinin 
Millî Eğitim işlerine ve bu meyanda orta ve 
yüks'ek tahsile verilecek imkân ve önemle mu
kayyet bulunduğu malûm ve izahtan varestedir. 

ilk tedrisattan sonra orta öğretime verilen 
ehemmivel. ve halkımızın İni hususa ti takdirde 

sek tahsil yapmak üzere vâki miiracaatleriıı biraz 
daha arttığı ve nitekim evvelki sene ve geçen 
yıl üniversitelere ve yüksek okullara kaydedil
mek iein memleketin dört bucağından koşup ve 
•kopup gelen gençlerin üniversitelerimizle yüksek 
okulların kapılarında ve bahçelerinde geceledik
leri ve nihayet imkânların darlığı yüzünden 
onbinden fazla gencin kayıt ve binnetice tahsil 
imkânını elde edem iverek bütün ümitlerini bu 
devreye bağladıkları cümlenin ve bu meyanda 
Millî Eğitim Bakanlığının <!a malûmudur. 

1. (ieçen yıldan müdevver gençlerle bu se
ne liselerden mezun olan ve olacak bulunan üni
versite ve yüksek okul namzetleri miktarının 
hayli 'kabarık bir yekûna baliğ olacağı da naza
ra alınarak yüksek tahsil yapmak iştiyakı içinde 
bulunan gençlerimizin bu samimî ve ulvi arzu
larını yerine getirmek ve okutma vazifesini 
yapmak üzere Hükümetin ve üniversitelerin ne 
gibi tedbirler aldığının, 

2. (ieçen yıl üniversite ve yüksek okullara 
devam imkânını bulamıyanlarla, bu sene lise
lerden mezun olacak üniversite ve .yüksek okul
lara kayıt talebinde bulunacak öğrenci miktarı
nın tahminî sayısı ile, 

.'}. ' Halen üniversite ve yüksek okullara ka
yıt ve devamları mümkün olabilecek genç mik
tarının ne olduğunun, 

4. Kayıtları kabil olanı ıyacak namzetler 
olursa bunların okuma arzularının ne şekilde 
karşılanıp tatmin edilebileceklerinin, 

5. Yüksek tahsil gençliğinin ihtiyacım kar
şılamaktan uzak ve lıer gün artan bir şiddetle 
kendisini hissettirerek müzmin ve mustarip bir 
durum arz eden yurt meselesi hakkında alman 
tedbir ve verilen yeni imkânların neler olduğu
nun Millî Eğitim Bakanı t rafından sözlü olarak 
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d. Senatosu B : 87 
cevaplandın hm asına delâlet buyıımlmasım arz I 
ve teklif ederim. I 

23 . 7 . 1062 

G. »Senatosu Maraş Üyesi I 
Nedim Evliya 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

ÜATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Muhte
rem arkadaştan m, Nedim Evliya arkadaşımı-
zın sözlü sonısunu cevaplandırmak üzere hıızıı- I 
m miza çıkmış bulunuyorum. I 

Sorunun başlıca iki safhası vardır. Birisi, 
liselerden geçen sene mezun olanların sayısı ve I 
bunların ne kadarının üniversiteye girdiği, üni- I 
versiteye giremiyenler hakkında ne gibi tedbir- I 
ler alındığı konuları üzerinde olan düşüncelerdir. I 

Geçen sene bizim liselerimizden 7 275 erkek, l 
2 S44 kız olmak üzere 10 .1.19 öğrenci mezun ol- I 
muştur. 1961 - 1962 ders yılında yani bu sone I 
ile 8 240 erkek, 3 5.14 kız olmak üezere yekûn. I 
ceman 11 774 kişi tutmaktadır. Üniversiteye 
girmek talebinde bulunacak lise mezunu yekû- I 
im da bunlardan ibarettir. Buna, geçen sene 
üniversiteye giremiyenlerin de katılacakları tah- I 
inin edilirse, bizim tahminimize göre aşağı yu- I 
karı üniversiteye girmeyi talebedeeeklerin mik
tarı 15 bini bulacaktır. Fakat geçmiş yıllarda I 
türlü sebeplerle üniversiteye girememiş olan bir
çok kişiler, üniversiteye müracaat etmektedir
ler. Bizim şimdiye kadar yaptığımız tetkikler i 
ve başvurduğumuz tedbirler neticesinde 1962 - J 
1963 ders yılı boyunca muhtelif üniversitelere 
alabileceğimiz öğrencilerin sayıları aşağıda fes- I 
bit edilmiştir, arz ediyorum. 

Ankara Üniversitesine 3 615, Ankara Ör- I 
ta - Doğu Teknik Üniversitesine 400, Atatürk 
Üniversitesine 175, Ege Üniversitesine 355, 
İstanbul Üniversitesine 3 975, İstanbul Teknik 
Üniversitesine 483 kişi olmak üzere bizim bütün 
altı üniversiteye alabileceğimiz öğrenci sayısı 
9 003 kişi tutmaktadır. Bunlara ilâveten yük
sek tahsil -kısımlarından Maçka Teknik Okulu
na 275 ve Yıldız Teknik Okuluna 100 kişi ol
mak üzere 375 kişi, Eğitim enstitülerine 637, 
İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine 600 kişi 
olmak üzere bu yıl 10 615 gencimiz yüksek öğ- i 
renime alınabilecektir. 

Yabancı memleketlere de tahminen 300 kişi 
Devlet bursu ile, 600 kişi de hususi sektör ta- I 
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rafından, döviz imtihanını kazananlar, gön 
derilecektir. Bunlarla birlikte yüksek Öğrenime 
alınacak gençlerin adedi 11 bini geçmektedir. 

Ben .son olarak üniversitelerden aldığım kon
tenjanlardan sonra 6 üniversite rektörümüzü 
dave't ettim. Memleketimiz biraz kriz devresi 
olan bu intikal devrinde üniversitelerimizin, li
selerden cı'kan çocuklarımızı mümkün olduğu 
kadar büyük ölçüde alabilmeleri için kendileri
ne bu hususlarda muhtelif tedbirler tavsiye et
tim. 

Bunlardan 'birincisi : Başka memleketlerde 
olduğu 'gibi• üniversitelerimize, lise mezunu olan 
gençlerimizin hepsinin kayıt edilme şekli. 

İkincisi : Üniversitelerimizin gece dersleri 
vermek suretiyle yâni ikili tedrisat yapmaları 
şekli. 

Üçüncüsü : Bugünkü mevcut bulunan, kon 
tenjanları, biraz daha. tedbirli davranarak artır
maktır. Ben 'bir ^'Cxn sabahtan aş kam a kadar al
tı rektörle 'birlikte mevzuu enine l>oyuna ince
ledik. Mevcut üniversitelerimizin bir çoğunun 
hâlâ kuruluş halinde bulunması, me'kân itiba
riyle yetersizliği, ala't ve cihazlarının kifayet
siz bulunması keyfiyeti göz önünde tutularak 
bunların kapılarını açıp da hütön lise mezun 
lanın kaydetmeye durumlarının müsaidolma 
dığı anlaşılmıştır. Bendeniz de bu hususa biz
zat şahidolmuş bulunuyorum. Bugünkü durum
da İstanbul üniversitesi; bizim sınıflarımız, la-
boratuvaıiarımız ve enstitülerimiz ibu tarzda 
tedrisat yapmaya, müsaidolmaidığından gece ted
risatı da yapılması imkân dâlhilinde değildir. 
dediler ve prensip itibariyle gece tedrisatı ile 
iyi bir yetiştirme yapıl amıyac ağı esansı üzerinde 
durarak bu usulün tatbik edilmemesi için ısrar 
ettiler. 

'Buna mukabil, Ege, Orta- - Doğu ve Atatiiıjk 
üniversitesi ile Ankara Üniversitesinin bâzı 
fakülteleri bunun tecrübe edilmeye değer bir 
hal çaresi 'olduğunu kabul ettiler. Bu sene bâzı 
fakültelerimizde bunu tatibi'k edeceğiz. Fakat, 
Yükse'k Senatoya hemen şunu arz ediyim ki, "he
nüz üniveiTSİteleriınizde, laboratuvarlanmızda 
gençlerimizin zâti çalılşmalannı mümkün kıla
cak mekân ve imkânın 'bulunmaması sebefoiyle 
verimli bir çalışma yapamıyacağımızı arz ede
rim. Ama zaten kanunen üniversite gibi mües
seselerden iyi istifade edilebilmesi için bâzı tec-
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ler yavaş yavaş bu tarafa yöneltilerek müm
kün olduğu kadar süratle prodüktif şekilde, 
mesleklerinde hayata atılacak şekilde genç
lerimizi yetitşirmek yolundayız. Bu, intikal 
devresi eski yıllaardan beri gelmekte olan ih
mallerin neticesi olarak üniversiteye gireme
miş bulunan lise mezunlarımızın hepsinin üni
versiteye alınmasına imkân bulunmıyacaktır. 
Şunu da önemli olarak belirtmek isterim ki 
imtihanı kazanamamış olanların üniversiteye 
kaydedilmeleri pek ümitli görünmüyor. Kapa
nabilenlerin hepsi, bilhassa bu sene bitirmiş 
olanlar, arz ettiğim rakamlara nazaran hepsi 
de üniversiteye alınmış olacaklardır. Bir iki 
yıl sonra yüksek okulların ve meslek okulla
rının tesisi ve alacağımız diğer tedbirlerle bu 
nevi sıkıntıların bertaraf edilmiş olacağına ben 
şahsan kaani bulunuyorum. Ve bu sıkıntı bir 
iki yıl daha devam edecektir. Bu maruzatımla 
arkadaşımın sorularını cevaplandırdığımı ümi-
dediyorum. Hürmetlerimle. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) - - Yurtlar me
selesine temas buyurmadılar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BAŞ İT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Biliyorsunuz talebe
lere yurtlar açılması için bir hususi teşekkül 
meydana getirilmiştir. Fakat, bunun serma
yesi beklediğimiz nisbete ulaşmadığı için, yurt
lar tesis edilemiyor. Plânları hazırlanmıştır, ta
lebe yurtlarının, büyük siteler halinde ku
rulmasına başlanacaktır. Bugün için bâzı üni
versitelerin yurtlarının durumuna, iyi idare 
edilmediğine dair bâzı şikâyetler bendenize 
kadar gelmiştir. Bu şikâyetler müfettişlerimiz 
tarafından tetkik edilmektedir. Bununla uğ
raşanlar tarafından mümkün olan pratik ted
birlerle karşılanacaktır. Kurulmuş olan yurt
ların çalışması, sermayesinin birikmesi, bu
nunla yeni tesisler meydana getirmek sure
tiyle bunlar karşılanacaktır. 

Bu izahatım ile, zannediyorum, suallerini ce
vaplandırmış bulunuyorum. 
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rütbeleri yapmak niyetindeyiz. Kontenjanları 
artırmak mevzuunda da altı üniversite rektörü, 
muvafakat cevafoı verdikleri için huzurunuzda 
arz ettiğim rakamlar, benim evvelce almış ol
duğum ra'kamlardan bir miktar, 1 000 - 1 500 
kadar artacaktır. (Bu suretle öyle zannediyo
rum 'ki, 1962 - 1963 ders yılında biz yüksek öğ
retime 12 - 1(3 bin arasında 'genç alabileceğiz. 

Bundan ayrı olarak üniversiteye giremiyen 
veyahut yüksek tahsil yapamıyan gençler için 
düşündüğümüz hususlar, orta öğretimde görev 
almış arkadaşlarımın malûmlarıdır. Bizim orta 
öğretimde, öğretmene olan ihtiyacımız çok (hâd 
bir safihaya girmiş 'bulunmaktadır. Bugün bir
çok, açıkça yüksek huzurunuzda, ifade etmek 
îsterim ki, ortaokul ve liselerimizin öğretmen 
yokluğu çok sıkıntılı durumdadır. Bu, eski •yıl
ların bir ihmali neticesidir. Çürikü evvelce bir 
plân dâhilinde öğretmen okullarının ihtiyaçları 
tesbit edilmiş olsaydı bugünkü duramla karşı 
karşıya gelinmezdi. Biz bu husus üzerinde dur
duk; ve orta öğretimin öğretmen ihtiyacım kar
şılamak için liseden çıkmış olan gençlerimiz için 
fi - 8 aylık kurslar açmak suretiyle orta öğre
tim içdn öğretmen yetiştirmek niyetindeyiz. 
Bunun için bir komisyon vekâlette çalışmakta
dır. 

Bu vesileden istifade ederek şu hususu da 
belirtmeyi çok faydalı buluyorum. Millî Eğitim 
Bakanlığının bütün öğretim ve eğitim politi
kası büyük ölçüde meslekî yetiştirmeye doğru 
temayül etmektedir. Bilhassa yüksek meslek 
okullarının açdması Millî Bğitim Bakanlığının 
ve Devlet Plânlamanın başlıea prensipleri ara
sına girmiştir. 

Bildiğiniz üzere İstanbul'da Yıldız'da bir 
Teknik Okulumuz ıvardır. Üniversiteye bağlı ol
mak üzere 'bir teknik okul daha açıyoruz. Zon
guldak'ta da bir teknik okul açılmasını müm
kün kılacak bir kanun yakında huzurunuza ge
lecektir. Zonguldak'ta ve Elâzığ'da birer tek
nik okul ve İzmir'de de dördüncü bir teknik 
okulun açılması, hemen hemen bugünlerde ic
ra edilmek üzeredir. Bunun yanında yüksek 
ticaret okulları yani ticarî ve İktisadi İlimler 
akademilerinin miktarı çoğaltılacaktır. Bü
tün teknik ve meslekî öğretime aidolan müesse
selerin de miktarları artacaktır. Üniversite 
tahsili yapmak için liseden mezun olan gene-

BAŞKAN — Sayın Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Baş

kan, Sayın senatörler; lise ve muadili okullar
dan mezun olup da üniversite Ve yüksek okul
lara devam etmek istiyen gençlerimize, daha 
geniş mikyasta imkânların verilmesi ufukların 
açılması ve bununla ilgili olarak yüksek öğ-
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retim yurtlarının tevsii hakkındaki sözlü so
rumuza cevap lütfeden Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Porfesür Dr. Şevket Basit Hatipoğlu 
Beyefendiye huzurunuzda ar'zı teşekkül' ederim. 

Şimdi müsaade buyu ruhirsa mevzumuza gir
meden evvel Anayasanın Parlâmentoya tah
mil eylediği murakabe vazifesinin ifası zım-
mında, hakanlıklardan ve Devlet dairelerin
den sorulan hususata cevap verilmesi lüzu
muna bir kere daha işaret etmek istiyorum. 
Zira Parlâmento üyeleri sorulariyle ilgili hu
susata resmî bir cevap almadıkça murakabe va
zifesini ifa etmelerine, takdir buyurursunuz, 
imkân ve ihtimal olamaz. Ve ciddî bir tahlil 
de yapılamaz. Eilhakikt, Millî Eğitim. Bakan
lığı ilgililerinden her hangi bir malûmat rica
sında bulunup da ret cevabı almış değilim. 
Esasen Sayın Millî Eğitim Bakanımızın da 
nasıl bir zihniyet ve kanaat taşıdığını <la bil
miyoruz. Hakikaten maarif sever bir arkada
şınız olarak, bu camiayı zan, altında bulun
duracak bir konuşma yapmak kadirşinaslık 
olur. Ancak, birkaç celse evvel hatır bu
yuracaksınız, Sayın Maliye Bakanımız «soru
larla ilgili olan cevabın ancak bu kürsüden 
verilebileceğini, hiçbir Parlâmento azasının 
Devlet devairlnden hiçbir şey soramıyaca-
ğıııı Hükümet adına beyan ettiler. Mesele ar
tık şahsilikten çıkmış bir Hükümet. - Parlâ
mento meselesi haline gelmiştir. Bunun bir 
neticeye bağlanması zaruridir. Aynı zamanda 
bu bir Anayasa meselesidir. 

Bendeniz feragat ve fedakârlık göstererek 
Devlet dairelerinin 'kapılarına daha on defa 
gidebilirim. Pakat Türk milletini temsil eden 
Parlâmentonun, naçiz bir üyesi olarak, bu ça
tı altında vazife gören kimselerin şeref ve hay
siyetlerinin korunmasını, Devlet dairelerinin 
kapılarından geri çevrilmem esini temin ile 
mükellefim. Aksi halde bir sual sorusu ile mu
rakabe vazifelerimizi yapmış .sayılanlayız. Bu 
itibarla tekrar Riyaset Divanından bu mese
lenin halli fasledilmesin! istirham ediyorum. 
Bu mutlaka halledilmielidir. Mamafih, arkadaş
larım ; değil bakanların muhalefetime, kanu
nun âmir hükümlerine rağmen, bâzı memur
larla hususiyet yaparak Devlet dairelerinden 
hakiki sırların dahi alınabilmesi imkânının 
olduğunu kabul etmıeh lâzım gelir. Ama bu 
benim parlâmento terbiyeme, memuriyet ah-
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lâkıma yakıştıramadığım bir husustur. Bu
nun için de hu yollara iltifat etmedim. İBu-
rada çimdi Sayın Millî Eğitim Vekilinin ver
diği rakamların aksini ispat edecek rakam
larla mücehhez olarak gelemedim. Beni mazur 
görün. Bâzı rakamlar elimde var. Daha 'ev
vel ilgililerden elde ettiğim, bâzı rakamlar elim
de mevcut. Benim mâruzâtım buna istinadede-
cektir. »Şimdi, müsaade buyurursanız asi'î 
mevzuumuza giriyorum. Yüce Heyetinizin, ve 
bu meyanda, Hükümet ve Millî Eğitim Baka
nımızın da kabul buyurucatkları veçhile bir 
milleti refah, huzur ve saadet içinde yaşatmak, 
inkılâplar yapmak, bunları yerleştirmek, mu
asır milletlerin seviyesine çıkabilmek her şey
den evvel sağlam bir ahlâk temeline dayanan 
fikir ve ideolojilerin en mükemmelini tefrik 
edebilecek millî 'kültüre, tahsil ve terbiyeye 
sah.ibolm.ay a bağlıdır. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet tarihimizde her yıl 
biraz daha önem verilen nııillî eğitim işleri son 
devirlerde bir bayii hızlanmış köylüsü, şehir
lisi topyeküu Tünle Milleti okumanın mânâ
sımı idrak etmiş, onun zevkine varmış, orta 
öğretimden sonra, Hükümetler yüksek tah
sil talebini de karşılıyamıyacak bir duruma düş
müşlerdir. Bunu milletim adına 'minnet ve 
şükranla kayıt ve ifade etmek isterim. Artık, 
gençler ve onların velileri ve bütün millet or
ta tahsil ile yetinmiyor, mutlaka yüksek 
tahsil yapmak bir gaye haline gelmiştir. Bu 
bakımdan heyetiniz, biz parlâmento üyeleri 
imkânlarımız nisbetinde bu ulvi isteği geniş 
şekille karşılamak için tedbirler almak mıec-
buriyetin deyiz. Hükümetle birlikte! 

İşte İm sebepledir ki, biraz evvel huzuru
nuzda okunan sorum dört ay evvelki tarihî 
taşıyor. Muhterem Hükümetten bu beyana
tın ışığı -altında tedbir almasını istemek dört 
ay evveline atitir. Maarif dâvamızın içinde 
bulunduğu sıkıntının farkındayız. Ne yazık 
ki, -üniversite 'kayıtları dün kapanmış bulun
maktadır. Bundan sonraki mâruzâtımız yeni 
yıllara ışık tutabilecek, bugün için amelî bir 
faydası olmıyacaktır. 

Benim elimdeki kayıtlara göre, yani resmî 
Devlet istatistiklerine göre 1959 yılında lise
lerimizden 11 bin, diğer muadil okullardan, 
yani ziraat ve ticaret liselerinden, enstitüler
den, konserv atu vardan ve saireden mezun 
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olan talebelerin yekûnu 14 bin, ceman ye
kûn hepsi 25 bin ediyor. Bun la rdan 15 200 ta
nesi yüksek öğret ime devam imkânını bulmuş 
bakiyeler i bundan nasibini a lamamışt ı r . 1960 
yıl ında 12 500 lise ve 14 500 muadil mekteplerden 
taldbe mezun olmuş, yekûnu 27 000 oluyor, bun-
la tdan 19 bini yüksek öğretim imkânını bulmuş 
'bakiye 8 bini bu imkâna mazhar olamam ıstı r. 
1901 de 25 000 lise ve muadili okul mezununun 
10 000 tanesi yüksek öğretim imkânını bulmuş. 

,bakıye'sini mahrumlar meyanında mütalâa etmek 
gerekmiştir. 

Bu ,sene Sayın Bakanımız bu yekûnu sadece 
11 bin olarak gösterdiler. Belki, henüz kati ra
kamlar alınmadı, çünkü, lise imtihanları henüz 
bitmiştir . Kesmî istatistiklere »üre 1902 de .son 
sınıfta .bulunan talebe ->3 bin gend i r . Lise ve mu
adili okullarda son sınıfa müdavim olanlar... 
Bunlar ın .yüzde yirmi - yirmiiheşini fre ola rai; 
kabul edelim, lise ve muadili okullar yirınialtı 
bin mezun verecektir. Bunlar ın her halde Ki- 17 
bini yüksek okula devam etmek üzere kayıt tale
bimde bulunacaklardır . 1959 - JÎKİ0 - 19G1 yılla
rından müdevver, yüksek tahsile devam eiıııek 
imkânını ıbulamıyanları da ilâıve edersen 27 bin 
Sene eder. Bunla r ın üçle biri veya üçle ikisinin 
yüksek Okullara devam oıınek imkânını bulama
dıklarını arzu göstermiyeeeklerini kabul edersek 
geçmiş yıl lardan vasati 15 bin gene vardır. Bu 
sene de 15 ,bin olursa, yekûn 30 bin ediyor. Aş
ınır! o() bin kişilik bir kayıt talebi ile karşılaşıla
caktır. Bu talebi, nasıl karşılıyacaği-z:.. Hükümet. 
nasıl bir tedbir alacak diye ıburada diğer bâzı 
parlâmento arkadaşlarımın da fikirlerinden isti
fade •ederek bu soru önergesini vermiştik. 

Arkadaşlar ım, bir gariibe karşısındayız. Bil
hassa dikkatinize arz e!inek istiyorum. Liseler
den gençler pekiyi dereceyle mezun oldukları 
halde yüksek okula kaydedilirken imtihanda mu
vaffak olamıyorlar. Bunun sebepleri üzerinde 
ciddiyetle durmak ieaıbeder. Niçin ;? sim evvel 
Devlet imtihanlarında, p..kâlâ. iyi, pekiyi alan bir 
'taldbe üniversiteye giriş imtihanlarında muvaf
fak olamamaktadır? Bundan acaba lise öğretmen
leri mi sorumludur, yoksa, üniversite giriş imti
hanlar ında gençlere çok ağır sualler mi sorulu
yor. B u n u n üzerinde durmaya mecburuz, arka
daşlar. Aradan uzun bir zaman .geçmiyor, niha
yet 15 - 20 gün içinde bir taldbe iki imtihan geçi-
rivor. Bir inden 10, öbüründen sıfır alıvor. müna

sebet yok, ikisi arasında... Bendenizin naçizane 
kanaatim, buna üniversitelere giriş imtihanları
nın zorluğu selbeptir. Hükümet kendi üzerlerin
den yükü atmak için, hocalar vasıtasiyle talebe
lerin fakatları üstünde sualler sorduruyor ve bu
nun için de ıgençler imtihanlarda müspet bir ne
tice alamıyorlar. Aynı zamanda takdir hakkı za
yıf olan asistanlar lise mezunu çocuklara not ve
riyorlar. Bundan hocalarımızı tenzih ederim, bu
rada hataya düşülüyor, bu suretle tezat ve tena
kuzları izah etmeye imkân yoktur. 

Burada çok muhte rem .Profesör Şevket Basi t 
i l a t i p o ğ l u ' n u kas te tmiyorum, kendi ler inden 
özür di l iyerek söyliyeyim, şahıslarına, ka t iyen 
bir tar iz im yok tu r . Geçmiş vakıalar ı , imkân
larını. k udu retim ni.sbeiinde dile get i r iyorum. 
.Maruzatım, gençler arasında türlü tefsirlere 
yol uçan hâdiselerin k ısa ıbr i ifaücsi mahiye
tindedir. Yoksa, gençler ve veliler a ras ında ne
ler, neler söylendiğini bura.da açık açık söyle
mek hatal ı olur. Onun için biz, geçen yılın acı 
tecrübeler ini t ek ra r görmek bahtsızl ığına uğra
m a k endişesi ile 'bu sözlü soruyu verdik. I la t ı r -
lıyacalksınız; geçen sene 12 bin, 15 bin ta lebe 
yüksek okul lar ın kapı la r ında gecelediler, yürü
yüşler yapt ı la r , mütemadiyen tazyik yapt ı la r . 
Bu üa l in bu sene t ek ra r e'dikııesini arzu etim om. 
Bu doğru değildir. Sadece bu samimî arzu ve 
hissiyatın, Pa r l âmen to üyelerine, Devlet adam
lar ına ve H ü k ü m e t e duyurmak içindir, bu 'kâ
ridir. Çünkü, m a h d u t olan imkânlarımızı da 
takdir e tmek lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Evl iya 1 dakikanız var 
sözlerinizi ona göre ayarlayınız. 

NEDİM E V L İ Y A (Maraş) — Efendim, 5 da
kikal ık daha vak t im var. 

BAŞKAN _ Hayı r efendim, 15,:.M de başla
dınız, ona göre cümlenizi tamamlayınız . 

N E D İ M E V L İ Y A (Maraş) - - Müsaade bu
yurursan ız Y u r t l a r mevzuuna da i< mas edeyim, 
Yüksek dkııl lara ve Üniversi telere devam et
m e k t e olan gençlerin yekûnu, 90 ıbindir arka
daşlarım. Bu rakam Türk iye 'dek i resmî istatis
tiklere müsteniden arz edilmiştir. Bu 90 bin genç
ten ancak ve ancak 18 bin genç. y u r t l a r d a vilâ
yet ler hususi 've resmî yu r t l a r ı nda ikamet et
mektedir . 20 ıbin genç de aileleri nezdinde. Ba
kiye 50 bin del ikanl ı han 'köşelerinde, pansiyon
larda, otellerde 'kalmakta ve her an bu 50 bin 
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.kişi türlü tehlikelerle karşı Ikarşıya bulunımak-
1 aldırlar. 

işit e, Üniversite talebelerimizin acıklı dum
ura budur, arkadaşlar. 50 bin genç büyük bir 
tehlike ile karşı karşıya bulunuyor. Biliyorsu
nuz memleketimizin 4 bucağında kızıl propagan
da hususunda çok büyük gayretler sari' ediliyor. 
Amele ve halk sınıfları arasına nifak sokmaya 
(^alışan 'komünist uşaklarının elbetteki gençle
rimizi aldatmak için de, boş durmadıklarını tah
inin ederek arz ediyorum. Senede bir milyar 
Türk lirası üzerinde para sari! ediyorlar. Maddi 
fedakârlık yapıyorlar bu uşaklar dersem şaş
mamak lâzımıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şükranla kaydede
yim ki ; Atatürk 'ün milleti ve inkılâpları ema
net ettiği Türk gençliği maddi değere kıymet 
vermiyor, açlığı ve setfaleti (kabul ediyor, asilâ 
para ile oyuncak haline gelmiyor ve !bıı tuzağa 
düşmüyor; bunu minnetle arz etmek isterini. 

Binaenaleyh Hükümete bu IhiLsıısta ibüyüik va
zife düşmektedir. Gençlerimizi bu tehlikeden., 
kızıl teJhlikeden korumaya 'mecburuz. 

Arkadaşlarımı, büyük ekseriyet bu. tesire ka
pı (massa hile içlerinden beş on tanesinin kapıl-
niflsı bile bizleri dilhun eder. 

BAŞKAN —- Sayın Evliya vaktiniz tamam
dır, cümlenizi tamamlayınız. 

NEDİM FArLlYA (Devamla) Yüksek öğ
retim kredi ve yurtlar kurumu meselesine gelince: 
Kuramım altı yüz milyon lira sermayesi olacak, 
dört vüz milyon lirası on senede Hükümet tara-

t' *' 

tından karşılanmak üzere her sene bütçesine; 40 
milyon konacak ve bakiyesi a t yarışlarından, 
Spor - Totodan bağışlardan temin edilecek idi. 
Fakat, bu sene Hükümetimiz, maalesef bütçeye, 
40 milyon yerine, (20) milyon lira koydu. 

BASIK AN —- Sayın 'Evliya, vaktiniz doldu. 
NEDİM EVLİYA (Devamla) Efendim, 

müsaade ederseniz çok mühim bir nokta.. 
BAŞKAN - Etendim, şimdi Vekil konuşa

cak, ondan sonra tekrar konuşabilirsiniz. 'Buyu
run sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ŞEVKET KAıŞlT 
HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) - - Muhte
rem Senatör arkadaşımın, memleket gençliği 
hakkındaki temennileri, konuşurken aksettirdiği 
duygu benim için çok sempatiktir. Ama, ileri 
sürdüğü ar güm antlarda beraber değilim. Be-
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nim, yüksek Senatoya, arz ettiğim rakamlar ek-
zakt rakamlardır. Bütün liselerimizden aldı
ğım, bu Eylül dönemi sonunda topladığımız ra
kamlardır. Bunu kendilerine tekrar ediyoruım. 
Bu yıl bizim 'liselerimizden 11 77! genç mezun 
olmuştur. Bunlar üniversiteye girme hakkına, 
imtihanlara girme hakkına maliktirler. Zanne
diyorum ki. arkadaşımız, meslek liselerinden 
mezun olanları da buna, kattılar. Ticaret lise
lerimizden, ziraat liselerimizden mezun olanlar 
kendi meslek okullarının yüksek kısımlarına 
girebilirler. Bu .meslek okullarından mezun 
olanlar üniversite imtihanlarına, girme hakkına 
malik değildirler. 

Binaenaleyh, prensipleri, aidiyeti bakımından 
kanunun kasdettiği hüviyetler ölçüsünde iyice 
önümüze koyduğumuz zaman iş bu kadar vahîm 
değildir. 

Şimdi, ikinci bir noktaya geliyorum arkadaş
lar, geçen sene hakları vardı, üniversite^yc gire 
nıiyenler hep birlikte üniversite kapılarına hü
cum ettiler. Ama lütfetsinler, ben kendilerine şu 
haberi vereyim : 4 bin yedek subayı ilkokul öğ
retmenliği için aldık, bu rakamları da buraya 
ilâve etmemek lâzımgelir. Bu 4 bin kişi, kadro 
muza gelmiştir ve önümüzdeki yıllarda bu genç 
terden bir kısmını meslek adamı yaparak yetiş
tirmek, kıymetlendirmek niyetindeyiz. Ben mem
leket gençlerinin yüksek tahsil görmelerini çok 
arzularım. Ama, bir Maarif Vekili olarak, mesul 
bir adam sıl'atiyle Yüksek Senato karşısında, bir 
gün Türkiye'de akademik tahsil enflâsyonun 
müsebbibi olmak da istemem. (Alkışlar, bravo. 
sesleri) Türk Milletinin bugünkü teknik seviyesi. 
ekonomik potansiyeli, istikbale ait dinamizmi 
maarif politikasında gayet ölçülü ve dikkatli ol 
mamızı icabettirir. Bizdeki heves, herkesin cebin 
de üniversite diploması olsun hevesi değildir ve 
Türk Milletinin gelişmesi için eh; biricik yol bu 
değildir. Bir gün bu memlekette bir teknik okul 
mezunu mühendisin, bir üniversite mezunundan 
daha, yüksek hizmet ettiğini göreceksiniz. Biz 
çocuklarımızın mümkün olduğu kadar çabuk ha
yata atılmalarını sağlamaya ve onları verimli 
hale getirmeye mecburuz. Bunu boş geçen vakit 
leri doldurmak için yapmaya mecburuz. Maarif 
Vekâletinin düşüncesi budur. Bununla hiçbir za
man kabiliyetli çocuklarımızı ve bizim ilim saha 
mızda verimler getirecek olan istidatlı memleket 
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evlâtlarına baraj yapmak niyetinde değiliz. Alm-
teri ile imtihanlarını verecekler, üniversiteye gi
recekler ve üniversite tahsili, ciddî, gerçek bir 
çalışmanın, lâyık bir istidadın tahsili olacaktır. 
Biz, eğer, bu seleksiyonu yapamazsak, bu memle
kette ilmi yerleştiremeyiz. Buna, ben şahsan kaa-
niim. 

Şimdi, ben, muhterem arkadaşıma biraz nâz 
ederek rica edeceğim, imtihanda sorulan soru
ları bizzat, şahsan tetkik etsinler. Hiçbir yerde 
hazırlanan suallerde, «Bir baraj yapalım, genç
liği üniversiteye girmekten alıkoyalım» düşüncesi 
hâkim olmamıştır. Rica edeceğim, böyle bir dü
şünceyi bir tarafa bıraksınlar. Bütün sorulan su
alleri, eskiden sorulanlar da dâhil olmak üzere, 
tetkik ettirdim, böyle bir şey yoktur. Ben, size 
bâzı imkânlardan bahsedeyim. Bir intikal devri 
içindeyiz ki, bu intikal devrinin sıkıntılarından 
ne sizler, ne bizler, ne çocuklarımız ve ne de ça
lışma hayatımız içerisindeki insanlar mesuldür. 
Bunda geçmiş zamanın mesuliyeti vardır. Türk 
.Milletinin demokratik dinamizmini lıesabetmiyen 
iireyen bir milletin ne kadar genç yetiştireceğini, 
ne kadar ilk ve ortaokul öğretmenine ihtiyacımız 
olduğunu lıesabedip 15 sene evvel mektep açmı-
yan nesil kabahatlidir. Ne sizler ve ne de bizler 
suçlu değiliz. Bugünün mesul adamları bunu 
ayarlamış, okullar açmış ve açmaktadırlar. 75 
tane ilk ve orta öğretim için okul açılmıştır. 
Bunların bâzıları bir yaşındadır, bâzıları iki yıl
lıktır, Hepsi verime başlayıp damla damla okul
larımıza girdiği günden itibaren sizler de rahata 
ereceksiniz. O zaman memlekette öğretmen krizi 
sona erecektir. Ama, lütfedip 3 - 4 yıl bağrını
za taş basıp, pratik tedbirlerle bu devreyi ka
tlatmaya izin veriniz. Yoksa, bu mesele hakkında 
başka türlü bir imkân yoktur. Bu bizim gerçek 
görüşlerimizdir. 

İkincisi : Kimseye tarizde bulunmak istemem, 
halkın ilme olan susuzluğu, ışığa olan arzusu 
gerçeklerle ölçülmemiştir. Bir zamanlar çocukla
rını okullardan kaçıran insanlar, şimdi birçok 
hallerde nafakalarından keserek okul yaptırmak
tadırlar. Ve Maarif Vekilinin kapısı önünde, ge
cenin saat dokuzunda, ben öğretmen isterim, 
diye yakasına yapışmaktadır. Bu hal medeni bir 
memleket için ıstırap verici bir şey olmakla be
raber, bir taraftan da iftihar edilecek ve sevini
lecek bir haldir. Türk Milleti cehaletten, kendi
sini kurtarıp aydınlığa çıkmak ihtiyacım duy-
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muş, çocuklarım ilim ışığına kavuşturmak için 
her türlü fedakârlığa katlanmaktadır, ışığa gidi
yor. 

Şunu esefle ifade (ideyim ki, orta öğretim 
için tam 15 bin öğretmene ihtiyacım vardır. 
Bunun 10 bin tanesi hemen şimdi lâzımdır. 
Bu lise mezunlarının ımesleke alınmasının' masıJ 
bir tedbir olduğunu arkadaşım sordular. Demin 
de arz ettim, altı ay süreli, 0 ay süreli' kurslar 
açarak, süratle öğretmen yetiştirmeye çalışacağız. 
Belki, altı aylık kursla, tam profesyonel meslek 
adamı olmazsa da, yeni öğretmenler geldikten son
ra, kom.pl emental, yani tamaîmlayıcı tekâmül 
kurslariyle bu gençlerdi meslek adamı yapacağız. 

Beni bağışlayın muhterem senatörler; Buna]-
fıeı, boğucu gibi görünen ihtiyaçların karşısında 
sendelemiyorum, sımsıkı ayakta duruyor ve istik
bale emniyetle bakıyorum. Bizim gençlerimiz için 
mümkün olan tedbiri aklını. Şimdi, .11 bin genç 
alınacak, 1 000 - 1 500 kadar üniversiteler reviz
yon yapacaklar. Belki 1 350 - 1 300 genç alına
cak. Ama, bundan gerçek illini adamı, hakikaten 
akademik tahsil yapmış ilim adamı yetişecek ve 
siz de bunları «Üniversite mezunu» dediğiniz za 
man, yüzünüzü ağartacak derecede yetişmiş kim
seler olarak göreceksiniz. Evlâ filanımızı bu şekil 
de yetiştirmeye mecburu/. Yoksa, Üniversiteye 
kaydettirin, açtırın, kapatın bundan fayda çık 
maz. Arkadaşımız 3'5 bin öğrenci var dedi. 35 bin 
öğrenci kaydettirildi desek burularım büyük bir 
kısmı devam etmezler, Üniversiteye girmezler. Sa
yım Senatör bu kayıtlardan mutmain olacaklarsa. 
yanarım, şüphesiz ki, olm uyacaklardır. Üniversi 
tel erimizde 30 bim kayıtlı öğrenci vardır ama 
gerçek alarak tahsil yapan S - 10 bin öğrencidir. 
Bu memleket maarifini sıkı tutacağız ve memle
ket için adanı yetiştireceğiz arkadaşlarım (Alkış 
îar) îzin verini bize, bu yolda çalışalım. 

BAŞKAN — Sayın Nedim Rvliya, buyuru
nuz. 

NEDİM EVLİYA (Manas) - Muhterem Baş
kan, Muhterem Senatörler, mâruzâtıma çok muh
terem Maarif Vekilinin siyasi değil ilim hüviyeti
ne hitabederek başlamıştım. Bu noktayı bir kere 
daha/ hürmetlerimle ıttılanıza arz ederek mâruzâ
tıma devam edeceğim. 

Bendeniz hiçbir zaman Üniversitenin devam
sız, hayırsız talebe ve yobazlarla dolup taşması
nı temenni eden bir bedbaht değilim. Bu hususta 
kendileriyle tamamen mutabıkım. Üniversiteye 
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ancak ilim yapmak istiyen gençler gelmeli. Ora
ya politika yapmak iein gelmemeli. Orada sunam 
bıımııı aleti olnıanıalı. Orada tren ve vapurlarda. 
ucuz fiyatla seyahat yapabilmek için, paso al
mak için, bulun m amali. Böyle talebe varsa 
bunların Üniversiteye girmesine mâni olmalı, te
mizlemeli... Bu hususta ben do (arkadaşımla 'bera
berim. Ben bunun aksini mi söyledim ki, Sayın 
LVIaarif Vekili arkadaşımız bana böyle hitap eder? 
Bendeniz yalnız lise ve üniversiteyi kasdetmedim. 
Sualim bir kere daha dikkatle okunursa görülür. 
Üniversite ve yüksek okullıar dedim, liıse ve mu
adili okullar dedim. iBiribirine karıştırmış deği
lim. Verdiğim rakamlarda da lise ve muadili 
okullar ayrıdır. Eğer bir .anlaşmazlık varsa bir 
kere dıalıa. tasrih etmeyi vazife sayarım. 

Yüksek tahsilde enflâsyonu hiç kimse arzu 
etmez. Değil bir Parlâmento azası, hiçbir maarif 
sever böyle bir cmfilâsyona taraftar olamaz. Bu
nu da tekrar huzurunuzda tasrih etmek istiyo
rum. 

Türkiye'de yüksek tahsil yapmak istiyen hel
kesin ^arzusunu karşılamak mecburiyetinde değii-
liz, buyurdular. Bendeniz nâçiz ıbir Parlâmento 
âzası sıi'afiyle Sayın Vekille hu hırs UN ta mutabık 
değilim. Bu arzuyu gösteren her gencin okuma 
hak.kiild.aki samimî arzusunu müspet karşılamak 
için imkânlar bulmak mecburiyetindeyiz. Ama 
devam sırasında. oalışm.ıyaniLar varsa, kötü mak
satla girenler varsa onlar zaten kendiliklerinden 
elimine olur. 

ıSonra lise imtihanları, üniversite kayıt imti
hanları hususunda her hangi bir iddianın da sa
lı illi değilim. Sebebi şu bu olabilir, ben. bir va
kıa arz ettim. Üçüncü bir «ebep varsa, lütfetsin
ler, Sayın Bakan söylesinler, biz de mutmain ola
lım, dedim. Ben imtihanlarda i İti maştan bahset
medim, imtihan evrakları şöyle olmuş, Mirle ol
muş demedim. Ama bir vâkuadır; liseyi pekiyi 
derece ile bitirmiş, iyi veya orta değil, pekiyi.de
rece ile bitirmiş gençler, üniversitenin giriş |m-
tih anılarını kazanamıyor. Burada bir sebep bu
lunmak bizimdir. 'Mantıki bir teselsülle nıütalâ-
ıaton arz ettim. 

Demin vaktin bitmesi dolayısiyle arz edeme
diğim bir nokta var, onu arz edeceğim. 

Yüksek öğretim, kredi ve yurtlar kurumu me
selesi; bu hakikaten geçmiş Hükümetlerin ele al
dığı ve tahakkuk ettirdiği en güzel kanunlardan 
birisidir. Yurt meselesi, üniversiteyle beraber 
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mütalâası zaruri olan bir mevzudur. Aııadolu'nun 
4 bir bucağından gelen gençler, büyük şehirle
rin binlür dadası veya zevki sefa talebeden istekleri 
ve tesirleri karşısında şaşırıyor. bocalıyor
lar. Bu gençlerin kucağında kavuşacakları bir 
yurda, bir sıcak yuvaya mutlaka ihtiyaçları 
vardır. Bu ihtiyacı, düşünen birçok vilâyetleri
miz, değerli idarecilerimizin yardııuiyle ve hal
kında bu mevzuda büyük hamiyet duygularını 
harekete getirmek suretiyle Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de birtakım vilâyet talebe yurtları açmış
lardır. Vilâyet talebe yurtlarında. 12 İrin genç 
barınıyor. Diğer hususi yurtlarda ve kurumun 
yurtlarında <> 500 ü Ankara'da, '5 000 ni istan
bul'a ve oOO il de izmir'de olmak üzere ancak 
7 000 genç barınmaktadır. Bu, devrede kulak ka
bilinden bir şeydir. Bu kurumun 10 senede bu 
dâvanın neticesine varamıyacağı anlaşılıyor. 
Böyle olduğuna göre, Sayın Millî Eğitini Bakan
lığı bir tamimle, bütün valileri ikaz ve irşat su
retiyle, tahmil vilâyetler yurt kurulması için 
kampanya açabilir. Bu teşebbüs çok yerinde olur. 
ve büyük bir külfeti de badi olmaz. .Bu yurtlar 
yüksek tahsil yapmak, istiyen. gençlerin, kanaa
timce, can kurtaranı olacaktır ve tahakkuku da 
hemen mümkündür. Biliyorsunuz Hazine arsa
lara çok cüzi fiyatlarla bu yurtlara tahsis edili
yor. Bu arsalar üzerinde yapılacak inşaatlarla 
bu mesele hailü fas'lolur. Plâna bakıyoruz, yurt 
meselesinin halli için 10 sene gibi uzun bir za
man beklemek lâzımgeliyor. O da gene hükümet
lerin insafına bağlı. Bakarsınız 40 milyon sarf 
etmez de, yarısını sarf cdor. Bu sene 2 bin 100 
kişilik bir tevsi yapılacakmış. Bunun da ancak 
yarısı tahakkuk edecek demektir. 

Sayın Bakanı hiçbir zaman itham etmedim. 
Yalnız birtakım tedbirler alması konusunda fi
kirlerimi söyledim. Meselâ bunlardan bir tanesi; 
teknik okullar hariç, diğerleri ücretli bir hale so
kulabilir ve bu suretle, hakikaten okumaya arzu 
gösterenler de belli olur. Bu bir mevzudur, bu 
bir noktai nazardır, ama, illâ bu böyle olsun de
miyorum. 

(lönül isterdi ki; Sayın Bakanımız, bütün 
Türk gençliğini, bütün Türk milletini güldüren 
hayırlı haberler versinler. Biz de bundan ancak 
seviniriz. Yoksa benim, şahsan, ne kendilerini 
tenkit etmeye bilgim kâfidir, ne de kendilerine 
yol gösterecek seviyedeyim. Bunu müdrikini. Mâ
ruzâtım bu kadar, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN - - Soru cevaplandırılmıştır. 

•/. — (Uımhuriyct Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliyanın, İzmir Senatörü Ömer Lûlfi 
Bozcalı'nm Kayserıde yaptığı konuşmaya dair 
Millî Eğitim Bakanından, sözlü sorusu (6/83) 

BAŞKAN' — Soru sahibi burada mı? Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu iki asıl üye için 
yapılan seçimin neticesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığımı 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine 130 Sena

to üyesi katılmış, sayım neticesinde aşağıda 
isimleri yazılı adaylar hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. Arz olunur. 

Cum. Bşk. K. Muğla 
Kâzım Orbay Muallâ Akarca 

Sakarya 
Turan Kapanh 

1. Ahmet Dağlı 
2. Rahmi Er »il 
3. M. Mahir Özkurt 
4. Recai Özınen 
r>. Celâl Oalgüner 
fi. Mebrure zeren 
7. Abdurrahman Siııcer 
8. Zahit Çandaıiı 
î>. Bos 

87 
83 
24 
7 

BAŞKAN — Hiçbir aday salt çoğunluğu te
min edememiştir. Bu sebeple 8 ııci tura geçeceğiz. 

Oylamaya, Ahmet Oekemoğlu (Sivas) tan baş
lıyoruz. 

(isimler okunmak suretiyle oyların toplanma
sına başlandı.) 

BAŞKAN — Sorulara devam edeceğimiz için 
sayın üyelerin yerlerini muhafaza etmelerini ri
ca ederim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye varsa lütfen 
kullansın. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sorulara devam ediyoruz : 

o. -— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Özlürkçinenin, istanbul Üniversitesi Rek
törü. S iddik Sami Onar'a dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit IJatipoğlıCnun 
cevabı (ti/85) 

BAŞKAN — Sayın özlürkç.ine burada. Millî 
Eğitim Bakanı burada. Soruvu okutuyorum. 

2 . 8 . 1962 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki hususları Sayın Millî Eğitim Ba

kanlığınca sözlü olarak cevaplandırmalarını «ay-
giyle dilerim. 

O. Senatosu istanbul Üyesi 
J)r. Rıfat Öztürkçine 

Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Halit Ziya Ko-
nuralpin Sayın Rektör Sıddık Sami Onar'ca 
Rektörlük emrine alınması karşısında Devlet 
Şurasında, açılan iptal dâvası zımnında istihsal 
olunan tehiri icra kararı .Rektör Oııarin yetki
sizliği gerekçesine dayanmaktadır. Maarif Veki
li böyle bir hâdise karşısında nasıl bir tedbir 
almıştır? .Rektör Ona!' daha halen makamında 
oturduğuna göre Rektörlük makamını işgal veya 
oturma, • fiili kanuna uygun mudur; Üniversite 
Kanununun 40 ucu maddesi gereğince rektörler 
için açılacak' tahkikat .Maarif Vekâletine aidol-
duğuna g(lre Bakanlığınız bu mevzuda ne düşün
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitini Bakanı. 
MİLLÎ BClTÎM BAKANİ ŞEVKET KAŞ İT 

HATİPOCLC (Manisa Milletvekili) — Muhte
rem arkadaşlarım, senatör arkadaşımızın soru .ko
nusu ka'za .merciine intikal etmiştir. Anayasanın 
132 ııci maddesi gereğine*1 yaşama organında bu
nun konuşulması doğru olmıyaea'ktır, 'bu sebep
le konuşmakta mazurum. Başkanlığın bunu gün
demden çıkarmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın beyan ettiği şe
kilde, Anayasanın sarih hükümleri içerisinde, ka
za mercilerine intikal eden konuların soru mev
zun olamıyacnğı yazılı ise de, kaza mercilerin! 
ilgilendiren hususların dışında beyanda bulıum-
labileceğini. Kurucu Mecliste bulunmuş bir arka
daşınız şifahiyle, ifade edebilirim. Teşriî görevin 
yerine getirilmesi sırasında milletvekilleri mut
lak bir şekilde bağlanmış, her hususta kayıt al
tına alınmış değildir. Bu bakımdan Riyaset bu 
soruyu gündemden çîkramaz, devam, edeceği/'. 
Buyurun, •efendim. 

MİLLÎ E C İ T M M BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
[JATlPOCLC (Devamla) — Sayın Başkanım, 
dâva, Danıştayda devam etmektedir. Rektörlükle 
Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında dâva cereyan 
el mektedir. Bu -bakımdan mahzurlu gördüm. Siz 
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de tasvip buyurursanız şimdi bu anda konuşula
maz, talik edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu hususta, bu 
şekilde beyanda bulunabilirler. Ancak tehiri ve
ya görüşülmesi hususunda soru sahibinin ve Hü
kümetin anlayış göstermeleri gerekir. Konu kaza 
merciine intikal etmiştir. ıBu hususu soru sahibi 
arkadaşımızın gözden uzak tutmıyaeağım, konuş
malarını o şekilde yapacağını ümidetmek hakkı
mızdır. Ancak soruyu gündemden çıkaramayız. 

Buyurun, Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Mevzu 

Danıştaya intikal etmiştir ve Danrştayın 8 nci 
dairesinin 1.962/1946 esas numarasında, tehiri 
icra talebinde bulundukları için, tehiri icra ka
rarı mevcuttur. Tehiri icra kararı mevcut böyle 
bir mevzuu, artık Danıştay karar verecektir de
yip de işi sürüncemede bırakmakta mâna yoktur. 
Sayın Bakanımız gelsinler, burada kendilerine 
soluduğumuz suallere cevap versinler. Eğer cevap 
vermiyecekler ise, ben kendilerine durumu mad
de madde arz edeyim. 

BAŞKAN — Bakan sarih olarak ifade ettiler. 
I>ediler ki : Gündemden çıkarılsın, yahut dâva 
neticelendiğinde cevap vermek üzere tehir edil
sin. Ancak suali gündemden çıkaramayız. Bu 
mevzuda Millî Eğitim Bakanlığına düşen bir ci
het olup olmadığı hususunda, yahut doğrudan 
doğruya kaza merciini ilgilendirmiyeeek şekilde 
Bakan fikirlerini söyliyeSbilİrdi. Elbette kaza 
merciini tesir altında bırakacak bir şekilde, neti-
eeye bağlanıncaya kadar, konuşulmamasını Riya
set Sayın Öztiürkçine'den bekler ve ümideder. Bu 
hususa dikkat etmek suretiyle lf> dakikada diledi
ğinizi ifade edebilirsiniz. 

Devam buyurun. (Talik el sesleri). ; 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) Men

dim, Şûrayı Devletin vermiş olduğu tehiri- icra 
kararı var. Türk Milleti adına karar veren Şû
rayı Devlet, rektörlüğün işten el çektirme kara
rının tehirine oy birliği ile karar veriyor. Sayın 
rektörün, Tıp Fakültesi Dekanını Rektörlük em
rine alan emrinin tehiri icra kararma bağlandığı 
bir durumda, artık esas kararı beklemeye lüzum 
yoktur. Zaten tehiri icra kararı esas kararın bir 
işaretçisidir, (öyle ışey olmaz sesleri) 

(BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, so
ru Bakanla, sual sahibi arasında cereyan eder. 
Buyurun, Beyefendi, 

27,9.1962 0 : 1 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şimdi 

Şûrayı Devlete arz edilen durum, rektörle dekarı 
arasındadır. Ben konuşmamda, rektörle dekan 
arasındaki hususiyete karışmıyorum. 

Rektör Sıddık Sami Onar bugünkü kanunlara 
göre rektör müdür, değil midir? Bu hususta so
ruma eevap istiyorum. 

115 sayılı Kanunun ilgili geçici 2 nei madde
sini aynen okuyorum : dBu kanunun yürürlüğe 
girmesi tarihinde üniversitelerde rektör bulu
nanlar; eylemli üniversite profesörü kaldıkça, bu 
tarihten başlıyarak 3 yıl daha rektörlük görevle
rine devam ederler. Bundan sonraki rektör se
çimlerinde şimdiye kadar belirmiş olan sıra gö
zetilir.» 

Şimdi, sıra ile Sayın Maarif Vekilinin tetkik
lerine arz ediyorum : Bu kanunun yürürlüğe gir
mesi tarihinde üniversitelerde rektör bulunanlar, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 
yıl. daha rektörlük görevlerine devam ederler. 

(lörüyorsunuz ki, kanun ıgayet açıktır. 
Ama, gel gelelim, Sıddık Sami Onar, bu kanun 
yürürlüğe girdiği zaman istifa etmişti, yani rek
tör değildi, öyle bir şekilde ayrılmış, istifa, et 
misti ki, üniversite çöktü, üniversite yıkıldı, de
mek suretiyle 27 Mayıs tasarrufuna, 27 Mayıs 
Hükümetinin getirdiği 114 sayılı Kanuna; - 147 
öğretim üyesinin üniversiteden ayrılmasını sağ 
lıyan Kanuna dün - kafa tutacak kadar ileri git
mişti. 

Onar istifa etmemiş olsa idi, 3 yıl daha tek 
törlük vazifesinin devam etmesi kanun icabı idi. 
Ama kendisi istifa etmiştir. Kanunun hu âmir 
hükmünden istifade edemez. 

Şimdi, kanunun son cümlesini tetkik edelim: 
«Bundan sonraki rektör seçimlerinde şimdiye 
kadar belirmiş olan sıra gözetilir.» Bu gözetilen 
sırayı arz edeceğim. 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 12 nci maddesinin 115 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş maddesine göre hareket edilecektir. 
Yani, rektör, seçim süresi dolmadan görevinden 
ayrılırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere 
aynı fakülte profesörleri arasından yeni bir rek
tör seçilir. Nitekim, aynı fakülteden iki aday gös
terilmiş... Birincisi, Hıfzı Veldet Velidedeoğlıv-
dur. ikincisi Sıddık Sami Onar'dır. Reyler aynı 
fakültenin profesörü arasında taksim edilmiş, 
diğer fakültelere ait profesörlere hiç rey veril
memiştir. 4 Kasım 1960 tarihinde Sıddık Sami 
Onar rektör seçilmiştir. Kanunun âmir hükmü-
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ne göre ikinci seçilen rektör, istifa eden birinci 
rektörün secim süresini doldurmakla mükelleftir. 
Kanunun vazıh hükmüne rağmen, rektörlük ma
kamını fuzulen işgal eden ve üniversite ita amir
liğini dahi ifa eden Onar bu direnme gücünü 
nereden alıyor?.. Yoksa, Hükümet Sıddık Sami 
Onar'a karşı nasıl bir durumdadır ki, Anayasayı 
eiğniyen kanunları dinlcmiyen bu adama karsı 
kanunların tatbikinde aczini gösteriyor? Bir ta
rafta Şark'taki şakiye, Koçero'yci kanunlarını 
tatbik edemiyen Hükümet, diğer tarafta bir ilim 
ve irfan müessesesi olan bir üniversite1 rektörlük 
makamını fuzulen ve kanun dışı işgal eden Sıd
dık Sami Onar'a aynı kanunları.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bir makamı 
fuzulen işgal ediyor gibi sözleri, kendisi bura
da bulunmıyan, kendisini burada müdafaa ede
miyen bir zat hakkında söylememek lâzım. Bu
rada bulunmıyan müesseseler hakkında. Par
lâmentoda böyle şiddetli şekilde beyanda bulun-
mıyalım. (Bravo sesleri) 

Devam buyurunuz efendini. 
KfFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) Ka

nunların altında «tcra Vekilleri Heyeti yürü
tür.» ibaresinin bulunmasına ve bu kanunun 
da bu kadar vazıh olmasına rağmen, İcra Ve
killeri Heyeti nasıl oluyor da kanunları tatbik 
etmekte güçlük çekmektedir? 

Rektör hakkında, diyeceğim bukadar. 
Şûrayı Devlette dâva neticelendikten sonra 

sözlü sorumun kalan kısmı için söz hakkım baki 
olduğunu Sayın Riyasete hatırlatırım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine'nin önergesin
de şöyle denmektedir. «Devlet Şûrasında açılan 
iptal dâvası zımninde istihsal olunan tehiri ic
ra kararı Rektör Onar'm yetkisizliği gerekçesi
ne dayanmaktadır. Maarif Vekili böyle bir hâ
dise karşısında nasıl tedbir almıştır?» 

Soru bu şekliyle doğrudan doğruya icra gö
revi ile ilgili bulunmaktadır. Sayın Millî Eği
tim Bakanının ileri sürdükleri Anayasanın 132 
nci maddesinin ikinci fıkrasında «Görüşülmekte 
olan bir dâva hakkında Yasama Meclislerindi.' 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili sora so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya her hangi bir 
beyanda bulunulamaz.» denmektedir. Soruda 
Bakanlığın bu hususta ne gibi tedbirler aldığı 
sorulduğu cihetle. Anayasanın 182 nci madde-
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sinin ikinci fıkrasını ilgilendiren bir husus ol
madığı içindir ki, Riyaset bu sorunun görüşül
mesini vazifesi icabı saymıştır. 

Sayın Bakan tekrar söz istiyorlar mı? İs to 
nıiHİiklcrine göre soru görüşülmüştür. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, İkinci Koalisyon Hükü
metinin affa ait protokolünde ne için yalnız 
siyasi suçluların nazarı itibara alındığına dair 
sözlü sorusu ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal 
Yörük'uu (evafn (6/86) 

BAŞKAN — Öztürkçine arkadaşımız burada
lar, Adalet Bakanı burada. Soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Aşağıdaki hususatm Sayın Adliye Vekili 

tarafından sözlü olaraik cevaplandırılmalarım 
saygıyla arz ve ist i rh a m öderim. 

C. Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Dr. Rifat özfckçkıe 

1. Ikünci Koalisyon Hükümetimizin affa 
ait protokolü yalnız siyasi suçlular için İnaza-
rı itibara alınmamıştır. Mahkûmiyetini Adana. 
Ceza Evinde ve mütaaddit ceza evleı-ine nak
ledilen mahkûmların Yüksek Addet Divanı ika-
rariyie hüküm giyen siyasi «Uçlulardan gay
ri mahkûmların bu aftan istifade ettirilmesi hu
susunda ne düşünülüyor? 

2. Eğer bunlar âdi bir suç. ise çıkartılan ai 
kanunlarından istifade etmeleri hususunda 'ba
kanlığınızca bir hazırlığınız mevcut mudur? 

BAŞKAN - Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANİ ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım : Sayın Rifat öztürkçine'nin su
aline cevaplarımı arz ediyorum : 

Koalisyon müzakeratı esnasında daha he
nüz Hükümet kurulmakta iken ve Hüküme
tin kurulması içim üç parti arasında cereyan 
(iden müzakereler neticesinde affın, yalnız 
siyasi suçlulara teşmil edileceği, ve bunun da
imi ayy en bir müddeti cezaiyeye aidolmatsı su
retiyle kabul edildiği, cümlenin malûmudur. 

(İ erek siyasi suçların haricindeki suçlar 
hakkında, gerek âdi suçlar hakkında koalis
yon müzakereleri sırasında ve bu müzalkere-
lerin sonucunu ifade eden protokolde her han-



O. Senatosu B : 87 
gi bir kayıt mevcut, değildir . Takd i r iteler
siniz ki, Koalisyon ItülkümetÜ, 'kurulup faali
yete başladıktan sonra, ancak protokolde ute'v-
cut .şartları t a h a k k u k e t t i rmek mevki indedir . 
B u .şartlar, üç par t iy i •birbiriyle biri eştir m ek 
suret iyle b i r Hüfkümef kurmaya. Üsa'll e tmiş bu
lunduğuna göre, bu şa r t l a rdan her hang i bi
rinin şu veya, İm şeki lde tadili, koal isyonu 
teşki l eden part i ler in t e k r a r bir müzakereye 
ve bir anlaşmaya varmalar ın] zarur i k ı lar . 

Binaenaleyh, halen pro tokolde mevcut hük
me göre, ancak s iyan suçlar h a k k ı n d a ve mah
kûm oldukları cezanın d ö r t «o nesin in affedil
mesi kaydiylc. Af K a n u n u n u n cılka rı laeağı der
piş edilmiş olduğuna »öre, halen başka su
re t te h a r e k e t edi'ieecğij (hattâ edilmiyeceği 
hakkında bendenizin bir söz söylemeni imkâ
nı mevcut de l i ld i r . Bu sure t le zann ediyorum 
ki, sayın senatör arkadaşımızın, «uallıoriııl ce
vaplandı rmış bu lunuyorum. Hürmetleriimlle. 

BAŞKAN Bayın öztür 'keiue, cevap ve
r ip vermemekte tamamen •serbestsiniz, cevap 
vermek is t iyor musunuz. 

R İ F A T ÖZTÜRKOÎNE ( t s t anbu l ) Ce
vaplar ı kâfidir , t e şekkür ederim. 

BAŞKAN Soru cevaplandır ı lmışt ı r . 

T. ---• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Nescl (Jetin tas'in, çiftçilerin Ziraat Batık anma 
olan borçlarına- dair sözlü sorusu ve Ticaret Ba
kam Muhlis Klc'nrn cevabı (G/90) 

B A Ş K A N - Neşet Oet intaş burada . Tica
ret B a k a n ı burada , Z i raa t B a k a n ı yok... Zi
r a a t B a k a n ı olmadan da sualin eevaplandır ı l -
nıasmı ist iyor 'musunuz 

N E Ş E T O E T İ N T A Ş (Yozgat) — Olabilir 
'efendim. Tar ım Bakan ı d a b i l âha ra cevap ve
r ir ler . 

BAŞKAN — Soruyu oku tuyorum. 

20 . 8 . 19(52 
Omu h ııriy e t Se na toısu Başkanl ığın a 

Aşağıdaki hususlıarm Zi raa t ve Ticare t Ba
kanl ık la r ınca sözlü olaralk cevaplandı.rılnıasını 
saygı lar ımla arz ederim. 

Cumhur iye t Senatosu 
Yozgat üyes i 
Neşet Oetintaş 

1. Çiftçinin T. C. Zi raa t Bankas ına olan 
ve vâdesi geemis hacizle tahsil 'edilmekte olan 
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•borcunun miktarı ne kadardır"? Banka borcun
dan dolayı hapisle tazyik edilen çiftçi var mı
dır." 

2. Memleketimizde iki yı ldan beri. kurak
lık hû\fkünı sü rdüğüne göre bu yüzden yoksul 
kalmış çiftç'ite.rin Ziraat Manikasına olan ve 
tahsil kabil iyeti buluntmyan borçlar ının tecili 
veya uzun vâde ile taksit i en diri lmesi düşü-
nüknek te midir? 

3. Bu. yılda memleketin pek çok bölge
lerinde mevsimin kurak geçmiş olmasına, göne 
muhtaç çiftçiye '(»bunduk buğday tahsis 'edil
miş inidir-' 

4. Vvk cılk bölgelerde toprak mahsûlleri
ne ait hububat, muhafazası için yapılmış ulan 
çelik siliolann başka yerlere sökülerek ıuıklıe-
dildiği müşahede edi lmektedir . Sebebinin iza
hı 

5. Hükümet programında zirai istihsali ar
tırıcı tedbirlerin başlıeaları olan sulama iyi 
tohumluk ve gübrelemenin ön plâna almaca -
ğa söylenmesine göre bu hususta ne gibi ted
bir ler in al ındığının bilkl'iribnesi 

Saygı lar ında . 

BASK'AN --- Sayın Ticaret Bakanı, buyurun. 
Tl-CARKT B A K A N I M U H L İ S E T E (Anka

ra, Milletvekili) -—- Muhterem Başkan ve Muhte
rem arkadaşlar. Huzurunuza ilk defa çıkmaktan 
şeref duyduğumu önce beyan -etmek isterini. 

Cumhuriyet, Senatosunun Yozgat Üyesi Sayın 
Neşet, Oetintaş7!n sorular ından 'Bakanlığımı 'alâ
kadar eden kısmına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. .Bankaca doğrudan doğruya çiftçiye açı
lan zirai kredilerin. Temmuz 1962 sonu itibariyle 
vâdesi1 geçen kısmı (tecil, edilcnlier hariç) 
220 27!) 931 liradır. Bu meblâğdan 105 659 8S6 
lirası. için takibata geçilmiştir. Takibat ın 
34 42G 915 liralık kısmı idari, 69 222 971 lira
lık kiismı. ise kanuni mahiyettedir . 

'Banka borcundan dolayı halen hapisle tazyik 
edilen çiftçi mevut değildir. 

2. 'Mahsul!eri tabiî âfetlere mâruz kalmış 
çiftçilerin borçları 3202 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası K a n u n u n u n 102 ve 105 tıei 
maddeleri gereğince bir yıl müddetle tecil edil
mekte, hasarın ertesi y ı l d a devamı hailinde tecil 
müddeti bir yıl daha uzatıl inaktadır. 

Malûmları bulunduğu üzere, bir kısım Banka 
alacakları 1957 yılında çıkarılan 7052 sayılı Ka
nunla 5 vıl, 1960 vi'lvnda, çıkarılan 123 savdı Ka 
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nunla da 10 yıl müddetle taksMmdirilmdştir. 10 
yıl taksite "ballanan borçların ilk yıl için ödenme
si gereken miktarın % 35 i henüz ödenmemiş bu
lunmaktadır. Buna rağmen Banka bu kabil çift
çilere yeniden bdr kolaylık göstererek 1962 mah
sul bedelinden bu seneki ve geçen seneki taksit
ler ödendiği takdirde, vâdesi geçerek muaccel hale 
gelmiş olan hesapların bakiyesinin 10 senelik tak-
sitlendirme kolaylığından istifadesini kab'ul et
miştir. 

3. Çiftçi borçlarının sık sık taksite bağlan
ması Baaika kaynaklarını dondurmak suretiyle 
esasen «kifayetsiz olan imkânlarının daha da da
ralmasına sebebiyet verdiği gibi çiftçinin borç. 
ödeme itiyat ve kabiliyetini de endişe verecek bir 
tarzda haleldar etmektedir. 

Bahis konusu taksitlendirme muamelesinin he
nüz pek kısa bir zaman 'evvel yapılmış bulunma
sı ve hailen pek de memnuniyet verici addedilecek 
bir seyir tafciıbetmemesi ve diğer taraftan Ban

kanın mevcut imkân ve menaibindn müsaadesizliği 
dikkate alınarak yeni bir taksitlendirme işlemine 
imkân ve zaruret görülmemektedir. 

4. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ku
rulmuş bulunan Oelik silolar faaliyetlerine devam 
etmektedirler. 

Ancak, teknik ve ekonomik zaruretler muva
cehesinde 'bunlardan faaliyetine devamları mah
zurlu oldukları anlaşılan iki biner tonluk iki çe
lik silonun sökülmesine karar verilmiştir. 

Bunlardan bir tanesi Boğazlryan silosu olup 
temeline nüfuz eden asitli sular dolayısiyle ısla
hına imkân görülememiş, esasen Boğazlıyan'da 
Ofis ihtiyacını karşılıyacak 3 300 ton kapasite
de diğer depoların mevcut olduğu da nazarı iti
bara alınarak sökülme ameliyesine 'başlanılmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Çetintaş. 
NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, muhterem C. Senatosu üyeleri ve Hükümet 
erkânı. 

Tatil münasebetiyle gezdiğim Anadolu'nun 
beş ilinde iki yıldan beri hüküm süren fena ik
lim şartlan dolayısiyle çiftçiler iyi mahsul ala
madıklarını ve Ziraat Bankasına olan borçlarını 
ödiyemiyecek durumda bulunduklarım acı bir 
dille ifade ettiler. 

Bütün kaderlerini, tarlalarına bulutlardan 
düşecek yağmur damlalarına bağlamış olan çift-
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çilerimizin kuraklığın amansız pençesinde kıv
ranmakta olduklarını ibizzat müşahede ederek on
ların ciddî olan bu durumlarını Hükümete du
yurmayı hem vicdanımın emri ve hem de teşriî 
vazifemizin kaçınılmaz bir zarureti sayıyorum. 

Türk köylüsü tarihin hiçlbir devrinde borcuna 
sadakatsizlik göstermemiştir. Zannedildiği gibi 
borç aldığı parayı zimmetine geçirmek gibi menfi 
bir duygunun asla tesiri altında değildir. 

Fakat ne yapsın ki, asırlar [boyunca kaderi 
diyebileceğimiz kuraklığın seibebolduğu fakrü za
ruretin yok edilmesinin tılsımını (bulamamıştır. 
Kuraklık onu bu yıl da yoksul bırakmıştır. 

Esasen verimsiz olan toprağından bu son yıl
larda namüsait hava şartları dolayısiyle çok az 
malhsul elde eden köylünün üç beş kuruşu icra ve 
ihapis tazyikıyle elinden alınırsa bu zümrenin çok 
zor olan geçim şartlariyle karşıkarşıya bırakılmış 
olur. Bilmem Hükümetin gönlü buna razı olacak 
mı? 

Böyle fevkalâde kuraklık yıllarında köylü -
çiftçi borçlarının malî kanunların sert müeyyi-
deleriyle değil de, dalha demokratik yollarla tah-
isili cihetine gidilmesini ve Anadolu çiftçisini 
içinde bulunduğu kötü şartlardan kurtarmak için 
bankaya olan borçlarının tecili, ihmali veya öde
me gücüne uygun bir şekilde taksitlendirilmesi 
cihetine gidilmesini Hükümetten rica ediyorum. 

4 - 5 yıldan beri kuraklık hepimizin malûmu
dur. Çiftçi bu yıl bâzı bölgelerde normale yakın 
mahsul de elde etmiş olsa dahi geçen yılM kurak
lığın seibebolduğu açığı kapryamamıştır. 

Sonra çiftçinin şikâyetçi bulunduğu bir hu
sus tecile esas olacak hasar ve kuraklık tesbit ko
misyonlarının çalışma tarzıdır. 

Bu komisyonlar kazalarda banka ajans mü
dürleri, ziraat muallimi, kaymakamlıkça tâyin 
edilecek bir memur ve muhtarlar. Varsa o kaza
da ziraat birliği temsilcisinden terekkübeder. 

'Görülüyor ki, kuraklık ve mahsul durumunu 
tesbit edenler alacaklı olan Ziraat Bankası ajans 
müdürleri ve memurlarıdır. 

Banka temsilcileri alacaklı durumda, diğerle
ri de memurdur. Hazineyi iltizam ederler. Bunun 
için verilen raporlar pek sıhhatli olmuyor. 

Bu bakımdan Ziraat Vekâletinin illere müte
hassıs uzmanlar göndererek durumu incelemesi 
yerinde olur idi. 

Yaygın bir şekilde çiftçi ödeme gücünü kay-
hettiği için ıbanka borcundan dolayı icra ile ta-
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klbodilmckte ve savcılık kanalı ile hapis tazyikine 
mûı.-uz kalmakladır. Ödiyemediği borcunun üze
rine çok ağır olan icra masrafları ve banka avu 
Ka.itia.rıuın aldıkları yüzdeler inzimamı etmekte, 
fır!pis tazyikinden kıırtula'bilmek için tefeciler 
pençesine i.şler istemez düğmektedir esasen icra 
yoliyle elikonan menkul inalları d a borç landığı za-
mana nisbeflc değerini üçte bir kaybetmiş oklu
sundan satıldığı zaman yine borcunu kapıyamı-
yor. İşte o zaman Hükümet köylünün yorganına 
el atacak kadar hâcil bir duruma düşüyor, ki bu 
uoğru bir hareket değildir. Sanayicilerin milyon
luk borçları tecil edilebilmektedir, flallbuki köy
lünün mütevazi mal ve tarlası hayat ta tek um id' 
ve dayanağıdır , hayata onlarla bağlanın ıştır. 
Bunları da elinden aldığımız zaman, onu bu dün-
>ada ümitsiz bir hale düşürmüş oluruz. İnsanları 
yaşatan şu dünyada ümittir . Anadolu .köylüsü 
nün yaşama ümidini elinden almıyalım. 

rsitekim, 1942 ve I04;> yıl larında banka bor
cundan dolayı malına, tarlasına ve en son yorga
nına, kadar haciz konan köylü müşkül durumda 
olan Hükümetine bütün mahsulünün % 10 unu 
karşılıksız olarak seve, seve verıirtiştir. Bugünde 
tari'n-te misli ender görülen, kuraklıktan zarar 
görmüş köylüye Hükümetin el uzatması icalbeder-
di. Hükümetin bu kayıtsız halini çiftçiler adına 
büyük bir üzüntü ile karşılarım. 

2. Toprak Alaıhsullerine ait çelik siloların 
başka yerlere nakli meselesine gelince : Boğazlı-
vamda iki metreden su akan bir araziye monte 
( dikliği için başka yere nakledilmek üzere sökül
mekte olduğunu bizzat gördüm. Acaba aynı ilçe
de müsait bir arazi bulunamaz mı.' Boğazlıyan 
ki, geniş bir ovaya, sahip, iyi ma'hsul yıllarında 
!•! - 15 bin ton mahsul mubayaa edilmektedir. 
Buradaki 2 bin tonluk bir silonun kaldırılması ne 
iie izaü edilebilir, deniş bir ovaya sa'hip -100 e ya
kın traktörle yalnız hububat ziraat! yapan Bo-
ğazlıyan'da silonun kaldırılması halkın, çiftçi
nin moraline menfi tesir icra etmektedir. 

Bir ihtiyaç hissedildi ki, buraya kuruldu. Bu 
fikrinden birkaç yıl içinde T. M. Ofisini caydıran 
sebep nedir acalba? 

Aynı şekilde VanVIa sökülen silonun Van'da 
a.ynı yo,ro- monte edildiğine göre boğazlı yan'da ki 
silonun da aynı kazada müsait bir yere monte 
edilmesini rica ediyoruz. 

Yoksa iki vatan parçası farklı muameleye ta
bu tu tu lmuş olur. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN • Sayın Ticaret, Bakanı . 
TİCARET BAKANİ MUHLİS KT.G (An

kara .Milletvekili) Muhterem senatörler , 
sayın arkadaşımızın bahsettiği kurakl ık haki
katen mevzuubahist i r ve bu yüzden de çiftçi
lerimizin güç duruma girdikleri bir vakurdu. 
Yalnız şurasını ifade etmek isterim ki. Tür
kiye 'de yegâne zirai kredi veren müessese Zi
raat Bankası ve buna bağlı olan Zirai Kredi 
kooperatif leridir . Türk iye 'de organize zirai 
kredi yüzde HO - (iö nisbetindedir . Memleketi
mizin yüzde î ö nisbetindeki kısmı zirai kredi
den uzaktır . Memnu olmasına rağmen mura
baha kredisi burada mevzuubahistir. Bu iti 
barla Ziraat Bankasının , bütün memleket in zi
rai kredisini kapsadığı iddia edilemez. Kaldı 
ki. Ziraat Bankamızın da kaynaklar ı mah
dut tu r . Aşağı - yukar ı . en tahmini bir he
sapla, memleketin zirai kredi ihtiyacı, 5 mil
yar T. Lirasıdır. Bu ö milyar T. Lirasından 
ancak bir kısmı yani 1,5 milyar lirası veri
lebilmektedir. Bunun I milyara yakın kısmı da 
donmuştuı*. O itibarla, mütemadiyen borçların 
tecili cihetine gidersek bir gün, pek yakında 
Ziraat, Bankası diğer zirai kredileri dahi 
veremiyecek vaziyete düşebilir. Şüphesiz müm
kün. olduğu kadar , borçların tecilini de iste
riz. Fakat büyük hacımda bu imkâna malik 
değiliz. Ziraat Bankasına kanunen bütçeden ve
rilmesi icabeden ck 1 mik ta r ındak i para lar 
da uzun zaman verilememişti. Bu sene ancak 
140 milyon lira. gibi bir miktar tahsis edile
bilmiştir. Tasarruf mevduatının büyük kısmı. 
kısa vadeli olduğu için, bu para lar ın zirai 
kredilere, tahsisi mümkün olmadığı müddetçe. 
Ziraat Bankası ancak bütçeden verilen kısımla 
alimante edilecek ve zirai krediyi ancak bu 
paradan verebilecektir. Bu tecil meselesi bir 
defa devanı edecek olursa diğer mıntakala-
ra da sirayet edecek ve hak ika ten çiftçi kre
disini vermeyi ihmal edebilecektir. Zaman 
zaman tasar ı lar ın getirilmesi ve teklif lerin ya
pılması dahi borçların biraz daha gecikmesine 
sebebiyet vermektedir . Hem arkadaşıma hak 
vermekte ve hem de Bankanın bugünkü imkân-
muvacehesinde mütemadiyen tevzi e gidemediği
ni. teknik bir vaziyet olarak ifade etmek 
ıiıecburi^ye ti ndeyim. 

Silolar mevzuuna gelince; 
Silolar çok fazla yapılmıştır , kapasiteleri 
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fazladır. Kapasitelerinin büyük bir kısmından 
istifade edilememektedir. Toprak Mahsulleri 
Ofisi bu vaziyet karşısında siloların bâzılarını 
sökmekte, öbür tarafa nakletmektedir. 

Ne Ziraat Bankasına ve ne de Toprak Mah
sulleri Ofisine sene içinde müdahale etmek ha
kikaten mümkün değildir. 3460 sayılı Kanun 
gereğince bunlar muhtar müesseselerdir. Bu 
müesseseler sene başında iş programlarını ya
parlar, faaliyetlerini tanzim ederler. Bakan
lık bir ihtiyaç gördüğü vakit bir Hükümet 
meselesi yaparak bir kanun halinde teklif edebi
lir. Bizim Bakanlık olarak sene içerisinde bir 
müdahalede bulunmamız mümkün değildir. 

Orta - Anadolu'daki vilâyetlerde buna ben
zer vatandaşların vaziyetini Ziraat Vekâletiyle 
takibetmekteyiz. Elimizden geleni yapacağımız
dan emin bulunmalarını arkadaşımızdan rica 
ediyorum. 

NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Bir so
rum var. Siloların teknikçe sökülmesi lâzım
dır. Fakat 14 bin ton mahsûl elde eden bir 
memlekette siloya lüzum yok mudur? 

TİCARET BAKANİ MUHLİS ETE (De
vamla) — Bu tetkikler Toprak Mahsûlleri 
Ofisin teknik ve ekonomik mütehassısları 
tarafından yapılmaktadır. Bana verilen ma
lûmat budur. Arkadaşımız ısrar ederse, bana 
bu malûmatı veren teknik arkadaşlarla ken
dilerini bir- araya getirir ve istedikleri malû
matı verdiririm. 

BAŞKAN — Sorunun Ticaret Bakanlığını 
ilgilendiren kısmı cevaplandırılmıştır. 

Seçim neticesine ait Tasnif Heyetinin maz
batasını okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine (121) Se

nato üyesi katılmış; seçim neticesinde aşağıda 
isimleri yazılı adaylar hizalarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Arz ederim. 
Kâzım Orbay Muallâ Akarca 

Turhan Kapanlı 
1. — Rahmi Ergil 82 
2. — Ahmet Dağlı 67 
3. — Mahir Özkurt 17 
4. -~ Celâl Çal gün er S 
5. — Raci özme 1 
(i. — Geçersiz 1 
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BAŞKAN — Yapılan seçimde adayların ye

ter sayıda oy alamadıkları anlaşılmıştır. Şimdi 
9 neu tura geçeceğiz. Ancak tasnif devam 
ederken sözlü soruların görüşülmesine devam 
edeceğiz. Onun için arkadaşlarımızın yerlerini 
muhafaza etmelerini rica ediyorum. (Nisap 
yok, sesleri.) 

Dokuzuncu tura geçeceğiz efendim, (Nisap 
yok, nisap yok sesleri.) 

Biraz evvel yaptığımız yoklamada 120 ar
kadaşımız buradaydı. (Şimdi yok, şimdi yok 
sesleri.) 

Oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Ahmet Çekemoğlu'ndan başlanarak oylar 

toplandı.'ı 

anmıyan sayın uye 
bitmiştir. Sorulara 

BAŞKAN - - Oyunu ku 
var mı?... Oylama işlemi 
devam ediyoruz : 

N. Cumhuriyeti Senatosu İzmir Üyesi 
Onur Lû t fi Bozca h'nın, 222 sayılı İlköğretim 
n Eğitim Kevnununa ektir sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim, Bakam Şevket Retsit TJaMpoğhı'nun ce
vabı (6/91) 

BAŞKAN - Sayın Bozcalı burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı Burada. Soruyu okuyo
ruz : 

16 . 8 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
suna delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

İzmir C. Senatosu Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

1. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanunu 
ile; kadın ve erkek bütün Türk'lerin millî gaye
lere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlâki geliş
me ve yetiştirilmelerinde vazifeli bulunan Millî 
Eğitim Bakanlığı, evlâtlarımızın Türkün ana ve 
esas edep ve ahlâk kaide ve prensiplerine uygun 
güzel ahlâk ve seciyeli yetişmeleri hususunda 
şimdiye kadar alman tedbirler ve bu uğurda ya
pılan işlerin ne olduğu ile izmihlali ahlâkiyi ön
lemek için yeni tedbirler düşünülüp düşünülme
diği. 

2. Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü mad
desinde : (Maarif Vekâleti Yüksek Diniyat mü
tehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir 
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İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gi
bi hidematı dinîyenin ifası vazifesiyle mükellef 
memurların yetişmesi için de ayrı mektepler ku
şat edecektir.) denilmekte bulunduğuna göre 
şimdiye kadar açılan okulların adedleri ile ne
ler olduğu ve ihtiyacı karşılamaya, yeter olup 
olmadığı, ile Hükümet programında aydın din 
adamları yetiştirileceği vait olunduğuna göre bu 
hususta ne gibi hazırlıklar yapıldığının. 

İzah olunması. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

EATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) - Muhte
rem senatörler, Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı arka
daşımızın önergesinin iki soruyu İhtiva ettiğini 
önce belirteyim : 

Birinci kısımda, çocuklarımızın ahlâki bakım
dan yetiştirilmesinde, eğitiminde hangi ilkelere 
d ay anıldığı; 

İkinci kısımda ise din eğitiminden bahsedilip, 
bu hususta hangi okulların açıldığı ve bunların 
ne durumda bulunduğu sorulmaktadır. Sırasıy
la bu iki soruyu cevaplandırıyorum : 

Evvelâ okullarımızda çocuklarımıza verdiği
miz terbiye bakımından üzerine dayandığımız il
kelerin hepsinin izahını yapmak burada uzun sü
rer. Ama ben kısa kısa bâzı prensipleri belirte
yim. önce bir Türk çocuğunu şahsiyet olarak 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Hür insan ve şahsiyet 
sahibi bir insan olarak. İradesine sahip, kemdi 
işini kendi başarır, fakat içinde kendi iradesi
ni bizzat bulabilecek bir insan olarak yetiştirme
ye çalışıyoruz. Bu, mücerret bir insan olarak, 
önce aile bünyesi içinde bir varlık olarak kendi
sini yetiştirmektedir. Binaenaleyh bizim yetiş
tirme ilkelerimizin başında birinci plânda gelen 
husus cemiyetin aile bölümlerinden terekkübet-
tiği kanaati hâkimdir. İkinci olmak üzere ailenin 
terekkübettiği varlık da Türk milletini meydana 
getiren toplumdur. Bu bakımdan çocuklarımıza 
verdiğimiz terbiyenin en karakteristik noktası 
şudur; toplumsal faydaları ferdi faydaların ön 
plânına almasını telkin ediyoruz. En başta gelen 
husus da budur. Çocuklarımızı başarıcı olarak 
yetiştirme yolunda bâzı tedbirlere başvurmuş bu
lunuyoruz. Bunları uzun uzadıya sıraiıyaeak de
ğilim. Başınızı ağrıtmış olurum. Millî, güzel olan 
ahlâk kaideleri çocuklarımıza verilmektedir. 
Üzerinde durmak istediğim husus şudur : Çocu-
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ğumuzu daha okulda iken, genç yaşta iken mil
lî ananemizde yerleşmiş kültür içine sokuyoruz: 
Büyüğüne saygı, küçüğüne karşı sevgi ve kaygı... 

Bugün bâzı gençlerimizin bâzı yerlerdeki te
zahürleri, bâzılarımızı endişelendirebilir. Maarif 
Vekâleti, bu nokta üzerinde hassasiyetle dur
makta ve çocuklarımızın, yalnız okulda değil, ev
de, yolda, umumi vasıtalar içinde ve her yerde 
Türk milletinin, bu efendi milletin kültürüne ya
kışır bir hale gelmesi için elden gelen emek ve 
gayretin içindedir. Bu hususta teminat verebi
lirim. 

Bunun için başlıca, başvurduğumuz tedbir
ler şunlardır : öğretmenlerimizi yetiştirmek için 
birtakım tedbirler almış bulunuyoruz. Bâzı top
lantılar yaparak çocuklarımızın eğitimi için üze
rinde durulacak prensiplerin nelerden ibaret ol
duğu hakkında öğretmenlerimize gereken bilgi
leri veriyoruz. 

İkincisi, okulla aileyi birlikte çalıştırmak hu
susudur. Yüce Senatonun Önünde tekrar edeyim 
İti, bizini ilerde nesillerimizi sıkı, fakat sevimli 
bir disiplin içinde yetiştirmenin biricik yolu, okul 
ile aıllerım birlikte çalışmasıdır. Bugünkü maarif 
teşkilâtımız okullarımızın aileyle iş birliği ya
parak çalışmalarına son derece ehemmiyet ver
mektedir. Bundan öteye olmak üzere tekrar mü
fettişlerimiz vasıtasiyle tetkik ettirmek üzere 
okullarımızda ahlâk bakımından zayıf gö
rülen noktaları tesbit ettiriyor ve zayıf 
olan noktalar üzerinde tedbir almakta ge
cikmiyoruz. Çocuklarımızın yalnız bizim 
cemiyetimiz içinde değil belki başka yabancı ce
miyetler içinde dahi bizim milletimize yakışır 
bir eda, bir üslûpla davranmalarını teinin için 
bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. Burada keli
menin iki mânâsı birden okullarımızda tatbik 
yeri bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim. Bu ba
kımdan öğretmenlerimizi hazırlamakta ve yetiş
tirmekte ve çocuklarımızın da. ona göre hareket 
etmelerini temin etmekteyiz. Bununla şunu iti
raf edeyim ki, bu çok ince, nazik ve geniş bir 
meseledir. Bu hususta bütün tedbirlerin en mü
essir hale geldiğini Yüce Senatonun huzurun
da iddia edemem. Yalnız, günden güne ilerle
mekte olduğumuzu ve bir gün en iyi merhaleye 
ulaşacağımızı ifade edebilirim. 

Sorunun eğitim ve öğretimle ilgili kısmını bu 
suretle cevaplandırdıktan sonra, diğer kısmına 
geçiyorum : 
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İlk defa 1947 - .1948 yılında memleketimizde, 

îmanı - Hatip okulu bir de İlahiyat Fakültesi 
açılmıştır. Fakat buralara müracaat eden olma
dığı iein bir müddet sonra kapatılmıştır. 

1949 .yılında imaun - hatip kursları açılmıştır 
ve. devam e telistir. 1950 - 1951 yılında imam -
hatip kursları imanı - hatip okudu hailine getiril
miştir. 'Bugün elimizde 19 tmam - Hatip Okulu 
vardır. Daha allı okulun açılması için Bakanlı
ğıma. muhtelif vilâyetlerden müracaatlar yapıl
mıştır. 

Bunların yan nida bir de Yüksek İslâm Ensti
tüsü, İstanbul'da kurulmuştur. Yüksek İslâm 
Enstitüsü, dört yıl üzerine Lise mezunlarına di-
nî tedrisat yapmaktadır. Bundan ayrı olarak 
da Ankara. Üniversitesinde ilahiyat Fakültesi 
vardır. Mevcut okullarımız, müesseselerimiz bun
lardan ibarettir. Şimdi bu müesseselerimizin du
rumları 'hakkında, izin verirseniz, kısaca ana hat
ları ile izahat vereyim. Hepinizin yüksek ma
lûmları bulunduğu üzere İmam - Hatip okulları 
hayır cemiyetleri tarafından yaptırılmış ve onlar 
tarafından idare edilmektedir. Bu tarzdaki okul
ların, maddenin manâsı bakıımndan da anlaşıla
cağı üzere, kifayetli olmadığı hepinizce bilinmek
tedir. Bizim özlediğimiz şey, aydın ve milliyetçi 
bir diıı adamı yetiştirilmesidir. Maddenin manâ
sı bakımından, da bunun kifayetli olmadığı anla
şılmaktadır. Esasen gerçekten de anlaşılmakta
dır ki, bir din adamının eksiksiz olarak yetişti
rilmesine bu durum müsait değildir. Hayır se
ver vatandaşlarımızın açmış oldukları bu okulla
rın, yine hayırseverlerimizden, gördüğümüz yar
dımlar da olmasına rağmen devam ettirilmesinde 
çok zorluk çekiyoruz. Bu kadar nazik bir mev
ziin Maarifin idaresi altına almak ve doğru bir 
yola götürmek içim elimizden gelen gayreti gös
termekte gecikmiyoruz. Binaenaleyh, bundan, son
ra imam - Hatip Okulları, sadece cemaıatin emrine 
tahsis edilmiş ve onların istediği gibi hareket 
eden Okullar olarak değil, diğer Maarif' okulları 
gibi, Maarif Bakanlığının murakabesi altında 
çalışacaktır. İş bununla bitmiyor. Biz, imam -
Hatip Okulunda yetişecek imam ve hatiplerin, 
Türk cemiyetinin ihtiyaçlairıııa. cevap verecek kül
tür ve seviyeye samibolmasımı istiyoruz. Bunun 
için de evvelâ müspet dünya görüşüne sahip ol
masını ve müspet ilimlerden, doğan bilgileri be
nimsemesi] ve edinmesi icabediyor. Bunu, gerek 
başka din erbabının karşısında, gerek halkımızın 
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hayat sıkıntıları karşısında imanıım, hatibin reh
berlik yapabilmesi için zaruri buluyoruz. 

İkincisi, İslâm Dininin bütün Kur'am, hadis 
ve saire gibi din: terbiyesini, din eğitimini ve iba
det gibi hizmetleri gerektirmektedir. Bu hizmet
lerin yapılmasında rehberlik edecek adamlarım 
yetiştirilmesi için bu istikametteki öğretimin, da
ha mazbut dıale getirilmesine çalışılıyor. Bunların 
ikisi de kâfi değildir. Yüce Senatörler, asıl mü
him olan Türkiye'de imamın da, hatibin: de aynı 
zamanda bugünkü rejimin ruhuna tamamiyie 
adapte olmuş ve Türk milliyetçiliğini ruhuna sin
dirmiş bir din adamı olarak Türk köyüne yollan
ması davasıdır. Bu bakımdan İmam - Hatip Okul
larına; Devlet idaresinin mânasının ne olduğu, 
Türk vatanımın ne halde bulunduğu, Türk tari
hinden bilgiler verilmesi için gayret sarf etmek
te ve bu istikamette yürümekteyiz. Bütün bu dâ
vaların selâmetli bir şekilde yürütülmesi içim 
uzmanlardan mürekkep Bakanlığımızda bir Ko
misyon kurduk, bu Komisyon çalıştı, raporunu 
hazırladı, verdi. Raporun tatbikatına geçmek 
üzereyiz, inşallah, bunun müspet, neticelerini ya
kında göreceksiniz ve bizim bu din öğre
timi ve eğitimi mevzulunuz da bugünkü 
inkılâplarımıza zarar verme'ksizin ve cemiye
timize aynı zamanda müspet bilgiyi de götüren 
bir şekilde halledilmiş olacaktır. Bu lıuisustakâ 
mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALl (izmir) — Muh

terem Başkam, Muhterem arkadaşlar, Millî Eği
tim Bakanının sözlü soruma vermiş olduğu cevap 
ve izahatından dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Türk millî ahlâk ve edeplerini nefsinde topla
yan ilim ve irfan saihibi gençlerimize bugün her 
zamandan daha fazla ihtiyaç içinde bulunduğu
muz hepinizin malûmudur. Muhterem Bakan 
izahatında, bize tebşiratta bulundular. Bu yolda 
çalışmakta olduklarını ve bize ileride esaslı ted
birlerle izmihlale uğrayan ve uğramakta olan ah
lâkı kurtarmaya çalışmakta olduklarını izah etti
ler. Kendilerine ve Hükümete bu uğurda mu
vaffakiyetler dileyerek, tekrar teşekkürlerimi arz 
eder, bu vesile ile Sayın Senato üyelerini hürmet
le selâmlarım. 

W. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Hükümet programında ay
dın din adamlarının yetiştirileceğine dmr Milli 
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Eğitim Bakam Şevket- Raşit Hatip oğlu'mm cc-
rain ((>/!>2) 

BAŞKAN S o rai sahibi Sayın Üikeyüğil ? 
l i ur ada. 

Âl ilii Eğitim Bakanı ? Burada. 
So r ıı y u okut uy urum. 

7 . 7 . 19U2 

Senato Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın. Millî Eğilim Ba

kanı taralından sözlü olarak a yıkkınını asına ta
vassutlarınızı arz ve riea ederim. 

t'. Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dilkeç'ligil 

.1. İkinci Komisyon Hükümeti, Hükümet 
pıogramında Aydın din adamları yetiştirece
ğinden sarahatte bahsedilmektedir. Halbuki 
Millî Eğitini Bakanlığı şûranın esaslı inceleme
ye tâbi tutulmadan imam - Hatip okullarının 
birinci devresinin kaldırılmasına ikamı- veraıi, 
bulunmaktadır. Bu duruma göre : 

1. Aydın, kaliteli, <mesldkî formasyona sa
hip din adamı yetiştirmekle kabili telif bulun
makta mıdır; 

2. Şûrada din eğitimi komisyonunun rapo-
ı unun 'okunmasına fırsat verilmiş midir? Bu 
karar okunurken ne gilbi esbabı mucibeler ileri 
sürid'inüştür? 

;>. Bilhassa din eğitimi gibi ihtisası ieabet-
tiren bir- meselenin Şûrada görüşülecek salim 
bir karar alınacağına kaanimidiıier? 

4. imam - Hatip okullarına İlahiyat Lisesi 
veya ilahiyat Koleji adı verilmesi Bakanlıkya 
düşünülmekte mildir ' (Bu ı hususta. teşebbüse 
girişilmiş midir.) 

,j. Bu tedrisat, yılında İstanbul'da yapıla
cak olan istanbul Yükselk islâm Enstitüsü iyin 
ayrılan 5(K) ıbin lira bu yıl sari edilecek midir"-
Bu enstitü iyin Vakıflar umum Müdürlüğün
den arsa istenmiş midir? Ve ne gibi netice al ili
ni ıştır? 

(i. — Bu müessese l-indıklı İlkokulunun ya
tı katından ne zaman kurtarılaibilecek ve bu 
okul şerefiyle mütenasip bir binaya ne 'vakit ka
vuşturulacaktır? 

7. İlahiyat Fakültesinin yapılması iyin ay
rılan paranın sarfı iyin yapılan çalışmalar ne 
merkezdedir? 

BAŞKAN Millî Eğitim Balkanı, buyurun. 
MİLLİ KfiİTİAJ BAKANİ ŞEVKET KAŞİ/İ' 

HATİP* Kİ U (Manisa M. V.) - Muhterem se
natörler ; Sayın Hüsnü Dilekyigil arkadaşımızın 
önergesi, demin temas etliğim konu ile ilgilidir. 
Huzurunuzda o'Kunan önergede sorular 1, 2, ;>, 
4, î), (i, 7 diye sıralanmıştır. Bunlara ben de »kı
sa kısa olanak üzere sırasiyie cevaplarımı arz 
edeceğim, 

Aydın din adamlar! yetiştirııu' hususunda 
Milli Eğitim Balkanı olarak demin arz ettiğim 
imanı - Hatip okullarının orta kısmının kal
dırılması hakkında, alınmış ve tatbikatı iyin do 
İsrar edilen bir kararı yoktur. Bilakis İmam 
-Hatip okullarının yine öğrencilerinin ilkokul
lardan alınmadı ve orta kısmı dört, lise kısmı 
üy olmak üzeri' yedi yıl öğretim yapması esası 
muhafaza edilmektedir. Gayet tabiî olarak 
Şûrada buna ait kararın okunup okunmadığı 
haıkkmda arkadaşım arzı malûmat edeıniyece-
ğim. Şûrada kendini yoktum. Yalnız şunu ayık
lamak isterim ki, evvelce, şûraya gitmeden ev
vel bakanlıkta bu konu uzun uzadıya komis
yonlarda. müzakere edilmiş idi. Bu müzakereler 
neticesinde İmam - Hatip okullarının orta kıs
mının 'kaldırılmasına ait. olan noktai nazar ek
seriyet kazanmamıştır. Şûrada bu bir önerge 
ile teklif edildiği iyin, tekili' su komisyonuna git
miştir. Omda da uzun uzadıya tetkik, edilmiş, 
incelenmiş rapor hazırlanmıştır. Bu komisyon 
da di\ raporda, ifade edildiğine göre, Lmaon 
Hatip okul la rınm öğrencilerinin ilkokullardan 
a iltiması noktai nazarı ileri sürülmüş ve -zarme*-

i diyorum, ittifakla bunun üzerinde ısrar edilmiş 
i takat, Heyeti Umumiyede imam - Hatip okulla-
\ rınm orta kısmının kaldırılması ve orta okullar 

dan öğrenci alınması şeklinde bir karar verilmiş
tir. Taîkdir buyurursunuz (ki, Şûra kararları; is-
fişarîdir. Bu kararlan .Bakanlık tekrar ele al 
m iş ve inceden inceye tetkik ettirmiştir. Bugün
kü şartlar iyinde Türk camiasına; seviyeli imam -
hatip yetiştirme gibi bir mevzu, ta/biatı ve ma
hiyeti itibariyle, ilkokullardan öğrenci alına
rak öyle İmam - Hatip yetiştirilmesi bizim 'bu
günkü şartlanınız iyinde daha uygun görülmüş 
tür. İmanı - Hatip okullarına ilkokuldan öğ 
reuei alınması esası devam edecektir. 

imam - Hatip okullarının isimlerinin değiş
tirilerek ilahiyat Lisesi veya Koleji adiyle anıl
ması için bâzı lekiifler vardır. Henüz bu hu-
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susta alınmış bir /kararımız yoktur. Bu isimler I 
üzerinde duran arkadaşlarımız mevcuttur. Bir 
karar alındığı zamanda elbette bu belli olacak
tır. Bugün için bu okullar hâlâ İmam - Hatip 
okulları adiyle amlmalktadır. 

İstanbul'daki İslâm Enstitüsü irin öOO bin 
liralık bir ödenek ayrılmıştır. Fakat, bu enstitü
nün derhal inşasına hasredilemiyecektir. Arsa 
satınalmada. kullanılacaktır. Günkü, vakıflara 
ait bir arsa tesbit edilmiş, bunun vakıflar ta- j 
rafından enstitüye bedelsiz olarak hasredilme- | 
sinin imkânları bulunamamıştır. Mamafih, kati 
netice henüz alınmış değildir. Vakıflar İdaresi 
ile bu hususta müzakere halindeyiz. Eğer, ar
sayı bedelsiz olarak 'kurtarabilirsek hemen der
hal temeli atılacak ve enstitü yapılacaktır. I 

Samimî olarak Senatoya şunu arz etmek iste
rim ki, İstanbul'daki Yüksek İslâm Enstitüsü 
hakikaten çok elverişsiz bir bina içindedir. Ve I 
çocuklarımız bu binanın tavanı arasında yaşa- I 
makta ve çalışmaktadırlar. Halkın yardımı ile 
yapılacak olan Yüksek İslâm Enstitüsü için yap
tırılacak binanın arsası Vakıflar İdaresinden 
alınacak ve inşaata başlanacaktır. 

İlahiyat Fakültesi için de 500 bin lira öde
nek ayrılmış ve fakat bununu da arsası düşünül
memiştir, düşünülmediği için de inşaata başla
namamıştır. Bunun için münakale yapılacak
tır. Bu husus Maliye Vekâletine yazılmıştır. 
Bu para. münakale yapılıp arsa satmalınmasm-
da kullanılacaktır. Bu münakale temin edilirse 
arsa satınalmacaktır, gelecek sene, Plânlamaya 
da ödeneği konulmuştur, Ankara'da İlahiyat 
Fakültesinin temelleri atılacak ve yapılmaya 
çalışılacaktır. Halkımız bu gibi müesseseler 
için fedakârlık yapmaktan kaçınmıyor. Biz 
İmam - Hatip okulları için olsun, İslâm ensti
tüleri için olsun yardım ve hibe de elde edebi
leceğiz. 

Demin arz etmeyi unutmuştum; bu vesileyle 
aydınlatayım; bizim İstanbul'daki enstitümüz
den gayri Konya'da, binası yapılmış, hazır bir 
İslâm Enstitümüz daha olacaktır. Ekim aynım 
haftasında açmış olacağız bu enstitüyü. Böyle
ce memleketimizde dört yıllık tedrisat yapan 
iki yüksek İslâm Enstitüsü olacaktır. Buradaki 
çalışan çocuklarımızın mutlaka bir yabancı dil 
öğrenmeleri ve tefekkürde hakikaten İslâm ce
maatine fikir verebilmek kabiliyetinde olmaları
nı temin bakımından, bunların gerçekten aydın j 
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olmalarını sağlamıya çalışıyoruz. Zannediyorum, 
bütün sualleri bu suretle cevaplandırmış oluyo
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Hüsnü Dikeçjigil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Muhterem Bakana teşekkürlerimi arz ede
rim. Esasen Bakanın samimiyetinden eminiz. 
Günkü, Hazreti Ömer de bir eser meydana ge
tirmiş ve «Eserinin sahibi güzel düşünür.» de
miştir. Elbette ki. Sayın Bakan da güzel düşü
necektir. 

Efendim, yalnız, şunu arzt etmek isterim; 
İmam - Hatip okulları mezunu üzerinde durmak 
lâzımdır. Çünkü, bu müessesenin tedrisatının 
durumu hakkında yanlış düşünceler mevcuttur. 

Beyefendiler, bu müessesenin, ortaokul 4, 
lise kısmı 'S sene. Ortaokul kısmında bütün or
taokul dersleri okutulmaktadır. Müfredat pro
gramı diğer okullardaki müfredatın aynıdır. 
Bunun dışında psikoloji ve kanun bilgisi ders
leri de okutulmakta ve meslekî bilgiler de ve
rilmektedir ve tahsil süresi dört senedir. 

Şimdi, Sayın Bakan çok nazik olarak cevap 
vermek lûtfunda bulundular, kendileri zama
nında bu hatayı tashih ettirmişlerdir. Burada 
esas, mesleki külle dikkattir. Orta ve lise kısmı
nı bir arada tutmak lâzımdır, hakiki din okulu 
havasını alması için. 

Sayın Bakana teşekkür ederim, meslekî 
okul haline gelmiş olan orta kısmın kaldırılmı-
yacağmı söylediler. Yalnız, Muhterem Bakan
dan bir maarife, i olarak ricam şudur : 

1. Bu okullara iyi müdürler tâyin etmek lâ
zımdır. Maalesef tâyin edilenler kifayetsizdir. 
Arz edeyim; İsparta İmam - Hatip Okulunda 
yedi sene çalışmış, meslekten, İlahiyat Fakültesi 
mezunu, dört arkadaş varken ve bunlar müdür 
muavinlikleri yapmışlarken bunlar tâyin edile
memişler ve edebiyat grupu kolundan ve dışar
dan müdür tâyin edilmiştir. Şu halde, bir ilahi
yat Fakültesi mezunu dururken biz bu müesse
senin başına bir yabancı, bu işten anlamıyan bi
risini getirmeyi ve müdür tâyin etmeyi bir ak
saklık olarak kabul eden ve bunu misal ola
rak gösterebilirim. 

İkinci nokta; yine bu okullara Farsça, Arap
ça bilen Öğretmenler yetiştirmek lâzımdır. Sayın 
Bakan bunun üzerinde durmalı, dışarda bu ders-
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leri verebilecek gençlerin yetiştirilmesi yoluna 
gidilmelidir. 

Üçüncü olarak bu okullarda diğer dersleri 
verecek arkadaşlara muhakkak din bilgisi ve
rilmelidir. Çünkü bu okullarda çatışmalar olu
yor. öğrencilerin mutlaka müspet mânâda din 
anlayışı olması, genç nesillerin. Bakanın da ifa
de ettikleri gibi, millî duygulu milliyetçi din 
adamları olarak yetiştirilmesi iktiza eder. Aksi
ne olursa bu müesseseler tanı mânâsı ile işliyemi-
yecektir, 

Muhterem Bakan gayet güzel bir noktaya da 
temas ettiler. 19 tmam - Hatip okulu var. Vatan
daşlarımız da daha başkalarının yapılması için 
müracaat ediyor, dediler1. Maalesef, bu müracaat
lar müdürler komisyonuna gelmiş, altı vatanda
şın müracaatı, Müdürler Komisyonu tarafından 
tetkik edilerek bu müesse&elıerin açılması geri
ye bırakılmıştır. 

Muhterem beyefendiler; ben, bundan önceki 
sorumda da arz etmiştim, sadece Batı - Alman
ya'da 27 tane yüksek ilahiyat ve yüksek din 
okulu vardır. Burada, 7 bin genç tedrisat yapar 
Yabancı memleketlerden misal veriyorum. Batı -
Almanya'daki bu din adanılan, bütün Batı - Al
manya'da yaşıyan insanların, müspet mânada 
din bilgilerinin gelişmesinde sembol olan insan
lardır. 

Diğer bir nokta şudur : Sayın Bakan İstanbul 
İslâm Enstitüsünden bahis buyurdular. Hakika
ten, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü açılalı çok 
oldu, bir ilk okulun çatı katında. Emin olun, bi
zim ecdadımızın ruhu ile kabili telif değildir bu. 

Dışarıdan bir zat gelip diğer okulları 'gezdik
ten sonra bir' de İstanbul'daki Yüksek İslâm 
Enstitüsüne gitmiş ve bir okul binasının, çatı ka
tında huluman bu okullu gezmiştir. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü <arsa vermiyor, bunun için ben 
öizz-at Umum Müdürle münakaşa yaptım. Niçin 
kurulmuştur bu okul! Vakıfların kendi şan. ve 
şerefine lâyık olacak insanların yetiştirilmesi içim 
kurulmuştur bu okul. O hakle İslâm Enstitüsü
ne arsa vermiyecek kadar 'anlayıştan uzak bir dü
şünüş tarzından dolayı, haızurunuzda teessürleri
nim maatteessüf burada gizli bir elin var olduğu
nu kendilerine bildiririm. Maalesef 'beyefendiler 
bir gizli el var. Sayın B'afcan da toleransla bâzı 
meselelere temas ettiler-, bizim kabahati şunda 
veya bunda bulmamız doğru değildir. Kendileri 
de bilirler ki, bizim halkımızın yüzde sekseni 
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Müslümamdır. Ama her nedense biz şimdiye ka
dar münevver din adamı yetiştirmemişiz. Heybe
li Ada'da .Rumlar Papaıs Okulu açarak din adam
larını yetiş'tirmiş. Din okulları bizde yakın zama
na kadar açılmış ve bunun için de bizleri ve bü
yük kütleyi tenvir edecek münevver hocalar ye
tişmemiştir. Bu boşluğu doldurmak için, Va
kıfların buraya, yer vermemesi hayreti muciptir. 
Bence vakıflarım, buraya en önce, hattâ para. da 
almadan yer vermesi iktizta eder. Nereden bu
lundu bu bina, emin olun, sizlerim, Türk Milleti
nin şanı ile mütenasip değildir bu İslâm Ensti
tüsü. O hailde muhterem Bakandan .istirhamım; 
bu 5 yüz bin lira bina yapımı için konmuştu, yok
sa arsıa allımak içim değil. Her iki Bakanlık tema
sa geçmeli. Ben giden Bakanla temas ettim, 
Devlet Vekiline de gittim. Bu bina için yer bu
lunup, beş yüz bin lira ile işe ballanmış olsaydı, 
İstanbul halkın 'bunu şimdiye kadar bamıaımlamış 
olurdu. O hailde, Muhterem Bakandan ve Ba
kanlık erkânından bu iş üzerinde hassasiyetle 
durmalarımı, Vakıflarım da. burada ısrar etmeme
lini ve İslâm Enstitüsü binasının bir an evvel 
yapılması İçin arsanın almımasını ve okulun yüz 
karası durumundan kurtulması için gerekli ko
laylığın »ağlammaısımi: istirham ederim. Muhterem 
Senatör arkadaşlarımız bu müesseseyi tetkik bu
yursunlar. Buraya bir gazeteci gelmiş ve tetkikat-
ta buılunımuştu; okulda matematik, hadis ve psi
koloji dersleri okutulmakta idi. öğretmen arka
daşımız varsa sorum hangi okullardan memnun 
dedim. Hepsi bu okuldan memnun olduklarını 
söylediler. Müspet ilimler ve dini: bilgilerle mü
cehhez, dötbaşı mamur olarak yetiştiğini gördü
ler; memleketin din. ihtiyacını karşılıyacak olan 
hakiki din adamları akıncılar diye yazılar yazdı
lar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımı, İmam - Hatip 
okullarınım adının İlahiyat Koleji olarak değişti
rilmesini niçin istediğimi arz edeyim. Efendim 
bizim memleketimizde pek çok çocuklarımız üs
tün kabiliyetler taşıyor ve biz bu kabiliyetleri 
harcıyoruz. Ben isterim ki, üniversite meselesin
de çocuklarımızı psikötekmike göre eğitime tâbi 
tutmak, hangi kabiliyeti basıyorsa, o bölüme gön
dererek çocuklarımız in üstün: kabiliyetlerimi de
ğerlendirmeliyiz. Yoksa Üniversiteler dolar, ta
şar; çocuklar döner kalır. İnsan neslini heba 
etmek doğru değildir. Ama, bir taraftan insan 
neslini kazanırken, üstün kabiliyetli çocuklar 
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varsa, onlara, «İllâ sen burada mıhlanıp ka
lacaksın, burada okuyacaksın» demeğe de hak
kımız yoktur. Üstün kabiliyetli çocuklar, ka
biliyetlerine göre, kabiliyet sahalarına gitmeli
dirler. İsim üzerinde de durmak istiyorum. Ma
dem ki, bunları sevimli bir hale getirmek isti
yoruz, okulun ismini de cazip bir hale sok
mak lâzımdır. «İlahiyat Lisesi,» veya İlahiyat 
Koleji gibi. İmam - Hatip Okulunda okuyan 
bir çocuk 7 sene tahsil, yani normal lise tahsi
linden bir sene fazla tahsil yaptığına göre ni
çin, bu okuldan mezun olanlara lise mezunu 
hakkı vermiyelim? Bu okulda, Farsça, Arapça, 
İngilizce, Fransızca dersleri okunur. Birkaç 
genç bu okuldan mezun olarak İstanbul Hu
kuk Fakültesine girmişierdlir. Bu talebeler pro
fesörün nazarı dikkatini celbetmiş ve «Oğlum, 
siz nereden mezunsunuz, sizde bir şey var» de
miş. İmam - Hatip okulunu bitirdik buraya gel
dik efendim. Profesör, liseden gelen bin öğrenci 
yerine sizlerden 30 tane olsa kâfi, bu vatanı si
zin gibi gençler kurtaracak demiştir. Çünkü 
hakikaten arkadaşlarını, bu okullarda tedrisat 
gören gençler iyi bir mânevi telkin gördükleri 
için sistemli bir çalışmaları var. Sözlerimi 
bitirirken bu müessesenin kıymetini bilerek, 
hakikaten Türk Rönesansmı doğurabilecek 
olan bu gençlerimize yeni birtakım imkânlar 
vermelerini Muhterem Bakandan istirham ede
rim. 

Bu gençlerimize öyle bir ihtimam vermeliyiz 
ki, ilahiyat lisesinden mezun olan üstün ka
biliyetler diğer sahalara da yayılabilmelidir-
ler. Eğer bunu böyle yaparsak bize ve cemi
yetimize daha verimli ve daha faydalı olacak
lardır. Çünkü arkadaşlar, bu çocukların hep
si tertemiz ve ilkmektebi köylerde bitirerek 
temiz bir kalple bu okullara gelen köylü çocuk
larıdır. Günkü arkadaşlar bu terbiyede esas
tır. Bu çocukların aileleri içki içmez, kumar 
oynamaz.. Böyle bir aileden doğan çocuğun 
da zekâsı diğerlerine nazaran üstündür. Bu
gün bunun böyle olduğunu psikoloji ilmi tes-
bit ediyor. Bugün bunu bizim millî eğitimci 
olarak değerlendirmemiz lâzımdır. 

Muhterem ibeyef endiler; ben Bakanımın faz
la zamanını almak istemem. Hakikaten musliha
ne cevap veriyorlar. Yalnız, burada ıbir nok
taya daha temas edeceğim, İstanbul'daki İlâ | 
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hiyat Fakültesi de normal değil. Müesseseyi 
kurduk, dar bir çerçeve içinde bıraktık. Yeri 
alınmamış, doğru değil!. Maarif Vekâleti ma
dem ki yer bulamamış, niçin ibütçeye para ''koy
durduk"? Önceden yeri hazırlanacak, sonra büt
çeden alınacak para oraya sarf edilecektir. 5 
yüz bin lira İslâm Enstitüsüne, 5 yüz bin lira 
İlahiyat Fakültesine para ayrıldı, ama, hu pa
raları okullara sarf etmekten çekindiler. Mem
leketimiz çocuklarının böyle bir istifhamı kafa
larında yaratmalarını tabiî görmek lâzımdır. 
Benim şahsi kanaatim, şimdiye kadar Yüksek 
İslâm Enstitüsünün yapılmasında, bu gibi mü
esseselerin dumura uğratılmasmda rol oynıyan 
gizli bir el vardır. Artık bu eller kesilsin. Bu 
ellerin kesilmesi hususunda Bakanımızın hassa
siyetle durmasını ecdadımıza lâyık tbüyük din 
adamlarının yetiştirilmesini temenni etmekte
yiz. l'bni Kemal'i, Ebussuut'u, Molla Gürani'-
yi biz yetiştirdik. Bugün milletimize lâyık din 
adamlarının yetiştirilmesi Maarif Vekâletinin 
birinci vazifesidir. Bu hususlarda Muhterem 
Senatör arkadaşlarımdan konu üzerinde hassa
siyetle durmalarını istirham ederim. Gerçek
ten vazifesini ımüdrik 2 İslâm Enstitüsü mezu
nu müftü gördüm. Bütün halk kendilerini se
viyor. Köylerimizi dolaşıyorlar, bu insanlar 
milliyetperver din adamlarıdır. Biz insan oğ-
luğu Devlet olsun, fert olsun, kim olursa olsun, 
kalibinden yakalamayı bilmiyoruz ve kitlelerin 
içine bunun için göımülemiyoruz, büyük kitle
leri kaybediyoruz. 

Vekilimize 'bu sahadaki çalışmalarında A'lla-
hm yardımcı olmasını, muktedir ve iyi din ada
mına kavuşmamızı temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçim neticesini 

okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine (85) Se

nato üyesi katılmış, sayım neticesinde aşağıda 
isimleri yazılı adaylar hizalarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Arz ederiz. 

Kâzım Orbay Mu'allâ Akarca 
Turhan Kapanlı 



O. Senatosu B : 87 
1. Rahmi Eğil 58 
2. Ahmet Dağlı 56 
3. Mazhar özkurt 9 

BAŞKAN — Her ne kadar iştirakte salt ço
ğunluk yoktur. Şimdiye Ikadarki tatbikatımız
da, seçime, mutlak surette bütün arkadaşları-
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mızın iştiraki olmadığı seklindedir. Fakat açık
ça görülmektedir ki, şu anda çoğunluk yok
tur. Vakit ile gecikmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla, 2 Ekim 1962 Salı günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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