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1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
üyesi Hamdi Özer'in, 193 sayılı Gelir Ver-

Sözlil sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/23) 

Sayfa 
gisi Kanununun 31, 32 ve 33 neü madde
lerinin tatbiki hususunda Hükümetin ne 
düşündüğüne dair, sora önergesi ve Ma
liye Bakanı Sadık Tekin Müf.üoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/125) 150:1(51 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, Atatürk Üniversitesindeki olay
lar hakkında .ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/24) 

» • » < » •+ -

I - GffiÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm, Orman Ba
kanlığının görevleri ve orman - halk ilişkileri 
konusundaki gündem dışı demecine Orman Ba
kanı İsa Hisan Bingöl; 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, Ege Böl
gesi tütün ekicisinin 1972 yılı Ege tütün piyasa
sında karşılaştığı güçlükler ve Hükümetçe alın
ması gerekli tedbirlere dair 71 nci Birleşimdeki 
gündem dışı demecine Gümrük ve Tekel Bakanı 
Fethi Çelikbaş; 

Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm, 
Kahraman Maraş'a bir şeker fabrikası yapılma
sına dair gündem dışı demecine Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar; 

Yozgat Üyesi Sadık Artukmaçîn, askerlik 
yoklamalarının yapılış şekline dair gündem 
dışı demecine de Millî Savunma Bakanı İlhami 
ıSancar cevap verdiler. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam 
Halûk Bayülken'e Başbakan Nalın Talûnun; 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Denglz'e, Ulaş
tırma Bakanı Sabahattin Özbek'in; 

Millî Savunma Bakanı İlhami .Sancar'a, Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa-
tır'ın vekillik etmelerinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ni-
zamettin Erkmeni'n, Üniversiteler kanun tasarı
sının, Millî Eğitim Temel kanunu tasarısını gö

rüşen Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi kabul olundu! 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah'nm, 1972 -
1973 kampanyasında zeytinyağı müdahale alım
ları ile ihracaatmda uygulanan politika hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu, gereğinin yakıla
cağı bildirildi. 

Demokratik Parti Grup Başkanlığının, An
kara Üyesi Turgut Cebe'nin partilerine katılı
ğına dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Tunceli Üyesi Arşları Bora'ya 74 gün izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının ge
len kâğıtlardan gündeme alınıp öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylanarak, tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

İstem üzere yapılan yoklama, sonucunda 
çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından; 

13 . 6 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Necip Mirkelâmoğlu Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

SORULAR 
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Yazılı soru 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekatahıın, tüketim fazlası cavın 

fakir halk ile köylüye 30 Ağustos Zafer Bayra
mı armağanı olarak verilmesine dair yazılı so
ru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/147) 

GSLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Toprak ve tarım reformu kanunu ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/C55; C. Senatosu : 1/204) (Ana

yasa ve Adalet, Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 
Bir hafta). 

BİHİNCİ CIUEÜM 

Arç.lm.-] s:.::; ( :• 15,30 

BAŞKAN : Baj'k'aîiv^ıli NciLp MİLh;J/hx:3^.ı 

KÂTÎPLE& î H&cylcı ötöl&l (Sıvan), B:,lır:/j Üçe1:.! (Cı.txhü±c^^~2CQ S, Ü.) 

BAŞKAN .'3 ncü Birleşimi acıyorum. 

IIL H BAŞKANLIK DİVANININ GIIITSÜJ KURULA, SUNUŞLARI 

1. — Malatya Üyesi Ilamdi Özerin, demokra
tik C-nmdıuriyet düzenini yek etmek ama cim gü
denlerin adalete teslimine ve bu konuda Senato 
araştırması isteyen önergesinin gündemden çıka
rılmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var, 
imkânımız ölçülünde gündem dışı konuşacak sa
yın üyelere söz vereceğim. 

Sayın Haindi Özer; demokratik Cumhuriye
timizi yıkmak isteyen gerçek sucdukırın araştı-
a:ılma;:ı hakkında gündem dışı söz talep etmiş
siniz. 

:Sayın Özer; lütfen müşahhas konular olma
sı gerekiyor. Yelinizden bir açıklama yapar nıı-
sıııız? Başkanlık Divanının tenevvüui bakımın
dan. Hangi konulara temas edeceksiniz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
iki yıldan beri gündemde bulunan bir - :enato 
araştırma önergeni vardır. G-eri almak istiyo
rum. Bu hususta kısaca konuşmak istivoıum. 

BAŞKAN — Buyu;un, lütfen 10 dakika içe
risinde izah ediniz. 

HAMDİ ÜZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Demokratik Cumhuriyet düzenimizi yok et
mek amacını güdenlerin adalete teslimi husu
sundaki Senato araştırması isteğim iki yıldan 
beri gündemde y(xv almaktadır. Bu süre içinde 
dört Hükümet tarafından cevapsız bırakılan 
araştırma önergem acaba hangi engellere takı
lıp kalmaktadır? ıSadece demokratik Cumhuri
yet düzeninizi değil. Devletimizin de yıkılma
sını hedef aban anarşi kasırgası neden, nereden 
ve kimler tarafından kopartılmıştır?- Gerçek 
avıçlular kim ve neredeler? Dökülen kanların ve 
rr'iKİüıülen ocakların sahipleri bunları arıyor. 
İşte ben. hunhar adına araştırma isteğinde bu
lunmuştum. Şimdi anlaşılıyor ki, gerçek suçlu-* 
!avı ve suçun ncdenleıini aı aştırmada geniş öl
çüde münakasalaıa vol açılacaktır. Çünkü suç. 
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samur kürk de olsa kimse giymek istemez. Evet, 
olanlar oldu, ölenler öldü; fakat suçlular yaşa
makta ve emniyettedir. 

Şunu açıkça belirteyim ki, bu suçluların da 
sorumlusu vardır. İktidarı da, muhalefeti de, 
Parlâmento dışı anayasal kuruluşlar da derece 
derece kanlı eylemlerden sorumlu ve suçludur
lar. Biz parlamenterler de zaman zaman vicdan
larımızın malı olamadık, partiler diktası içinde 
partinin malı olmayı, milletin malı olmaya ter
cih ettik ve buna zorlandık. Demokrasi mücade
lesi kaftanına bürünerek parti hegemonyası 
kavgasına sürüklendik. Dikta sopasına asılı de
mokrasi bayrağının peşine takıldık ve buna par
ti disiplini adını koyduk. Böyle bir disiplin an
layışı Anayasayı da disiplinsiz hale getirdi. Ana
yasanın verdiği hakka dayanarak kendi izan ve 
vicdanına uymak, parti disiplinine uymamak 
şeklinde suç kabul edildi. Halbuki disiplin ka
nun ve nizamlarla sınırlanan prensipler üzerin
de birlik ve beraberlik sağlama yoludur. Ger
çek demokrasi prensiplerini bünyesinde topla
yan bir Anayasada, birleşmek ve birlik olmak, 
milletin bizden istediği disiplinin ta kendisidir. 
Anayasaya, aykırı emirlere ve baskılara itaat, 
disipline riayet değil, bilâkis onu ihlâldir.BÖy-
le bir itaat hiç kimseye suç işleme hakkı tanı
maz ve he;e bir parlamenteri millete ve tarihe 
karşı asla mazur gösteremez. 

Şaym senatörler; demokratik Cumhuriyet 
düzeni sadece anarşik eylemlerle yıkılmaz. De
mokrasiyi yozlaştırmakla da yıkılır. Ne dikta 
gücü ile ve ne de tevekkül aczi ile demokratik 
Cumhuriyet yönetilemez. insan temel haklarına 
dayalı demokrasi irade hürriyetinden doğar. 
Bu hürriyetin hâkimi, kişinin kendi vicdanıdır. 
Onu kısıtlayan, yasaklayan veya saptıran her çeşit 
etki iradeye baskıdır. Bu baskı sadece silâh ve 
zindan baskısı değildir. Kişileri vicdanından 
koparan her çeşit zorlama vasıtaları demokra
siye yönelmiş birer tahrip silâhlarıdır. Bir kişi
yi vicdanından kopartmaya teşebbüs, o kişinin 
vicdanından ve haysiyetinden şüphe duymakla 
başlar ve millet iradesini hiçe saymakla sonuç
lanır. Kişinin iradesi akla ve vicdana dayanır. 
Onu akıl yolu ile ikna etmek bir görev olabilir; 
fakat vicdanına hükmetmek demokrasiye iha
net olur. İkna ile baskıyı ayırt edemeyenler, ki
şilerin iradesi üzerinde dolaşmakla demokrasi

yi anarşiye çevirirler. Demokratik düzendeki 
bir toplum eğer kendi iradesine sahip çıkmak 
yeteneğinden yoksun olursa ya demagoji bata
ğından fışkıran anarşi ile parçalanır, ya da bas
kı zulmünden doğan oligarşi ile köle olur. Bu
gün bizde olduğu gibi demokrasi kavramındaki 
anarşi devam ettikçe bâzı partilerdeki diktayı 
da demokrasi sanmağa devam edilecektir. Hal
buki siyasî partiler demokratik hayatın vazge
çilmez unsurları olduğuna göre, demokrasi en 
önce bunların 'bünyelerinde işlemelidir. Parti 
diktası ile; .egemenlik, milletin olmaktan çıkar. 
sınıf ve zümrelerin eline düşer. Bu diktanın 
rengi ve şekli ne olursa olsun, fiilleri anarşik 
eylemler kadar demokratik Cumhuriyet düze
nine karşı suçtur. O halde istediğim Senato 
Araştırmasının kapsamı genişlemiş ve parlâ
mentonun bünyesini de içine almıştır. Böylece 
başka bir araştırma merciine lüzum doğmuş
tur. Bu merci tarihtir, bunun için Senato Araş
tırma isteğimin gündemden çıkartılmasını ve 
tarihin adaletine havale edilerek gerçek suçlu
ların onun hükmüne terk edilmesini diliyor' ve 
Yüce 'Senatoya, saygılar sunuyorum. 

2. — Tabiî Vue Suphi Karamayım sıkıyöne
tim mahkemelerinde yargılanan sanıklara hâkim 
önüne çıkarılmadan önce özel sorgulamalarda ir
kence yapıldığı konulu haberlerin gazetelerde 
yer aldığına dair gündem dışı demeci ve Derlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemeü Satırın 
cevabı. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

On m huriyet 'Sena tosu Başkan! ı ğm a 
Gazetelerde sıkıyönetim mahkemelerinde 

yargılanan sanıklara hâkim önüne çıkarılma
dan önce özel sorgulamalarda işkence yapıldı
ğına dair haberler yeniden yer almıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun 13 Haziran 197-S 
Çarşamba, günü yapılacak oturumda bu konu
da görüşlerimi belirtmek için 10 dakikayı geç
memek üzere gündem dışı söz verilmesini saygı
larımla rica ederim. 

Tabiî Üye 
'Suphi iK.aram.an 

MUSTAFA DELÎYELİ (Hatay) — Bu mev
zuda benim de söz talebim var. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Mahkeme
de bulunan işler konusunda söz vermemek lâ
zım. 
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BAŞKAN — Başkanlık divanına intikal et- I 
miş bir isteminiz var mı ? 

MUSTAFA DELÎVELİ (Hatay) — Var 
efendim. I 

BAŞKAN — Mahkemede bulunan işler için 
Başkanlık Divanı gereken hassasiyeti göstere
cektir efendim. Emin olmanızı istirham ederim. 
Buyurun Sayın Karaman. I 

ISUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, saym senatörler; bu kutsal çatı altında 
bulunan ayrıntısız hepimiz insan haklarına da
yalı demokratik hukuk devletinin korunması ve I 
yaşatılması için namus ve şeref yemini yapmış 
kimseleriz. Bu yeminimizin gereğini hayatımız I 
pahasına da olsa yerine getirmek azim ve ima
nı içerisindeyiz. Demokrasimizin bu geçiş döne- I 
m inden arızasız geçmesi, Ekim ayında yapıla
cak genel seçim gününe huzurla kavuşması ve 
ondan sonra da gene başarı ile gelişmesi emel 
ve arzusu içerisindeyiz. I 

9 Haziran 1973 tarihli gazeteler istanbul 3 
No. lu Sıkıyönetim Mahkemesinde görülmekte I 
olan «bomba olayı dâvası»' ile ilgili duruşmada 
bâzı sanıkların hâkim önüne çıkarılmadan önce I 
kendilerine hukuken yetkisi olmayan kişiler I 
tarafından yapılan özel sorgulamalarda baskı
lar yapıldığını, işkenceye mâruz kaldıklarını 
bunun sonucunda kendilerine bâzı suçları işle- I 
diklerinin kabul ettirilmiş olduğunu beyan et
tiklerini yazmışlardır. Bu haberi veren gazete- I 
ler şu veya bu eğilimdeki bir iki gazete değil- I 
dir. Her birinin çeşitli görüşleri yansıttıkları 
bilinen bütün gazeteler bu baskı ve işkence ha- I 
•herlerini vermişlerdir, hem de istanbul Sıkıyö
netim Komutanlığının bu konuda daha önce I 
koymuş olduğu yayın yasağına rağmen. I 

ISıkıyönetim komutanlığı mahkemelerinde I 
yargılanan sanıklara özel sorgulama ekipleri I 
tarafından gözleri bağlı olarak baskı ve işkence I 
yapıldığı ve ifadelerinin alındığı haberleri du- I 
ruşmalardaki sanık ifadelerine dayanılarak bir- I 
çok defalar Türk basınında yer almıştır. Bunun I 
dışında^ herkes gibi bizim de işkenceler ve ör- I 
nekleri üzerinde bâzı özel duyuşlarımız olmuş- I 
tur., Fakat resmiyet kazanmadıkları için bunla
ra inansak bile, bugünedek bu tür bilgilerimizi I 
bu kürsülerden açıklamamış ve bunlara dayalı 
yorumlarda bulunmamışız dır. Ancak, özel du- I 
yuslara dayalı bu tür işkence haberlerini sivil | 
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ve asker sorumlu kişilere zamanında ve resmen 
aktarmışızdır. Duruşmalardaki sanık ifadelerine 
dayalı ve basına yansıyan baskı ve işkence olay
larını yasama faaliyetleri içinde bulunan ve bu 
kürsülerde dile getirmek hukuk devleti ilkesi
ne bağlı bir Yasama Meclisi üyesi için kaçınıl
maz görevdir. 

Nitekim, bu cümleden olarak daha öncele
ri de gene basma akseden bu tip işkence olay
ları için grup arkadaşlarımızdan Sayın Sami 
Küçük, 8 Kasım 1971 tarihinde Başbakan ta
rafımdan cevaplandırılmak üzere bir yazılı so
ru önergesini Cumhuriyet Senatosu Başkanı
na sunmuşlar ve altı ay sonra 10 Mayıs 1972 
tarihinde de bu soru İçişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılmıştır. Bu gayret ve uyarılarımız
la yetkisiz kişilerin kanun dışı davranışları ile 
sorumlu makamları müşkül duruma sokmaları
nı önlemeyi amaç edinmişizdir. İşte şimdi de 
9 Haziran 1973 tarihli gazetelerde ve bugünkü 
gazetelerde de yer alan bu tür haberlerden ötü
rü konuyu gündem dışı bir konuşma ile huzur
larınıza getirmiş bulunuyorum. 

Bomba olayı ile ilgili olarak ilk defa hâkim 
önüne çıkarılan bir sanığın maruz kaldığı bas
kı ve işkenceyi mahkeme önünde şu sözlerle 
anlattığı basında yer almıştır. Bu sanık demiş
tir ki: 

«Emniyette maddî ve manevî zor durumda 
bırakılarak ifadem alınmıştır. Bu hareketin vü
cudumda etkilerini taşıyorum. Hastaneye şev
kimi ve bir bilirkişi marifetiyle bunların tes
pitini istiyorum.» Bu sanık ayrıca şunları da 
söylemiştir : 

«Bu iddianame hukuk dışı, Anayasa ve ka
nun dışı bir malzeme ile hazırlanmıştır. Söz ko
nusu ikrar baskı ürünüdür. Savcının bu işken
celeri bilmemesine imkân yoktur.» Bu ifadeler 
savcıya niyaheten alınmıştır. Tabanımda ve 
vücudumda baskı izlerini taşımaktayım, gös
termek istiyorum.» Sanık, ayrıca duruşma he
yetine verdiği bir dilekçe ile 353 sayılı Yasa--" 
nın 122 nci ve müteakip maddelerine göre ken
disinin bildireceği üç doktor tarafından muaye
ne edilip işkence izlerinin tespit ettirilmesini 
savunma delili olarak mahkemeden istemiştir. 
Bâzı gazetelerde bu sanığın çıplak ayağını du
ruşma hâkimlerine gösterirken çekilmiş resmi 
de vardır. Bilirkişiye sevk isteği üzerine duruş-
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ma hâkimhıin bu sanığa verdiği cevap ilginç
t i r : ^Burada basın mensupları var diye ayak
kabınızı çıkarıyorsunuz; diyerek onu şantaj 
yapmış gibi gösterme gayreti içinde bir itha
mın altında tutuyor ve fakat bu ithamını pe
kiştirmek için sanığın iddiası doğrultusunda 
kanun hükümlerinin gereğini yapmaktan çeki
niyor. Üzerinde işkence izleri bulunan bir çıp
lak ayağın görüntüsüne rağmen bu ayağın sa
hibinin bilirkişiye ve o anda muayeneye sevk 
isteğini reddediyor. 

Oysa sanığın bu isteği yasalara, aykırı iş
lem yaparak kendisine işkence edip suç işleyen 
kimselerin cezalandırılmasını temin için yapıl
mış bir ihbar sayılıp işleme konulması gerekli 
idi. Bugünkü gazetelerden anlaşılıyor ki, mah
kemenin yapması gereken bu görevi bir gün 
sonra da olsa bile Komutanlık yapmış iddia sa
hibini hastaneye sevk etmiştir. 

Ayrıca söz konusu ifadelerin işkence ile 
alınmış olup olmadığının mahkemece araştırıl
ması, ifadelerin hukukî değerinin tayini için de 
gerekli idi. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bir dakikanızı 
istirham ediyorum. 'Mahkeme işlemlerinin eleş
tirilmesi şeklinde olmamasını istirham ediyo
rum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bu konuş
ma ile mahkeme kararı tahlil ediliyor. Bu olur 
mu Reis Be}'? 

RAŞK.4N •— Mahkeme işlemic-ıi konusunda. 
o işlemlerin eleştirilmesi sahasına intikal ettiril
memesini bilhassa istirham ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Efendim, 
bir cümlem var burada; müsaade ederseniz bi
tireyim. Nitekim Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 17 . 4 . 1953 gün ve 892/1434 karar sayılı 
kararında ikrarın zorlanmaya dayandığı iddia
sının mahkemece tetkik ve tespiti gerektiğini 
kabul etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bugün
kü Cumhuriyet Gazetesinde Türkiye Barolar 
Birliği Balkanı Faruk Erendin yazdıkları ma
kale ve ortaya koyduğu görüşler ilginçtir. 

Diğm- taraftan, sanık hakkındaki davanın 
açıldığı tarihin, iddianamenin mahkemeye ve
rildiği 7 6 . 1973 günü okluğu ve davanın ilk 
duruşma gününün de ertesi günü, yani 8.6.1973 
günü okluğu gözönüne alınırsa, bu duruşma ha
zırlığı safhası fiilen ortadan kaldırılmış ve sa

nığın 353 sayılı Kanunun 122 nci ve müteakip 
m a d delerin den yararlanma olanağı yok edil
miştir. 

'Sayuı arkadaşlarım, 50 ydmı dolduran 
Cumhuriyet yönetimimizin hiçbir döneminde iç 
isyanlarda... 

O. MECDİ AUUN (Rize) — Anayasaya ay
kırı konuşma yapılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
ben takibediyorum. 

Devam buyurun efendim. 
SFPI1İ KARAMAN (Devamla) — Saym 

arkadaşlarım, 50 yılını dolduran Cumhuriyet 
yönetimim izin hiçbir döneminde iç isyanlarda 
ve İstiklâl mahkemelerinde olanlar da dahil 12 
Marttan bu tarafa sıkıyönetim mahkemeleri so
ruşturmalarında olduğu gibi yaygın baskı ve 
işkence iddiaları ileri sürülmemiş, basına yan
sımamıştır. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Sizin devrenizde oldu. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yok 
efendim, hayır efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Onu ayrıca tartışırız sayın arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayı
nız efendün, sükûnet içinde takibedelim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Zorluk 
yapanlar sizin döneminizdeydi. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yani siz 
şimdi 'bunu .. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, cevap verme
yiniz Sayın Karaman, rica ediyorum efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Peki efen
dim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Canlı misali burada. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Pek çok 
sanığın hakim önüne duruşmaya çıkışında ilk so-
ruşürrmaiarındaki ifadelerini reddettiği, yeni ve 
farklı ifadeler vermekte ciduğu görülmektedir. 
Neden bu sanıklar duruşmaları sırasında hâldin 
önündeki bu ifadelerini ilk soruşturmalarda ver
memekte, kendileri ve çevreleri aleyhinde beyan
da bulunmaktadırlar?... Bunun bir sJbebi olması 
lâzımdır'. Demek ki, kapalı soruşturma yellerinde 
açık olmayan ibir tarzda alman ilk ifade re rinde 
sanıklar hür iradelerine sahip değillerdir. Yani 
açıkçası, ortada insan haklarının ihlâl edildiği, ka-
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ıran ve hukuk dışı baıkılarm yapıldığı, zor Ve iş
kence kullanılarak Anay açanın 33 ncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında vazıh «Kimse, kendisini ve
ya kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma 
sonucu doğuracak beyanda bulunmaya veya bu 
yolda 'delil göstermeye zorlanamaz.» lıülmıünün 
ihlâl edildiği gibi bir durumları vardır. 

Bu ilk sonışturmalarcla bir kısım sanıkların, 
işlemedikleri suçları kabule zorlandıkları mahke
me tutanaklarına geçen iddialarından da anlaşıl
maktadır. Örnekleı! çoğaltılabilen bu iddialara 
rağmen yetkili mercilerce kanunî kovuşturmaya 
gidilmemiştir. Bu iddiaların basma yansıması 
karşısında da sorumlu hükümetler bugüne ka
klar bu konuda araştırma yapmamışlar, soruş
turma açtırmamışlar ve buna dayanarak da ka
muoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış
lardı.*. 

Bu sorumsuz ekipler, tutukluları sıkıyönetim 
tutukevlerinden gözleri bağlı olarak kapalı bir ara
kaya bindirmekte ve bilinmeyen bir semte götür
mektedirler. Sanıklar burada yine gözleri bağlı 
olarak özel hazırlanmış işkence aletleriyle işkence 
yapılarak işlemedik teri suçları kabule zorlanmak
tadırlar. Sorgusu yapılanın mukavemeti kırılıp 
kendisine atfedilen suçlar kendi sesyle banda alın
mak, el yazılarıyle yazdırılmak ve imzalattırıl-
nıak suretiyle sonuç alınmaktadır... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sizin yaptığınız o. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet, siz 
öyle zannedin. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Öyle idi 
değil, öyle. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayı
nız efendim. 

Devam ediniz sayın hatip. Devam ediniz ve bi
tiriniz lütfen. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Vücutla
rındaki işkence izleri kayıp oluncaya kadar ne 
avukatlarına, ne yakınlarına gösterilmekte ve ne 
de mahkeme önüne çıkarılmaktadırlar. 

Her zaman basınımızda ve daha birkaç gün 
önce radyo programlarında kötülenen, dikta re
jimlerinde uygulanan ve demokratik rejimlerde 
uygulanmadığı birçok kez tekrar edilen bu tür 
işkencelerin bizde de uygulandığı intibaının ve
rilmesi ve bunun yetkililer ve sorumlular tarafın

dan enerjik davranışlarla yok edilemeyişi bir hu
kuk devleti olan ülkemizi küçük düşürm'ektedir. 

Bu İşkence olayları üzerinde baş-ta Sayın Baş
bakan olarak bütün ilgili sorumluları dikkate, ko
nu üzerinde cidiyetle eğilmeye, işkence örgütünün 
mahiyetin'i, kimlerden 'emir aldığını ortaya çıkar
maya davett 'ediyorum. Bu örgüt mensuplarının 
bu yerlerden geçirilen sanıklara kendilerinin bir 
kontr - gerillâ örgütü mensubu oldukları izleni
mini ve özellikle vermeye çalıştıkları dikkat çekici
dir. Daha da elikkati çeken nokta, mensuplarının 
asker kişiler olduğu kanısını vermek için göster
dikleri gayrettir. Bu suretle, Silâhlı Kuvvetleri
miz zulüm ve işkence aracı gösterilerek tarih ve 
millet önünde küçük düşürülmeye çalışılmakta
dır. Tarih boyunca eserlere bile insanca davran
ma gereğine dünyaca saygı duyulan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini bu türlü lekelendirmeleıden arındır
mak başta gelen bir görev olmuştur. Aslında zu
lüm ve işkence yapılan bir kimse hiçbir zaman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mensubu değildir ve 
olamam. 

Sayın senatörler, bu baskı ve işkenceler hak
kındaki iddiaların yaygınlığını demokratik reji
min kaderi için son derecede tehlikeli bulduğumu 
huzurlarınızda belirtmek isterim. Özgürlüklere 
dayalı demokrasi il'e idare edilen ülkelerde her
hangi bir nedenle bir geçiş dönemine, bir ara re
jimine girilince yönetimin yumuşak tutulması, 
hukuk dışına 'taşmaması, geride tortu ve birikim 
bırakmaması demokratik rejime dönebilmek için 
son derecede önemlidir, tıpkı 27 Mayısta yapıldı
ğı gibi. Hınç alma eğilimi bu konuda geçerli ve 
yararlı bir metot olamayacağı gibi, demokratik 
rejim bakımından ela gayeden uzaklaştırıcı Ibir ni
telik taşımaktadır. 

Sayın senatörler, uzun zamandan beri içte ve 
dışta yurdumuzdaki işkence iddiaları tekrarlan
maktadır. Mahkeme tutana'klarma bu işkence id
diaları geçmekte ve fakat reemî ağızlar her defa
sında yalanlamaktadırlar... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bunların 
hepsi komünist iddialarıdır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lüt
fen konuşmayı sükûnetle takibedelim efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Bu mudur Anayasaya hürmet Sayın Başkan?.. 
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BAŞKAN — Sayın Karaman, lütfen cevap 
vermeden sükûnet içinde konuşmanızı tamamla
manızı rica ediyorum. 

SUPHİ KABAMAN (Devamla) — Cevap 
vermiyorum, bir hukuk devleti ilerisinde ibretle 
izliyorum.. Evet, ibretle izliyorum. Herkesin ne 
dereceye kadar hukuk devleti ilkelerine, insan 
halklarına saygılı olduğu anlaşılmaktadır. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, konuşmanızı 
lütfen tamamlamanızı rica ediyorum efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Karaman, bunları başkaları konuşsun. 

BAŞKAN —• Devam buyurun sayın hatip. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Mahkeme 

tutanaklarına bu işkence iddiaları geçmekte ve 
fakat resmî ağızlar her defasında yalanlamakta
dırlar. Ortada bir bulanıklık vardır. Hükümet, 
konuyu sorumluluğu içinde ciddiyetle ele almalı, 
yapacağı araştırmayla gerçeği ortaya çıkarmalı 
ve varsa önce bu işkence mekanizmasının işleme
yi durdurulmalı, sonra sorumluları adalete teslim 
edilmek üzere haklarında kovuşturma açılmalı
dır. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet adına Başbakan Yar

dımcısı Sayın Kemal Satır, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI, BAŞBAKAN YARDIM

CISI KEMAL SATIR (Adana Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli meleri; 

Suphi Karaman arkadaşımızın gündem dışı 
konuşmalarına cevap vermek üzei'e huzurunuzda 
bulunuyorum. Sayın arkadaşımızın müsterih- ol
masını açıkça belirtmek isterim. Hiçbir devlet so
rumlusu suç icat ederek, icat ettiği suça uydurma 
suçlu aramaya çalışmaz. Bu, medenî bir devle
ttin temel ilkesidir. Şüphe yok ki, Cumhuriyet Hü
kümetli de uydurma bir suçlu icat ederek, suç icat 
eder'ek uydurma suçlular bulmaya çalışan bir ida
re değildir. Biz hepimizin aynı milletin çocukları 
olarak kanun dışı ve insanlığa aykırı bir hareke
tin sorumluluğuna asla iştirak edemeyiz. 

Sıkıyönetim kem utanlarımız kemli! erine inti
kal eden konuları; İşkence isnadı konuları derhal 
yetkili uzman doktorlara intikal, ettirerek isnat
ların sıhhat derecesini hemen aramakta ve onları 
raporlara bağlamak suretiyle neticelendirmekte
dirler. 

Bugüne kadar bize Hükümet olarak Ankara'da 
•bir babanın müracati oldu. Baba, Ankara Sıkıyö-
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netim Mahkemesinde oğlunun sorgusu sırasında 
işkence yapıldığını, elektriğe tutulduğunu ve bu 
yüzden de elinin köiürüm olarak tutmadığını id
dia etti. Olaya Hükümet olarak hemen vaziyet et
tik. Yetkililere konuyu intikal ettirmek suretiyle 
araştırma yaptık. Mütehassıs heyet doktorları 
önünde yapılan bu araştırma ve tahkikatta, mu
ayene neticesinde iddiaların varit olmadığı mey
dana çıktı. 

Bize intikal etmeyen İstanbul olayı ise, Sıkı
yönetim Komutanlığımızca tahkik edilmiş ve üç 
hisliden teşekkül eden bir mütehassıs doktor heye
ti tarafından isnatların doğru olmadığı raporla 
tespit edilmiştir. (A. P. sıralarından «Ne oldu 
şimdi?» sesleri.) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Kaç gün sonra yapıldı bu tahkikat? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız lütfen 
efendim. Devam ediniz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI/BAŞBAKAN YARDIM
CISI KEMAL SATIR (Davamla) — Sayın ar
kadaşımızın elinde, bunun dışında işkence yapıl
dığı iddiaları ispatlayacak herhangi bir delili Hü
kümet olarak bize intikal, ettirecek olursa, konu
nun üzerine memnuniyetle eğilip, meseleyi ciddî 
olarak tahkik edeceğimizden hiç şüpheleri olma
sın. 

Sayın arkadaşımızın da belirttiği gibi, sözleri
nin sonunda «şayet, varsa» diye ifade buyurdular; 
«şayet varsa» ile böyle bir isnadın yapılması şüp
hesiz ki, doğru değildir. Bunun dışında olarak 
ifade etmek isterini; bu işkence isnatları aslında 
iki hedefe yönelmiş olarak ifade edilmektedir, 
öne sürülmektedir, iddia edilmektedir. Bunlar
dan birisi hüsnüniyetle yapılan iddialardır. Bu, 
doğrudan doğruya müdafaada kolaylığı sağlamak 
iyin kullanılan bir silâhtır. İşkence iddiası yapı
lıyor ve bu bir müdafaa silâhı olarak müvekkil
lerin savunulmasında kullanılıyor. 

Diğeri, birtakım rejim düşmanlarının, millî 
varlığımızı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden 
bedbahtların, yurt dışında memleketimizi mütte
fik devletlere jurnal etmeleri şeklinde tecelli et
mektedir. Bu, bizim memleketimiz içinde hiçbir 
arkadaşımızın ne uygulamayı düşündüğü, ne de 
aklından geçirdiği bir metot değildir. Bu, memle
ketimizi. Avrupa Konseyinden çıkararak, arzula
dıkları rejime kavuşma iddiasında olan birtakım 
zavallı insanların öne sürdükleri mesnetsiz iddi
alardan ibarettir. 
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Bugün Sayın Karaman arkadaşımızın ifade et
tiği meselelerin içerisinde kendisinin de ifade bu
yurdukları gibi, «sigayı şartiyye vardır. Şayet 
varsa...» denilmektedir. Bize intikal etmiş ve 
oiddî olarak delile dayanan hiçbir ihbar bugüne 
kadar vaki dinamiktir. Arkadaşımızın, bugün 
gazetelere, intikal eden yazılara dayanarak ifa
de ettiği işkence isnatlarının üzerinde ciddî olarak 
durup, tahkikat yapacağız. Aslında Türk Siiâlvh 
Kuvvetleri ne kendi mensuplarına, ne de Türk 
milletinin herhangi bir ferdine kanun dışı, insan
lık dışı her hangi bir işkence yapmayı akımdan 
geçirmez, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dostu olma
yan çevrelenin bu güce ve sıkıyönetime yönelmiş 
olan İftiralarını ciddî olarak ele alıp incelemeyi 
Hükümet olarak kendimize vazife bilmekteyiz. 
B e n d e «şayet» olarak ifade ediyorum; saye1' ka
nun dışı bir hareket varsa, bu kanun dışı hareket 
'komutanların 'bilgisi dışında, henüz mahkemelere 
intikal etmeyen safhalarda eğer vukubuluyorsa, 
bunların da suçlularını arayıp bulmak Hükümet 
olarak, sıkıyönetim olarak hepimize düşen görev
di,'. 

Arz eder, saygılar sunarım erendim. (A. P. ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisi sıralarından alkış
la,'.) 

3. .—• Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, örfi 
idare makamlarınca yürütülen muameleler ve iş
kence iddialarına dair gündem dışı demeci, 

BAŞKAN —• Sayın senatörler, gündemimiz 
müsait olduğu zaman, gündem dışı konuşma is
temlerimin hepsini karşılamaya gayret sarf et
mekteyiz, Bugün gündemimiz yüklüdür. Ancak, 
iki sayın üyeye söz vermek gibi bir imkân için
deyiz. Daha üç. sayın üyenin gündem dışı konuş
ma istend vardır. Sayın üzmen'in talebi, kalifi
ye işçilerimizin dışarıya gitmesini önleyecek ted
birlerin alınmasına mütedairdir. 

Sayın Hüseyin Kaipaklıoğlu, İncesu ilçesinde
ki sel olayları nedeni ile gündem dışı konulma ta-
lebetmektedir. 

Sayın Deliveli, örfî idare makamlarınca yü
rütülen muameleler ve işkence iddiaları üzerinde 
konuşma talep etmektedir. Bu istemlere imkân 
verme durumunda değiliz, Direnme olursa Yüce 
Senatonun oylarına müracat edeceğiz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim. 
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MUSTAFA DELİYELÎ (Hatay) — Konuş
mam hususunda direneceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Direnme istemleri olup olmadı
ğını sordum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Halay) — Sormadı
nız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim öyle dedim. Di
reniyor musunuz efendim? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Evet,. 
BAŞKAN —• Hay hay efendim, müsaade bu

yurun. 
Sayın Deliveli'nin gündem dışı konuşma iste

mimi okutup, direnişini oylarınıza arz edeceğim. 
Sayın Başkanlığa 

Örfî idare makamlarınca yürütülen muame
leler ve işkence iddiaları hususunda gündem dışı 
konuşmak istiyorum. Müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — Bu istemlin yerine getiriliriesini 
isteyenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz Sayın 
Deliveli. Konuşmalarımız 10 dakika ile kayıtlı
dır, Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, mııht-ereım arkadaşlarım; 

Bu mevzuda konuşmama imkân verdiğiniz 
için teşekküllerimi sunarım. 

Eğer biz şu memlekette hukuk Devleti içinde 
olduğumuzu iddia eden; Anayasası ile, -mevzuatı 
ile, tatbikatı ile hukuk Devletinin hüküm sürdüğü 
bir memlekette işkence yapıldığını kasıtsız, dü
şüncesiz, mücerret bir işkencenin karşısına çıkan 
bir arkadaşımı şu kürsüde hem alkışlamak, hem 
de aşağıda sarılıp öpmek isterdim. Bu memlekette 
işkencelere karşı bağırma', bir kişiye değil, hepi
mize düşen bir vazifedir, Yalnız, gazetelerde Sa
yın Millî Birlik Grubu üyelerinin toplantı yaptı
ğını, yazılı sual sorduğunu ve ayrıca gündem dışı 
bir konuşma ile de bu mevzuu kürsüye getirecek
lerini ifade eden yazıyı okudum. Düşündüm, doğ
ru işkence için bu kürsüye getirsinler; olur ya 
şöyledir veya böyledir. Bir işkencenin yapılma
masını isteyen bir konuşmanın aleyhine ne için 
Deliveli çıkıyor! Duramadım, onun için çıktım. 

Sayın arkadaşlar, bu memlekete Jandarma Ge
nel Komutanına silâh atıldığı gün çıkmadınız, bu 
memlelkette Emniyet Kuvvetlerine, polislere silâh 
çekilip... 
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•SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) —Söz isti- | 
yerimi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efen
dim. 

MUSTAFA DELİ VELİ (Devamla) — Yara
landığı gün çıkmadınız. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Teni ce
vap hakkı doğuyor efendim. 

BAŞKAN — Müdahale ekmeyiniz lütfen efen
dim. Sükûnetle dinleyeniz efendim. 

Buyurunuz 'efendim. 
•MUSTAFA DELİ VELİ (Devamla) — Bu 

momieköte Devletin Emüyel Kuvvet eriyle müsa
deme, O i ita Doğu had'ıcınde, saaderce devam et-
tiğ: zaanan çıkmadınız. 

HAYDAR TUNCKANAT (Tabiî Üye) — 
Çıktık. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Çık

tık. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

En evvel biz çıktık. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Deniz Gez

miş için çıktılar. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen bir grubu 
muhatap almayınız. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ben 
aşağıya gitmiyorum. Tabutluğa gitmiyorum. 
Yassıadaya gitmiyorum. Oraya gitmiyorum. 12 
Martın akabinde, bu tarafa geliyorum. Aşağıla
ra gitmiyorum. 

HAYDAR TUNCKANAT (Tabiî Üye) — 
Git ne var yani1? 

BAŞKAN — Sayın Tunç.kanat, lütfen sü
kûnet içinde hatibi takibedelim. 

HAYDAR TUNCKANAT (Tabiî Üye) — 
Cevap olarak dikkatinize arz etmek istiyorum 
efendim. Bize cevap olarak gündem dışı cevap 
veremez. Bizim cevap hakkımız doğacaksa ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Hatibi dinleyelim. Müsaade bu- | 
vurunuz. Ben gerekli ikazları yapıyorum efen- j 
dim. 

•Sayın hatipten istirham ediyorum. Bir gru
bu ya da bir kişiyi muhatap almayalım. Lütfen. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Arka
daşlar, «karınca kaderince» bir avukatlık haya- j 
tim var. Ceza ile uğraşanlar bilir. Suçluların I 
% 99ü inkâr eder. Bunu ceza ile uğraşanlar j 
bilir. I 
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Zaten cezada ikrar mahkûmiyet için kâfi 
değil. Karine de olmaz. Işık tutar. Hâkim o 
ışığın içinden delil bulacak; ama siz bu kür
süye, bugün yüzlerce, binlerce kişinin dâva
sının görüldüğü yerde tesir icra etmek için 
çıkarsanız biz bu görüşmenin karşısına çıkma
ya mecburuz. 

Arkadaşlar, bugün örfi idare makamlarının 
kumandanından ta alt kademesine kadar min
net ve şükran hissi beslemeye mecburuz. 700 
sayfalık iddianameler, 500 sayfalık tebliğler, 
bin küsur sayfalık kararlar yazın baltayım. 
Elinize kalemi vereyim 50 sayfayı yazın. Eli
me tesadüfen bir karar geçti. Hakikaten çalış
manın, tetkik etmenin dağarcığında bulunan 
insanların yazabileceği bir karardı. Tebrik et
mek lâzım. Hangi şartlar altında tebrik ede
ceksiniz? Öyle devir oldu ki; sokağın dışına 
çıkamadığımız zamanlarda, her gün kapımıza 
bir bombayı veya çocuğumuzun mektebe gidip 
geldiğini üzüntüyle veya heyecanla beklediği
miz günlerde bunlar başından sonuna kadar va
zife yapmıştır. O vazifeyi yapan insanlara bu
gün kalkacaksınız; «işkence yapılıyor, ziyaya 
tutuluyor, falan yerde bilmem ayağı sopa ile 
dövülüyor» diyeceksiniz. Bu doğrudan doğru
ya Anayasanın mahkemelere tanıdığı saygıya, 
sevgiye itimazsızlıktır, saygısızlıktır. Çünkü, 
mahkemeler bitaraf olmaya mecburdur. Siz bu
gün işkence yaptığı iddiasını söylüyorsunuz. 
Hâkim ne yapacak? Hâkim delilleri toplaya
cak. Hâkimin delilleri topladığı zamanda hâkim 
olarak düşünün. Gazeteler yazıyor. Hangi ga
zetelerin yazdığı malûm. Meclis kürsüsünde de 
bir sayın senatör çıkıyor diyor ki; «iş
kence var, tazyik var, tehdit var, bu şart
lar altında beyan yapmışlardır» diyor. Hâkim 
delilleri önüne getirip takdir edecek, karşılaş
tıracak. Böyle bir hâkim düşünün. Gazetelere 
intikal etmiş, arkasından Meclis kürsüsünde 
birtakım konuşmalar olmuş; sonra delilleri talî
dir edecek, bitaraf bir hüküm verecek. Vere
mez arkadaşlar. Veremez. Siz de hâkim olsanız, 
yani hâkimliği bırakın, hakem olarak şu işin 
tesirinden kurtularak delilleri takdir edip bi
hakkın, adaletin, yahut delilin gerçek tespit 
ettiği bir cezayı tespit etmekte tereddüt geçi
rirsiniz. Binaenaleyh, tereddüt geçirecek, hâki
min muayyen, bitaraf kararını verecekken t e-
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sir altında bırakmak için bu kürsüye çıkılma-
ması lâzmıgelirdi. Hattâ Sayın Başkanın, bu 
mevzuu okudğu zaman «Hayır, bu mevzu 
için ben size söz vermem» demesi lâzımgelirdi. 
İnşallah bundan sonra bu vadide konuşmalar 
olmaz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

4. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan 'Tunceli Üyesi Arslan Bora'ya ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/324) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

Sayın Arslan Bora'nm, ödeneğinin verilme
sine mütedair Başkanlık Divanı kararını okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora'nm tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 neı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Öde
neğin verilmesini kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Devlet 'Bakanı İlhan Öztrak'ın, Toprak 
ve Tarım Reform kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan alınacak üçer üye
den kurulacak lUm* geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/204; ^4/130) 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon önergesi 
var, dlaıtıuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığımı 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

havale edilmiş olduğu Anayasa ve Adalet, Bütçe 
ve Plân, Malî ve İktisadî İşler İçişleri, Tarım, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmiar ve İskân komisyon
larından üçer üyenin katılımasiyle kurulacak 
bir geçıici 'komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İlhan Öztrak 
'DeYlet Bakanı 

BAŞKAN — Geçici komisyon kurulmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV. - (GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1 •— Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er ihye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (3L Meclisi 
1/754; C. Senatosu 1/201) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitini Temel kanunu 
tasarısının müzafceresiıne geçiyoruz efendim. 

Sayın Tevetoğiu, görüşmelerin usulüne müte
dair bir teklif iniz mi var efendim? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Hayır, 
ibir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, olcutuyıo'nım: 

(1) 278 )S. \Sayih basmayazı 12 . 6 . 1973 
tarihU 72 %ci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

Cıımhuriydt Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 278 sıra sayılı «Miüliî Eği

ttim Temel kanunu tasarısı» müzakerelerinin bi-
ıtiinllmesine kadar oturuma aralıksız devam edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

•Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanı 
Fethi Tevetoğiu 

Samsun 
Cumhuriyet Senatosu C. G. P. Grup 

Başjkanvebili 
Sami Turan 

Kayseri 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Önerge aleyhin
de söz isliyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Uzun yıllardan 
beri Türk eğitiminin temel konülarıyle ilgili ola
rak bir temel yasanın çıkmasının çoşitli 7/önler-
den hem talepleri vardır, hem arzuları var
dır, hem şikâyetleri vardır! Bugün görüşlüm esi-
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ne devam edilecek Millî Eğitim temel yasasının 
tümü üzerinde şüphesiz ki görüşmeler devam 
edecektir. Bir hayli tartışmalı geçecek, üze
rinde önergeler görüşülecek maddeleri vardır. 
Mümkündür İki; saatler ve saatler sürebilecek
tir 

Şimdiden Genel Kurul 24 saati belki 30 
saati kapsayacak, insan takatinin üstünde ola
cak bir teklifi nasıl benimseyebilecekıir ? Bunu 
takip eden konuşmaların kısıtlanması, bunu 
takip eden yeterlik önergeleri birbirini takip 
edecekse Millet Meclisinden gelen metni Cum
huriyet Senatosu aynen kabul eder diye lütuf 
buyursunlar, bir önerge versinler. Bu önerge 
oylansın, bitsin. 

Ya bir meclis olarak, yasama organının bir 
kolunun görev yapması vardır yahut bu yoktur. 
Bu anlamı taşımaktadır. 

O halde zaman israfına mahal vermiyelim; 
A. P. ile C. G. P. bir önerge versinler. Oy çok
luğuna da sahiptirler, Millet Meclisinden gelen 
metin aynen kabul edilmiştir diye kabul buyur
sunlar ve bu kabule göre de işlem yapılsın. 
Bunun, bundan başka bir- başka anlamı yok
tur. Çünkü, tümü üzerinde görüşmeler devam 
edecek çeşitli maddeler var, bunlar görüşüle
cek ve görüşülımesinin ne kadar zaman alaca
ğı, kaç saat alacağı belli olmayan sınırsız bir 
müddet ile Cumhuriyet Senatosunu çalışmaya 
zorlamak görülmüş ve işitilmiş bir şey değil
dir 

Sayın A. P. ve Sayın C. G. P. Grup Baş
kanlarından rica edelim, normal görüşme im
kânla ımı sağlasınlar ve eğer belirli bir müddet 
içerisinde müzakereler bitmezse ve aralıksız 
görüşmeye devam gerekiyorsa bize konuşma 
imkânları sağlandığı sürece ve İra imkânlar 
kısıtlanmadığı müddetçe buna bir itirazımız ol
mayacaktır; zamanın uzatılmasına. Saat 19.00' 
dan sonra da devam edelim. Ama, şimdiden bu
nun görüşülmesine değin, yani açık bir bono is
temektedirler A. P. ile C. G. P. Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulundan. Biz bugün bunu 
bitirmek istiyoruz ve bunun bitirilmesi 
için siz oylarınızı vereceksiniz ve bu bitecek
tir. 

Böylesine medenî ve normal münasebetlerin. 
Parlamentoda görüşülmesi elbette ki daha 

başından zorlama hususlarına yol açar ve uzun, 

zaman alabilir. Arkadaşlarımızdan istirham 
edelim, zaman ilerledikçe, saat 19.00'a yaklaş
tığı bir zamanda önergelerini versinler, bu gö-
rüşmenin tamamlanabilmesi için ve Cumhuri
yet Senatosunun takati saat 22.00 - 23.00'e ka
dar olsun ve görüşmelere devamı edelim. 

Ama, belirsiz bir süre için, bunun görüşül
mesi bitinceye değin bir müddet içerisinde 
der iseniz, bu kadar açık bir çeki Cumhuriyet 
Senatosundan istemeye hakkınız yoktur. Rica 
edeyim, istirhamda bulunayım, hiç olmazsa be
lirli bir zaman için lütfedin, saat 24.00'e kadar . 
deyin, 23.00'e kadar deyin. O takdirde bu is
tek, mantıkî bir düşünce prensibi içerisinde 
mütalâa edilebilir ve bir görüşmenin medeı:î 
ölçüsü olabilir. 

Ama, öbürü ise zorlama olur. Biz bunu çıkar
mak istiyoruz. Çıkarmak için de sizin ayakla
rınızı bir pabuca sokacağız ve çıkmasını arzu 
ediyoruz, anlamına gelir. Bu karar, medenî öl
çüler içerisinde alınmaz, o zaman. Rica ediyo
rum, belirli bir zaman verin, ya belirli bir 
şekil verin. Ama, öbürüsü daha samimidir; bir 
önerge verin, deyin ki, Millet Meclisinden ge
len metni aynen kabul ediyorum, görüşmeye 
ihtiyaç, yoktur deyiniz. 

Boşuna zaman israfı da olmasın. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, önergenizi 
açıklamak için buyurunuz efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok sayın senatör arkadaşlarını; 

Dün müzakeresine başladığımız Millî Eğitim 
Temel Kanunu tasarısının müzakeresine ancak 
saat 16.00'da başlanabildi. Bir saat diğer ko
nuşmalarla ve onların cevapları ile geçti.' 

Maalesef aynı yol takip edilerek bu kadar 
mühim bir kanun! tasarısı müzakere edilmekte 
olduğu halde, bugün de bir saati bu suretle har
camış bulunuyoruz. 

Dün grupları adına konuşma yapan arka-
daş'ıanmız, ilk iki konuşmacı, birer saati müte
caviz zamanı rahatlıkla, bilhassa bir tanesi Ko
misyonda yaptığı geniş konuşmayı burada ikin
ci defa tekrarlamak sureti ile tam iki saati dol
durdular. Hiçbir kısıtlamayı lüzumlu görmedik, 
bilâkis, büyük önem verdiğimiz bu tasarıda ar-
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kadaslanmızm değerli fikirlerinin zabıtlara geç- j 
mesi ve yiice Senatoya arz edilmesi imkânını | 
memnunlukla karşıladık. 

Yine arzumuz, bu müzakerelerin hiç kısıt- ı 
lanmadan, arkadaşlarımızın fikirlerine 'geniş yer | 
verecek şekilde yapılması arzusu idi. Bu -malî- j 
satla verdiğimiz önerge saat 19.00'da görüşme- j 
lerin devamına imkân vermeyecek şekilde, yok
lama istemek suretiyle, sayın Cumhurbaşkanı
nın resepsiyonunda bulunan 12 arkadaşımız ile 
yukarıda vazifeli bulunan arkadaşlarımızın bu
rada bulunamaması sebebi ile oturuma son ve
rildi. Halbuki, müzakereler devam etseydi, biz 
müzakerelerin devamı sırasında bir hayli yol al
mış bulunacaktık ve belki de bugün sabah saat 
10.00'dan itibaren Cumhuriyet Senatosunun ça
lışmasını talep edecektik. 

Muhterem arkadaşlar, iki - üç haftadır Mil
let Meclisinin müzakerelerini takiben Senatoya 
gelecek kanunlar vesilesiyle Cumhuriyet Sena
tosun daki grup yöneticileri yalnız Salı ve Çar
şamba günleri çalışmak, diğer beş günü serbest 
bırakmak için oylarınızla karar aldırdılar ve bu 
şekilde son üç haftadır mesaiye devam ettik. 
Bugün mühim bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 
Bu sabah yine bunu tamamlayacaktık. Belki 
bundan daha mühim olan diğer bir kanun ta
sarısı, üniversiteler reformu ile ilgili tasarıda 
komisyonda görüşülmeye başlanılmıştır. Toprak 
reformu kanunu için de az önce bir Geçici Ko
misyon teşkili için bir karar alındı. 

Bu mühim kanunların gerek komisyonlarda 
ve gerekse yüce Senatoda hakikaten arkadaşla
rımızın fikirlerini tam manasiyle belirtecekleri 
şekilde müzakeresine imkân vermek için, tıpkı 
bütçe müzakerelerinle olduğu gibi, bu meseiyc 
aralıksız olarak devam etmemiz hususu arka
daşlarımızın büyük ekseriyetince kabul edildiği 
için iki grup yöneticisi olarak bu önergeyi ver
dik. 

İltifat etmenizi istirham ederim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan tasarının 
sonuçlandırılmasına kadar müzakerelerin kesin
tisiz devam etmesi konusunda verilen takriri 
oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil- j 
mistir. 

SIERI ATALAY (Kars) — C. H. P. Grubu | 
adına tümü üzerinde söz istiyorum. i 
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BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 278 S. Sayılı «Millî Eği

tim Temel Kanunu» tasarısının müzakeresinde 
şahıslan adına konuşacak sayın senatörlerin 
söz sürelerinin (10'ar) dakika ile sınırlandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Gerekçe : Gruplar namına yapılan konuş
malar sınırsız olduğu içindir. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Şahısları adına yapılacak ko
nuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılmasına 
dair olan önergeyi dinlediniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aley
hinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, aleyhinde. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Biraz önce burada konuşan Sayın Tevetoğ-
lıı, konuşan arkadaşlara bütün imkânları sefer
ber ederek imkân vermek istediklerini ve her
kesin konu üzerinde söz söylemesini arzu ettik
lerini söylediler. 

Ondan biraz sonra, şahısları adına olan ko
nuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılması 
için önerge verilmiş bulunuyor. 

Görüşeceğimiz kanun, Türk millî eğitiminin 
aşağı - yukarı anayasasıdır. Yani, bütün grup
ların iştirak edebileceği azamî müşterekleri tes
pit edilec-k imkânlar aranmaktadır ve Türk 
eğitiminin en azından 10 ilâ 15 yıllık istikbali 
tayin edilmektedir. Şöyle bir kanun müzakere 
edilirken, <e.ddu da bitti maşallah» havası, içeri
sinde getirmelim ne faydası var, ne olacak, bi
zini burada ağzımız bağlandıktan sonra bunun 
çıkarılmasında ne fayda göreceksiniz? Arka
daşlarım, l):z burada söylemeyelim de, gidelim 
mahalle kahvelerinde mi dedi - kodu yapalım. 
Şurada fikrimizi söyleyelim, olur ki, belki fay
dalı bir noktaya temas ederiz. 

Biz gruplar arasında bütün siyasî görüşleri 
birleştirerek, eğitim üzerinde müşterek bir or
tam ararken, bu takdirde daha başından birta
kım muhalefetler tesis etmenin faydası ne? Za
man kazanacağını iddia etmek de yanlıştır ar
kadaşlarım. Eğer istersek burada her maddede 
çıkar ve söyleyeceklerimin hepsini maddelerde 
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söylerini. Ayrı ayrı her maddede 10'ar dakika I 
konuşurum, ne olacak, ne faydası olacak bu 
Meclis için? Arkadaşlarım, bu usul bu Mecliste 
terk edilmelfl, sadece bu Meclisin parti grupla
rından ibaret olmadığı hesaba katılmalıdır. j 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şahısları adına yapılacak ko

nuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılmasına 
ilişkin önerge okundu, aleyhinde konuşuldu; 
önergeyi kaıbul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kaibul etmeyenler... Kişileri adına yapıla
cak konuşmalar 10'ar dakika ile sınırlandırıl
mıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saymadı
nız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tereddüt yok efendini. 
HÜSEYİN ATMACA (Denlizli) — Tereddüt 

bizde hâsıl oldu, sizde yok ama. 

BAŞKAN — Sayalım efendim. Önergeyi ka
bul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar efen
dim... Kabul etmeyenler efendim... 41'e 24 ka
bul edilmiştir efendim. Tereddüde mahal olma
yacak kadar açık olduğu belli oldu Sayın At
maca. 

Sayın Sırrı Atalay, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına tümü üzerinde, buyurun efen
dim. 

C. II. P. GRUBU ADINA SIRRI ATALAY 
(Kars) — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Millî eğitim temel yasası üzerinde görüşleri
mizi arz etmeye devam edeceğiz. Millî Eğitim 
Temel Yasası üzerinde görüşmeler bir birinden 
çok farklı olmaktadır. Millî Eğitim Temel Ya
sası üzerinde görüşlerin böylesine farklılığı 
olağan sayılmalıdır ve olağan görülmelidir. 
Cumıhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun ha
zırladığı raporda, biraz sonra yasanın tekniği, 
bünyesi itibariyle eleştiriye tabi tutacağım üze
re, 5 kabul, 5 söz hakkım mahfuz ibaresi olan 
garip tarzda gelen bir rapordur. Bu raporda 
biraz sonra değineceğimi-üzere, olağan olan iki 
görüşün 37anıibaşında, müessıiriyeti hiç de gözden 
u^ak tutulmayacak olan, bağımsız ve siyasî 
partilere mensuiboknayan değerli üyelerin gö
rüşleri vardır. Sayın Dener ve Sayın Özgüneş'in 
biraz sonra değineceğim kendiliğimden farklı 
olan görüjlerin orta yerinde ve ağırlıkları hiç 
şüphesiz nıevcudolaıı görüşleri vardır. Ne yazık 

ki, kendilerine 10'ar dakikalık zaman kaydı ile 
bu ağırlıklarını koyma imkânı da kısıtlanmış 
bulunmaktadır. 

Gerçekten millî eğitimde birbirinden farklı 
görüşler vardır ve olacaktır. Çünkü, her ileri 
ve medenî ülkede, ekonomik, sosyal meseleler, 
siyasî partileri birbirinden ayırmaktadır. Batılı 
anlamı ile siyası partiler birbirinden ekonomik 
ve sosyal yapıları itibariyle ayrılırlar, yoksa 
aynı türküyü söyleyen siyasî partiler pek mev
cut değildir. 

.Siyasî partilerin bir kısmi; Türkiye'de, ku
rulu mevcut düzenin bu çağın gerektirdiği Af-
rika'daki ülkenin bile gelişme halinde olması 
ölçüsünde kurulu düzen devam etsin; ama bâzı 
gelişmeler olabilsin ve bu kendiliğinden olur 
veyahut hükümetlerin programındaki bâzı hu
suslar yerine getirilmek üzere devanı edilsin 
gidilsin denir. Yani, sosyal ve ekonomik kuru
lu düzen bütün adaletsizliği ile bütün haksızlığı 
ile, ama bâzı tedbirler, bâzı işler yapmak sure
tiyle devam etsin gitsin. Bütün yasalarda, bu 
zihniyet kendisini gösterir. Tıpkı Petrol Ka
nununda olduğu gibi, tıpkı Maden Kanununda. 
olduğu gibi, tıpkı Üniversite Reform Kanunun
da olduğu gibi, tıpkı Toprak Kanununda, oldu
ğu gibi iki zihniyet farkı vardır. 

Biri bu bozuk ve adaletsiz düzenin, kurulu dü
zenin devanı etmesini isteyenlerin etkisi ve tesi
ri olacak yasalar ve bunların gelmeoidir. 

Diğeri de; güçlü ve istikrarlı bir gerçek de
mokrasinin kurulmasını isteyenlerin, özgürlük 
içinde refahın paylaşılmasını isteyenlerin, sos
yal adaletin gerçekleşmesini isteyenlerin görü
şüdür. Bu ekonomik ve sosyal görüş içerisinde 
şüphesiz ki, bütün yasalar farklı biçimde görü
lecektir. 

Bu sebeple, bizim gelmekte olan bu yasa.-
lar üzerindeki tavrımız ve itirazlarımız, iktida
rı paylaşan siyasî partilerden gelmeleri yönün
den değildir. Onlardan geliyor yahut Hükümet
ten geliyor şeklinde peşin hükümlerle yargılar 
değildir, temekle yatan yargılardır, iki ayrı 
dünya, iki ayrı görüşün tabiî sonucudur bunlar. 
Kurulu, mevcut, haksız, adaletsiz düzenin ya
nında olar. kırın getirecekleri yasalar elbet bun
lar olacaktır; ama Türkiye'de sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesini isteyenlerin yanlı çıkacak
ları yasa ise, şüphesiz ki, böylesine yasalar ol-

! mavacaktır. 
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Bıı görüş bu günde değildir, bu görüş en azın
dan 50 ilâ 60 yıldan beni Türkiye'de mücadelesi 
yapıln bir görüştür. Bir örneğini vereyim; 
1910'un Tüıkiye'd'.nde Anadolu'da ve RunıciYı'de 
eşjk'uyaılık büyük bir macera halinde İmparatorlu
ğum başında belâ ilken, çareler arandığı sırada 
iki görüş vardı. 

Bûıûsi; İmparatorluğum sevk ve idaresini ellin
de tuitanıların ıgörüşü idi; zorla ve tüfekle butnu 
halletmek, çaresini bulmak ve bunun için tahki
kat komisyonları kurmak ve adı da eşkıyalığı 
tahkikat İrcımâşyonu kurabilmek. 

Diğeri ise; bu komisyonun başkanlığı ^teklif 
edilip de gelmeyen Selanik Valisi Daniş Beyin 
söylediği; eşkiyalığı İmparatorluk hudutları 
içerisinde yok edebilmenin çaresi, zaptiye ted
birleri değildir. Okul açmazsınız, yol götürmez
siniz, köprü yapmazsınız, hastane yapmazsınız 
ve dertlere çare bulmazsanız eşkiyalık da de
vam eder, haksızlıklar da devam eder. 

Aradan geçen 60 yılın kaba hatları içerisin
de bugün bu iki görüş tıpkı, aynen devam et
mektedir. Bir tarafta o zamanki İmparatorlu
ğun siyasî görüşü, bir tarafta Selanik Valisi 
Daniş Efendi'nin sosyal adaletten yana olan gö
rüşü bugün siyasî partilerde daha bilinçli ola
rak devam etmektedir. Bu iki görüş, teııkidlerin 
asıl nedenini teşkil eden husustur ve bizim şu 
anda görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Te
mel Kanununun Sayın Erim Hükümeti döne
minde hazırlanan ilk yasa olmadığını da bilmek 
lâzımdır. Çünkü, dün ifade edildi, uzun zaman
dan beri üzerinde çalışmalar devam eden ve 
Birinci Erim Hükümetinde Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel'in döneminde hazırlanan tasarı de
ğildir. Bu tasarı Sayın 'Melen Hükümeti zama
nında büyük değişikliklere uğramış ve Sayın Me
len'in zihniyetini taşıyan ve şüphesiz ki, bugün
kü Hükümetin sorumluluğunu omuzlayan iki 
siyasî partinin felsefesine uygun olan bir tasa
rıdır. Bu tasarıda Sayın M elen'in imzasıyle gel
diği şeklinde bir tek ilerici ve reform anlamın
da olabilecek bir hüküm vardı; öğretmen ço
cuklarının hiç olmazsa yüksek öğrenim imkân
larını sağlamak. Onu da Millet Meclisinde, biraz 
'önce tablosunu çizdiğim ekonomik ve sosyal zih
niyet çıkarmış bulunmaktadır ve huzurunuza 
bu şekilde getirmiş bulunmaktadır. Biz bu umu
mî tablo içerisinde şimdi bu tasarıyı tetkik 
etmekteyiz. 
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Şimdi, bu genel izahatımdan sonra bu tasa
rının görüşülmesinin tam bir muteberiyet içeri
sinde olmaması lâzımgeldiğmi de ifade etmek 
isteyeceğim. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonunun 10 kişilik üyelerinin görüş 
dağılımı şöyledir : 

A. P. ile C. G. P.'li beş üye hiç bir kayıt 
koymadan raporun altına imza atmışlardır, iki 
bağımsız ve bir A. P.'li ve bir C. H. P.'li üye 
ile Millî Birlik Grubundan bir üye ise söz hak
larının saklı okluğunu söylemişlerdir. Böyle
likle on kişilik komisyonun beş üyesi söz hak
kının saklı olduğunu" ifade etmiştir, beşi ise 
müspet oy kullanmıştır. Yarısı itirazsız kabul edi
yor, yarısı ise bu tasarının şurasında veya bu
rasında söz hakkının saklı olduğunup beyan edi
yor ve itirazı olduğunu bildiriyor; fakat rapor 
tümü halinde ise müspet olarak geliyor. Yani, 
komisyondan kabul edilmiş bir metin hallinde hu
zurumuza gelmiş bulunmaktadır. Bunda bir ga
riplik görmemeye imkân yoktur. Hiç bir değişik
lik yapılmadan geliyor; ama aslında ise, üye
lerin yansı mutlaka değişiklik istemektedir, 
yarısı ise değişikliği öngörmemektedir. O hal
de bu raporun ve bu tasarının yarısında bir iti
raz mevcut değil, ama yarısında var; fakat ta
sarıya baktığınız zaman hiç bir değişiklik yok. 
Millet Meclisinden geldiği gibi getirilmektedir 
ve bunun sonucu için de keramete ihtiyaç yok; 
çoğunluk, tasarıda hiç bir değişiklik yapmadan 
ve muhtemelen bütün imkânları kullanarak bu 
geçe çıkarmaya çalışacaktır. Komisyonun bu 
şekilde bir tespit yapmasına rağmen; yani ko
misyonun yarısı «Millet Meclisinden gelen ta
san değiştirilmel'Jdir» ayrı ayrı «Söz hakkım 
saklıdır» diyor. Demek ki, bir itirazları vardır, 
değişmesini gerekli gördükleri hususlar vardır. 
İBeş üyenin görüşü budur. Buna rağmen tasa
rı değişiklik yapılmadan gelmiştir, ama komis
yon Genel Kurula bir tesellide bulunmuştur, 
orada şöyle denmektedir : 

«Komisyonumuz, memleketimizin hemen her 
yöresinde ve kimi zaman çok ağır şartlar ve 
mahrumiyetler altında sürekli olarak hizmet 
vermek durumunda olan öğretmenlerin; görev
lendirildikleri yerlerde gerekli eğitim kurumu 
bulunmayanların çocukları için ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerine göre öğrenim görmeleri yolun-

I da, Devletçe gerekli tedbirlerin (Yüksek öğ-
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renim görenlerde burs, kredi, yurt v.b.) alınma- j 
sına dair genellikle benimsediği görüşün bir 
temenni olarak raporda ifadesi ile Hükümetin 
ve ilgililerin dikkatine sunulmasını da karar al
tına almıştır.» 

Tasarıda mevcut olmayan bir husus için 
komisyon metni değiştirmeye lüzum görmüyor. 
Niçin görmüyor? Çünkü, zihniyet belli. Konu 
burada ağırlığını gösteriyor; ama komisyon 
«Millet Meclisinden gelen metin aynen çıksın, 
ikinci bir Meclis, vazifesini sadece bir görev 
savma niyetinde yerine getirsin, bir usul yerini 
bulsun, bir şekil tamamlanması olsun» zihniye
tiyle değişiklik yapmamış. Bu zorunluk duyul
muş, Hükümet bunu getirmiş, Millet Meclisin
de yine iki partinin oylarıyle metinden çıkarıl
mış; ama komisyonumuz lütuf buyurmuş, bu 
gerçek durumu teslim etmiş, ama bunu bir te
selli anlamında Genel Kurula sunmuştur. Bu
nu bir temenni mahiyetinde Genel Kurula ge
tirmiştir. Komisyonun raporunda iş o kadar ace
leye getirilmiş ki, birbirini tekzibeden ve çe
lişki halinde bulunan metinler bulmamak da 
mümkün değildir. 

Şimdi, 3 ncü sayfanın sonunda 2 nci parag
rafın (c) bendini okuyalım: 

«Bu yükümlülüğün, ancak imkânları mü
sait gençler hakkında söz konusu olacağı ve 
her şeyden önce, imkânları kısıtlı gençler lehi
ne getirilmiş bulunduğu,» deniyor. 

Bu, bilmem hatırınıza gelebildi mi? Yüksek 
öğrenimin paralı olması için komisyon «imkân
ları kısıtlı gençler lehine» diyor; ama tasarı
nın bütün maddelerine bakın, arayıp «Paralı 
öğretim yalnız yetenekleri ve olanakları mevcut 
kişiler ve öğrenciler içindir» diye bir kayıt var -
mıdır? Yoktur. Yasa genel kaideyi koymuştur: 
«Yüksek öğretim paralıdır» demiştir. Ama, ko
misyonumuz raporunda ne diyor? «Bu yüküm
lülük, ancak imkânları müsait gençler hak
kında» diyor. Nerede?. Lütuf buyuracaklar da, 
yönetmelikler getirecekler ve bu yönetmelikler
le tespit edecekler. Bunu sanki yasanın mad
delerinin içerisinde varmış gibi kamuoyuna tak
dim etmek istiyorlar. Tasarıda hüküm olarak 
böyle bir şey yoktur. Sadece temenniden iba
rettir. 

(d) bendine bakalım: «Uygulamayı ger-
""* çekleştirecek tüzük ve yönetmeliklerde, yüküm

lüler ile yükümlülüklerin yeter açıklık içinde 
tanımlanıp belli kıstaslara bağlanacağı» deni
yor. 

Zaten, (e) bendi, yükümlülüğün münhası
ran olanakları olanlara aidolduğuna, olanak
ları mevcudolmayan yoksul çocuklara aidolma-
dığma dair hükmü ortadan kaldırıyor. Çünkü, 
yükümlülüklerin nasıl olacağı ve bu paralı öğ
retimin nasıl yürütüleceği yönetmeliklerle dü
zenlenecektir. Böylelikle daha önceki bendi ken
diliğinden tekzibetmektedir. Bu da meselelerin 
nasıl bir zihniyetle görülmekte olduğunu bize 
açıkça göstermektedir. 

Yıllardan beri söylenmektedir ve çoğunluk 
partilerinin Hükümet programında reform diye 
takdim etmemelerine rağmen, açıkça çeşitli yer
lerde ifade edilen konu şudur: Bu tasarı millî 
eğitimde reformdur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir reform de
ğildir. Nasıl ki, biraz önce ifade ettim, Pet
rol Kanunu bir reform kanunu değildi ise, 
nasıl ki, Maden Kanunu bir reform kanunu de
ğildi ise bu da reform kanunu değildir. Re
form kanunu olabilmeği için her şeyden önce 
amaç ve araçlarında yenilikler getirmeli idi. 
Amaç ve araçlarda Türk millî eğitimine bu te
mel yasanın yenilikler getirmesi gerekli idi. Bu 
yenilikleri bulmak mümkün müdür? 

Organizasyonda iyileştirmeyi getirecek yeni
liklerin olması gerekliydi. Bunu görmek müm
kün müdür? Verimlilik unsurunda yenilikler 
getirmeli idi reform olabilmesi için. Bunların 
hiçbirisi yoktur. Olan şudur; Millî eğiti
min klâsik ilköğretim hedeflerine ait hü
kümleri ile ortaöğretime ait mevcut ve yü
rürlükte bulunan hedefler, yer değiştir
mek suretiyle monte edilmiş, tasarıda yer almış
tır. Bunun daha ilerisine gidilememiştir. Sayın 
Üstündağ C. H. P. Grubu adına Millet Meclisin
de bu hususta konuştuğu zaman, daha detaylı 
olarak ifade etmişti, daha belirli olarak da gös
termiş idi, Montenin şeklini, misallerini vermek 
suretiyle belirtmiş idi. Tekrarı ile vakitlerinizi 
almayacağım. 

Bunun reform olabilmesi için her şeyden 
önce millî eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 
getirmesi gerekli idi .Fırsat ve imkân eşitliğini 
biraz sonra izaha çalışacağım. Bu tasarı bunu 
biraz daha ortadan kaldıracak ve fırsat ve im-
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kân eşitsizliğinin mesafesini biraz daha açacak
tır. 

Öğretmenlik mesleğini huzur ve güvene 
kavuşturması gerekli idi, bunun reform niteli
ğinde görülebilmesi için. Biraz sonra izahına ça
lışacağım gibi, 11 nci maddesiyle Türk eğiti
minde öğretmen ve öğretmenlik mesleği, hiç
bir devirde olmadığı şekilde bir tehdidin, bir 
kargaşalığın içine itilmek istenmektedir. 

Bu tasarının reform olabilmesi için okul ön
cesi eğitimin yaygın hale gelmesi ve fırsat eşit
liğini ,imkân eşitliğini sağlaması gerekli idi. 
Bugün ülkemizde okul öncesi eğitim oranı bin
de 4'ün altındadır; Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibi kentlerimizde toplanmaktadır. «Okul ön
cesi eğitim; oran binde 4. Toplandığı yerler: 
Ankara, İstanbul, İzmir.» Yeni temel tasarıda, 
bunu ülkenin sathında yayacak, fırsat ve im
kân eşitliği ölçüsünde geliştirecek hiçbir kayıt, 
hüküm gelmiş değildir. 

Böylece, bir reform tasarısı diye takdim et
meye imkân yoktur. Bir tasarıdır. Demin ifade 
ettiğim gibi belli bir görüş sahipleri için ekono
mik, sosyal yapıları itibariyle bâzı partiler için 
mükemmel bir yasa sayılabilir; ama mazbut ve 
âdil bir idare rejiminin ve sosyal adaletin, Ana
yasanın fırsat ve imkân eşitliğinde adaleti gö
zeten bir açıdan alındığı takdirde elbetteki bun
ların bir reform niteliğinde olmadığı kendili
ğinden anlaşılır. 

Şimdi bâzı konular üzerinde durmakla yeti
neceğim, reform niteliğinde olmadığı için. Mad
deler üzerinde ayrı ayrı görüşlerimi ifade etmek 
üzere Genel Kurula hangi hususlarda görüşleri
mizi arz etmeye çalıştığımı ifade edeyim: 

Paralı öğretim, 8 yıllık, temel öğretim, öğ
retmenlik mesleği ve öğretmenlik ile ilgili hü
kümler, öğretmenlikle yöneticilik hususlarının 
birbirinden ayrılmaması, din öğretiminde lâ
iklik prensibinin değiştirilmesi hususlarına de
ğinmek isteyeceğim. 

İzin verirseniz her şeyden önce öğretmenlik 
ve öğretmen konusuna değineyim: 

Hükümet trasarısı, gerekçesinde; «Ata
türk'ün» öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır. Milletleri kurtaranlar yalnız* ancak 
muallimlerdir» sözü ile çerçevelenen millî eği
tim ülküsü ve hizmet aşkı içinde yetişen ve aynı 
inançla yurdun 4 bucağına yayılan Türk öğret-

I meni, yurdumuzun hızlı ilerlemesinde ve bugün-
I kü seviyeye ulaşmasında birinci derecede rol oy

namıştır» sözleri mevcuttur. 
I Bu görüşleri paylaşmamak mümkün değil

dir. Biz, gerçeğin bir teslimi anlamında görmek
teyiz bu gerekçedeki sözleri. Ne var ki ; öğret
men ve öğretmenlik mesleği Atatürk dönemin-

I den sonra aynı görüş açılarından görülmemiş
tir. Geri kalmış, adaletsiz ve haksız, bozuk bir 
düzenin ilkel yaşayış tarzı sürdürülen köyde, 

I yokluğun çilesinde daha kahredici engelleme 
husumet çemberine alınma heveslerine göğüs ger
me zorunda kalmıştır öğretmen. Daha beter bir 

I şekilde bu husumet çemberi daralmakta; ezi
yet, iftira, tutuklama, hor görme, sınırlarına ka-

I dar götürülmektedir. 
Hukuk kuralları ve mevcut" işleyen yasalara 

I uygun hiçbir gerçek neden ve belge olmadan 
yüzlerce öğretmen hangi merci ve kattan geldi
ği bilinmeyen sebep ve lüzumdan ötürü «öğret
men olamaz» fermanı ile mesleğinden edilmekte, 
yoksulluğa, açlığa bırakılmaktadır. Kader hiç
bir çağda, bir toplumun ıstırabını, dertlerini yü
reğinde duyan, ona eğilen bir meslek mensubu-

I na karşı böylesine gaddar, böylesine hışımlı ol
mamıştır. 

Türk toplumunun ileri idealleri paylaşma, 
demokratik hayat tarzına gerçekten ulaşma, 

I özgürlük içinde refahın, hiç olmazsa insan ha
yatına, insan haysiyetine yaraşır bir ölçüde 
olacağı kadarına kavuşmada hakkı olduğunu, 
Türk toplumunun buna lâyık olduğuna inanan 
ve bu inanç içinde çırpman ve ileri oluşları gö-
ğüsleyen öğretmen; tutucu güçlerin, mevcut 
haksız ve ekonomik yararları mevcut düzende 
bulunanların, rahat, kolay dünyalarının tehli
kesi sayılacaktı. Nitekim tehlikesi sayıldı, öyle 
oldu, öyle görüldü, öyle görülmektedir. 

12 Mart Öncesi Türk toplumunun sosyal ve 
politik ıstırap ve tehlikeleri nedense bir açıdan 

I görülmek istenir, gerçek ve temeldeki suçluluk 
ve sebep ve suçlular aranmaz, tasvibi mümkün 
olmayan anarşik olaylara karışmış belli sayıda
ki öğretmenin büyük topluluğa maledilmosme 
ve yaygın bir sorumluluk kolaylığına tehlikeli 
şekilde gidilir, 12 Mart öncesi olayların temel
de yatan sorunları ve sorumluları üzerine ör
tülmek istenen karanlık kapalılık ne ölçüde 
olursa olsun; istikrarlı, güçlü güvenli bir de-

j mokrasi için sağlam bir zemin olamaz. 
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Öğretmen ve öğretmenlik mesleğini geçmiş
le sorunları ve sorumlulukları dereceleri üze
rinde eğilinmemiş bir ortamda, suçlu sayıp, 
onu, konuşamaz insan haline getirme, toplu
mun gelişmesine ve bu gelişmesini önlemek, 
demokrasinin yolunu kesmektir. İleri ve sağ
lam bir toplumda demokratik kurallar işlediği 
sürece ülkenin sorunları üzerinde öğretmen söz 
sahibidir ve öğretmen söz sahibi olacaktır. Öğ
retmen toplumda itibar gördükçe genç nesiller 
inançlı yetişir, öğretmen saygı duyduğu ölçüde 
toplum ve toplumda insanlık haysiyetine yara
şır değer hükümleri içinde yetişir. Öğretmen öz
gür olduğu ölçüde o ülkede özgürlük vardır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sırrı Atalay. 
Sayın senatörler; Yüce Türkiye Cumhuriye

tinin Sayın Başkanı Fahri Korutürk Cumhuri
yet Senatosunu şereflendirmiş bulunmaktadır. 
Cumhuriyet Senatosu adına Cumhurbaşkanımı
zı saygıyle selâmlarım. (Sürekli alkışlar). 

Devam buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Atatürk dö

neminde Türk öğretmeninin statüsü en yüksek 
derecesini bulmuştu. Öğretmen, bu statü içinde 
bütün yoklukları, engelleri, güçlükleri yenmiş, 
her biri isimsiz birer kahraman olarak hizmet et
menin sevgisini yüreğinde duymuştu. Maddî 
imkânsızlıklar içindeydi; olabilirdi, fakat top
lumda itibarlıydı, öğrencinin gözünde itibarlıy
dı, yakası politikacının elinde değildi, peşinde 
iftiracı, yarar gözetenlerin ucuz tehlike tuzak
ları yoktu. Öğretmen; köyde, şehirde bir husu
met çemberi içine alınmak isteniyor bugün. Sal
dırılar; politikadan, belli çevrelerden tebessüm 
görmektedir. Öğretmenlik statüsü temelinden yı
kılmak isteniyor. Öğretmenin meslek sisteminin 
değerler-ini yitiren bir toplumun geleceğindeki 
arıza kolay kolay onarılamaz. Medenî ve demok
ratik hiçbir ülkede öğretmenlik mesleği böylesine 
politikanın pençesinde, belli katların tehdidi al
tında değildir ve olamaz. Öğretmen; köyde, or
taöğretim görmüş tek insandır. Öğretmen köy
de, kırsal hayatın çağ değiştirmek kaderine yö
nelmiş Türk toplumunun ortaöğretim görmüş 
temsilcisidir. Öğretmen köyde. Sayın Cumhur
başkanı sizin de temsilcinizdir. Köyde yetenekle
rinin içinde donma kalıp halinde kalma, köye uy
ma zorunluğunu duyanlarla, bu kader çizgisini 
yenmesini isteyenlerin çabasıdır bugün Türk 
millî eğitimindeki mücadele, Aslında bugün, bu 

sorundur bütün zihinleri işgal eden. Mevcut ku
rulu düzenin, biraz yatırım, biraz iş ve devam 
edip gitsin diyenlerle, Türk toplumunun özgür
lük içinde güçlü, devamlı demokrasinin mazbut 
ve.âdil hayat tarzı içinde, insan haysiyetine ya
raşır hızlı bir kalkınmada, refahın, adaletin, öz
gürlüğün mücadelesidir bu aslında. Öğretmen 
maddî sıkıntı içindedir; Çile doldurarak, etrafı
na nasıl örnek olahilir, nasıl önderlik edebilir? 
Öğretmen imkânsızlıklar içinde nasıl okuyabilir, 
nasıl dünya ve ülke meseleleri hakkında tam ve 
tarafsız bilgi sahibi olabilir? Öğretmene, orta 
bir yaşayış tarzı, bir dünya görüşü sahibi olma 
olanaklarını sağlayabildik mi şimdiye kadar? 
Maddî imkânsızlıklar içinde didinen, kendisine 
olan güvenini ve değer sistemini yitirmiş bir öğ
retmen kadrosu isteyenler, toplumun geleceğine 
ciddî tehlike getirdiklerini biliniyorlarsa çok dü
şünme zorundadırlar; biliyorlarsa sorumluluk
larının muhasebesinin bir gün mutlaka yapıla
cağını da bilmelidirler. 

Atatürk, «Öğretmenler, sizin başarınız Cum
huriyetin başarısı olacaktır. Cumhuriyet, fik
ren, ilmen, fennen beklenen kuvvetli ve yüksek 
karakterli koruyucular ister. Yeni kuşakları bu 
vasıf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.» 
diyordu. 

Ülkenin en ücra köyünde, kuş uçmaz kervan 
geçmez, postanın Yirminci Asırda insan sırtında 
taşındığı köyde, portakalın rüyalarda görüldü
ğü köyde öğretmen, kendisine emanet edilmiş 
Cumhuriyete fikirle, bilgiyle sahip çıkmanın 
âzmî içinde çırpınmaktadır, ama yakası politi
kacının elindedir. Millî eğitim temel yasası, öğ
retmene, öğretmenlik mesleğine bu çağın gerçeği 
olanları içinde ne, neler getiriyor, onu asgarî 
bir refaha sahip kılabilecek mi, ona okuma, 
araştırma, görme, ilerleme imkânlarını sağlayabi
lecek mi, onu politikanın pençesinde ezme, yıl
dırma tuzaklarından kurtarabilecek mi? Bunlara 
açık ve olumlu hükümlerle karşılık verecek bir 
yasa ancak, millî eğitimin temel yasası sayılabi
lir ve millî eğitimde reform getirebilirdi. 

Saydıklarımızın sağlanması şöyle dursun, öğ
retmen ve öğretmenlik mesleği politik ortamın 
tazyikine bundan sonra daha rahatlıkla mâruz 
olacak. Öğretmen bundan sonra daha rahatlıkla, 
istenmeyen, beğenmeyen herkesin saldırısına uğ
rayacak. Düşünen insan değil, düşünmeyen in
san kılığına sokulmak istenilen öğretmen... Bir 
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zamanlar, hiç de uzak olmayan bir zamanlarda, 
nabza göre şerbet verilmemenin veyahut veril
menin mahzurlarını sayarak, öğrencilerine hür 
düşüncenin, serbest değer hükümlerinin, güçlü 
kişiliğinin üstünlüğünü salık vererek politikaya 
geçenlerin, millet iradesinin yürütülme gücü ema
netini koruma yürekliliğini göster emenlerin, 
(bugün düze çıkıp demokrasi kahramanlığı göste
risi yapanların siyasî kaderleri bir çıkar yönün
de toplanmaktadır. Güçlü ve istikrarlı bir de
mokrasiden söz edip, onun adına hürriyet ve 
haklar üzerinde siyasî iktidarları ve ümitleri öl
çüsünde güçleri yettiği kadar korku ipotekleri 
tesis etmek istiyorlar. Bu ipoteklerin biri de bu 
yasanın 11 nci maddesidir. «Demokrasi Eğiti
mi» adı altında demokrasinin temel kurallarını 
ezmek istemenin ustalığıdır bunlar. Önemli olan, 
demokraside siyasî iktidarın ister öğretmen ister 
memur olsun kamu görevlisi herkesin kişisel dü
şünce özgürlüğüne saygı duynıasıdır. Siyasî ikti
darlar, ister öğretmen ister memur olsun bütün ka
mu görevlilerini kendi taraftarları durumuna 
getirmeye ve bu duruma düşürmeye haklı değil
dirler ve haklı sayılamazlar. 

Millî eğitim temel yasasında reform olacak 
nitelikte hükümler yer aldığına raslamamakta-
yız ve bunlar görülmemektedir. Buna karşılık, 
öğretmenin günlük politik olay ve tartışmalara 
'karıştırılmaması öngörülmektedir. Öğretmenin, 
partizanlık yapmasına, görevinde politik yan 
tutmasına ne kadar karşı olmak gerekliyse, 
tekrar ediyorum; öğretmenin partizanlık yap
masına, görevinde politik yan tutmasına ne ka
dar karşı olmak gerekli ve zorunlu ise, onun 
ülkenin politik olsun sorunları üzerinde konu
şamaz insan haline getirilmesine karşı olmak 
ıda o kadar gereklidir. 

Öğretmen ülkenin sosyal ve ekonomik sorun
larını siyasî olaylardan ayırıp nasıl değerlen
direbilecektir ^ Ülkenin ekonomik ve sosyal so
runlarını siyasî ilişkilerden uzaklaştırabilmek 
mucizesini öğretmenden beklemek hakkınız ve 
hakkımız nereden gelmekte'dir ? Anayasanın 
serbestçe düşünme ve düşünceleri ifade etme 
hakkını nasıl smırlandıraibileceğiz? Siyasî ve 
ideolojik telkinler yasağı g'iibi çok geniş sınırlı 
ve çekiştiril mesi kolay yasak silâhını, öğretme
nin haysiyet ve şerefi üzerine çekmeye hukuk 
düzeninde yer yoktur; ama 11 nci madde ile 

I bunu rahatlıkla çekmektesiniz şimdi. Her iste-
I yen siyasî ve ideolojik sakmcalığı kendi değer 

ölçüsünde görecek, öğretm-enin yakasına yapı-
I saçaktır. 

Telkin etmenin geniş alanı içinde öğretme-
I nin bütün davranışları politikacının ve kötüle

mek isteyen herkesin insaf yahut husumet ölçü
süne bırakılmıştır. Bu kayıt ve şartlar içinde 
huzuru, geleceği açık tehditlere maruz öğret-

I menden güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik 
I bir toplum düzeninin gerçekleşmesinde çaba 
I göstermeyi yurt yönetimine ait bilgi vermeyi 
I nasıl isteyeceğiz, nasıl isteyeceksiniz? Bu göz 

boyama, bu atlatma Asyalı politika kurnazlığı-
I nm ta kendisidir. Öğretmeni belli siyasî iktidar 

veya belli partilerin çıkarları doğrultusunda 
I çalıştırmaya zorlamanın açık ifadesidir. Süslü 
I bâzı kelimelerle bunu örtmeye imkân yoktur ve 
I hele öğretmeni politikanın, tezvirin saldırısı-
I nm önüne atacaksınız ve sonra anlayış ve dav-
I ranışla sorumluluk duygusunun ve manevî cle-
I ğerlere saygının ve her türlü eğitim çalışma

larının öğrencilere kazandırılıp geliiştirdlmesin-
I de çalışır diyeceksiniz. 

I Öğretmene saygı duyulmasını, manevî de
ğerlerin korunmasını bir yana iteceksiniz, onu 

I bütün saldırılara mâruz bırakacaksınız ve hat
tâ sevineceksiniz, sonra öğrencilere bu saygıla-

I rı, bu mânevi meziyetleri aşılamasını ondan is-
I teyeCviksmiz. Böylesine çeliişiye kolayca rast-
I lanamaz. 

Bir mahkeme önüne çıkarılan öğretmene 
yükletilen suç ağırdır. Öğretmen ağır suç ihbar 
ve iddiasının yükü altında ezilmektedir, çile 
doldurmaktadır. İhbarı yapanlar yangı organı 
önünde yüklemek istedikleri suçu, dehşet deko
ru içinde genç öğretmenin zayıf omuzları üze-

I rine varınca güçleri ile yığmak isterler. G-ünün 
yaygın, bol işleyen ve teşvik gören suçu üstüne 
atılan öğretmen, karşısına çıkarılan mahkeme
de yükletilmek istenen komünistlik propagan
dasının nasıl ve ne şekilde olduğunu mahkeme
den araştırılmasını isteyecektir. Suç yükleyeıı-

I 1er komünist propagandası, komünistlik deyip 
duracaklardır. Ne var ki, öğretmenin hangi sö
zü, hangi davranışı bu suça uygun sorusuna ce
vap bulamayacaklar, mahkeme başkanı Türki
ye'nin acı gerçeğinin canlı bir anıtı olacak na-

| sihatte bulunacak. Genç öğretmen gerçi beraet 
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ediyor. Öğretmenin tekrar göreve başlayıp baş
lamadığını bilemiyoruz. Bilinen çok şey var, 
bu binlerce olan bir gerçekte. Grene öğretmen 
haksız suçlanmış, haksızlığa uğramış, mağdur 
olmuş ezilmiş dünyası yine pembe, rüyaları yi
ne idealle örülü mü bilemiyoruz. Bu genç öğ
retmen, yanında, o dar ve ıstıraplı günlerinde 
güç olarak millî eğitimi, Millî Eğitim Bakanını 
görebilmiş midir? Uğradığı haksızlıktan ötürü 
Millî Eğitim Bakanlığı haklarını aramış mı
d ı r ! Millî Eğitim Bakanlığının hışmı ve kıyımı 
bu genç öğretmeni raıh'at bırakmış mıdır1? Asıl 
bunu soralım. 

Yeni getirilen, «telkin» gibi daha çok saldı
rıya elverişli hükümlerle yeni kurbanlar vere
cek Türk eğitim camiası ve öğretmenlik mesle
ği. Diğer hükümlerine de baktığımız zaman bü
tün bu getirilenlerin hangi hükümleri, hangi şe
ref potasında eriyecek, saygı duymak hangi zor
lama içinde olacaktır? Öğretmene saygı duy
mak, ona itibarlı statü hazırlama mânevi değe
rini yüceltme, maddî olanaklarını sağlamak 
yerine, iftira pazarına, politika gazabına, tutu
cu, demirden asma kilit vurarak götürmek, an
cak bu iktidar ortaklarının başaraıbilecekleri 
bir iştir, nitekim şimdü onu getiriyorlar. 

Öğretmenin yüreği ülkenin sorunları üzerin
de titremesin. İstenen budur. Öğretmen ders ve
ren, susmasını beceren bir memur olmalı. İste
nen budur. 

Bu tasarı öğretmenin duygusal varlığına, 
zihin faaliyetlerine yer ve itibar vermemekte
dir, bunların yitirilmesini istemektedir, bunla
ra ön vermektedir. 

Ohaıies Siberınaıı, «Sınıfta Bunalım» adlı 
güçlü eserinde «yarının ihtiyacı; çok okumuş, 
çok kültürlü insan kitlesi değil, öğrenim gör
müş insan kitleleri, düşünmek için olduğu ka
dar, hissetme ve hareket etmek için eğitilmiş in
sanlardır, yarının istediği budur.» diyor ve de
vam ediyor. 

kilitlerin Almanya kındaki Alman Üniveırsi-
tesi tecrübesi sadece düşünebilmenin insanı in
san yapmaya yetmediğini göstermeye yeterli
dir» diyor. «Bir kanıt olmalıdır» diyor ve ilâ
ve ediyor «Tıpkı Yeats'ın söylediği gibi ve dile 
getirdiği gibi» diyor ve şu mısraları ekliyor.. 
«Tanrım koru beni, insanların yalnız zihinleri 
ile düşüldüklerinden»... Evet duygusal olmadık

ça, İnsana saygı duymadıkça, ona insan olarak 
değer vermediğimiz müddetçe; ilâve ediyorum 
ben. Ne diyor Yeats: «Tanrım koru beni in
sanların yalnız zihinleri ile düşündükleri düşün
celerden».. Devamlı aynı türküyü söyleyen 
ilik, kemiği ile düşünür. Evet aynı türküyü 
söylemek, aynı lâfları etmek ve hürriyetten 
Türk toplumunun ilerici kaderinden bahsedene 
komünistlik damgasını vurmanın türküsünü ra
hatlıkla söyleyebilmekten. 

Bu sözlerde acı gerçeğin burukluğunu tüm 
çizgileri i1 e bu tasarıda bulmak gayet rahatlık
la mümkündür. Zaten tasarının amacı da bu
dur. Aynı türküyü söylemeye bütün öğretmen
leri zorlamak, bütün kitleyi bir pota içerisinde 
eritmek, medenî ve ileri idealleri paylaşmaktan 
yoksun bir öğretmen kitlesi yaratmak. Belli 
partilerin, belli yararların yanında olan politi
kalarına uygun ayak uydurulmuş türkü söyle
meli öğretmenler. Öğretmen düşünecek, duya
cak, söyleyecek, önderlik edecek.. Kalkınmaya 
muhtaç muhkem bir demokrasi kurma yolun
daki ülkede üstüne düşen görevi yapacak. Bu
nu önlemenin, buna engel olmanın gayretini ta
şıyor bu tasarı, öğretmeni yurt sorunlarına se
yirci kılma 'hevesi, saldırıları, suçlamaları ar
dına kadar açık bir kapıda haz içinde tatmin 
'edilmek isteniyor. 

Toplumun geneli arzusu şüphesiz ki, bu he
vesten yana değildir ve olmayacaktır. Öğretmen 
yeni bir çile döneminden yürekli, bilgili, inanç
lı olduğu oranda kurulu düzenin bozuk ve hak
sız çarkının her çeşit işkencesinden geçerek ül
kenin selâmetine kendisini adamış olarak gü
neşli demokrasi günlerine kavuşacaktır. Bunda 
biz inançlıyız. Hiç şüphesiz ki, ülkesini seven 
yürekli herkes bu düşünceleri paylaşacaktır. 
Bütün bu çabaların sonuç ve toplam hevesinde 
toplanacak yekûn hanesinde belli çevrelerin öl
dürücü günahları toplanacaktır. Biz gelecek yıl
larda bunları acı acı hatırlayacağız. 

Ümit ederiz ki, Cumhuriyet Senatosu engin 
bir anlayış gösterecek ve tasarı metninde geti
rilen 11 nci maddeyi değiştirerek öğretmenin 
ve mesleğinin başına açılan bu ciddî tehlikeyi 
yumuşatacak veya ortadan kaldıracaktır. Bu 
anlayışı ümit etmekteyiz. 

Öğretmenlik ve öğretmen mesleğine tevcih 
'ediflien bu ciddî hususları ve mâruz kalacakları 
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tehlike • ve tehditleri özetle ifadeden sonra izin 
verirseniz şimdi paralı öğretime ait görüşleri
mizi kısaca ifade edelim. 

Yüksek öğretimin paralı olması, dün burada 
ifade edildiği gibi fırsat eşitliğini bir derece 
daha uzak bir günde değil, yakın bir zaman içe
risinde ciddî bir şekilde mesafe olarak açacak
tır. Fırsat ve imkân eşitliği bugün ciddî bir şe
kilde Türkiye'de çarpık bir durumda bulunmak
tadır.. Bu daha çok artacaktır. Bugün ülkemiz
de yüksek öğretime devam şansı büyük baraj
ların, engel barajlarının tehdidi altındadır. Bâ
zı üniversiteler merkezî sistemde, bâzıları kendi 
statüleri içerisinde yüksek öğrenimi sınavla al
maktadırlar. Yapılan resmî bir açıklama neti
cesinde öğreniyoruz ki, 19 sırada başta gelen 
yahut 26 sıra olarak başta gelen belirli liseler 
bu imtihanları kazanma derecelerini almakta
dır. Bunların dün de ifade edildiği gibi 19'u bir 
kısmı azınlık liseleri olmak üzere paralı liseler
dir. Diğer kısmı içerisinde Özel Darüşşafaka Li
sesi hariç, yalnız ikisi resmî lisedir; üst üste 
beş ilin oranlarını zahmet eder araştırırsanız 
yüzölçümü de nüfus itibariyle büyük bir yüz
deyi teşkil eden geri kalmış bölgesel durumda
ki yerlerin kazanıma şansı oranı % 5'in altında
dır, şimdi bir öğretim devresi içerisinde matte-
matik öğretmeni yüzü görmemiş ücra yerdeki 
'lisenin mezunu genç ile, fen lisesinin mezunu 
genci masa başına oturtuyorsunuz, üniversiteye 
giriş için aynı sınavdan, geçirtiyorsunuz ve bu
na fırsat ve imkân eşitliği diyorsunuz. Bu müm
kün müdür1? Bunun âdil bir fırsat eşitliği, bir 
imkân 'eşitliği olduğunu söylemek mümkün mü
dür? 

Gerçekler bunu ifade etmektedir, rakamlar 
bunu dile getirmektedir. Bunların açıkça bu şe
kilde görülmesine rağmen şimdi yüksek öğre
nim paralı olacaktır. 

Paralı olmanın bir gerekçesi olarak ifade 
«'dilmek istenir ki, yoksul çocuklar ve yetenek
siz çocuklar için yetinilmemektedir. Ama, tasa
rıyı tetkik ettiğimiz zaman açıkça görüyoruz 
ki, temel prensip yüksek öğrenimin parasız ol
masıdır. Bugün yoksul çocuklar için, yahut ye
teneği dar ve az olanlar için de mevcut hüküm
ler. vardır. Kredi, burs; ama bunlar nasıl işle
mektedir? Burslar, yetenekleri mümkün olma
yan ve özellikle küçük esnafın, fakir köylü ço

cuklarının Devlet hizmetlerini yüklenmesinden 
başka bir .anlam, taşımamaktadır. Yetenekleri ve 
malî imkânları güçlü oilanlar kendi paraları ile 
okumaktadır; ne bursun, ne kredinin yükü al
tına girmemektedirler. Dikkat edin dış ülkeler
de bulunanlar hep burs ve kredi ile okumayan
lardır. Gidin Türkiye'nin geri bölgelerinde, ya
hut kimsenin gitmediği yerlerde görev alanlar 
'hep burslulardır ve kredi imkânlarından fayda
lananlardır. Yani yoksul ve imkân durumu az 
olanlardır, .memlekette hizmet yükünü omuzu-
na alanlar. Şimdi gene bunlar için diyeceğiz ki, 
bir kısmınıza kredi vereceğiz, bir kısmınıza burs 
vereceğiz, böylelikle memleket hizmetinin en 
ağır yüklerini toplumun bir katı üzerine; fakat 
•serbest kalmayı ve diledikleri yerde dilediği 
mevkilere yükselme imkânlarını ise toplumun 
bir katına vereceğiz. Fırsat ve imkân eşitsizli
ğini biraz daha açacağız. Anayasanın öngördü
ğü daraltmayı ve azaltmayı bir yana bırakıp bi
raz daha bunu çoğaltmaya çalışacağız. Türkiye' 
de gelir dağılımı hane başına dağılan miktarı 
bir hane başına dağılan miktarı yüksek öğre
nimin bir yılını karşılamayacak, toplumda yüz 
binlerce hane mevcuttur. Resmî belgelerle şimdi 
bir kaç tanesini özetleyeyim. 

1 Tarımda çalışan 55 759 hanenin 8 761 lira-
dır millî gelirden aldığı pay, hane başına. Bunu 

I 5 -6 nüfusa taksim ettiğiniz zaman bin liranın 
altına gelmektedir, bir hanenin yıllık tarımda 
geliri. 

Teknisyen, kalifiye işçinin 9 436 liradır, tüc
car ve sanayicinin ise 10 000 liradır millî gelir
den net olmayan geliri, masraflar çıkmayan ge
liri. Masraflar çıktığı zaman bu geliri ele aldı
ğınız zaman yarı yarıyadır. Bu, izmir'de 55 bin 
liradır. Halbuki, Türkiye'de 38 864 hanede ise, 
ki bunu en az altı ile çarpacaksınız nüfus başı
na düşen miktarı bulabilmek için; millî gelir
den alabildiği pay 250 ilâ 499 lira arasındadır. 
Bu, millî gelirden alınan paydır. 141 161 hane
de ise bu bin lirayı aşmamaktadır. Yani, yüz 
binlerce, milyonlarca toplumun üyesi bulundu
ğu insanlar, fertler bu memleketin evlâtları 
millî .eğitimin yüksek eğitim katındaki paralı 
olacak kısmını ödemeyecektir. Yani, millî gelir
den aldığı payı olduğu gibi yüksek öğretime 
aklarsa dahi, bunlar yetmemektedir. 

Böyle bir toplumda, böyle bir ortamda, böy
le- bir ekonomik şartlar içerisinde yüksek öğre-
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timi paralı yapmak demek, .nıilyonliarca insana 
peşinen, sen okumayacaksın, senin okuma şan
sını, imkânını ve fırsatlarını ben önlüyorum, 
ben bana imkân vermiyorum, demektir bu. 

Tarımda nüfusun % 70'i çalışmaktadır. 1972 
•rakamlarına göre ekim hesapları, kredi hacmi 
50,5 milyar liradır. Geçen yıla nazaran bütün 
sektörlerde ortallamâ artış, hızı % 17,9, yani % 
18'e yakınken, yalnız; bu, tarımda azalış kayde
der ; % 3,5. Böylelikle nüfusun % 70'inin bulun
duğu tarımda millî gelir dağılımı adaletsizlik 
yönünden dünya rekoru içerisinde bulunan ül
kemizde gelir dağılımının bu .acı tablosu yanın
da kredi dağılımında da tarım bu kadar güçsüz 
iken, tutup yüksek öğrenimi paralı yapmak, 
sosyal adalet ilkeleriyle bağdaştırmak, bir in
saf ölçüsü içerisinde değerlendirmeye imkân 
yoktur. 

Ümit ederiz ki, Cumhuriyet İSenatosu Genel 
Kurulu, «paralı öğretim» kaydını madde met
ninden, hiç. olmazsa; Türkiye'de gelir dağılımı 
adaletli bir düzene, kredi dağılımı adaletli bir 
düzene erişilme ey e kadar çıkarsın. Belli bir za
mana, .«vuslat başka bir bahara:» değil; ama, 
Türkiye'de ekonomik ve sosyal adalet düzeni 
geleceği bir zamana kadar ertelensin ve ümit 
edelim, sevinelim ki, öyle bir ekonomik seviye
ye gelelim ki, paralı öğretim fırsat ye imkân 
eşitsizliğini zedelemeyecek bir durumda olsun. 
Millî gelirden düşen pay ile yüksek öğretime 
yükletilecek miktar arasında âdil bir oran kuru-
lalbilsin, böylesine bir dengesizlik giderilebilsin. 
O zaman paralı bir hale gelmesinde şüphesiz 
ki, bir şey demek mümkün olmaz. 

Tasarı kredi, yatılı ve burstan bahsetmekte
dir. Yatılı, yüksek öğretimde mevcut değildir. 
Halbuki paralı öğretim, yüksek öğrenim için 
ıgelımektedir. O halde, sağlanmak istenen imkân 
ikidir; kredi ve burs. Kredi borçlu kılmakta
dır, burs da, - Biraz önce ifade ettiğim gibi -
'bünyesinde bugünkü işleyişiyle ayrıca bir fır
sat eşitsizliği getirmektedir. Türkiye'nin ekono
mik şartları göz önün de tutulursa, yüksek öğre
nimin paralı olması demek, Türk toplumunda, 
yeni bir kast, yeni bir sınıf, varlıklıların okuma
sı, varlıklıların sınıfını meydana getirmek de
mektir. Bir başka ifadesini bulmaya imkân 
yoktur. 

8 yıllık temel öğretim için dün grubumuz 
adına Sayın Atmaca görüşlerimizi ifade etmiş

ti. Biz, temelinde 8 yıllık öğretimin karşısında 
değiliz. 8 yıllık temel öğretimin, yurdun sat
hına eğitimi rahat, kolaylıkla ve ondan bütün 
fertlerin istifade edebileceği bir nitelikte yayıl
masından yanayız. Gelen tasarıda ise, 20 tane 
yatılı bölge okulunu veyahut 500 ortaokulu 8 yı
la yükseltmekten gayri bir yenilik getirmemek-
tediı*. Olacak olan şudur : - Zaten tasan met
ninde de gerçek ifade edilmektedir - Uzun bir 
zaman süreci içinde yerine getirilecektir. Bu
gün Türkiye'de 4 bin köyde ilkokul yoktur. 4 
bin köye ilkokul götüremiyoruz, bu yeteneklere 
sahip değiliz. 60 bin tane dershaneye ihtiyacı
mız vardır. 10 bin okulda beş sınıf beraber ders 
görmektedir. Buna okul diyoruz, bunu okul sa
yıyoruz. Bu ilkokullarda beş sınıf derslerini bir 
arada görmektedirler. Bir kısım yerlerde köy 
odası kiralanmıştır, okul diyoruz, bunlar 4 bin 
rakamına dahil değildir. Hiç okulu oltmayan, 
öğretmeni olmayanlar 4 bindir. Bu şekilde okul
lar vardır. 

60 bin dershanenin karşılığı 5 milyar lira
dır. Bütçelerden ayrılan miktar 500 milyon ol
sa, daha 30 yıl içerisinde Türkiye ülkenin bu
günkü nüfus artışını dondursa bile, en uzak 
köydeki okula cevap verecek imkânı yok; ama 
8 yıllık öğretimi öngörmektedir. Bu, açıkça şu
nu ifade etmektedir : 20 tane bölge okulu bü
yük kentlerde ve 500 ortaokul da, yani ortaoku
lu ilkokulla birleştirmektir. Asıl, bugün oku
mayan yörelere, bugün okul bulamayan yörele
re bu 8 yıla dayalı öğretim okulu götürebilecek 
midir?. Bu reformdur. Bunu temin edecek mi
dir"?. Bizim istediğimiz 8 yıllık temel eğitini iş
te budur. Ama bunu getirmiyorsunuz. «Uzun za
man süreci içerisinde yerine getirilecektir» de
niyor. Eğer bu temel yasa, bugün okulu mevcut 
olmayan yahut tek dershanesi bulunan okullar
da 8 sınıfı getirebilecek ve bu imkânları taşıya
bilecek ama, hangi imkânlarla karşılaşacağını 
da gösterecek bir nitelikte olsa idi, bütün gönül 
rahatlığı ile hepinizden önce reform diye buna 
yapışır ve bunlara oy verirdik. Bunlar reform 
değilki. 500 tane ortaokula bir etiket yapıştıra
caksınız, klâsik millî eğitimin ilk öğretim he-
hedeflerini getireceksiniz, klâsik ortaöğretimin 
ilkelerini getireceksiniz etiket olarak birleştire
ceksiniz, adına reform diyeceksiniz. 8 sınıfı bir 
araya getireceksiniz, 20 tane yatılı bölge oku-
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lunu, 500 tane merkezdeki ilkokulu.. E., okul
suz köyler?.. 8 yıllık temel eğitim buna çare ge
tiriyor mu, bunu ifade edebiliyor musunuz, bu
nun delillerini gösterebiliyor musunuz?.. Hayır. 
Bu yok, bunların hiç birisi yok. E., bunlar ol
mayınca biz, bu reform değildir, bizim anladı
ğımız mânada temel eğitim değildir dersek, el
bette haklıyız. Bu noktadan ayrılıyoruz. Yoksa 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak secim bel
gelerimizde bunu daha önce de millete karsı 
taahhüt etmiş bulunuyoruz; yaygın, örgün öğ
retim ve bunların şekillerini ve temel eğitimi. 
Ama, bu şekliyle değil. Fırsat eşitsizliğini daha 
colk artıracak, adaletsizliği daha çoık artıra
cak; okumayan, okulu olmayan köylere yok
sul yerlere imkânsızlığı daha çok getirecek. 
Bu, toplumun belirli katlarına yeni im
kânlar hazırlamak imkânını sağlayan bir 
tasarıdır. Elbette ki, burada farklıyız. Za
ten daha sözlerimin başında dedim; görüşler 
ayrı, dünyalar ayrı, prensipler ayrı. Halkın 
kalkınmasını istemekle belirli çevrelerin kalkın
masını isteyenler... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Dünyalar ay
rı hakikaten. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Ben bâzı 
şeyleri hiç duymak istemem. Kendisine güve
nen, güçlü olan insanlar, şöyle fiskeyle vurula
cak sözler... 

BAŞKAN —• Lütfen duymamakta devam 
buyurunuz beyefendi. 

EKRREM ÖZDEN (İstanbul) — Sana bir 
fiske vururum merak etme. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kos
koca adama fiske vurulur mu?. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Hiçbir şey 
ifade etmez bu sözler. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Temel eği

timin geniş yurt ölçüsünde genç nüfusu okuta-
bilme olanaklarına ve öğrenimin bütün derece
lerine geçebilme imkânlarını sağlayacak nite
likleri bünyesinde toplamasını ümit ederdik. 
Bunu bünyesinde toplamamaktadır. 

Eğer bu bir reform kanunu olsa idi, bünye
sinde öğretmenlikle yöneticilik klâsik birleştir
mesini devam ettirmezdi. Bugün bütün ileri Ba-

13 , 6 . 1973 Ö : İ 

ti ülkelerindeki eğitim sisteminde artık öğret
men esastır, yöneticilik öğretmenliğin bir par
çasıdır. Öğretmenliğin muayyen derecelerinde 
öğretmen, yöneticiliği de yapar görüşünden ay
rılmış bulunmaktadır. Yönetici ile öğretmenlik 
sınıflarını birbirinden ayırmanın zorunlıığunu 
ifade etmek isterim. 

Meslek bağımsızlığı da bu tasarı ile gelmeli 
idi. Devletin şüphesiz ki kontrolü olmasın anla
mına değildir, bu meslek bağımsızlığı. Şüphesiz 
ki Devlet, <Tür,k Devlet işleyişinin bütün unsur
larında ve bütün işleyişinde söz sahibi olacak
t ı r ; ama onun müdaha'lesinin âdil ve objektif 
olmasını sağlayan bir meslek bağımsızlığı da ge
rekir. Özellikle öğretmenlik mesleği için bu 
şarttır. Bunun yanında tarafsız bir disiplin re
jiminin getirıillrnes'i gerekli ddi. Millî Eğitim Ba
kanlığına ibağlı, daha doğrusu Millî Eğitim Ba
kanına bağlı bir disiplin rejimi değil, öğretme
ni mesleğinde huzur ve güven içinde çalıştıra
bilecek, iktidarların hışmına uğramadan kurta
rabilecek bir disiplin rejimi, bir meslek: serbes
tisi ve bir öğretmen - yönetici ayrılığı olmalı
dır. İşte bu hüviyeti ile ancak tasan bir reform 
niteliğini taşıyabilirdi. Bu şekli ile reform nite
liği taşımadığı için, bu tasarı ile beraber ola
mayacağımızı ifade etmek isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ege, 
'buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — .Sayım Baş-
•kan, değerli arkadaşlarım; 

Grupları adına şimdiye kadar 'konu
şan arkadaşlarımızı dikkatle tajkübettik. 
Daha şahısları adına görüşecek arkadaşları
mız da vardır. Şimdiye kadarki, tatbikatlarımız
da komisyon ve Hükümet, ekseriya bütün ar
kadaşlarımızın jkonuşmaları bittikten sonra, 
hepsine 'birden cevap verecek şekilde söz 
alırdı. Ben ise bu defa Komisyon adına, dört 
grup adına konuşma yapan arkadaşlarımız
dan sonra söz almak ihtiyacını duydum. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, zaman geliyor 
biz bu kürsüyü bir:«ağlama duvarı» haline ge
tiriyor. O kadar çok yakmıyoruz, o kadar ço'k 
^kötümser oluyoruz ki, insanın kendi kendine 
olan güveni, ıke'ndi kendine -olan inancı, mil
letime ve memleketine olan sevgi ve saygısı 
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sarsılır gibi oluyor ve bundan ne ümit ediyo
ruz nereye varmak istiyoruz? 

Şu tasarı üzerinde, çeşitli partili ve parti
siz olan arkadaşlardan müteşekkil bir Komis
yonda yapılan müza.'kereleri, 12 saat (başım
dan sonuna kadar Komisyon Başkanı sıfatı 
ile idare etmiş bir arkadaşınız olarak şu neti
ceye vardım; arkadaşlarımız konuşurken, bir 
tasarıya, bir de arkadaşlarımızıın söylediklerine 
bakıyorum; acaba başka bir şey mi söylüyor
lar, bu tasarının dışımda başka bir şeyden mi 
bahsediyorlar, diye 'büyük bir şüphenin içerisi
ne düşüyorum. Eğer arkadaşlarımızın burada 
•tasvir ettikleri ve bütün belagatlarını kullana
rak ifade etmeye çalıştıkları bir atmosfer var 
ise ve bu tasarı böyle bir hali memlefkete getire
cekse, ben bu tasarı üzerinde çalışıp, buna 
müspet oy verecejk insanı sütsüzlükle itham 
ederim. Burada bu şekilde Türjk öğretme-

' nini, Türk Maarifini böyle 'bir çıkmazın, 
böyle bir kötü yolun, böyle bir başıboşluğun 
içine itecek, fou memlelkti âdelta kendi keyfi ve 
çıkarı uğrunda mahvedecek bir zihniyete alet 
•olacak, kimseyi, ben bu Cumhuriyet Senatosu 
çatısı altıında göremiyorum arkadaşlar. Lüt
fen konuşurken; arkadaşlarımızı, birbirimizi, 
onların hissiyatını, onların da bu meseleler-
deki düşüncelerini nazarı itibara alalım, birbi
rimize daha saygılı olalım. 

Çok değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere 
usulü yönden bâzı meseleleri arz etmeye çalı
şacağım. 

Elimizdeki tasarı 30 . 11 . 1972 tarihinde 
Başbakan Sayın Ferid Melen tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş. De
mek ki, bu Parlâmentoya Sayın Helen'in Baş
bakan olduğu zaman sevk edilmiş. Öyle ise 
'bunun bir de hazırlık devresi var. Her halde 
bu bir günde hazırlanmadı. Bu, aylara bağlı 
bir hazırlanıma idi. Bana öyle geliyor ki, bu 
kanun; yani Millî Eğitim Temel Kanunu ile 
Üniversiteler Kanunu, (ikisi de reform ka
nunu.) ta Sayın Erim zamanına, hatta ve 
hatta... 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Erim Hükümeti zamanın
da da gelmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Hatta ve 

hatta daha öncelere kadar uzanır. Bu hazırlık 
Bakanlıkta yapılır, Plânlama Dairesinde ya
pılır, Millî Eğitimle ilgisi olan yan teşekkül
lerde yapılır ve nihayet Hükümete getirilir ve 
Hükümete getirildiği zaman, Hükümette.. 

NEJAT SARLIÖALI (Balıkesir) — Kuşa 
benzettiler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Evet, sizlerin 
de içinde bakanları bulunan o Hükümette ku
şa benzetilip benzetilin ediğini takdirlerinize 
arz ederim. 

Arkadaşlar, burada müzakereleri lütfen bir 
metin üzerinde yürütsek ne kadar iyi olur. 
Metni açıp, metindeki ifadelerin ne mânaya 
geldiğini açıklayıp da, yanıldıkça onları gös
terseler ne kadar iyi olur. 

Parti hükümeti olarak gelen bir tasarı, par
ti tarafından getirilmiştir, o partinin malıdır 
diye söylenmedik söz, edilmedik kelâm kalmaz. 
Arkadaşlar, bu herhangi bir partinin zihniye
ti ile hazırlanmış bir tasarı değil. Bu ne Adalet 
Partisinin, ne Güven Partisinin, ne Halk Parti
sinin hiçbir partinin değil; bu, partiler üstü bir 
Hükümet tarafından hazırlanmış bir tasarı, 
partiler üstü bir Hükümetin Başvekili tarafın
dan sevk edilmiş bir tasarı. Bu tasarı da muh
terem arkadaşlarım, öğretmenleri tutsak yap
mak istiyorlar, öğretmenleri siyasetin aleti 
yapmak istiyorlar, öğretmenleri işte kendi hâki
miyetleri altına sokmak istiyorlar. İşte bu ken
di çıkarları içindir, bu gericiliğin bilmem ifa
desidir. Bu şudur, bu budur şeklinde tasarıda 
bir kelime olmayan, gölgesi dahi üstünden geç
memiş oları bir anlayışı bu tasarıya mal ediyo
ruz. 

Arkadaşlar, buranın dışında bu tasarı kim
senin elinde yok. Akşam radyoyu açıp da rad
yoda bu konuşmaları dinleyen vatandaşın kafa
sında uyanacak istifhamı düşününüz. Bu konuş
maların gazetelere aksettirildiği zaman gazete
leri okuyan aydın kişilerin düşüneceklerini ta
savvur ediniz. Gazeteyi elinden nasıl atacak, 
nasıl düşünecek1? Bu memlekete 12 Martı da 
gelse bilmem nesi de gelse yine netice bu olu
yor, diye kendi kendine tefsirler yapacak. 

Şimdi arkadaşlar, hani özür dilerim. Bir şe
yi konuşurken düşünelim. Öğretmen siyasetin 
içinde olmasın, siyasetin aleti olmasın. İşte bu 
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temel' kanun bunu ' getirmeye çalışıyor arka
daşlar. Bu temel kanun öğretmenin haysiyetini 
kurtarmaya çalışıyor. Bu temel kanun gerçek
te öğretmenin yakasını politikacının elinden 
kurtarmaya çalışıyor. Bu temel kanundan son
ra köy öğretmenlerine mektup yazarak politi
kacı kendi propagandasını yaptırmayacak. Bu 
tasarıdan sonra politikacı köye gittiği zaman 
köyde gerekli, partisine ait kişileri görmeden 
öğretmeni ziyaret edip de öğretmenden şefaat 
istemeyecek. 

•Muhterem arkadaşlar, bu memlekette üç 
şeyin üzerinde politika yapmayalım lütfen. 

1. — Din üzerinde yapmayalım. 
2. — Ordu üzerinde yapmayalım. 
3. — Öğretmen üzerinde yapmayalım. 

Eğer biz öğretmeni partilerin üzerinde, hay
siyeti ve şerefi bu memleket için herkesçe mü
sellem ve canımız gibi sevdiğimiz yavrularımı
zı eline teslim ettiğimiz en güvenilir insan ola
rak görmek istiyorsak lütfen çekelim öğretme
nin yakasından elimizi. Yok bu, tasarıda muh
terem arkadaşlar; bırakınız Komisyonu, ben 
şahsen eğer bu tasarıda muhterem arkadaşları
mın tasvir ettiği şekilde öğretmeni öyle bir de
rekeye düşürecek en ufak bir gölge görsem 
elimle imzamı atmazdım. O kalemi kırardım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu tasarı ifa
de ettiğim şekilde o devrin Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinde ariz amik müzakere edilmiş, 
ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş. Bunun arkasında hiçbir parti yok
tur. Sadece Türkiye Cumhuriyetinin Hüküme
ti var. Ondan sonra ne olmuş? Meclislere gel
miş. Meclisin komisyonunda burada tek tek 
gösterilen tarihlerde, çeşitli tarihlerde, okuyup 
zamanınızı almak istemiyorum, bunlar ayrı ay
rı Meclis komisyonlarında müzakere edilmiş 
ve bu müzakerele'rde Millî Eğitim Bakanlığının 
bu mevzuda, Bakan başta olmak üzere bütün 
yetkilileri, gerektiğinde üniversite mensupları 
komisyonlara davet edilmiş ve bu meselede fi
kirleri açıkça alınmış. Omdan sonra Millet Mec
lisine sevk edilmiş, Millet Meclisinden çıkmış, 
Umumî Heyetten bize gelmiş ve şimdi biz müza
keresini yapmaktayız. Burada bâzı arkadaşları
mın ifade ettiği gibi ne bir Asya politikası oyu
nu var; bu da yeni çıktı, ne şu veya bu şekilde 
öğretmeni kendi arzusuna mal etmek var. 
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'Üzerinde ısrarla durulan 11 ııci maddeden 
(bahsetmek isterim arkadaşlar. Bu tasarı burada 
acaba öğretmeni kime, neye zebun etmeye çalı
şıyor anlayamadım. 11 nci maddede aynen şöy
le yazıyor: 

«Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir 
toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için 
yurttaşların sahibolimaları gereken demokrasi 
bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve 
davranışlarla sorumluluk duygusunun ve ma
nevî değerlerle saygının her türlü eğitim çalış
malarında öğrencilere kazandırılıp geliştiril
mesine çalışılır; ancak eğitim kurumlarında 
Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği
ne...» Burada araya sıkıştırılmış olan, bir par
tinin propagandası acalba bu mu? Türk milli
yetçiliğini şu veya bu partinin bir propaganda
sı olarak hangi arkadaşımızın gönlü kabul 
eder de kendiliden başka bir partiye yakıştıra
bilir? Ben burada, bu çatı altında böyle düşü
necek arkadaş olmaması lâzımgeldiği düşünse-
sindeyim. Altını çizdim.» Türk milliyetçiliğine 
aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılması
na, bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartış
malara karışılmasına hiçjbir şekilde meydan ve
rilmez.» 

HALİL Ö2MEN (Kırşehir) — Vazifeye bağ
lıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, içimizde bu memleket için 
gerçekten iyi hisler, duygular, sevgi ve kafa
mızda bu memleket için iyi fikirler olduktan 
sonra kâğıtlar üzerinde kalan kelimeler bir mâ
na ifade etmez. Yani, şu kelimeler şöyle konur
sa öğretmen şöyle hareket eder, böyle konursa, 
böyle hareket eder diye bir havanın içerisine 
giremezsiniz. 

Aslında muhterem arkadaşlarımın üzerinde 
ısrarla durduğu mesele şu: Hani askere sormuş
lar; mermi yok, barut yok, öyle ise savaş yok. 
Bir memlekette hoca, öğretmen yok; hiçbir şey 
yok arkadaşlar. Onun için esas olan öğretme
nin yetiştirilmesidir. Öğretmenin öğretmen ol
masıdır, hocanın hoca olmasıdır, asistanın asis
tan olmasıdır, doçentin doçent olmasıdır, profe
sörün profesör olmasıdır. Onun için de bu tasa
rıyı hazırlayanlar kalkmışlar buraya bir 43 
ncü madde koymuşlar ve üçüncü kısım diye, öğ
retmenlik mesleği diye bir bölüm açılmış. Yani 
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şu kanun aşağı - yukarı öğretmenlik mesleğinin 
bir anayasası mesabesinde olacaktır. Şu kanun, 
bu anakaram, esas kanundur. Bundan sonraki 
kanunlar tüzükler ve yönetmeliklerde bu ka
nun esas olacak, buna göre hareket edilecek
tir. Böyle bir kanunda kanunu hazırlayanlar 
gayet güze1 düşünmüşler, haklı olarak öğret
menlik mesleği için ayrıca üçüncü kısmı diye 
bir kısım açmışlar ve bu kısımda öğretmenin 
nasıl olması lâzım, öğretmenin maddî, manevî 
nasıl desteklenmesi lâzım, öğretmene neler ve
rilmesi lâzım; kültürünün, bilgisinin, pedago
jik formasyonunun ne şekilde getirilmesi lâzım, 
bunlar için neler yapılması lâzım burada tek 
tek tadadediiıniş arkadaşlar. Bu tadadedilenler 
burada olduğu halde nereden çıkarıyoruz da; 
öğretmen sunun oyuncağı olacak, bunun bil
mem nesi olacak, işte gericilerin âleti olacak» 
deniyor. Ne için bu tekerlemeler devam ediyor 
arkadaşlar? Neye ediyoruz? Hadi 12 Marttan 
önce birbirimize girdik. Haklı haksız, sensin 
benim geldik; ama şu 12 Marttan sonra böyle 
olmamalı. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşlarım, hatır
layacaklar; burada Sayın Nihat Erimin ilk 
Hükümet programı okunduğu gün grubum adı
na konuşmada onu dedim. «'Arkadaşlar, gelin 
de 12 Marta kadar olanı çizelim. Onun arkasın
daki muhaseJbeyi ayrı yapalım; ama gelin, şura
da Nihat Erim Hükümetinin müzakeresinde 
Hükümet programını bırakıp da birbirimizle 
kavga etmeyelim» dedim. Bunlar zabıtlarda 
va rdı r, ge ç m iş tir. 

Yine aynı iyi anlayışın içindeyim. Arkadaş
lar bu noktadan gelin. Artık öyle hale geldik 
ki; partiler birbirinden, ayrıldı; dün yanyana 
olan insanıar ayrıldı, zihniyetler ayrıldı, yepye
ni partiler kuruldu, yepyeni anlayışlar doğdu. 
Demek ki. artık kendi anlayışını arayan insan
lar kendi etrafında bir anlayış bulabildi. Ar
tık kendi anlayışımız içinde kemdi düşüncemizi, 
kendi görüşümüzü, kendi felsefemizi gelin söy
leyelim. S": yi ey elim; ama karşımızdakini tahkir 
etmeyelim. Karşımızdakine iftirada bulunma
yalım ve fikrimizi söylerken memlekete çok 
kötümser tablolar çizmeyelim. Hiçbir şey ya
pılmıyor her şey hasır altı ediliyor, her şey bu 
Parlâmentoda arzu edildiği şekilde menfaatler 
ve çıkarlar için kullanılıyor şeklinde beyanlara. 
gitmeyelim. O zaman biz bizatihi meseleyi bıra-
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kıyoruz; hep bu yan çekişmelerle işin yürümesi
ne mani oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; çok isterdim ki, 
şuraya çıkan arkadaşlarım, konuşmalarında, 
tümü üzerinde de olsa; şöyle, şöyle şunlar ge
tirilmiş ; bunlar iyidir veya kötüdür; ama şun
lar da getirileibiMrdi; şu şöyle olmuş, bu böyle 
olurdu; şu şöyle olmuş şöyle olurdu desinler... 
Hayır, bu bırakılıyor; millî gelir dağılımında 
fert basma düşen. 

Parasız öğretim, bu memlekette fakiri daha 
fakir edecekmiş, fakirlerin okumasına mani 
olacakmış... Nereden çıkarılıyor, bu arkadaş
lar? Nerede, hangi maddesinden çıkarılıyor. Ya
ni fakir olan insandan okuyabilecek güç. varsa, 
o kabiliyet varsa, o imtihanları kazanmışsa; ha
yır, sen şu üç bin lirayı da vereceksin diyecek 
kim çıkabilir?.. Niye böyle ters tarafından alı
yorsunuz? Yok böyle bir şey. Asla yok. Ama; 
şu var, muhterem arkadaşlar: 

Bugün, Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesinde 
çocuğunu okutmak için adam, rahat rahat yedi 
bin lira veriyor, yedi bin lira da cebine veri
yor; yılda ondört, onbeş bin lirayı çocuğu için 
seve seve harcıyor ve diyor ki, sen kendi üni
versitelerinde de imkânın varsa, böyle bir şey 
yaparsan, buraya yardım edecek durumda olan
lar yardım edelim, niye o üniversiteye yapılsın 
da buna yapılmasın? 

Değerli arkadaşlarım; mevcut düzenden ve
ya nizamdan memnun olanlar vardır, olmayan
lar da olabilir. Ama, mevcut nizamı daha iyiye 
götürebilmenin çabasını gösteren kişileri mevcut 
nizamı muhafaza etme ithamı ile karşı karşıya 
bırakmak doğru değil. 

Millet Meclisine sunulan tasarının ge
rekçesinde hepinizin bildiği gibi millî eğitimin 
temeline istikamet verebilmek için 50 yıllık dev
rede 35 tane anakanunun çıkarıldığı zikredil
mektedir. Demek ki, Türk Milletinin, millî eği
tim sahasında gerek ulaşmak istediği hedefe gi
debilmek için, gerekse mevcut durumu daha iyi
ye götürmek için zaman zaman boşluklar mey
dana gelmiş, zaman zaman ihtiyaçlar doğmuş 
ve bu sebeple o 35 kanun getirildiği gibi, 36 ncı 
olarak da bu kanun tasarısı huzurunuza gelmiş
tir. 

Şimdi tasarıyı tetkik ettiğimizde görüyoruz 
, ki, evvelâ millî eğitimin temel amaç ve hedefleri 
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tespit edilmektedir. Hem bir boşluğu doldurmak, 
hem mevcut şartları aşarak Türk millî eğitimini 
yücelteıbilme imkânını sağlamak için kanunun 
2 nci maddesini okumak her insaf sahibi için 
burada reformun yattığını görmeye kâfi gel
mektedir. 

Gaye, bu tasarıyı inceleyip üzerinde fikir 
yürütmek ise, tasarının iyi yönleri ile beraber 
kendi fikriyatına uymayan yönlerini söylemek 
şarttır. Ama, şu 64 maddeden ibaret tasarı iki 
günden beri müzakere edilirken gördük ki, bir 
11 nci madde, bir 32 nci madde, bir 38 nci mad
de... Tasarının 61 maddesi bir tarafta unutulu
yor, sadece üç maddesi üzerinde duruluyor. Üç 
maddesi üzerinde durmaya hakkı olan görüşle
rin maddeyi doğru tefsir ederek, maddenin ge
tirdiği hükümdeki hedefleri tespit etmek lâzım
dır. 

Şimdi, 11 nci maddeyi sayın komisyon baş
kanı huzurunda okudular. 11 nci maddenin ge
tirdiği hükümde, bu maddeyi yeren arkadaşları
mızın ileriye sürdüğü hükümleri bulmaya im
kân yoktur. Ama, mutlaka bu madde vesilesi ile 
Türk öğretmen topluluğuna buradan selâm gön
dermek lâzım geliyorsa bu doğru bir hareket değil
dir, sevgili arkadaşlarım. 200 binin üstünde öğ
retmen topluluğunu meydana getiren vatandaşları
mızın içinde zaman zaman mevcut kanunlara aykırı 

hareket eden kişiler çıkmışsa ve bunlar yargı orga
nının önlerine göndeııilmişse bunun günahını ne 
Millî Eğitim Bakanlığına, ne o devirde hükümet 
eden kişilere, ne de o devirde siyasî parti olarak 
iktidarda bulunan partilere yüklemeye kimsenin 
hakkı yoktur. Geçen zaman içerisine dönüp bak
tığımızda hakikaten bir öğretmen sendikasını 
hattâ federasyonunu idare eden kişilerin, mev
cut kanunları bir tarafa atarak kendi fikriyat
ları istikametinde girdikleri tutum sebebiyle 
suçlu duruma düşmüşlerse onun kabahatini ken
dilerinin dışındaki topluluklara yüklemeye kim
senin hakkı yoktur. 

Neden Türk millî eğitimi bugün böyle bir ta
sarı ile Türk millî eğitimine bir istikamet ver
menin çabası içinde kalmıştır? 

Bir Anayasa değişikliği olmuştur, bu Anaya
sa değişikliği istikametinde diğer mevzuatlarda 
olduğu gibi millî eğitim mevzuatında da bir 
değişiklik yapma mecburiyeti doğmuştur. Şart
ların yarattığı ihtiyaçlar da nazarı itibare alm-
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j mış ve bütün tecrübeler de birlikte birleştirile
rek yarma istikamet verebilmek için en güzel bir 
şekilde bir tasarım huzurunuza getirilmiştir. 

Şimdi maksat, bu tasarının daha ele alınır 
alınmaz - kendi tâbirleri ile - deforme edilmesi 
ise, milleti temsil eden kişilerin buna hakkı yok
tur, sevgili arkadaşlar. Meseleyi şu ve hu düşün
ce ile, şu veya bu yönden ele alıp incelerken de
jenere etmeye hakkımız yoktur. Daha mükem
mel hale getirmek için ne imkânlarımız varsa onu 
kullanmak mecburiyetindeyiz. 50 yıllık Cumhu
riyet devresinde millî eğitimimizin durumuna 
baktığımız zaman hep beraber ifade ediyoruz, 
hâlâ 3 800 adet 250 nüfusdan aşağı köyümüzde 
okul bulunmadığını içimiz yana yana ifade edi
yoruz. Ama değerli arkadaşlarım, bunu söyler
ken geçmiş hiçbir iktidarı itham etmeye hakkımız 
yoktur. 50 yıllık dönem içinde millî eğitim sa
hasında hizmet eden iktidarlar olmuştur, edeme
yen iktidarlar olmuştur. Şimdi edemeyen ikti
darların partisine mensuîbolan kişiler gelip de 
burada ıbu meseleyi bu yönde didiklemeye kal-

I karlarsa, ya kendileri evvelâ reddi miras tale
binde bulunurlar veya reddi miras talebinde bu-

J lunmuyorlarsa bu meseleleri bu yönden ele ala
mazlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzin alır, izin al 
öyleyse.... 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Öyle bir düşüncemiz yoktur. Ama, 
gerçeği bu kürsüden ifade etmek mecburiyetin
deyiz. 

I Bu memlekette özel okullar açıldığı zaman 
ihtiyaçtı değil mi? Dünyanın parasını verdiler 
ve iyi kötü herkes okumaya çalıştı. Bu memle
kette herkes evlâdını okutmak istiyor, herkes 
gece çalışıp gündüz, yahut, gündüz çalışıp gece 
okumak istiyor; birçok okuma arzusunda olan
lar var. Üniversiteye de bu imkânı verebilmek 

I için paralı öğretim getirmiş, getirmiş; ama sey
yanen herkesten para alacağız diye bir şey koy
muyor, yok böyle bir şey. Yok, almayacak. Al
mayacak, bunun bir standardı tespit edilecek. 
İşte, Üniversiteler Kanunu da gelecek, gömecek
siniz; orada da var bununla ilgili maddeler. Za
ten, orada halledilecek bu. 

Şimdi böyle deyince, efendim, bilmem hangi 
köydeki Ali Ağanın çocuğu ki, yıllık geliri bin 

I lira değil; ama ateş gibi zekâsı var her türlü 
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öğrenim görecek kabiliyette olan bu insana pa
ra ver dikeceksiniz. Yok, olmaz bu. Bunun ol
mayacağına biliyorsunuz. Maalesef böyle, eğer 
bu tasarıyı birlikte müdafaa etsek, bâzı arka
daşlarımız başka konuşacak; karşılıklı olduğu
muz zaman daha başka konuşuyoruz. Şundan 
vazgeçelim muhterem arkadaşlar. 

Bu, ne Sayın Orhan Dengiz'in getirdiği bir 
tasari'dır; ne ondan önce gelen vekilin, ne on
dan da önce gelen vekilin Hükümetler bir de
vamlılık arz eder; 12 Marttan bu yana yapıl
ması lâzımgelen ve üzerinde çok tartışmalar 
yapılan reformlar var, bu reformların gerçek
leşmesi lâzım. Bunların gerçekleşmesi için bü
tün Hükümetler gayret göstermiştir. Bu hükü
metler birbirine eklene eklen e ancak şu tarih
lerde buralara sevk edebilmişlerdir bu tasarı
ları. 

Şimdi diyoruz ki, efendim bu reform be
nim kafama uymadı, reform değil. O zaman bu
nun da ölçüsü yok, muhterem arkadaşlar, rica 
ederim. Bunun ölçüsü bir kişinin, üç kişinin, 
beş kişinin kafasına uymak değil, Parlâmento
nun çoğunluğu ne tarafta ağırlık verirse o ta
rafta bu neticelenir ve öylece çıkar 've dünya
nın her yerindeki parlamenter s iste mide bu var
dır. Orada da anayasa vardır, anakanunlar var
dır, müesseseler vardır, bunların da ölçüleri 
alınmak suretiyle meydana getirilmiştir. 

İnşallah bunu bitirelim, bundan sonra Üni
versiteler Kanununu getireceğiz; aynı komis
yonda çalışmalarına devam ediyoruz. Onda da 
birçok hayırlı hükümler getiriliyor ve bu mem
leketin millî eğitimine yepyeni veçhe verilmek 
isteniyor. Ben demiyorum ki, bu, en iyidir, en 
mükeımmehlir; hayır, bunda hatalar olabilir; 
ama büyük bir karamsarlık, büyük bir kötüm
serlik içerisinde âdeta, Türkiye'yi bir karanlığa 
sürükleyen, Türk Maarifini bir çıkmaza götü
ren, âdeta; öğretmene zincir vurulacakmış gibi 
bir ifade tarzı içinde konuşmayı anlayamıyo
rum. 

Yine tekrar etmek istiyorum Komisyon Baş
kanı olarak; bu, herhangi bir partinin tasarısı 
değildir. Bu, herhangi bir partinin üzerine aldı
ğı ve sadece ona ait bir mesele değildir. Bu, 
12 Marttan sonra gelmiş olan hükümetlerin, 
tarafsız, partisiz hükümetlerin meydana getir
diği eserdir; Parlâmento da bunu almış tetkik 
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etmiştir, kendine mal etmiştir; bu, Parlâmento
nun eseridir ve Parlâmentonun eseri olarak ka
nunlaşırsa, kanunlaşacaktır. 

'Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
(M. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, tasarının tü
mü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar 
bitmiştir. Şimdi, kişisel konuşmalar yapılacak
tır. 

•ÖMER UCUZA!. (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi Grubu olarak bir yazı gön
dermiştik, 

BAŞKAN — Adalet Partisi Urubu adına ge
len yazı, sizin yetkili olduğunuza mütedairdir; 
'ayrıca, söz istenmemiştir; söz istiyorsanız, bu
yurun, efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Urup adına, 
BAŞKAN — Adalet Partisi Gruba adına 

Sayın Ömer Ucuzal. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

İki günden beri müzakeresine devam edilen 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısı üzerinde 
Adalet Partisi Grubu olarak söz almayı düşün
memiştik. Düşünmemiştik; tasarı, Cumhuriye
tin 50 nci yılında Türk millî eğitiminin muhta-
colduğu bütün esasları beraberinde getirdiği 
için grup olarak görüşlerimizi gerek komisyon
larda, gerekse maddelerin görüşülmesinde söy
lemeyi düşünüyorduk. 

İki günden beri devam eden müzakere sıra
sında, gruplar adına konuşma yapan sayın üye
ler, biraz evvel burada komisyon adına konu
şan Sayın Komisyon Başkanının da ifade ettiği 
gibi, tasarıyı bir tarafa bırakıp tasarının içeri
sinde bulunmayan hükümleri varmış gibi ikame 
ede ede kendi görüşlerini Yüce Heyetinize sun
dular. 

Elbette, muhterem grupların kendilerine gö
re görüşleri olacaktır; buna hiçbir diyeceğimiz 
yok. Görüşlerini ifade ederken, kendi görüşle
rinde olmayan siyasî partileri ithama kalkışın
ca, elbette bizim de söyleyecek sözlerimiz var. 

Müzakeresi yapılan mevzu, bir tasarıdır. Ta
sarının hazırlanış tarihine bakılınca, tamamen 
partilerüstü hükümetler tarafından hazırlanan 
bir tasarıdır. Böyle olunca; sayın grup sözcü
lerinin gelip, kendi görüş ve düşüncelerinde ol-
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mayan siyasî partileri hedef alarak bu tasarıyı 
Adalet Partisiyle Millî Griiven Partisine mal 
etmeye hakları yoktur. 

Öylesine mal ediliyor ki, mevcut düzeni mu
hafaza etmek için Hükümet bu tasarıyı getir
miş, mevcut millî eğitim düzeninin devamı 
için de Hükümeti teşkil eden partiler, bu tasa
rının olduğu gibi geçmesi yolunda gayret sarf 
ediyorlarmış. 

Bu itham yapılma>mı§ olsaydı, belki huzuru
nuzu meşgul etmeyecektik. 

Türkiye'de bugün her şey istatistiğe dayan
maktadır. 1923'den itibaren 1965'e kadar geçen 
42 yıllık dönem içerisinde bütün iktidarların 
yapmış olduğu millî eğitim hizmeti ile A. P.'nin 
6,5 yıllık iktidar devresinde yapmış olduğu hiz
metleri karşı karşıya getirirsek kimin hizmet et
tiği, kimin hizmet etmediği meydana çıkar. 6,5 
yıl içerisinde 8 bin küsur ilkokul yaptık. Mevcut 
700 küsur ortaokula karşılık, 956 ortaokul açma 
imkânını sağladık. Mevcut liselerin sayısına bir 
misli daha lise açmak suretiyle ilâvede bulun
duk. Yüksek öğretime gelince; İzmir'den Ata
türk Üniversitesine varıncaya kadar memleket
te 8 üniversitenin kurulmasına, nice yüksek 
mekteplerin ve fakültelerin açılmasına 6.5 yıl
lık devremizde imkân sağlayarak geldik, ama 
bunu kâfi mi gördük, hayır. Devletin imkânı 
bu idi, bu imkân sayesinde ancak milleti bu 
imkâna kavuşturduk. 

Sayın arkadaşım, zaman zaman bu kürsü
den 23 yıllık parlamenter olduğunu söyler, ha
şin olduğunu da ilâve eder; ama hesaplara ge
lince hep ters tarafını gösterir. 

Asıl görevini bırakıp, sanki Türkiye'nin bü
tün meselesi petrol meselesiymiş, sanki Türki
ye'nin bütün derdi maden meselesiymiş gibi, 
sabahtan akşama çocuklara bu telkinde bulu
nan öğretmen çıkarsa, elbette mevzuat onun 
yakasına sarılır'; ama bu ileri görüşleri yarata
bilmek, özgür düşünceyi bilmem ne yapmak pa
hasına olmaz. Demokrasi başı boş bir rejim de
ğildir. Herkesin uymak mecburiyetinde olduğu 
ve dolayısıyle faziletli bir hayat sürmenin şart
larını yaratan bir rejimdir. 

Mahkemeye düşenler, hiç de iddia edildiği 
gibi iftiraya mâruz kalarak düşmüş kişiler de
ğildir. Türkiye'de memurların boykot yapması
na imkân, veren bir kanun bu yüce Meclisler

den hangi tarihte çıktı ki, Türkiye'de bir sen
dikanın veya federasyonun tahrikiyle binlerce 
öğretmen kanunlara karşı gelme pahasına ha
reket etti. Kanunlara karşı gelen kim olursa ol
sun, Türkiye Cumhhuriyeti hudutları içerisin
de elbetteki ihlâl ettiği suçlar sebebiyle hesa
bını verecektir. 

Şimdi, gelelim 32 nci maddeye : Değerli ar
kadaşlarım bu maddeler üzerinde durduğu için 
ben de mecbur oluyorum bu maddeleri ele al
maya. 32 nci madde, «İmam hatip liseleri; 
imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğrencileri 
gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesiyle gö
revli elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim 
Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, 
hem mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı 
programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.» 

Sevgili arkadaşlarım, Tevhidi Tedrisat Ka
nununa aykırıdır", Anayasaya aykırıdır yolun
da fikirler ileri sürüldü. Tevhidi Tedrisat Ka
nununun 4 ncü maddesi gayet sarihtir, orada 
da aynı hüküm var, orada lise demiyor da «mek
tepler açılır» diyor. Bir değerli sözcü, Adalet 
Partisinin tutumunu ele alarak buyurdular ki, 
20 tane tarım okulu açmıştır, buna mukabil 26 
adet imam hatip okulunu 72'ye çıkarmıştır. 

Değerii arkadaşlarım, biz inandığımız dini
mizi cahil kişilerin elinden alıp, müspet ilimler
le mücehhez din adamlarının eline teslim et
mek mecburiyetindeyiz. Şimdi, 20 tarım lisesi 
açmıştır ithamını yapan arkadaşım, neden daha 
evvelce bu liselerin açılmadığı evvelâ sorup ta, 
bizim 20 tane lise açtığımızı söylemiş olsaydı, 
fikrini saygı ile karşılardım; ama Türkiye'de 
tek bir tarım lisesi yokken, Adalet Partisi 20 
tane lise açmış. Bunun itham edilecek tarafı 
yoktur, ama bunu basamak yaparak mutlaka 
gelip imam hatip okullarının sayısını artırma
mızı tenkid edeceklerse, memleketin buna da 
ihtiyacı var, memleketin buna da mevzuatında 
yeri var, Anayasanın 19 ncu maddesini o zaman 
bir tarafa koymamız lâzım gelir. 

Bu 32 nci madde getirilen hükmü ile, ne 
Anayasamıza aykırıdır, ne de Tevhidi Tedrisat 
Kanununa aykırı tarafı vardır. 

38 nci maddeye gelince; şimdi Türkiye'de bu 
mesele büyük bir propaganda meselesi olarak 
ele alındı, paralı eğitim meselesi : 

Sevgili arkadaşlansn, maddeyi okuduğunuz 
zaman fakir çocukları okumayacak, zengin ço-
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eukları okuyacak imkânını getiriyormuş gibi 
tefsir ediliyor. Evvelâ bir merkezî imtihan sis
temi var, bu sistemde fakir veya zengin çocu
ğu diye bir ayırım yoktur değerli arkadaşlarım. 
Lise tahsilini bitiren veya bu imtihana girme 
hakkını kazanıp gelen çocuklarımız evvelâ bu 
merkezi sistemden geçmekte, bu da bir makine 
tarafından tespit edilmektedir, orada zengin 
fakir diye bunu ayırıp, zengin kazanacak üni
versiteye, yüksek okula devam edecek, fakir ço
cuğu kazanmayacak diye bu imtihanın yapıl
dığı sırada bir şart, bir hüküm mevcut değil. 

Madde gayet güzel tedvin edilmiş. «Yüksek 
öğretim paralıdır, başarılı olan, fakat maddî 
imkânları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt 
ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim gi
derleri, burs, kredi, yatılılık ve benzeri yollar
la sağlanır.» Yani, yıllık millî gelirden hissesi
ne yılda 1 000 lira, 2 000 lira gelir düşen aile
lerin çocuğu okuyamaz diye burada bir hüküm 
yok. Madde, kendisinde o vasıf, o imkân varsa 
okuma kudreti olan herkese harcını vermek, 
bursunu vermek, yatılılığı sağlamak imkânım 
da birlikte getiriyor. 

Yalnız şu var sevgili arkadaşlarım, çok özür 
dilerim, bunu bir istismar meselesi olarak or
taya attılar söylemeden geçemeyeceğim. Bugün 
ister istemez Türkiye'de siyasî kanaatler; sa
hiplerine baktığımız zaman, servet sahibi de, 
sermaye sahibi de yüzle itibariyle, % 90'dan faz
lası Cumhuriyet Halk Partisinin siyasî kanaa
tini taşımaktadır ve o partiyi benimsemektedir. 
Böyle olunca, zengin" kişilerin kendi bünyele
rinde olması sebebiyle, bizimkilerinin çocukla
rını paralı okutma yoluna gidiyorsunuz diye-
miyorlarda, bunu bir başka sözle fakir çocuk
lara okuma imkânı vermeyip, zengin çocukları
na okuma imkânı veriyorsunuz gibi bir düşün
ceyi ileri sürüyorlar. 

Şimdiye kadar zengin çocuğu, fakir çocuğu 
ayırt edilmemiştir, böyle bir düşüncenin sahibi 
de değiliz. Kimin okuma kudreti varsa, o oku
yacaktır. Ne var ki, bütün çocuklarımızın da 
yüksek tahsil yapması gibi bir mecburiyetle de 
karşı karşıya değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, ben daha fazla değer
li zamanınızı almak istemiyorum, tasan getir
diği her türlü hükümlerle millî eğitimimizin ge
leceğine büyük hizmet taşıyacak mahiyet ve va

sıftadır. Bu bakımdan tasarının, tenkitler sı
rasında ileri sürüldüğü gibi, ne Anayasaya -ay
kırı, ne de Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı 
bir hükmü vardır. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, gruplar adı
na yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi kişisel 
konuşmalara geçiyoruz. 

Başkanlık Divanı kişisel konuşmaları, İçtü
züğümüzün 56 ncı maddesindeki hükme göre sı
ralamıştır. O sıraya göre isimleri arz ediyorum. 
Sayın üyelere bu sıra dahilinde söz verilecek
tir. 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Mehmet Özgüneş, 
Sayın Hayri Dener, Sayın Ömer Ucuzal, Saym 
Hüseyin öztürk, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın 
Orhan Akça, Sayın Rifat Öztürkçine, Sayın Ha
lil Özmen, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Faruk 
Kınaytürk. 

Konuşmalar 10 dakika ile kayıtlıdır. 10 da
kika dolmadan 8 nci dakikada Başkanlık kâ
tiplere hatırlatacaktır; Saym üyelerin lütfen 
10 dakika içinde konuşmalarını kesin olarak 

bitirmelerini rica etmekteyim. 
Buyurun, Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 
saym senatörler; 

Biliyoruz ki, insanlar ham bir madde olarak 
yaratılır, eğitim ve öğretimle insanlaşır ve ya
pıcı hale gelirler. 

Şu halde, toplumlar, milletler, Devletler ve 
hattâ tarih çağlan eğitim ve öğretimin eserle
ridir. Temel eğitim, toplumun temel yapısıdır; 
Devlet binası bu temelin üzerinde durur. 

Bağımsız, özgür ve uygar bir Devlet olma
nın formülü eğitimde millî, öğretimde çağdaş 
olmaktır. 

İşte bu anafikre dayanılarak ilgili bakanlı
ğa Millî Eğitim Bakanlığı denilmiştir. 

Millî eğitimde ilmin sınırı yok, fakat ama
cının sınırı vardır. O sınır Devletin millî sınırı 
ve millî ülküsüdür. Kendilerini Devlet içinde 
Devlet ve hattâ Devlet dışında Devlet gören 
eğitim kuramları millî olamazlar. Millî olma
yan kurumlara bu vatanda yer verilemez. Ya
bancı ve sapık ideolojilerle millî bünyeyi tah
ribe çalışanlar bizden olamazlar. Millî olmayan 
özerkliklerin ilim meşalesi diye kı^ıl alev maki-
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nelerini nasıl kullandıklarını ve vatanın bağ
rında nasıl yangınlar çıkardıklarını unutma
dık ve unutamayacağız. 

Millî olmayan öğretmenlerin yavrularımıza 
ilâç diye yutturdukları zehirleri onların bünye
lerinden hâlâ çıkartamadık. Bunun için millet
çe var gücümüzle onların körpe beyinlerini mil
lî eğitini ruhuylc yıkayıp temizlemeye mecbu
ruz. 

Getirilen bu tasarı millî ışığın görüşü altın
da kaleme alınmış ve eğitimin temeline harç 
olarak millî ruh konulmuştur. Bunun için, bu 
tasarıyı getiren Hükümete şükranlarımı sunar 
ve bu tasarıya beyaz oy vereceğimi belirtmek 
isterim. Ancak, tasarıdaki temel ilkeler hak
kında görüş ve temennilerim olacaktır. 

Sayın senatörler, sosyal hukuk Devletlerin
de eğitimde genellik ve eşitlik esastır; fakat 
Devlet herkese fırsat ve imkân eşitliğini sağlar
sa, bu mümkün olabilir. Aksi halde, bu hakla
rın ihlalinden doğan depremler toplumu çöker
tir. 

Fırsat ve imkân eşitliği sadece maddî im
kânlardan yoksun başarılı öğrencilere para yar
dımı yapmakla olmaz. Başarısızlığın nedenle
rini gidermekle olur. Başarı, ancak kendileri
ne eşit eğitim uygulananlar arasındaki farkla 
anlaşılır. Her imkândan yoksun, beş sınıfı bir
den okutarak mezun eden bir tek öğretmenin 
öğrencileriyle şehir ve kasaba okullarından me
zun olan öğrenciler arasında fırsat ve imkân 
eşitliği var mıdır? 

O halde, köydeki çocuk ne kadar zeki. ça
lışkan, istidatlı ve istekli olursa olsun, başarılı 
olamayacağı için, ancak tasarıda belirtildiği 
şekilde yapılacak yardım şehir çocuklarının ba
şarılı yoksullarına olabilecektir. Köy ve mezra
lardaki öğretmenlere mahrumiyet zammı ve iti
barî hizmet süresi zammı verilip, bu yerlerde
ki hizmetler cazip hale getirilemez ve yeterli 
miktarda öğretmen ve eğitim aracı verilemezse, 
orta ve yüksek öğretim sadece şehir çocukları
na imkân kapısını açacaktır. 

Bu durum, sınıf, zümre ve aile imtiyazını 
kendiliğinden doğurmuş değil midir? 

Köylerinden şehirlerin kenar izbeliklerine 
yamanan gecekonduların perişan insanları sa
dece yavruları için fırsat ve imkân eşitliği pe
şinden sürüklenerek onları okutmaya çalışmak

tadırlar. Dağınık mezra ve köyler kasaba köy
ler haline sokulup, altyapıları ikmal edilmezse, 
tasarıdaki temel ilkeler sadece bir tatlı hayal 
olarak kalacaktır ve kalmakta devam edecektir. 
Bunun için bol miktarda yatılı bölge okulları 
açmak şarttır. Aksi halde, tasarıdaki gibi, okul
ları açmak 50 - 60 senede ancak mümkün ola
bilecektir. Çünkü, yerleşim birimleri bugünkü 
miktarın en az onda birine inecek şekilde bir-
leştirilmedikçe, İm mümkün olamayacaktır. 

Sayın senatörler, şimdi de yükseköğretimle 
ilgili fırsat ve imkân eşitliğini resmen ihlâl 
eden çok önemli bir konuya dokunacağım. 

Yükseköğretimde bir yönetmelik anarşisi 
vardır. Öğrenci hakları kanunun teminatı altın
da değildir. Mâruz kaldıkları haksızlık onları 
ihkakı hak yoluna sürüklemekte, sapık ideolo
jilerin kucağına rahatça düşürerek anarşik ha
le sokmaktadır. Aynı derece ve aynı branşta 
olan eğitim kurumlarında değişik yönetmelik
ler uygulanmaktadır. İki eşit öğretim kuru
mundan birinde devam mecburiyeti var, diğe
rinde yok; birinde vize var, diğerinde yok; bi
rinde bir üst sınıfa birkaç dersten borçlu ola
rak geçiş var, diğerinde tek dersten bile geçiş 
yok, bir yıl bekleme var. Geçerli not miktarı 
da tamamen değişiktir, örneğin, Ankara Tıp 
Fakültesinde geçerli not 100 üzerinden 60'tır, 
59,5 puvan alırsa sınıfta kalır. İstanbul Tıp Fa
kültesinde geçerli not 10 üzerinden 5'tir. 

BAŞKAN — Sayın Özer, iki dakikanız var. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Görülüyor ki, 

fırsat ve imkân eşitliği yoktur. Anayasanın ve 
Devletin tanıdığı fırsat ve imkân eşitliği ilkesi
ni yükseköğretim reddediyor ve bunun yarat
tığı buhran Devletin üzerinde çalkantılar yara
tıyor. 

Yönetmelikler öğrenciyle yöneticiler arasın
da bir mukavele olduğu halde tek taraflı ve öğ
renci aleyhine her an ihlâl edilebiliyor. Yönet
melik keşmekeşliği kadar anarşiye uygun bir 
vasat olamaz. Devlet bunun üzerinde önemle 
durmalıdır. Öğrenci hakları üzerinde ne bu ta
sarıda, ne Üniversiteler Kanunu tasarısında 
açık bir hüküm yoktur. Sırası gelmişken, Hü
kümetten ve ilgili komisyondan çok istirham 
ediyorum, bu çok önemli konuyu kanunun te
minatı altına alsınlar. Öğretim ve sınav yönet
melikleri üniversiteler arası kurulca düzenlen
sin, aynı meslek ve bilim dallarında öğrenim 
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yapanlara aynı yönetmelikler uygulansın. Aksi 
takdirde fırsat ve imkân eşitliği prensibi orta
dan kalkar. 

Her öğretim kademesinden mezun oluncaya 
kadar sınıf geçme yerine ders geçme uygulan
sın. 

Ayrıca, eğitim kurumları yurt sathına den
geli olaralk yayılmalıdır. Yurt gerçekleri ve 
toplumun ihtiyacı politik tercihlere peşkeş çe
kilmem elidir. 

İşte sizlere acı bir örnek vererek sözlerimi 
bitiriyorum : Malatya'yı çevreleyen iller yük
sekokul ve fakültelerle bezenmiş ve bezenmek
tedir. Hinterlandı ve her çeşit barındırma im
kânı mevcut olan Malatya'ya yükseköğretim 
imkânı verilmemektedir. Bunun sebebi nedir? 
Bunun tek sebebi Malatya oluşudur arkadaşla
rım. 

Bir yüksek okulu vardı, Elâzığ'a kaldırıldı, 
bütün bölge müdürlükleri elinden alındı, temi
nat hakkı tanınmadan, tazminat hakkı tanın
madan toprağına el konuldu, hakhaş ekimi ya-
saklanlı, ilimden ve nafakadan mahrum edilen 
bu insanlara bu derece musallat olmanın sebe
bi sadece Malatya oluşu ise, buyursunlar kapı
larımızın anahtarlarını da teslim edelim. 

Çok istirham ediyorum artık bu ceza bitsin. 
Malatya'da tarihî hara ve Devlet çiftlikleri 
var, veteriner veya ziraat fakültesi ister, civar 
illerin hastalarıyla da dolup taşan birçok has
taneler var; bir tıp fakültesi ister, elinden alı
nan teknik yüksek okulunu ister. Malatya halkı 
yıllardan beri bu isteklerinin umudu ile avun
maktadır. 

Bu tasarıdaki temel ilkelere dayanarak Ma
latya'nın dert ve dileklerini bir kez daha Yüce 
Senatonun bilgilerine ve Hükümetin ilgilerine 
arz etmiş bulunuyorum. Malatya parlamenteri 
olarak bu hususta teklif yapmıyorum, Sayın 
Hükümetin tasarısını umuyorum. 

Yüksek tardirleriniz umut kaynağımızdır. 
Bu duygu ile hepinize saygılar sunar, tasarının 
milletimize ve yurdumuza hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgün eş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Aca/ba bir temel eğitim kanununa ihtiyaç 
var mıdır? Kanaatimizce 'bu ihtiyaç vardır. 

ihtiyacın sebebi Anyasada yapılan değişiklik
ler değildir. Çünkü Anayasada üniversiteler 
hariç eğitimle ilgili hiç/bir değişiklik yapılma
mıştır. Şu halde, bir hatibin söylediği gibi, 
bu kanun tasarısının getiriliş sebebi, Anaya
sada yapılmış değişiklik değildir. 

Esas sebep şudur; bugün hiçhir siyasî par
timizin açık ve ayrıntılı eğitim politikası yok
tur. Bizim eğitim polütkalarımızıı Millî Eğitim 
bakanları şahsen tespit etmektedirler. O jka-
dar ki, aynı devrede ayını partinin iki Millî 
Eğitim Bakanı 'birbirine 180 derece zıt eğitim 
politikası tatbik etmiştir. Aksini söyleyen 
^olursa bu kürsüden isipat ederim. 

Halbuki, eğitim, Millî Eğitim Bakanlığı
nın, bir millî eğitim bakamı ^zamanında kısa 
bir eğitim politikasıyle yürütülecek bir konu 
değildir. 

1960'tan :bu yana 15 tane Millî Eğitim Ba
kanı gelmiş geçmiştir. Sayın Dengiz 15 nci 
Millî Eğitim Balkanıdır. 13 yılda 15 Millî Eği
tim Bakanı değişirse, ıbu takdirde istikrarlı 
bir eğitim politikası yürütmek elbette mümkün 
değildir. Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş 
eğitim bakanlarının ortalama görev süreleri 13 
aydır. Halbuki eğitim plânlaması asgarî 10 ilâ 
15 yıl süreli olmak zorundadır. 

Bir tarafta eğitim politikası bakımımdan. 
istikrarsızlık, öbür tarafta uzun vadeli plânla
mayı icabettiren bir konu var. İşte bu sebep
ledir ki, siyasî partilerimizin azamî müşte
reklerini tespit edecik bir» eğitim temel kanu
nuna ihtiyaç duyulmuştur. 

Arkadaşlarım, sıö-z sırası buraya gelmişken 
şunu belirteyim ki, siyasî edebiyatımıza, man
tık kurallarıma, (matematik kurallara tama
men aykırı bir terim girmiştir. O da asgarî 
müşterek. Malûm bu. Asgarî müşterek diye 
bir mefhum olamaz. Mevzubahisedilen, müşte
reklerin azamisi, azamî müşterektir. Binaen
aleyh, bu eğitim temel kanununun vazifesi 
azamî müşterekleri tespit etmektir, eğitim ko
nusunda. Diğer bir tâbir ile eğitimin anaya
sasını meydana getirmektir. 

Aeaiba, bir eğitim temel kanununda bulun
ması lâzımgelen unsurlar melerdir? Bir eği
timi belirleyen 4 anafaktör vardır; bunlar; 
eğitim feisefesi, eğitim politikası, eğitim sis
temi ve nihayet eğitim düzenidir. Şu 4 temel, 
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konuda azamî müşterekleri tespit ediyorsa bir 
kanun, bir eğitim reformudur, bir temel eği
tim kanunudur, eğer bunları temin etmi
yorsa eibetteki bunun reform niteliği yoktur. 

Şimdi, şayet fırsat verilseydi, şayet dilimiz 
10 dakika ile bağlanmış olmasaydı (Çünkü 
burada iktidar hatipleri geliyor diyor ki; ta
sarının iyi taraflarını da söyleyin, kötıü ta
raflarını da söyleyin. E.. Nasıl söyleyelim'? Ar
kadaşlarım Osmanlı İmparatorluğunu bir tek 
kelime batırmıştır, 'O da «söyletmeyin» lâfıdır. 
Unutmayın ki, (Susan her dilin yerini sıkılan 
bir yumruk alır.) Ben dillerin bağlanmasın
da hiçbir fayda görmüyorum. Burada maale
sef, bu tasarının iyi ve fena taraflarını anlat
mak için 3 aylık çalışmamız 10 dakikalık 
süre ile maalesef kısıtlanmıştır. Bunu zabıt
lara geçirmekte büyük bir fayda görüyorum. 

Şimdi tasarıyı kısaca şu 4 faktör bakımın
dan ele alalım; Bu tasarı sureti kafiyede Türk 
eğitim felsefesini tam olarak ihtiva etmemek
tedir. Birtakım yıllar yılı bütün milletlerin müf
redat programlarının başına konmuş olan eği
tim 'öğütleri buraya eğitim felsefesi diye getiril
miştir. Bir maddede de aksine 50 yıllık Cumhu
riyet eğitim felsefesinde gedik açılmıştır, tah-
ribedilmiştir. Şu halde eğitim felsefesi bakımın
dan bu kanun sureti katiyede bir reform değil
dir, Anayasada yerini bulan Türk eğitim felse
fesini tam olarak ihtiva etmemektedir. 

Eğitim politikası bakımından müşterek hiç 
bir unsur tespit etmemiştir. Hattâ kanaatim 
odur ki, bu tasarıyı hazırlayanlarda eğitim po
litikası nedir, eğitim felsefesi nedir bu hususta 
sarih bir fikir yoktur. Kati olarak iddia ede
rim ki ,şu tasarıyı hazırlayanlarda eğitim poli-
tikasıyle eğitim felsefesi arasındaki fark, bariz 
sakilde belli değildir. Bunun arasındaki farkı 
bildiklerine kani değilim. Bundan dolayıdır ki, 
tasarıda eğitim felsefesi yaygın bir hale gel
miş, eğitim politikasıyle karıştırılmak isten
miştir. 

Eğitim sistemi bakımından bu kanun yeni
lik getirmek şöyle dursun, mevcut Türk eğitim 
sistemini deforme etmektedir. Eeformdan vaz
geçtik, Türk eğitim sistemini deforme etmek
tedir. Türk ekonomisi üzerine ağır bir yük ge
tirmektedir. Hiç bir zaman Türk eğitiminin kat-
lanamayacağı son derece ağır bir yükü getirmek

tedir. Hem 8 yıllık ilköğretimle getirmektedir, 
(iSureti katiyede bu 8 yıllık ilk öğretim Birin
ci Nihat Erim Hükümetinin programında zik
redilen 8 yıllık ilköğretim değildir. O eğitim ile 
bu eğitim arasında namütenahi farklar vardır. 
Ne felsefesinde, ne yönetiminde, ne hedeflerin
de hiç bir iştirak yoktur) hem de sanat okul
larını ve meslek okullarını tamamen deforme et
mek suretiyle, bunları hedeflerinden uzaklaş
tırmakta ve eğitimin üzerine bir yük getirmek
tedir. 

Nereden geliyor bu eğitim sistemi? Arkadaş
larım ancak Amerika'nın zengin eyaletlerinde 
tatbik edilen comprehensive school sistemini 
Türkiye'ye özenti ile getirmektedir. 

Halk çok güzel bir tabir söyler, çok seve
rim «Oturduğum ahır sekisi, çağırdığım İs
tanbul türküsü» der. Cidden de biz bu tasarı ile 
ahır sekisinde oturup, İstanbul türküsü çağıra
cağız. Mümkün değil arkadaşlarım. Bu ekono
mik imkânlarla comprehensive school mümkün 
değildir. Eğer mümkün diyen bir eğitimci var
sa ben ona pes derim. Mümkün değil. İngiliz
lerin dahi ekonomisi comprehesive school'a yani 
çok programlı okula tahammül edememiştir, 
kaldırılmıştır. Kaldı ki, Türk eğitim sistemi, 
Türk ekonomisi buna tahammül etsin. 

Şu halde bu kanun eğitim sistemimizi de
forme etmektedir. 

Geriye kalıyor eğitim düzeni. Eğitim dü
zeni hakkında tek kelime yoktur bu tasarıda. 
Komisyondaki ^Millî Eğitim Bakanlığı sözcüleri 
diyor ki; «Bilâhara getireceğiz» Arkadaşlarım 
bu hussuta bir anımı anlatayım: 

Birinci İnönü Hükümeti zamanında Birinci 
Beş Yıllık Plân buraya getirildiği zaman ben 
çıktım dedim ki, «Plânda deniyor ki, şayet Dev
let düzeni reorganize edilmezse bu plânın tatbi
ki mümkün değildir. «Halbuki Devlet çarkı ta
mamen bozuk. «Şu halde ne zaman yapacaksınız 
bunu; ne zaman bu reorganizasyonu yapacak
sınız?» dedim. Başbakan yardımcısı buradan çık
tı dedi ki, «En kısa zamanda yapacağız» Tek
rar kürsüye geldim «Zaman verin lütfen. Eğer siz 
derseniz ki, bunu 5 yıl içerisinde yapacağız, ben 
sizi çıkıp bu kürsüde alkışlayacağım» dedim. 
Arkadaşlarım o günden bugüne 10 yıldan fazla 
zaman geçti; ama Devlet idaresinde reorgani-
zasyon sureti katiyede. tahakkuk etmedi, 
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Binaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığının 
«efendim, eğitim düzeni arkadan gelecek» sö
zünü biz ancak buna kıyasla kıymetlendirebi-
liyoruz. Arkadaşlarım şu haliyle, (10 dakikalık 
zaman içinde maalesef tafsilâta giremeyeceğim.) 
Bu tasarının Türk eğitiminde reformla uzaktan 
yakından hiç bir alakası yoktur. Bu tasarı eği
tim reformu değildir. Eğer mutlaka bu tasarı
ya «form» cinsinden bir isim koymak lazımsa, 
eğitimde reform isteyenlerin burnuna uzatılmış 
bir şişe kloroformdur; mübarek olsun. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Dener, buyuru
nuz efendim. 

HAYRİ DENER ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Çok teşekkür ederim Sayın Başkan: Ben kı
sıtlı olarak konuşamam, özür dilerim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Sayın Öztürkçine, buyurunuz efendini. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

On dakikalık müddetin yeterli olduğunun 
gerekçelerinden biri de şudur : 

Sayın Özgüneş'in muhalefet şerhini tekrar 
tekrar okudum. Benim okuma süratime göre bu 
okuyuşum 1 dakika 27 saniye sürdü. 10 daki
kalık konuşma süresinden bu 1 dakika 27 sani
yeyi çıkarınca geriye 8 dakika 33 saniye gibi bir 
müddet kaldığı için, konuşmaların kısıtlanması 
yönünde verilmiş olan önergeye kabul oyu ver
dim. 

Tasarı, komünizmi övenlerin ağızlarına he
men hemen bir kilit vuruyor. Bu nedenle de 
bendeniz tasarının lehindeyim. Ancak, bu tasa
rı kilit yerine bir fermuar çekseydi kanaatime 
göre daha âdil, daha olumlu bir tasarı olacaktı. 

Tasarı, Aziz Atatürk'ün ilkelerine yaklaşık 
bir durum arz etmektedir. Gerekçesine, aziz 
Atatüık'ün. «Öğretmenler, bir talebeye hiçbir 
şey öğretmeyip de en büyük düşmanın komü
nizm olduğunu öğretseniz dahi benim için bu 
durum kabule şayandır.» şeklindeki sözlerinin 
ilâvesini de gönlüm çok arzu ederdi. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önerge 
ver, önerge!.. 

BAŞKAN — Müdaihale buyurmayınız lüt
fen efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) —Aziz se
natörler, Rusya'da mühendis olan bir karı -
koca Rusya'yı terketmek istemiş. Rus Hüküme

ti, her biri için eğitim masraflarını hesabetmiş 
ve neticede kişi başına 210 000 lira tespit etmiş; 
bu karı - kocaya 420 000 lirayı Rus Hazinesine 
yatırırsaııız size çıkış izni verebiliriz demiş. Ben
deniz tasarının gerekçesine bu misalin de derci
ni isterdim. 

Yukarıdaki misali bizim memleketimiz için 
düşünelim: Fukara millet edebiyatı yapılır, fa
kat yurt dışına giden yüksek tahsillilerin yurt 

i dışına giderken gerekli ödemede bulunmaları 
t şeklinde bir mecburiyetleri yoktur, bunu üzün-
| tüyle hatırlatmak isterim. Hakikaten paralı yük

sek tahsili tatbik etmenin zorluğu aşikârdır, 
ama önümüzde özel okullar vardı. Yüzlerce, bin
lerce talebe özel okullardaki yüksek fiyatlara 
boyun eğip kendilerine eğitim imkânı sağladık
larına göre ve bu tasarıda illâ her talebe paralı 
okuyacaktır şeklinde bir hüküm olmadığına gö
re, zengin aile çocukları, zenginlik dışında hali 
vakti yerinde olanların okuyacakları belirtildi
ğine göre, imkâ>nları müsaidolmayan binlerce fu
kara, yoksul çocuklara yeni yeni yurtlar açılma
sı, onlara biraz daha üstün hayat şartlan sağ
lanması mümkün olacaktır. Bugün bir kısım ta
lebe, okullara özel araçlarla gidip gelirlerken, 
bir kısım talebe de öğle yemeği olarak bir simit-

i le idare etmektedir. İşte bu talebe rejime ne ka
dar dayalı olabilir? Hükümet olarak bu tip 
talebelere bir sabah çorbası bir öğle yemeği, 
bir akşam yemeği, yatılı yer temin ettiğimiz 
takdirde, kitabını defterini temin ettiğimiz tak
dirde bu çocuğun Devlete olan güveni belirli nis
pette artacaktır, devam deecektir. İşte bu tasa
rı yetkililere bu imkânı verecektir. 

Bendeniz bir nebze de din eğitimi üzerinde 
durmak isterim: İngiltere'de din dersleri ilk
okuldan üniversitelere kadar sınıf farkı gözetil
meksizin mecburî kılınmıştır. Bu mecburiyet 
cümlesinden olmak üzere nazarî dersler yanın
da amelî dersler de verilmektedir. Ancak bizde, 
ilkokulda, ortaöğretimin ilk sınıflarında o da 
talebenin velisi isterse din dersi verilmektedir. 

' Simdi, İngiltere gibi ileri bir memlekette okul
ların bütün kademelerinde din dersi verildiği 
g'öz'önüne alınarak, Müslüman bir millet olarak 
biz de de din derslerinin hem amelî hem de na
zarî olarak verilmesi yerinde olacaktır kanısın
dayım. İnşallah ileriki yıllarda, cemiyetimizin 

i sosyal ve ahlâkî yönden yükselmesine, ilerleme-
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sine din derslerinin okullarda mecburî kılın
ması yoluyle yardımcı olunacağı inancında-
j ı m . 

Taşarı genel olarak iyi tedvin edilmiştir, 
memleketimize hayır getireceğine olan inancı
mı saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin üztürk, buyu
runuz efendim. 

'HimfiVîN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Görüşmekte olduğumuz millî eğitim temel 
kanunu tasarısı gerçekten bir boşluğu doldur. 
m ak amaciyle hazırlanmış; bir yönüyle de dol
durmuş kabul edilebilir. Ancak ,çeşitli düzen
lemelerin değişikliklere uğratıtmasmda i'-.e bir 
reform tasarısı niteliğini göstermemektedir. Çün
kü biz reformu, bâzı işlemez hallerde yahut 
memleketin aleyhine1, çocuklarımızın aleyhine iş
leyen sistemlerin değiştirilmesinde görürüz. 
Yani, bir gelişimdir, bir değişikliktir. Gelişim 
ve değişiklik de, bu tasarının bu şekildeki yapısı 
içinde gözükmemektedir, ama birçok boşlukları 
d o 1 d u rm ak tadır. 

Toplumumuzun sosyal ve siyasal alandaki ge
lişmesi ,ekonomik büyüme, sanayi alanındaki ge
lişme, eğitim sorununa büyük mikyasta ihtiyaç 
doğurmuştur. Ayrıca, eğitim sistemimiz, top
lumdaki bu gelişmelere, çağdaş oluşumlara ve 
ülke isteklerine cevap verecek durumda olma
dığı içindir ki, bu gibi düzeltmelere gidilmek
tedir. Bu görevi yapacak öğretmenler bugün 
her yönüyle sıkıntı içinde bırakılmış ve hattâ. 
onbinlerce değerli başarılı, Atatürkçü öğretmen 
maalesef mesleğini terketmiş; bir kısmı yurt 
dışına gitmiş, bir kısmı başka işler tutar, ço
ğunlukla da özel dershanelerde öğretmenlik ya
par ve üstün başarı gösterirler. Öğrencilerin sı
nıfta kalma oranı hâlâ Türkiye'de % 50 civarın
dadır, bilhassa ortaöğretimde. Bununla ilgili 
ulusal bütçeye ayrılan imkânlarla bu ihtiyaçları, 
yani öğrencilerin sınıfta kalarak öğretmenlerin 
emek veren ailelerin masraf ederek harcadık
ları yanında, bir de ulusal bütçeden buna har
cananları dikkate alırsak bütçemiz ve aile büt
çeleri için bugünkü sınıfta kalma durumu ve 
başarısızlıklar büyük yıkımdır. 

Bu eğitim sistemimiz toplumdaki gelişim 
ve değişime güe katamamıştır ve gerçekten de 
biz, eğitim alanındaki gelişmelerimizi diğer ge-
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! lişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak kadar geri
de kalmış görüyoruz. Üzerinde görüşülen Millî 
Eğitim kanun tasarısı ise yine ülkenin sosyal 
ve ekonomik koşullarını, gelişen ve değişen ül-

j ke ve çağ gerçeklerini değerlendirici bilimsel 
bir araştırmaya dayatılarak hazırlanmış gözük-

ı nıenıektedir. Tasarının bünyesinde bu gercek-
j ieri yansıtan fikirlere rastlanmamaktadır. 

Baralı öğretim sistemi ile sosyal adaletsiz
liğe, olanak ve koşulları daha da müsaidolma-
yan, eğitimde fırsat eşitliğine kavuşmak isteyen 

| ailelerin çocuklarına bir engel getirilmiş ve bu 
hüküm gerçekten sosyal adalet ilkesine uygun 

S değildir. Oysa ki, ben, şahsen özel okulların ka-
I pa'iknası konusundaki grup adına ve şahsî fi-
I kirlerimi savunurken; vatandaşın, çocuklarını 

okutmak için vermek istediği para, bu yönse-
i meyi Devlet değerlendirsin derken, bu bir yö

nü ile bu paralı eğitime aslında bir teşvikti; 
ama bu şekli ile değil, çok daha şekilleri var; 
fakat 10 dakika içerisinde bunu anlatmak müm
kün olmayacağı için geçiyorum. 

Sınıf geçmede verimliliği artırıcı, eğitimde 
en değerli güç olan öğretmen yetiştirme ve 
mesleği- çekici hale getirecek önemli çözüm yol
ları da getirmiyor kanun. Eğitim bir plânla
maya dayanmadan çözümlenemez. Ne yazık ki, 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısı bir plânla
maya dayanmamaktadır. Hattâ Beş Yıllık Kal-

| kmma Planındaki ilkeleri bile hedef alamamış 
gözükmektedir. Hattâ Anayasa ve Atatürk ilke-

I lerine ters düşen hükümler getirilmektedir. Bil-
j iıassa lâiklik ve eğitimde birlik ilkesi zedelen

mektedir. Zenginler lehine eğitimdeki olanak 
ve fırsat eşitliği çevrilmiş, fakirler yönünde yok 
edilmiştir. Veliye çocuğuna din dersi okutulup 
okutulamayacağı bile lâik anlayışla bir baskı 

! olarak kabul edilir sorulması. Hal böyle iken, 
komisyonda, yazılı olarak okula dilekçe ile bildir
mesi, hem de üç yıl önceden bildirmesi ne lâ
iklik ilkesi ile, ne de Anayasadaki eğitimdeki 
lâiklik anlayışı ile, lâiklik ilkesi ile birleşik 
olan anlayışla da bağdaşmamaktadır. 

İmam - Hatip lisesinin imamlık, hatiplik, 
Kur'an kursu öğreticiliği yapacak din adamla
rını ve din hizmetlilerini yetiştirmek, bu görevi 

i yapacak insanları yetiştirirken de bunları bü
tün yüksekokullara girebilecek özelliklere doğ-

| ru sürüklemek hem kaldırılmış olan Millî Eği-
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tim Şûrası ile orta kısmını geri getirmek, hem 
de burada Tavhidî Tedrisat Kanununa 430 sa
yılı Kanuna aykırı bir hareket ediliyor ki, sa
nıyorum bu hem Anayasada, dolayısıyle 153 ncü 
maddesi ile ilgilidir, aykırı görülmektedir. Öyle 
ise Tevhidi Tedrisat Kanunu lâik eğitimde din 
eğitimi ile asıl bilimsel eğitimi ayırmış, meslek 
okullarında olduğu gibi bu da bir meslek oku
ludur, o yöndeki yüksekokullara doğru geliş
mesini şimdiye kadar olduğu gibi sağlamak ge
rekirdi, bu sistem de bozulmuştur. Bugün bile 
Atatürk ilkelerini benimsemeyen merkezi Hükü
metteki imam hatip okulunda Atatürk resmini 
Millî Eğitim Bakanlığı bir yıl boyunca astırmak, 
büstlerine sahibolmak imkânı içkide zorlukla 
bulundu ve bir sürü tahkikatlardan sonra an
cak önüne geçilebildi. Bir de Atatürk ilkeleri
ni bu okullarda, bilhassa Atatürkçü bir görüşle 
işlemek imkânından bu okulları tamamen bir 
tarafa bırakırsak, o zaman bu işin önüne hiç 
geçemeyiz. Atatürkçü çizgiden sapılmış olur. 

Ekonomik ve sosyal dengesizliklerin, yani 
eğitim düzeninde yaratılan ortam içinde hila
fetçi bir gençliğin yetişmesine, yetiştirilme öz
lemlerine, bağnaz bir toplum yaratılmaya ça
lışılmasının bir faydası yoktur. Ne rejimimize, 
ne de Atatürkçülük anlayışına bu tutum uyma
maktadır. Ayrıca bunun ters düştüğünü de söy
lemekte fayda vardır. 

Yine bir eğitim plânına, bilimsel bir dokü
mana dayanmayan tasarıda eğitimsel insangücü-
nün sosyal, ekonomik, teknolojik ve moral ba
kımından kalkınmamıza katkısının zaman ve za
man içinde sayı bakımından saptanmaması dik
kati çekmektedir. 

Ayrıca devrim ve ilkeler biribirine karıştı
rılmıştır. İlkeler inkılâplar olarak ifade edilmiş 
ve saptanmıştır. Ayrıca inkılâp kelimesinin ye
rine Türkçe olan devrim kelimesi nedense kul
lanılmamış. Tasarıda eğitim ve öğretim de biri
birine karıştırılmıştır. Öğretim eğitimin içinde, 
eğitim de öğretimin içinde gösterilmiştir. Biz 
eğitimi uygulanan şekilleri ile metodları ile öğ
retim felsefesi ile bir sistem olarak kabul ede
riz. Eğitim bir deyim olarak geniş kapsamlı 
bir sistemi ifade eder, bu anlamı taşır. Nitekim 
Hükümet tasarısının 3 ncü maddesinde Türk Eği
tim sistemi olarak getirilmişken, sonradan ora
ya Türk Eğitim ve Öğretim sistemi denmiş ki, 
bu doğru değildir. 

Tasarıda saptanan amaçlar tek yönlüdür. 
Örneğin 1 nci maddede Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bun
ları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek cümlesi ile yukarıdan aşağı... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk iki dakikanız var 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitirme
ye çalışayım Sayın Başkanım. Bu durumda gö
rülüyor ki, cümlenin bu şekildeki bitirilişi ile 
öğrencinin, gencin yetiştirilmesi ve Devlete kar
şı olan sorumluluğu işlenmiş. Oysaki bugüne ka
dar olan kanunlarımızda, programlarımızda ve 
yönetmeliklerimizde bir de Devletin öğrenciye 
karşı, gence karşı sorumluluğu vardır. Yani 
yurttaş olarak haklarını nasıl alacak, nasıl ara
yacak, nasıl isteyecek, kişiliğini nasıl geliştirecek 
bunları da bilmesi lâzımdı. Böylece demokrasi 
eğitimi yerine, monarşik bir eğitim anlayışı hâ
kim olmaktadır tasarıda. Emir kulu, muti yurt
taş yetiştirmeye önem verilmiş durumdadır. 
Gençlik ülke sorunları ile ilgilenemeyecek duru
ma getirilmiştir tasarının bâzı maddeleri ile ki, 
madde üzerinde konuşurken üzerinde duracağımı. 

Öğretimde yakın çevre, günlük yaşantı, açık
lık ilkeleri yine eğitim yöntemlerinin esasını 
teşkil etmektedir. Hal böyle iken siyasî olay ve 
tartışmalara hiç bir şekilde yer verilmeyeceği ya
saklaması ile yukarıdaki öğretim ilkeleri ve bu
günkü bütün işleyen programlardan ve ka
nunlardan da bir yönü ile tezat teşkil ederek si
linmiş oluyor. Hattâ sosyal bilgiler dersi öğ
retmenleri, felsefe dersi öğretmenleri derslerin 
nasıl işleneceği şaşkınlığı içerisine düşecekler
dir bu maddeden sonra. Oysa Atatürk öğreti
sinin, özgür bir ortamda işlenmesi ve gençlerin 
bilinçlendirilmesi tasarıda ele alınmamıştır. Ata
türk'ün çağdaş gelişmelere uyarak köylüye ve 
sanayie yönelik ve eğitimde birlik felsefesi 
amaç alınmamıştır. Yaratıcı bilim adamlarının 
da özgür bir eğitim düzeni içinde yetişeceği 
kısıtlanmıştır. Siyasî olayların sosyal, ekono
mik ve yönetim işi ile ilgili olduğu dikkate alın
madan derslerde münakaşası bile yapılamaya
cak duruma sokulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bağlayınız efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. Amacın yalnız. Türk Millliyetçili-
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ğini kapsamı altında ifade edilmesi, İramın ya
nında çağdaş, teknolojik gelişmeler, demokra
tik oluşlara Atatürk devrimlerine yer verilme-
<mesi, mevcut kanım, tüzük, program ve yönet-
meliklerdeki olanları ile de bugün tezat teşkil 
•etmektedir. Hâlâ, 15 bin yerleşime yerinde okul 
yok, hâlâ 5 bin köye yakın muhtarlıkta okul 
yok. Okul çağındaki 2,5 milyon öğrenci dışarı
da, 14 bin köyde tek öğretmen var. Şu anda 15 
'bin orta dereceli okul öğretmelilerine, branşla
rına ihtiyaç var; ama 8 yıllık öğretimi nasıl uy
gulayacağız. Ben bu ortamda bina olarak, araç 
olarak, öğretmen olarak, imkânlar olarak düşü
nüyorum ve bunun ifadesini bulmakta da zor
luk çekiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, aslında bizim de iSaym Hayri Daner 
hocamızın yaptığı gibi yapmamız lâzımdır. Ve 
öytle icabederdi. Fakat bir millî »eğitimci olarak 
bu mevuzda bir kaç kelime söylemeyi zarurî 
gördüm. Maddeler gelince de gene fikrimi ifade 
'edeceğim. 

Bir şeyi arkadaşlarım gibi ne topyekûn gök
lere çıkaracağım, ne de şöyledir diyeceğim. Fa
kat, 12 Mart öncesinden 'evvel anarşik olaylar 
'Olmuş, bu olaylar olduktan sonra, sanki bu olay
ların sebebi «İldeki mevcut kanunlar değil de, 
şu kanun tatbik edilirse bu düzelir deniliyor. 
Arkadaşlar, şu muhterem meslekdaşlarımın dı
şında, ben meslek hayatımda birçok toplantıla
ra iştirak ettim. Bir defa ortaokullar için müf
redat programı hazırlanırken, 1947 senesinde 
yapılan öntoplantıda bulundum. Ortaokul müf-
redalt programlarının amacılarına, gayelerine 
hizmetim geçti ve bunu bizatihi ben uyguladım. 
Tatbikatını yaptım, önce öntasarı vardı, önta-
Siarıyı uyguladık bir sene sonra noksanlarını 
oraya gelen arkadaşlarımız tespit ettiler, ondan 
sonra bunu meydana getirdiler. iSaym Dengiz 
o zaman orada yoktu. Öğretmen okulları müfre
dat programı hazırlanırken, öntoplantıda dokü
manlar getirildi, ben de o toplantıda vardım. 
Evvelâ bunun taslağı hazırlandı, taslağı hazır
landıktan sonra bir sene tatbik edildi, noksan
ları tespit edildi; ondan sonra tekrar toplanan 
Maarif Şûrasında, öntoplantıda bunlar meyda
na getirildi. Çok istirham ederim, affınıza sığı-
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narak ifade edeyim ki, eğer siz şu müfredat 
programilarnıın amaç gayelerini okusanız, bir öğ
rencinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğini, hedef
leriyle beraber bütün arkadaşlarımız tetkik 'et
se, gözden geçirse getirilen bu ilkelere hiç lü
zum olmadığını göreceklerdir. Çünkü, bu ilkele
rin esası, en güzeli burada vardır, tespit edil-
miştir. Bir öğretmen öğrenciyi nasıl yetiştirir,, 
çocuğa millî ;ahilâk nasıl verilir, matematik der
sinde öğretmenin vazifesi nedir, günlük konu
ları nasıl işler, nasıl hayata tatbik eder, diğer 
dersler arasında irtibat kurarak hayata hazır
lama meselesi nasıl olur, fizik, kimya hocaları 
bir araya getirilir onlar müfredatını hazırlar fi
lân filân konuları tespit edilmiştir. Kişisel ba
kımdan diyor talebelere. Ben hepsini okuyamam. 
«Öğrenme ve gelişme isteğine pratik hayatın 
gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kılacak..» 
Sahip kılacak yani bu var. Acaba Türkiye maa
rifinde şimdiye kadar bu yapılmış mıdır? Bece
rili hayata hazırlanmış bir insan yetiştirilmiş 
midir? Niçin yetiştirilmemiştir. Benim Nihat 
Erim beyefendiye de hürmetim vardır, Başba
kanlığı sırasında Banguoğlu zamanında bu ha
zırlandı, biz bu hazırlanmada vardık. Hakika
ten millî eğitimin temel prensipleri ve meselele
ri tespit edildi. Arzu ederdim ki, Başbakan ola
rak Millî Eğitim Bakanını çağıracaktı, siz şun
ları tatbik ediyor musunuz? Ve şimdi burada bu
lunan, ömrü geçmiş, maarife hizmet etmiş olan
ları da çağıracaktı, sizin fikriniz nedir diye
ceklerdi. Maalesef bunlar olmuyor. Ben komu
tanlara bir şey söylemiyorum, samimî insanlar. 
Zannediyorlar ki bunlar, bundan geliyor. Bun
ları koyduğum vakit düzelecek. Beyefendiler, 
bu gelecek ya, hiçbir şey olmayacak. Esas iillet, 
esas Türk maarifinin aksak tarafları tespit edil
memiştir. Bu nasıl düzeltilir, bu nasıl giderilir, 
bunun üzerinde durulmamıştır. Nutuk atarak 
heyacanilı sözler söyleyen arkadaşlarımız olmuş
tur ; ama gerçekte müdafaa eden arkadaşlarımız 
da olmuştur. Esas köklü hastalıkları millî eği
timin, tetkik edilmemiştir. Her zaman görürüz, 
bizim de gereksizliğimizi, aldığımız kararları 
tatbik etmeyişimizi ondan sonra örtmek isteriz 
bir kanunla, onu yenilemek isteriz, hoş görün
meye çalışırız. Halbuki Türk Maarifinde bunla
rın olmaması lâzım, olmaması gerek. Meselâ, 
ekonomik hayat bakımından diyoruz, öğretmen 
olarak çalışmanın zevkini duyar, demek ki bir 
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ortaokul çocuğu lisede filân çalışmanın zevkini 
duyacak, ekonomik hayata katkıda bulunmak 
yeteneğine sahip kılacak; onu okulu, Türk Ma
arifi. Bu, ortaokulda, meslek okullarında değil. 
İş üzerinde kudretini geliştirecek ve devam et
tirecek. Yani istidadı saha sumda gelişmeğe doğ
ru götürülecek. Bunu tatbik eden arkadaşınız, 
çocuklarına okulunda kesekâğıdı yaptırıp sat
tırdı. Yazın nerelerde çalıştırdı, işi okul hayatı
na getirdi. Yani bunun tatbikatı yapıldığı tak
dirde Türk genci hakikaten hayata iyi hazır
lanıl'. Fakat, maalesef öğretmendi: ruhu kay
bolmuş, idarecilik ruhu kaybolmuş, o olmuş, bu 
cbnuş filân, elimizde gayet güzel hiç bir mil
lette olmayan, hiçbir devletin pedagojik c 1 a -
rak tatbik edemeyen müfredat programları vara 
sistemdir var. Biz bunu tatbik edemszliğlmiz'n 
sebeplerinin nedenlerini maalesef araşbramıyo-
ruz. 

Bir noktada geçimini düzenlemeye muktulir 
olmak.. Geçimini demek, hayata hazırladığın 
ünsan geçimini düzenlemeğe muktedir olaıak ye
tişecek. Rica ederim, s:z çocukun yetiştiriyor
sunuz; ama bunu burada koyamıyorsunuz, Köy
de ortaokul tahsili verdikten soıma e'siçinin 
başına çok iyi bir öğutlei olarak yakışmıyor. 
Ne yapıyor şehir? geliyor. İka, mihtahsl1 olaca
ğı yerde müstehlik olacak mhutin sırımdan 
geçinmek istiyor. Haddizatında Türk ila?udfi
nin hatalı tarafı müstehlik geriler yetiştiriyor. 
Müstehlik genç1 er devlet kapılarını zoıhıror. 
iş bulamadığı takdirde, ondan sonra sokak1 arda 
yüıümeye başbyor. t;!:1!di bunu getireceksiniz, 
gene nazaıî bir eğitimin içerisine girser bsmru 
Adalet Partili hükümet tat)i bu; göreceğim ik
tidara gebdiği vakit, çocukları bakalım soknk-
]ardan içeriye sokabilecekler mi? Mümkün de-
ğil. 

Şimdi daha çok meseleler var, arkadaşlarım 
çak arzu ederdim ki, bunu çok iyi tetkik etsin-
/ler, emin olun buna kıymasudar. Yalnız bu il
keler değişmez; ama aradaki üniteler değişir. 
Üniteler mubaka seyyaldir, zamana gtue deği
şir. Meselâ, bugün bir feza âlemi çıkmış. Ünite
ye feza âlemi girer. Feza ilmi yepyeni bir sey. 
Bunu Türk Maarifi koyamıyor ünitelerine. Mut
laka ünitelcine yenilikle bunları koyacak, ko
yabilecek; hurafederi almayacak. Tarihte, Türk 
tarihinin merkezini esas alacak. Coğrafyada 
Türkiye ile ilgisi olan ülkeleri esas alacak; nrer-
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kez, Türkiye'dir, Başkası değil. Şimdi öğretmen 
ckrrkitı müfredat Programında. 

BAŞKAN —- Sayın Dikeçligil bir dakikanız 
var efendim. 

HÜRNÜ DİKIİCLİGİL (Devamla) — Bakı
nız nasıl sıralıyor. Toplumsal bakımdan bir, 
Tüsie Mü1 etinin bir evlâdı olmanın şerefini du
yar ve soruuruluğurıu kavrar, öğretmen böyle 
yetişti:ilecek beyefendiler, bu müfredatla. Siz 
ne diyusunuz, getird'ğhıizle bu kadar güzel 
söy-üyebiliyor musunuz? Anayasadan kelimeler 
koydunuz, filân ettiniz, bâzı değişiklikler var., 
(bok istendim. ki; mcoe'â, maalesef sizin işinize 
gelmez konuşmak. Geliyorsunuz burada onu ten-
kid ediyorsunuz, o Atatürk ilkesidir.. 

BARKAN — Rayın Dikeçkgil zaten bir da
kikanız var lümen.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ata-
tura: ilkesinin ne demek istediğini arkadaşım 
kavlamıyor daha doğrusu. Atatürk'ü de küçük 
düşünüyor, benden önce konuşan arkadaşım. 
Öğretmen okulu millî bir eğitim kurumudur. 
Bakınız öğrctnren okulları bir millî eğitim kuru
mudur. Millî; ama. ben 1969 bütçesinde çıktım 
şu; ada dedim ki : «Efendiler, hiçbir devirde 
öğretmen okulları komünizme bu kadar kayma
dı, c/c 83 komünizme kayıyor, hâlâ devam edi
yor, buna çare arayınız.»' «Millî Eğitim Bakanı 
bire cevap vermedi, belgeberle gönderdik, ce
vap vermedi. Ondan sonra kabahati başka şer
çle arıyoruz. 

"J ine, «Bu okubaeın öğretmen adaylarının 
millî varlığa başarıyla hizmet edecek millî ül
küleri kcr.pe ruhlara - Bakınız «Millî ülküleri 
körpe ruhlara - aşrayaeak birer meslek adamı 
ve örnek vatandaş, olarak yetiştirilmelerine 
önem verilecektir.» Rizin şu ilkelerinizde bir 
öğretmemin nasıl yetiştirileceği var mı?.. Eğer 
öğretmen böyle yeîiştlrilmemişse, eğer öğret
menler s;»la kaymışsa, millîlik ıuhunu kaybet
mişse bu kabahat kimde?.. Yani, kanun getir
mekle düzeltecek misiniz? Ama ben size söyle
yeyim; siyasî yatırımlaı la 70 - 80 öğretmen oku
lu açarsanız, öğretmen okullarına kifayetsiz 
öğretmenleri gönderirseniz daha çiçeği burnun
da iyi tetkik edilmemiş, araştırılmamış insan
larla bu memleket bu hale gelir. 

Ben öğretmen okullarına geçinceye kadar 
kademelerden geçmişim. İskenderun'da güzide 
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bir okulum vardı, dillere destandı, iftihar ede
rim. Çok scvdiği.m Eeşat Tardu bey «Maarif 
müdürüm olursunuz, dedi. Ben de dedim ki; 
«Yok ben iyi maarif müdürü olmanı için önce 
öğretmen okulu müdürlüğü yapmam lâzım.»' 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen bağla
yınız efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) —. Şu hal
de, şimdi meslek o kadar hafifledi ki, müfettiş 
gelir; öğrenmen ona saygı duymaz,, Zaten, kalmı
yor; buraya neler konmalıydı, neler yapmalıy
dı. Siyasî atıfetler, akraba kayırmalarla; Maa
rif bu haile gelmiştir. Esas siz bunu getirin, al
nınızdan öpeyim. Burada şu prensipler, bu pren
sipler vazedildi deyin, ben bunu kabul edeyim. 
Birbirimizi aldatmayalım. 10 dakikalık zaman
da galip fikirlerimizi söyleyeceğiz, şurası iyidir 
diyeceğiz, burası da fenadır diyeceğiz. 

Çok istirham ediyorum, 12 Martta neşter 
atan Türk Ordusu, bundan önceki millî eğitim
cilerin milîîlik vasfını, bu arkadaşlarımızla müf
redat programına bu uğurda saç ağartanların 
ve tatbik edenlerin çok daha iyi koyduğunu ka
bul etmelidirler. Biz buna ömür verdik, bun
ları buraya koyduk. Ama, ondan sonra gelen 
insanlar yetiştiremediyse kabahat onların. Nere
de bir Eeşat Tardu?. Nerede onun başında bu
lunan cesur Millî Eğitim Bakanı? Şu, şuraya 
gitmeyecek diye o meselelere eğilir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz isteminiz 

var. Konuşacak daha iki arkadaşımız var. On
lardan sonra konuşmayı lütfeder misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-
GİZ (Uşak Milletvekili) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Orhan Akça, buyurunuz efendim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem üye-
leri; 

Gerek Anamuhaiefet Partisi sözcüsü ve ge
rekse Millî Birlik Grubu adına konuşan arka
daşımız ve gerek şahısları adına konuşan arka
daşlarımızın hepsinin ittifak ettiği tek nokta; 
mevcut Temel eğitim kanun tasarısının bir re
form tasarısı olmadığı noktasındadır. Kendi 
perspektifimden hâdiseyi mütalâa ettiğim za
man bendeniz de bu kanunun bir reform tasa

rısı olmadığını kabul etmek mecburiyetindeyim. 
iSadece Millî eğitim kanunu tasarısı değil, 12 
'Marttan sonra sui-generis hükümetler tarafın-

| dan hazırlanmış bütün tasarıların reform nitel i-
| ğini taşımadığı hususundaki kanaatim tamdır. 
I Ancak, bu kanunların vasıflarını, unsurlarını 

tâyin ederken bir noktanın gözden uzakta bu-
[ lundurulmaması iktiza eder. Bu kanunların 
I cümlesi prevantiv birtakım normları ihtiva edi

yor ve bir ihtiyaca 'tekabül ediyor. 
12 Mart öncesi vukubıtlan müessif olayla

rın bir defa daha tekerrür etmemesi için va-
zıı kanuna hâkim olan espri, prevantiv noraı-
lu kanun getirmekti ve bendeniz bu kanuna oy 
verirken reform kanunu olarak değil, mazide 
cereyan etmiş olan hâdiselerin bir daha teker
rürüne sebebiyet verilmemesini temin sadedinde 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, ıSuphi Karaman arkada
şım, vicdanı hür, iradesi serbest insanların mev
cudiyetinden bahsetti. Büyük bir tevazu içeri
sine girmeyeceğim; ama benim iktidarım za-

| manmda insanların yalnız vicdanı hür değil, 
I kelâmları ve kallemileri de hürdü. Benim ikti-
I 'darım zamanında insanlar yolda yürüyorlardı, 

konuşuyorlardı ve yazı yazıyorlardı. Bu pre
vantiv normları ihtiva eden, yani koruyucu hü
kümleri ihtiva eden, fakat asla reform niteliği
ni haiz olmayan bu kanunların çıkmasının se-
hebi, bu tasarıların Meclise sevk 'edilmesinin 
sebebi 1961 Anayasasının getirdiği aşırı hürri-

I yetileri suiistimal edenlerin fiilleridir, tertiple-
I ridir, tasnil eridir. 

I Benim ülkemde intisap etmekle rnüftehir bu
lunduğum Adalet Partisinin Genel Başkanının 
bir tek sözü çok manidar idi : «Sokaklar yürün
mek1 e aşınmaz» diyordu. Bunu kaıikatürize et
tiler. Faka!t bunun esprisi ve felsefesi Anayasa
ya sadakatin bir ifadesiydi. Bizi sokağa çekme
ye çok uğraştılar. Hattâ üniversite öğretim üye
lerinin Türkiye'nin problemlerinin sokaklarda 

I halledilebileceğini ileri sürmelerine rağmen, biz, 
sokaktan gelen davetiyeye icabet etm'edik ve 

I çıkarılan davetiyeler boşa gitti. 

I Aziz arkadaşlarım, l'O dakikalık mevzuda, 
yarının .evlâtlarının nasıl yeltişmesi lâzımgcldiği 
hususundaki normları ihtiva eden bir kanunun 

I uzun boylu münakaşasına girmek gibi bir vazi-
j yet takınmayacağım. Ancak, demin söylediğim 
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gibi 12 Marttan sonra sui-generis hükümetler 
tarafından hazırlanmış olan bütün kanunlar re
form niteliğine sahip değillerdir. Bunlar, mazi
de cereyan etmiş olan elim hâdiselerin bir daha 
tekerrürüne mâni olmak için bir ihtiyaca teka
bül etmek şartıyla, o da kanunî tedbirlerle böy
le hâdiselerin önüne geçilip, geçilmeyeceği de 
kabili münakaşadır, vaktimin darlığı do'layısıy-
le bu münakaşaya da girmek istemiyorum. 

közlerimi şu şekilde bağlamak istiyorum. 
Bu kanuna, reform tasarısı olduğu için rey ver
meyeceğim. Binbir meşakkatle yetiştirdikleri 
evlâtlarını sehpalarda ve hapishanelerde sürü
nürken görmek istemeyen ana - babaların bu ar
zularını tahakkuk ettirmek için vereceğim. Bu 
itibarla, bizi hedef almak suretiyle asla tedvin 
etmediğimiz, asla tasarlamadığımız bir kanunda 
Adalet Partisini hedef alamazsınız. Bu kanun 
tasarıları sui-generis Hükümetler tarafından 
hazırlanmış, ancak kendi perspektifimizden mü
talâa edilerek değerlendirilmiş ve sivri tarafla
rı mümkün mertebe törpülenmek suretiyle Mee-
llislere getirilmiştir ki. Adalet Partisi her zaman 
olduğu gibi bunda da tarihî vazifesini yapmış
tır. Onun için, rey verirken bu kanunun çıkma -
«ma - Demin tekrar ettiğim cümleyi tekrar tek
rar edeceğim - evlâtlarımızı sehpalarda ve 
hapishanelerde bir daha sürünmelerini görme
mek için bir kanuna müspet oy vereceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?.. Yok. 
'Sayın Halil Üzmen9.. Yok. 
Sayın Kmaytürk. buyurunuz efendim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

İki günden beri devam eden Millî Eğitim 
Temel kanun tasarısı üzerindeki değerli grup 
arkadaşlarım ve şahsı adına konuşan kıymetli 
senatör arkadaşlarını fikirlerini ortaya koydu
lar. Genellikle birleşilen nokta şudur ki, bu Te
mel Eğitim kanun tasarısı üzerinde her arkada
şım, eğer yanlış anlamamışsam birlik halindedir 
ve bu kanun çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu ifa
de etmişlerdir. Ama, kanunun genel görüşümün-
de bâzı arkadaşlarını başka düşüncede, bâzı ar
kadaşlarım da başka düşüncededirler. 

Özellikle mühim olan şu nokta bilhassa bir 
tema halinde işlenmektedir. Bu kanun tasarısı 
ile fakir çocukların okuma imkânının kısıtlandı

ğı, özellikle Anayasanın eşitlik prensibine de ters 
düştüğüdür. Diğer taraftan da, varlıklı kimsele
rin okuma imkânının daha çok sağlandığı üze
rinde durulmakta ve bilhasa A. P.'ye varlıklı 
kimseleri himaye ettiği temaları da atfedilmekte
dir. Bu iddiada bulunan arkadaşlarım beni ma
zur görsünler, haddizatında bu gösteriş tama
men terstir. A. P. bu kanunu bilhassa eşitlik 
prensibini ortaya getirdiği ve imkânlar nispe
tinde ortaya koyduğu için desteklemektedir. Zi
ra, dün değerli arkadaşım Sayın Karaman'm 
verdiği bir istatistiği hafızamda yanlış nakşetme-
mişsem, şöyle buyurmuşlardı; «Bu sene bu ista
tistiğe dayanarak iddiamı ispata çalışacağım. Bu 
sene Hacettepe Üniversitesine başarı ile giren ço
cukların % 48'inin memur, emekli, asker çocuğu 
veya buna benzer kimseler olduğudur. % 10' 
unun köylü zengini, % 3'ünün daha az fakir...» 
Hülâsa istatistik bu şekilde belirtilerek denildi 
ki, «Memur, emekli, asker çocukları 3 bin lira 
gibi, üniversitesinin ücretli olması karşısında gi
remeyecek ve zengin çocukları okuyacaktır.» 

Hemen bir soru aklıma geldi. Sayın Karaman 
arkadaşımdan bunu derhal ortaya atar diye bek
ledim; fakat bu konuya temas buyurmadılar. 
Ben sormak isterim; memur, asker ve emekli ve 
bizlerin çocukları hepinize soruyorum; yüksek 
tahsile gitmeden, orta tahsillerini hangi liselerde 
yaparlar? Hepimizin çocuğu kolejde ve özellikle 
Tevfik Fikret Lisesinde okumaktadırlar. Burası 
da ücretlidir, hattâ bu ücretler muhteliftir; 7 
bin, 3 bin, 5 bin liraya kadar olan ücretler var
dır. Bunu ortaya koymaktan kastım şu; bu lise
lerde yetişen ve ücret verebilen bizler yahut me

mur ve bu statüdeki arkadaşlarım, çocuklarını 
orta tahsilde başarılı ve güçlü bir kültürle üni
versiteye hazırlamaktadırlar. Buna paralel ola
rak Anadolu'da yeni açtığımız liseler, bâzı hoca
ların noksanlıkları ile (Konuyu: nereye getire
ceğimi arz edeceğim.) istenilen şekilde orta tah
sil kültürünü alamamaktadırlar. Üniversite im
tihanlarında da maateessüf hepimizin üzüntü ile 
gördüğü başarı nispeti düşük, işte o köylü, fakir 
çocuklarıdır. O çocuklar da, öküzünü, tarlasını 
satarak hattâ hepimizin yakasına yapışarak, 
«Gece üniversitede okuyor, gündüz bana iş bu
lun beyefendi.» diye peşimizi bırakmayan fakir 
çocuklarıdır. Yurtlarda, sağda, solda babasının 
köydeki tarlasını satıp, yollayacağı fakir çocuk-
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lar ücretli yüksek okullara girmekteydiler. Bi
naenaleyh, bunun neresi adalet, kim fakir çocu
ğu koruyor, kim zengin çocuğu koruyor? Sormak 
isterini. 

Bu nedenle tasarı gayet yerindedir. Zengin 
çocuklarım himaye eden tasarı değildir. Bilâkis 
hakikaten zengin çocukları paralı olarak bu üni
versiteye gireceklersc, üniversitesinin Devlet 
bütçesinden varamadığı imkânlarla yeni yeni fa
külteler, klinikler açarak, fakir çocuklarının da 
daha çok girme imkânlarını hazırlama babından 
bu tasarının tamamiyle âdilâne olduğu kanısın
dayım. 

Değerli arkadaşlarım, gönül bunun paralı 
olup olmamasını değil, sokakta üniversiteye gi-
remeyip ıstırap çeken çocuklarımıza üniversite 
açması hususunu ister. Sayın Millî Eğitim Ba
kanından ve değerli Bakanlık erkânı arkadaşla
rımdan Türk Devleti ve Türk Milleti olarak biz 
bunu istiyoruz. 

İşte değerli arkadaşlarım, A. P.'ye zenginle
ri himaye eden tasarı diye atılan tema tamamen 
tersinedir. A. P. bu tasarı ile tamamen fakirle
ri himaye etmektedir ve zenginleri himaye et
memektedir. Bugün benim, senin, Koç'un çocu
ğu başarı ile liseyi bitirerek üniversiteye birinci 
ve ikincilikle girerek bedava okumaktadır. Bu 
bedava okumayacak arkadaşlar, bu para ile oku
yacaktır. Ayrıca tasarıda hiçbir zaman fakir ço
cuklar para ile okuyacaktır, giremeyecektir, üc
ret vermeyecektir diye kesin bir hüküm yoktur. 
Başarılı olan her çocuk üniversiteye girebilecek
tir. 

Bu nedenlerle tasarı tamamiyle bugünkü ger
çeklere uygun, ihtiyacı tamamiyle karşılayacak 
bir reform niteliğindedir. Bu nedenle de gerek 
şahsım ve gerek partimiz bunu desteklemekte
dir. Bu bakımdan tasarı tamamiyle yerindedir. 
Bütün arkadaşlarımın da bu tasarıya güvençle 
katılacakları kanısındayım. 

Ayrıca bu tasarı ile bir konuyu daha ortaya 
koymak gerekiyor. Başarılı çocuklar imtihan so
nucunda istedikleri fakültelere - Millî Eğitim 
bol fakülteler açaîbilirse, hattâ Anadolu'nun her 
yerinde üniversitelerin birer şubesini temsil 
eden fakülteler açabilirse, ilim ışığı oraya - gi
debilecektir ve böylece daha ziyade şunu istir
ham edeceğim ki, teknik branşlara önem veren 
kurumların açılması karşısında, Türk Milletinin 

I teknik bilimlerle mücehhez elemanlara ihtiyaç 
vardır. Bunlara önem vermelidir. 19 ncu Asrın 
özlediği kalem efendisi, ve her okulu bitireni ce
bindeki diploma ile Maliye Vekâletinin memur 
verme gibi bir çekinden uzaklaşarak, teknik ele
manlara değer verecek fakülteleri açtırma imkâ
nını sağlamak için, mutlaka yalnız, Devletin ve
receği gelir kaynakları ile değil, bu gibi tasarı
larla da yan beslemelerle fakülte imkânını sağ
lamak yerinde olacaktır. 

i Bu nedenlerle de tasarının yerinde uluduğu
nu belirtir, beni dinlemek lütfûnda bulunduğu
nuzdan hepinize saygılar sunar, Ulu Milletimize 
ve Maarifimize bu tasarının hayırlı olmasını arz 

I ederini. 
Saygılarla. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or

han Dengiz buyurunuz. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN DEN-

GtZ (Uşak Milletvekili) — Çok sayın Başkan, 
çolk değerli senatör arkadaşlarım; 

Müzakere etmekte bulunduğumuz tasarı, 
Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısıdır. Bu ta
sarı 1972 yılının 12 nci ayında Yüce Meclise 
Sayın Ferid Melen Hükümeti tarafından; sev-
kedilmiştir. Millet Meclisinin Millî Eğitim Ko-

I misyonunda, Bütçe Komisyonunda uzun mü
zakerelere tâbi tutulmuştur. Sevkedilen kanun 

I tasarısının bâzı maddelerinde değişiklikler 
yapılmıştır. Tasan, Millet Meclisinde de bir iki 
değişikliğe uğramış, kabul edilmiş ve yüce Se-

I natomuza ıgelmiş bulunmaktadır. Yüce Senato
muzun Karma Komisyonu tasarıyı incelemiş ve 
düşüncelerini 278 sayıda neşredilmiş bul uran 

I gündemin ilgili pasajına nakletmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasan 4 Analrk 1972 
I tarihli Tebliğler Dergisinde de neşredilmiştir. 
I Millî eğitim reformu stratejisi hakkında Bakan

lar Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunan 
1972 yılının onuncu ayında bu stratejiye uygun 

I olarak hazırlanmıştır. Bu strateji de yedinci ve 
sekizinci Millî Eğitim Şûralarında, yani 1962 
yılında ve 1970 yılında yapılmış bulunan Mil
lî Eğitim Şûralarındaki konuşmalara, araştır
malara esas olarak hazırlanmıştır. Bu (kanun ta
sarısı da bu stratejiyi göz önünde tutmak su-

I retiyle hazırlanmıştır. 

Demek oluyor k i ; bu kanunun çalışılması ve-
I ya bu mahiyette çıkması hakkındaki çalışma-
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ların tarihi 1962 yılma kadar uzanmaktadır. 
Öyle ise bu kanun bir hükümetin veya .12 
Marttan sonraki "bir hükümetin esori oldukla 
beraber Are bizim de 'bir protokolla reform ka
nunlarına istinat eden bir hükümet ve beş re
form kanun protokolüne dahil olmakla bera
ber, müdafaasını üzerimize, çıkmasını üzeri
mize almış olmak i a beraber bu kcuınun evve
liyatı daha eski yıllara kadar dayanmaktadır. 
O takdirde yalnız bir hükümetin malı değil
di/ . 

Esasen millî eğitimle ilgili kanunların bir 
hükümetin malı olması da mümkün değildir. 
€ünkü bunlar uzun zaman içerisinde geliştiril-
nıek suretiyle ımeydana ^gelmiş bulunan ka
nunlardır. Bu bakımdan Hükümetimiz de bunu 
benimsemiş ve çıkarma kararını alınıştır. Şüp
hesiz yüce Senatomuz da kabul buyurursa bu 
kanun çıkmak imkânını 'bulacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu kanunun ge
tirdiği büyük vazifeler olacaktır. Bunlar ne
lerdir? Önceden bugünkü durumu bir tablo ha
linde çizmek isterim. 

Cumhuriyetin ilânından itibaren Tüı'kiye'de 
millî eğitim meselelerine eğilinmiştir. O ta
rihlerde memleketimizde okul adedi çok azdı. 
Her derecedeki okul ade.li azdı. Günden güne 
bu okul adetleri çoğalmıştır. O ünden güne 
çoğalan bu okul adetleri yanında, şüphesiz; teş
kilât, öğretmenler .eğitim ve öğretimle iligili ka
nunlar çıkmıştır. Bu kanunlar çeşitlidir ve bu
güne kadar çıkan öğretimle, eğitimle ilgili ka
nunların adedi yani bu millî eğitim temel ka
nunun mahiyeti içerisine giren kanunların ade
di 89 civarındadır. Bu ayrı ayrı zamanlarda ve 
ayrı ayrı anlayışlar içerisinde çıkmış bulunan bu 
kanunların toplanması suretiyle yeni bir düzene 
geçilmesi tabiî görülmüştür. 

Bunun yanında memleketimizin nüfu
sunun artması, köylerimizin okula kavuş
ması .kasabalarımızın orta dereceli okullara 
kavuşması, memleketimizin sosyal, ekonomik 
durumunun değişmesi, anlayışlarının değişme
si, milletimizin millî eğitime karşı olan heve
sinin, arzusunun, iştiyakının gün geçtikçe daha 
hızla artması ve tazyik etmesi karşısında ve 
bir de plân dönemine girmemizin neticesinde 
plânlı kalkınmanın icabı olarak yapılması ge-
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rekli bulunan millî eğitimle ilgili işlerin yapıl
ması arzusu, ihtiyacı, zarureti karşısında böy
le bütün değişik ve dağınık kanunları bir arada 
toplamak ve istikamet vermek zarureti hasıl ol
muştur. 

Çok değerli arkadaşlarım, bunu şu ra
kamlarla ifade etmek isterim. 1968 - 1969 yı
lında genel öğretimde % 57,6 öğrencimiz bu
lunurken 1970 - 1971'de % 60,8_nispetinde bir 
öğrenci çoğalması vardır. Meslekî öğretimde 
% 29,7 ve 1970 - 1971'de de % 25,9 nispetinde 
öğrencimiz bulunmuştur. Teknik öğretimde % 
12,7, % 13,3 gibi bir nispetle öğrenci bulun
muştur. 

Önümüzdeki yıllarda, Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminde ve gelecek yıllarda bu nis
petler ilköğretimde % 88,4 olan 1970 . 1971 
rakamı 1977 - 1978'de % lOO'e yükselecektir. 
1995'e kadar >bu % 100 olacak ve ondan sonra 
da devam edecektir. 

İkinci kademede, yani temel eğitim okulları 
dediğimiz okulların ikinci kademesinde bu 
rakam % 35 nispetinde olduğu halde 1977 -
197871e yani Üçüncü Plân Döneminin sonun
da % 50,7'ye ulaşacak, 1935'te de % 95'e ula
şacaktır. 

Ortaöğretimde genel lise 1970 . 1971'de % 
11 iken 1977 - 1978'den itibaren % 12 olarak 
1995 yılma kadar devam edecektir. Burada 
ağırlık meslekî ve teknik öğretime intikal ede
cektir k i ; % 7'den <% 13 ve % 33'e yükselmiş 
olacaktır. Böylece memleketimizin gelecek yıl
larda teknik sahaya doğru gelişen bir öğretim 
ve eğitim sistemi gelişmek imkânını bulacak
tı :\ 

Çok değerli arkadaşlarım, burada değerli 
tenkitlerde bulundular; fakait bu tenkitlerine, 
kanunu çok iyi tetkik ettikleri takdirde cevap
larını bulacaklarını ümit ediyorum. Bu tenkit
lere temas etmek istiyorum. 

Sayın Atmaca konuşmalarında bâzı noktala
ra temas ettiler. «Çocuğa düşünceyi söyleme
yi yasaklamak zararlıdır» dediler. Çok değer
li arkadaşlarım, bu kanun tasarısının içeri
sinde bu maddeye gelebilecek bir tek cümle 
mevcut değildir. Yalnız sayın arkadaşımız 
«Çocuğa düşünceyi söylemeyi yasaklamak za
rarlıdır» sözünü etmesinin se-be'bini anlamak 
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mümkün değildir. Xe maksatla bunu söyle-
ıııî 'Li'i'? Hiçbir okulda çocuğa düşündüğünü 
söylemenin menedildiği vâki değildi]-. Yalnız, 
çocuğun söylediği şeylerin makul ve çocu
ğun seviyesinde söylemesi ieabeden şeyler ol
ması lâzımgclir. Eğer bunun ötesinde, üstün
de, dışında şeyler söylerse gayet tabiî öğ
retmen ona doğrusunu süyletmeye mecburdur 
ve vazileşidir. Bu •bakımdan bu kanunun bu 
mânâda bir yasaklama getirmesi de mümkün 
değildir. Bunun kanunda cümle olarak alın
ması da mümkün değildir. 

«Çocuğa her şeyi öğreteceğiz» diyor'. Ga
yet tabiî öğı etmen çocuğa her şeyi öğretecek
tir; ama bu «Her şey» kelimesinin içerisinde, 
biraz önceki söylediğim cümlede «Her şey »ün 
içerisinde her şey yoktur. Öğretmenin öğret
mesi lâzımgelen şeyler vardır ve çocuğun öğ
renmesi lâzım gelen şeyler vardır. Zaten, 'ongu
nun münakaşası budur; ilkokullarda üniversi
tenin sonuna kadar öğretmenle öğlenci ara--
sıda öğretim ve eğitim münasebetleri baka
mından münakaşa edilen konu budur, «öğret
menin vazifesi, öğrencinin vazifesi birbiıiyie 
temas halinde olmalı ve aykııılık meydana gel
memelidir. 

Bir misal arz edeceğim; bunu IMİllct Mecli
simle de arz ettim: 

Ameı ikaya gittim, tetkik 1 0 - n ^-T,-n 
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seyahati idi; bir okulda sorduk; öğı etmenle
rin partilere dâhil olabildiklerini öğlendik, 
partili olabiliyorlarmış öğretmenle;-. Öğretme
ne, hangi partiye mensupsunuz dediğimizde 
şu partiye mensubuz dedi. Peki, siz partili olun
ca, bilhassa seçim zamanlarında, siyasî atmos
ferin yükseldiği zamanlarda, acaba çocukla
ra bu düşüncelerinizi telkin ediyor musunuz, 
çocuklar bundan zarar görmez mi, dediğimiz za
man; böyle bir şey yapmamız mümkün değil
dir, böyle bir şey olamaz diye cevap verdi. 
Niye olmasın, insan değil misiniz, boş bulu
nur yaparsınız, dedik. Hayır, benim vazifem 
öğretmenliktir, bana verilen vazifeyi yapma
ya mecburum, bunun dışında bir şey yapmaya, 
çocuğa başka şey öğretmeye benim hakkım 
yoktur, demiştir. 

Şimdi bu anlayış içerisinde bir öğretmen, 
kendisini mütalâa etmelidir ve kendisini va
zifeli kılmalıdır. Bu anlayışın dışına çıktığı an

dan itibaren vazifesini yapmamış olur. Her ne 
kadar bizim öğretmenlerimiz bir partiye men
sup değillerse de bir partiye sempatileri var
dır ve bunu dört yılda bir yapılan seçimler
de de göstererek reylerini gizli olarak, gedip 
ntaılar. Bu, yasak değildir, bu düşünceyi taşı
mak öğı etmenden alıkonulamaz; mümkün ele
ği1 uir. O takdirde kendi düşüncesini öğrenci
sine aşılamaya hakkı yoktur. Genel olarak, va
zifesi ne ise onu yapmaya mecburdur. 

Sayın Atmaca, çok enterasan bulduğum bir 
konuya daha temas etti. Yurtdaşkk d e nün
de, meselâ veto edilmiş bir kanunu anlatır
ken maden reformundan bahsedilecektir, o za
man siyaset yapmış sayılmaz mı? dedi. 

Maden reformunun detaylarına girip de ya
bancı sermaye doğru değildir, yabancı sermaye 
zararlıdır; efendim, şöyledir, böyledir gibi si
yasî istikâmetlere çekilebilecek sözler söyler
se gayet tabiî öğretmen, vazifesinin dışına çık
mış sayılır; ama bir veto meselesini anlatması 
kadar bir öğretmenin rahat ders yapması yok
tur. Gayet rahatça anlatabilir, Yurtdaşlık Bil
gisinde, Bunun dışına çıkmaya ne lüzum var? 
Niçin illâ ki, bir başka şeyi söylemek mecbu
riyetini hissetsin öğı etmen düpedüz, ne söy
le yeeekse onu söylesin. 

Sayın Armaca, bir rakamda yanıldı, bu ra
kam çok önemli olduğu için söylüyorum: Oku
la gitmeyen iki milyon öğrenci var dediler. 
Oysa, okula bitmeyen altı yüzlün öğrenci var. 

Brgi'm, ilköğretim çağında bulunup da ya
ni, yedi ilâ oniki yaş arasında bulunup da oku
la gitmeyen öğrencinin adedi altıyızbin civa
rındadır. Yani, okula giden, % 88,4 gitmeyen 
ise, c/c .11,6 ol varında dır. Okula gidenlerin 
miktarı da 5,5 milyondur, geride kalan al
tı yüz bin çocuğumuz okula gidememektedir. 

Okula gidilemeyen yerler dağlık, sarp yer
ler veya çok küçük olup okul yapamadığımız 
yerlerdir. Bunların rakamı da, 1 ilâ 250 nüfu
su olan yerlerde 8 812 köyümüz vardır, bun
lardan o 253'in d e okulumuz yoktur. 251 ilâ 
500 nüfuslu yerlerde 13 bin köyümüz vardır, 
1 100'ünde okulumuz yoktur; demek ki, 4 358 
köyde okulumuz yoktur ki, bu köyler çok kü
çük olan köylerdir. 

Bu kiiylerdeki çocukları okutmak için muh
telif tedbirler düşünülmüştür. Bilhassa bu ted-
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birler arasında bölge okulları zikredilebilir. 
İşte, bu Millî Eğitim Temel kanun tasarısı çık
tıktan sonra bu gibi köylerin çocukları öğ
renime merkezî köylerde yatılı okullar yap
mak suretiyle sekiz sınıflı okullar halinde 
devam edecektir. 

Sayın Atmaca; konuşmasında, sekiz yıllık 
öğretim, seçimle ilgili ise. hayal kırıklığı do
ğuracaktır, dediler. 

Şimdi herhangi bir kimse kıra çıkıp ela her
hangi bir şeyi ararsa, onu görmek istermiş 
daima. Sayın Atınaca'mıı bugünlerde seçimi 
gözönünden kaçırmamış olması şeklinde izah 
edeceğim bunu; ki, bu kanunun seçimle alâ
kası yok. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Seçimim 
yok benim bu dönem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Var veya yok; seçimi olan
lar için de düşünebilirsiniz, bu kanunun se
çimle alâkası yok. Bu kanun, millî eğitimle İr
gatı meseleleri önümüzdeki yıllarda bir reform 
anlayışı içerisinde bir hamle yapmak suretiy
le ileriye götürmek maksadıyle yıllardan be
ri tasarlanmış ve sonra hazırlanmış bir ka
nundur. Bunun seçimle geçimle alâkası yok
tur. Bu, millî eğitimimizi daha kısa yoldan 
bugünün şartlarına uygun elemanlar yetiş
tirmek maksadıyle hazırlanmıştır. 

Şimdi, konuşmalar sırasında bir şeye daha 
temas edildi; bu, çok önemlidir: Beş yıllık ilk
öğretimi tamamlayamamışken sekiz yıla ni
çin gidiliyor? 

Çok sayın arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilk 
devirlerinde köylerimizde üç yıllık okul var
dı ; sonra, bunlar yavaş yavaş beşe çıktı. Bu
gün, sekize çıkarılmak isteniyor. Sekize çı
karıldığı zaman 1995 yılında yedi bin yerde 
sekiz sınıflı olarak çalışmaya başlayacak. 1995'e 
kadar müddeti olan bir plân içerisinde bu okul
lar kurulacaktır. Bu okulların birinci devre
leri bugünkü Beş sınıflı okulumuz gibi ola
cak, ikinci devreleri ise, kısmen kabiliyetleri 
araştırma, geliştirme şeklinde bir çalışma içe
risinde bulunacaktır; çocuğun, genç. kabiliyet
lerin, dimağların istikametlerine göre uygun bir 
çalışma yapılacaktır. Büyük ölçüde, iş haya
tına alıştırıcı filân değil, temayülleri yönel-
tici bir şekilde bir okul sistemi içerisinde 

bulunacaktır ve bundan sonra asıl ayrım ya
pılacaktır. 

Burada bu kanunun asıl getirdiği mesele 
yöneltme meselesidir, çocuğu tahlil meselesi
dir. Bunlar yapılınca, gayet tabiî, gelecek yıl
lara intikal ederken; okulları, çocuğun isti
kâmetini tâyin ederken, çocuğun tespit edilen 
durumuna göre hareket edilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, millî eğitimle ilgili me
selelere genel, olarak temas ederken, millî eği
timin birçok problemlerinden şikâyet ettiler: 
Bu böyle olmamalıydı, şöyle olmalıydı, böy
le olmalıdır gibi sözler söylendi. Bu sözler bu 
kürsülerden her zaman söylene gelmiştir. Bu
rada bunların haksız olduğunu söylemek müm
kün değildir, haklı olanları vardır; esasen, iş
te gerek bu kanun tasarısı gerekse komisyon
da müzakere edilmeye başlanmış bulunan <- Yü
ce Senatonun Komisyonunda - Üniversite 'ka
nun tasarısı da; ikisi de reform mahiyetinde
dir ve birbirinin tamam]ayıcısıdır. 

Burada dertlenerek söylediğimiz mesele
lere hal çaresini bulmak için bu kanunlar ge
liyor. 

Onun için arkadaşlarımızın şikâyet konu
larının gelecek yıllarda inşallah bu kanunlar 
sayesinde giderileceğini ümit ediyorum. 

Şimdi, burada arkadaşlarımız bir yanlış 
izah tarzına girdiler. Bu kanunun fırsat ve im
kân eşitliğini bozduğunu, bilâkis tersine çe
virdiğini söylediler. Bunu nereden çıkardıkla-
rmı izah etmek mümkün değildir. Bilâkis bu, 
fırsat ve imkân eşitliğini tam mânâsıyle ta
hakkuk ettirmek için, bu istikâmette tahak
kuk ettirmek için getirilmiş bir kanundur. 
Her cümlesi böyledir, istikâmeti böyledir, ru
hu böyledir. Bunun tersinden çevirmeyi nasıl, 
nereden yapıyorlar? Bir türlü bulamadım, müm
kün değildir. 

Bir defa, bütün köylerimiz, bütün çocuk
larımız yüz yüz nispetinde ilkokula kavuşacak
tır. Bu, imkân ve fırsat eşitliği değil midir! 
Bu çocuklarımızın içerisinde kabiliyetli olan
lar sekiz sınıflı okullarda toplanacaktır. Bu, 
fırsat ve imkân eşitliği değil midir? Bu okul
larda toplanıp okumuş öğrencilerimizin yine 
kabiliyetleri tespit edildikten sonra bunları 

. orta dereceli okulların, yani bugünkü lise 
seviyesindeki okulların içine koymak ve onla-
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rı kabiliyeti istikâmetinde yöneltmek .mümkün 
olacaktır. Bu ; fırsat ve imkân eşitliği değil 
midir? Bu kuracağımız okullarda pansiyonlar 
yapmak suretiyle fakir çocukları okutmak im
kânını bulacağız. Bu, fırsat ve imkân eşitliği 
'değil midir? Üniversite Kanunu geliyor, onun 
içerisinde «paralı» kelimesini getirmek sure
tiyle, bir miktar para almak suretiyle, hali ve 
vakti iyi olandan almak, fakire vermek sure
tiyle (onları okutmak imkânını bulacağız. Bu, 
fırsat ve imkân eşitliği değil midir? 

Bu, temelinden, tepesine kadar fırsat ve im
kân eşitliğini getiren bir kanunun, bunu kü
lcünden yıkıyor diye karşı gelinmesini izah et
mek mümkün olamıyor. 

Çok sayın arkadaşlarım, bu kanunun getir
diği en güzel şeylerden birisi öğretmen yetiş
tirme meselesidir. Öğretmen yetiştirmeyi da
ha sağlam bir esasa bağlamış bulunmaktadır. 
Millî Eğitimin temeli, öğretmene dayanır. Öğ
retmen, ne kadar mükemmel ve sağlam olur
sa öğretmen ne kadar iyi yetişirse, öğretmen 
günün şartları, içerisinde bilgisini bir önceki 
bilgisinden daima ileriye götürmek çabasın
da bulunur ve Millî Eğitim Bakanlığı da bu
na yardımcı olur ve daima bunu geliştirirse öğ
retmen öğretmenlik yapabilir, tam mâ-
nâsiyle ve bu öğretmenin okuttuğu çocuklar 
da iyi1 öğrenci olarak yetişebilir ve memleke
timiz bundan faydalanabilir. 

Bugün .şikâyet ettiğimiz konular, ya öğ
retmen azlığındandır, ya iyi öğretmen olmadı
ğındandır; «EssaJh öğretmen» tâbiri ile bir za
manlar söylenmiştir; essah öğretmen olmadı
ğındandır, şikâyetimiz onlardandır. 

Fırsat ve imkân eşitliği buna dayandırıl
mak istenmektedir. Doğu - Anadolu'da veya
hut da mahrumiyet bölgelerinde okulların ye
ter öğretmeni, yeter malzemesi, yeter şüyu yok
tur demeik suretiyle fırsat ve imkân eşitliği 
buna dayandırılmaktadır. 

Çok sayın arkadaşlarım, Türkiye'de Cum
huriyetin başından beri fırsat ve imkân eşitli
ği bu anladığınız mânâda mevcut değildir, 
yoktur. Biz, bunu yaratma çabası içerisinde 
bulunuyoruz; «Yoktur»'a iştirak etmemek müm
kün değildir. G-ayet tabiî. Biraz önce, sabahle
yin, Konya Lisesinin bir zamanlar çok önem
li bir lise olduğunu, değerli bir lise olduğunu, 
çok değerli genç kimseler yetiştirdiğinden bah

settiler ve bugün Konya gibi bizim 100 tane 
lisemiz vardır, değerli kişiler yetiştiren. Ni
çin bu 100 lisenin adı söylenmiyor, görünmü
yor? Olacaktır. Niçin bu 300 olmasın? 300 ol
masının çabası içerisindeyiz. Mesele budur. Ek
siklerimizi bilmeli, ona göre değerlendirmeye 
çalışmalıyız. 

.Sayın Hüseyin Öztürk arkadaşım, Atatürk 
ilkelerine ve lâikliğe aykırı genç yetiştirme
ye çalışmak katiyen doğru değildir, dediler. 

Sanki bu kanun bu tipte bir genç yetiştir
mek için getirilmiş bir kanun gibi takdim edi
yor. Sayın Öztürk'ün bunu neye istinaden söy
lediğini bilmek mümkün değildir. Kanunun 
hangi maddesinden, hangi cümlesinden bunu 
çıkarmıştır Bunu bilemiyorum. Maddelerinin 
müzakeresi sırasında temas edilirse cevap 
vermem daha kolay olacaktır. 

Eğitim ve öğretim birbirine karıştırılmış
tır, tâbirini kullanmıştır, arkadaşım. Eğitim 
ve öğretim 'birbirine karıştırılmıştır. 

Eğitim - öğretim zaten birbirinin içindedir, 
her zaman için. Her zaman için ve karıştırılma 
diye bir şeyin mevzuubahis olmaması lâzımge-
lir. Yalnız, bir tema işledi, arkadaşlarımız; öğ
retim yapanlar başka olmalıdır, yöneltme ya
panlar başka olmalıdır, ikisi ayrı yerlerden ye-
tişmelidirler, ikisi ayrı kişi olmalıdırlar. 

Yani bugün öğretmenlerin müdür olmasını 
İv a bul edemiyor, bâzı arkadaşlarım; bunu de
ğiştirelim diyorlar. Mümkün değildir, arkadaş
larım ; bu mümkün değildir. Bu, hastaneye baş--
hekim olarak bir başka kişiyi koymaya benzer, 
bir mühendisi hastane başhekimi yapmaya ben
zer. Olmaz böyle şey. Eğitim fakültesinden çı
kanlar olmalıdır. Hayır hayır. Ders okutanlar 
olmalıdır. Ders okutmayan kimse okulu ida
re edemez. Ders okutmamış, yetişmemiş, iyi öğ
retmen olmamış bir kimsenin okul idare etme
si mümkün değildir. Bu, birbirine bağlı şey
lerdir. Bu bakımdan bu fikre, bu mütalâaya 
katılmamız hiçbir zaman mümkün olamayacak
tır. 

(Sayın Dikeçligil hülâsa olarak bir şey söy
ledi, bu kanun çıkacak; fakat yine bir şey ol
mayacaktır. 

Şimdi böyle bir karanlık görüş. O zamandan 
şimdiye kadar Millî Eğitim ile ilgili kanunlar 
çıkmış, hiçbirisi bir şey olmamış mânasına ge-
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lir. Peki, Türkiye'ırlıı bugün eriştiği safhayı mey
dana getiren bu okullar değil midir? Türkiye' 
de yapılmakta bulunan bütün işleri kim yapı
yor"? Bu okullardan çıkan gençlerimiz, yanlıla
rımız yapmıyor mu, yapmadı mı? Bu kanun ela 
bir şeyler getirecek ve onların da faydası ola
cak ve daha yetişmiş kimseler gayet tabiî 
memlekete büyük hizmetler yapacaktır, ifa 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasalısı
nı Hükümetlimiz çıkarmaya mecbur olduğu ve 
çıkarmakla şeref duyacağı konular a:asına 
almıştır, protokolünün arasına almıştır. Yüce 
Senatomuz iltifat eder bu anlayış içerisinde 
kanun tasarımızı kabul bu vurursa şüphesiz 
önümüzdeki yıilaıda millî eğitimin daha güzel 
vazifeler daha verimli vazifeler ifa edeceğine 
inanıyorum. Bu düyüneeleele Yüce Senamyu 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN •— Soym senatörler, bu şekilde 
tasarının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş 
oluyor. 

Maddelere geçil merini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakere usulü ile ilişkin bir 
önerge var. takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
27S S. Sayılı M:llî Eğitim Temel kanunu 

tasan.urmı değişiklik öne: ger,; verilmemiş olan 
maddelerinin okunup, müzakeremiz kabulünü 
arz ederim. 

İstanbul 
Biiat öztüı koline 

SIRRI ATA!.AY (Kars) — önergenin aley
hinde söz istiyorum. 

iBAŞKAN _ Buyurunuz, S ay m Sırrı Ata-
lay. aleyhinde. 

elîBflT ATALAY (Kurs) — Sayın Başka
nım, acaba gerekçesini sorabilir miyim ? 

BAŞKAN —• Duyununuz, eifade ediniz efen
dim. 

Kendileri önergelerini açıklarken, gerek
çesini de açıklaılaır 

KİRİM ATALAY (Kars) — Muhterem ar
ka 1 aşlarım; 

Gerçekten m, yasa yılının ve vasa i 

lâınentosunun usulleri kanunları yetiştirme 
pahasına da olsa, bir kenara atması ibret ve
ricidir. Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü yılın
da belki 13 yasa için, sayabilmek, hafızalarımız
da saklasak çmk zorunlu hallerde, yani, müd
det dolmak üzere iken yahut çıkarılmaları 
Anayasa gereğince cenk zorunlu ahvalde bu 
sistem tatbik edilmiştir. 

Şahsen ben - bilmem arkadaşlarım hatır
lar mı - 1963'te böyle bir önerge verildiğinde 
kürsüyü 'barkanvelklli olarak teık ettim. Ben 
Cumhuriyet Senatosunda Başkanlığım sırasın
da maddeler bu şekilde görüşülmeden okun
makla yapılacak bir usulün bir yasa görevi 
sayılmayacağım bilerek yerine getirmedin 
ve çekildim. 

Şunun için ifade etmek istiyorum; belir
siz bir müddet 10'ar dakika ve ondan sonra
da hiçbir gerekçe göstermeden, sordum sebep 
ne bilelim, hiçbir gerekçe göstermeden gö
rüşmeler yapılmaksızın, eğer madde üzerinde 
önerge verilecekse görüşülecek, verilmezse gö-
; üşütmeyecek. Bu bir kısıtlamadır yani, mad
de üzerinde ben önerge vermem, ama konuş
mak isterini, eğer önerge vermemiş iyem madr-
ele üzerinde söz alma hakkı almıyor. Bu yasa 
yapmadaki görevin bir nevi kıs: ulanması dır. 
Bir bakıma üyenin elinden söz alma hakkı
nın alınmasıdır. İçtüzükte böyle bir hüküm 
mevcut d eğil d iv. 

Cumhuriyet Senatosu çok sıkışık ahvaller
de. adına bir mücbir sebep diyelim, bunun için 
bu yela giiti ve İçtüzüğe aykırı olmasına rağ
men bir mesele haline getirilmedi ve bu şe
kilde cereyan etti. 

O. ZiıEİ GİAifŞOÜLi; (Dtaırbul) — Erki 
meclislerde de var, bu Parlâmento geleneği. 

BAŞKAN —• Devam buyurun efendim. 
Mememde buyurun efendim. 

AİDİM ATALAY (Devamla) — Şimdi, müd
dete bağlı değil yani, üç aylık görüşme müdde
tinin sem günlerinde değiliz, gündemimizde 
mevcut, çıkarılmadı güne bağlı başka konular
da yoktur. Geçen hafta Cumhuriyet Senatesu, 
gündenr'nde mevcut iş bulunmadığı sebebiy
le. bir ara verme niteliğinde olmak üzere bir 

bırakılmıs-r:a m f. V-,. me geriye 
döneminin - şüphesiz ki daha çok Millet Mec- i ti. Ş'mdi, uzun müddet bir donam içerlmıde 
11si ile ilgilidir- son ayı içerisinde Türk Par- i görüşmeyeceğiz, gelmeyecek; gelecek, müddet, 
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olacak, müehlr sebep niteliğinde, ma'kul ve mu
teber bir gerekçe d'e gösterilmeyecelk, maddeler 
önerge verilmemişse okunup oylansın şeklinde 
karara bağlanacak. Alınacak karar İçtüzüğe 
aykırıdır. Çünkü, İçtüzük belli -bir prensibi 
koymuştur. Bu prensip, üyelerin görüşlerini 
ifade etme haklarıdır. Anayasa, Parlâmentoda 
yasa koymakla görevli üyelerin söz haklarını 
belli garantiler içerisine akmıştır. Bu içtüzüğü 
değiştirir mahiyetteki önerge ile, Anayasanın 
üyelere temin ve tesis etmiş olduğu hak orta
dan kalkacaktır. Böylelikle bu önergeyle Ana
yasa değişikliği olacak ve İçtüzük değişikliği 
olacak, Anayasaya aykırı bir şekil kabul edi
lecek, üyelerin söz hakları ellerinden alınmış 
olacaktır. 

Çoğunluğa dayanarak, 'bu önerge üzerine 
bunu kabul halinde, karşı tarafta da, şüphe
yiz, bu görüşü paylaşmayan üyelere de anaya
sal hakların elinden alınmasından ötürü, Ana
yasa Mahkemeli önüne gitme hakkı tanınmış
tır. Görüyor mus/nuz şimdi karşılıklı olarak 
•meseleleri münasip mutabakatların dışında, 
'birbirimizi zorlamaya götürürsek bütün bun
lar meydana gelecek. X'e lüzum var? 

Belki maddeler üzerinde söz almayan da 
olacak, ama ciddî, gerçekçi sebep olmadan, 
fj'mdi ben 'konuşuyorum, arkadaşım gerekçe-
s'lrde deseydi cevabım verecektim, onu da 
bilmeden neden bu yola gidiliyor? Önerge bir 
emrivaki, meclisleri emrivakiler karşısında 
bırakmayalım, bunu itiyat haline getirmeye
lim. . 

Ümit ediyorum ki, Yüce Senatonun saygı 
değer üyeleri bu önergeyi kaibul etmeyecekler
dir ve İçtüzüğün normal hükümleri işlemiş ola
caktır. İçtüzüğü değiştirmeye lüzum yok, bu 
bir İçtüzük değişikliğidir. Çünkü, İçtüzükte her 
madde üzerinde üyelerin konuşma hakkı var
dır, kaibul edildiği! takdirde maddeler üzerin
de üyelerin konuşma hakkı ellerinden alını
yor. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sırrı 
Bey, siz 'bunu tatbik etmediniz mi? 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bu
yurun Sayın Atalay. 

.SIRRI ATALAY (Devamla) — Tatbik şeh-
11 olup olmadığını da söyledim, şeklini de söy
ledim, fakat kötü demeyeyim, ama İçtüzüğe 
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uygun olmayan tatbikatlar meşru gelenek; teş
kil etmez. Parlâmentolarda Anayasalar, kanun
lar, içtüzükler, gelenekler parlâmento huku
kunu teşkil eder; ama gelenek ancak meşru 
olduğu, haklı olduğu zaman, yoksa meşruiyet 
hudutlarının dışında olan tatbikler ve bâzı 
uygulamalar gelenek teşkil etmez. Yani, daha 
önce bu şekildeki tatbikatlar gelenek değil
dir ve hukuk çerçeve'si içinde •değildir, İçtü
züğe aykırı, Anayasaya aykırıdır, ama hak kul
lanılmamıştır, bana onu solabilirsiniz; Ana
yasaya aykırı, İçtüzük değişikliği mahiyetin
de olmasına rağmen niçin Anayasa Mabbemc-
feine gidilmedi. Bu hakkını kullanıp kullanma
makta izin verin ki, her üyenin kendi hakkı
dır. 

Şimdi diyorum ki, bu teklif Anayasaya ay
kırı İçtüzük değişikliği mahiyetindedir, ka
bul edilmemesini istirham edeceğim. 

iBAŞKAN — Sayın Öz'tiu'kçiııc, önergenizi 
açıklamak için buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

ıSaym Sırrı At alay'm kıymetli fikirlerinin 
bâzı kısımlarına değer vermemek elde değil; 
ama kendisinin riyaset ettiği zamanda, Cum
huriyet Senatosunda da ihtilâf mevzuu olma
yan bâzı kanunların maddeleıininde müzakere
si z okunup kabul usulü eskiden beri tatbik 
edilen bir sistemdir. 

Sayın grup sözcülerinin fikirlerinden edi
nilen malûmata göre, bâzı maddeler üzerin
de direnme güçlerini kullandıklarını, bâzı mad
deler üzerine de hiç değinilmediğini öğren
dik. Riyasetle yaptığımız özel temas sonunda, 
bâzı maddeler üzerinde değiştirme önergesi 
verilmiş, diğerleri üzeıinde hiçbir değiş Vrge 
öner ged verilmediği için, i n d e n i z iyi niyetle 
değiştirme önergesi verilen 'konnjar üzerin
de enine boyuna, rahatlıkla, her yönlü, kbıınş-
ma müddetini, de krsrtlamaim.dk şartıyle müza-
bere edebilme imkânını ve dolayısıyie iyinin 
en iyisin! bulabiliriz ümit ve düşüncesiyle öner
geyi verdim. Teammülie; e uygundur, Genel Ku
rulun kararları daima übün vasıf taşır, bu ka
rarın Anayasa M alık er.ir esin e gitse de bozulma
sı gibi bir husus da yoktur. Bu itLai'la, öner
genin kabulünü arz -ederim. 

BAŞKAN — -Sayın üyeler, Cumhuriyet Se
na' tcsınıdabi müz abo: v 1er İçtüzük hilküm 1 eıin e 

http://krsrtlamaim.dk
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ve müesses usullere göne yapılır. TeMif edilen 
önergede önerilen usul müesses usullerimize 
uygundur, tatbikatı vardır, bu şekilde çıkmış 
kanunlar vardır ve meridir. 

B/ir nokta daha var, böyle bir kanunun mü
zakeresinin bu usul içinde yapılmasını Sayın 
Atalay'm. mensubolduğu grup sözcüsü tek
lif etmiş ve grup tarafından da desteklenmiş, 
kanun o şekilde müzakere edilmiş ve geçmiş
tir. Bu bakımdan, önergeyi usulümüze uygun 
görerek oylayacağım. 

/Müzakerenin bu Usul içinde geçmesini ka
imi edenler lütfen işaret buyursunlar. 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
iş'arî oyun ret ve kabulünün sayısını rica ede
ceğim. Zaibta geçmesi bakımından. 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmişken olmaz, 
sonra bu itirazı beş kişiyle yapmış olmanız lâ
zım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlış anladı
nız. Kabul veya ademikabulün sayısını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hay bay efendim. 
RIÎFAT ÖZTÜRKÇINE (İstanbul) — Sayı 

söylenmez, Siayın Başkan. 
FETHİ TEVETO&LU (Samsun) — İçtüzük 

var. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir efendim. 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 
•Millî Eğitim Temel kanun tasarısının tü

mü üzerinde yapılan konuşma]ar bitmiş, mad
delere geçilmesi oylanmış ve yeterli oy ile mad
delere geçilmesi kabul edilmiş idi. 

Şimdi (maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerindeler, 1 nci mad
deyi okutuyorum. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sayıyı lütfedecektiniz. 

BAŞKAN — Yedi muhalif oya karşılık ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kabul edenler 
kaç kişi? 

BAŞKAN —• Yoklama isteyiniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, yokla
ma istemiyoruz. Bunu zaibta geçsin diye isti
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge daha var
dır. Sayın Orhan Süersan tarafından verilmiş
tir, onu arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Crörüşükttektc olan 278 S. Sayılı Kanunun 

maddelerine geçildikten sonra 1 saat süre ile 
yemek tatili kararı alınmasını saygıyle arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Orhan Süersan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saat 20,50'de toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanıma -saati : 19,50 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı, 
I. - Kanunun kapsamı : 
Madde 1. — Bu kanun, Türk millî eğitimi

nin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilke
ler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretin enlik 
mesleği, okul, bina ve tesisleri, eğitim araç ve 
gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim ala--
nındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel 

ÎKİNCI OTURUM 

Açılma saati : 20,55 

BAŞKAN : 'BaşIkanv^kîJıi Necip Mirkelâmioğlu. 

KÂTİPLER : Hüseyin. Öztürk (Sâvuis, Bshriye Üçofc (Cumhurbaşkanınca S. Ü..) 
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hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is

teyen sayın üye var mı efendimi.. Yok. 1 nei 
maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci kısım 
Türk Millî Eğitim sistemimi düzenleyen genel 

esaslar 
Birinci Bölüm 

Türk Millî Eğitiminin amaçları 
I. - G-enel amaçlar : 
Madde 2. — Türk Millî Eğitiminin genel 

amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 
1. Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın baş

langıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine 
bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî ma
nevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koru
yan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hak
larına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik, sosyal 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bun
ları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu ba
kımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş 
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşün
me gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, 
insan haki anına saygılı, kişilik ve teşebbüse de
ğer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 
yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiş
tirmek ; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştire
rek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlik
te iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mut
lu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda 
bulunacak bir meslek, -sahibi olmalarını sağla--
mak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının 
ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu ar
tırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük 
içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma
yı. desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk 
Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, 
seçkin bir ortağı yapmaktır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde önerge var
dır, madde müzakereye tabidir. Söz isteyen sa

yın üye var mı efendim ... Yok. Önergeleri oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
. 278 S. Sayılı Millî Eğitim Temel kanunu 

tasarısının 2 nci maddesindeki geçen «Atatürk 
inkılâplarına» deyiminin, Hükümet tasarısın*-
da olduğu gibi «Atatürk ilkelerine» şeklinde 
değiştirilmesini, diğer maddelerde de aynı de
ğişikliklerin yapılmasını öneririm, 

Sivas 
Hüseyin üztürk 

Gerekçe : Devrim, (İnkılâp) köklü deği
şimler sürecinin tümüdür. Devletimizin şek
linin Cumhuriyet olarak meydana getirilme-
sinde'ki tüm çabalar devrim olarak nitele
nir. Meselâ, hukuk devrimi, harf devrimi ve 
saire. 

İlke bir kuraldır, değişimler de devrimle
rin öğesidir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı efendimi. Yok. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendini. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
278 S. Sayılı Millî Eğitim Temel kanunu ta

sarısının «Genel amaçlar» bölümü 2 nci mad
desine 2 nci paragraf olarak aşağıdaki tekli
fimin eklenmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederimi. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Gerekçe : Atatürkçü bir görüşle, özgür bir 
eğitim ortamında gençlerin bilinçlendirilmesi, 
köylüye ve sanayie yönelik demokratik eğiti-
-;ıi amaçlayan, çağdaş ve teknolojik gelişmo 
lerc yatkın kişiler yetiştirilmesi, gençlerin •ki
şiliklerinin oluşumunda çeşitli konularda ya
sal halklarını istemesini ve savunmasını bilen 
ve demokratik toplumumuz için gerekli olan 
eğitiım işinin sağlanması. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Söz is
teyen »ayın üye var mı efendim?.. Yok. Hükü
met ve Komisyon önergeye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 

•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) —• Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edıiilm emiştir. 

2 nci maddeyi okunımuş bulunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
II. - Özel amaçlar : 
[Madde 3. — Türk eğitim ve öğretim siste

mi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekil
de düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eği
tim kurumlarının özel amaçları, genel amaç
lara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uy
gun olarak tespit edilir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var
dır, madde müzakereye tabidir. Madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Öne r gey i o kut uy oranı. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

278 S. Sayılı Millî Eğitim Temel kanunu ta
sarısının 3 ncü maddesinde «Türk Eğitim ve 
öğretim sistemi» olarak ifade edilen şeklin ye
rine «Türk Eğitim sistemi» olara'k değiştirilme
si öneririm. 

iSivas 
Hüseyin Öztürk 

Gerekçe : 
1. - Eğitim sözcüğü geniş kapsamlıdır. Yön

tem ve teknikleri, uygulamaları ifade eden öğ
retim kelimesini de içine alır. 

2. Eğitim bir felsefî sistemin esası olarak 
ifade edilir. 

3. Öğretim; yöntem ve yapılan işlerin tü
müdür. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Okunmuş bu
lunan önergeye Koımisyon ve Hükümet katı
lıyorlar mı efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEH>AN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmamaktadırlar. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi lokunmuş bulunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Türk Millî Eğitiminin 'temel ilkeleri 

I. - Genellik ve eşitlik : 
Madde 4. —Eğitim kuramları dil, ırk, cin

siyet ve din ayırımı gözetilmeksizin heıikese 
açıktır. 

Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve
ya sınıfa imtiyaz tlnmamaz. 

BAŞKAN - - Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
II. - Ferdin ve toplumun ihtiyaçları : 
Madde 5. — Millî eğitim hizmeti, Türk va

tandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk 
toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
III. - Yöneltme : 
Madde 6. — Fertler, eğitimleri süresince, 

ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğ
rultusunda. çeşitli programlara veya okullara 
yöneltilerek yetiştiriliri er. 

Millî Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yö
neltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. 

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde reh
berlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve de
ğerlendirme metotlarından yararlanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz e'diyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
IV - Eğitim hakkı : 
Madde 7. — Temel eğitim görmek her Türk 

vatandaşının hakkıdır. 
Temel eğitim kurumlarından sonraki eğik

tim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve 
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi vardır, madde müzakereye tabidir. 
Madde üzerinde sayın Atmaca, buyurunuz efen
dim . 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

108 — 
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7 nci maddeye bir fıkra eklenmesini iste
miş bulunuyorum. Bunun sebebi şudur: Ana
yasamızın 50 nci maddesi: «Devlet, maddî im
kânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en 
yü'kselk öğreim, derecelerine kadar çıkmala
rını sağlama amaciyle burslar ve 'başka yol
larla gerekli yardımları yapar» diyor. 

Tasarının 7 nci maddesi, Anayasanın öngör
düğü bu 50 nci maddesinin uygulanmasını tam 
açıklığa kavuşturmamıştır. Tasarının 7 nci 
maddesi, Anayasanın bu amacını tam gerçek
leştirebilmesi iein temel eğitim görmek her 
Türk vatandaşının hakkı olduğuna göre, bu 
hakkın fırsat ve imkân eşitliği içinde görül
mesini sağlayacak tedbirlerin de alınması ge-
reikir. Burada 7 nci maddede her Türk vatan
daşına, Türk çocuğuna, Türk gencine bu hak 
tanınıyor; ama bu hakkı kullanabilme olana
ğı için tedbir getirmiyor.. Hak verilmesi baş
ka, o hakkın kullanılabilmesi başka şeydir. 
yasaların ver'diği hakîki vatandaşın kullana
bilmesine olanak hazırlaımıadan, vatandaşa ve'-
rileıı ve vatandaşa tanınan hakkı kullanabil
mesi mümkün değildir. Bunun böyle olduğu 
görülmüştür ve görülmesi devam edecektir. 

7 nci maddenin 2 nci fıkrasında «Vataıılaş-
lar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ya
rarlanacakları» hükmü Anayasal bir hak ol
makla beraber, 50 yıllık Cumhuriyet eğitim dö
neminde çıkan bütün yasalar aynı hakkı va-
d and aş a ftanımışıir. Hattâ bu hak, Bmrullah 
Efendi zamanından beri devam edip gelmek
tedir; ama görülen tatbikat şudur ki, bu eği
tim hakkını kul 1 anabilmek: için evvelemirde 
çocukların ve ailelerin malî olanaklarının ye
rinde olması lâzımdır. 

ikincisi, hizmeti vatandaşa götürmek ge
rekir. Anne, 'babanın sosyal seviyesinin de bu 
hakkı kullanmada müsait olması g'erckir. Va
tandaşı sosyal adalet ilkelerinden ve fırsat mr-
kânı eşitliğinden faydalandırılmadikça, bugün
kü gelir seviyesini artırmadıkça, ki bugün or
talama millî gelirimiz 5 bin lirayı dâhi bulma
maktadır, bu malî olanak Türk çocuklarının her 
yerdeki okuldan 'eşitlik ilkelerine uygun ola
rak yararlanması söylenemez, söyleyememek-
teyiz. Bu millî gelir dağılımındaki adaletsizlik 
devam ettikçe netice olarak şunu söyleyebi
liriz ki, bu >bozuik düzen devam ettikçe yasa

larla verilen bu öğretim özgürlüğünden Türk 
çocuklarının eşit olarak faydalanması müm^ 
kün değildir 

Ekonomik, sosyal ve kültürel seviyesi dü
şük olan vatandaşlarımızın aleyhine işleyen 
bu düzeni kısmen değiştirebilmek için ve ön
görülen eğitim özgürlüğünü tam anlamı ile 
gocuklara tanıyabilmek için fakir; faikat z'e-
ki, kabiliyetli, istidatlı ve çalışkan Türk ço
cukları için birtakım özel tedbirler getirmek 
zorundayız. Bunun için de özellikle fırsat ve 
(imkân eşitliğinden yararlanamayan bölgeler
deki, ki özellikle köyler ve Doğu bölgelerini 
kastetmiş bulunuyorum, çocuklar içiin özel ted
birler alınmasını öneriyorum. İltifat buyurur
sanız, bu eşitlik ilkelerinden faydalanamayan 
ve ekonomik bakımdan geri ve ayağına okul 
gitmemiş bölgelerin çocukları için bakanlı
ğın özel tedbirler almasına yetki veralmesiM 
istedim. 

İltifat buyurmanızı rica eder, hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 
alan sayın üye?.. Yolk. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 7 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

7 nci maddeye eklenecek fıkra : 
«Fırsat ve imkân eşitliğinden yararlanama

yan bölgelerdeki çocuklar için özel tedbirler 
alınır». 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak is--
teyen sayın üye?.. Yok. 

Hükümet katılıyor mu efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Efendim, 8 nci mad
dede bahis buyurudan hususlar mevcuttur. Bu 
bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katilmıyosunuz. Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, çeşit-
li maddelerde bu husus nazarı itibara .alınmış
tır, o nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — O nedenle katılmıyorsunuz, 
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Hükümet ve Komisyon önergeye katılmı
yorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Y. - Fırlat r e imkân eşitliği : 
Madde 8. — Eğitimde ıkaduı, erkek herke

se fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 
Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren

cilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle para
sız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla ge-
re'kli yardımlar yapılır. 

Özle! eğitime ve korunmaya muhtaç çocuk
ları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

MEHMET SİRSİ TURANLI (Adıyaman) 
—• Sayın Başkan, müsaade buyurursanız bir su
al soracağım. 

BAŞKAN — Madde müzakereye tabi değil 
efendim. Alınan karar suale de şamildir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. - Süreklilik : 
Madde 9. — Fertlerin genel ve meslekî eği

timlerinin hayat boyunca devam etmesi esas
tır. 

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alan
larına olumlu bir şekilde uymalarına yardım
cı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimi
ni sağlamak için gerekli tedbirleri almak da 
bir eğitim görevidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler'... Ka
bul edilmiştir. 

YIL - Atatürk inkılâpları ve Türk milliyet
çiliği : 

Madde 10. — Eğitim sistemimizin her de
rece ve türü ile ilgili ders programlarının ha
zırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim 
fa lireti erinde Atatürk inkılâpları ve Anayasa
nın başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk 
milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk 
ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendi
mize has şekli ile, evrensel kültür içinde koru
nup geliştirilmesine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurla--
ı nidan biri olarak Türk dilinin, eğitimin her 
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kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırı
lığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; 
çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleş
mesine çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim 
Baikanlığmea gereken tedbirler alınır. 

BAŞKAN —• 10 ncu madde üzeninde öner
geler vardır. Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı efendim Sayın Dikeç li
gdi. 

BAŞKAN — Sayın Dlkeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bu maddenin aleyhinde değ'lim. Zer >u 
(bu, müfredat programlarında da var. Yek değil 
Millî ahlâk ve millî kültürün bozulup yozlaşma
dan kendine has şekliyle evrensel kültür içimi-."1 

korunup gelişti'riknesüıe önem verleeek. Şimdi 
maalesef maarif sistem'iml'zde millî ahlâk tespit" 
cdiimemjiştir. Benim 'daha sonra iki önergem ge
lecek, o önergelerim üzerinde konuştuğum zaman 
millî ahlâkı yapan nedir? Eğer m'illî ahlâkın un
surları bir tarafa atılırsa,, millî ahlâk teşekkül 
edebilir mi? Eğer yine bir milletin kültür hare
ketlerinde kendi öz bünyedlue ait meseleleri Kr 
tarafa atılırsa nıOllî kültür olur mu? O zaman ben 
onu izah edeceğim, 

Yalnız, gönül isterdi ki, burada millî ahlâkı 
bozan meselelerle de mücadele edelim. Şimdi millî 
•ahlâkı bozan şu dışardaki neşr'yata bakınız. Bu 
nerşiyat böyle devam ettiği müddetçe, acaba, siz 
hu çocuklarda millî ahlâkı teşekkül ettirebilir mi
siniz? Alın gazetelerimizi, fikir yerine çocukları
mızı millî kültüründen, millî ahlâkından etmek 
için âdeta müstehcen resimlerle doludur. Ahlâk
lı, faziletli bir iş görenin resmi değil, fotoğrafı 
değil, caniniin, adam Öldürmüş olan katilin res
mi boy boy gösterilir, âdeta, onlar kahraman ola
rak gösterilir. Ye kahraircan şekline sekuiur. San
ki ucuz kâğıt verilen Türk basını, Türk millî ah
lâkını ortadan kaldırmak için vazifeli ve bunda 
s o £ erk er olm uşl ardı r. 

Balıkesir'e gitmiiştim; vatandaşım bana şu an
da yanımda yok bir Saklambaç Gazetesi getirdi, 
şuna bir senatör, bir milletvekili olarak bak; hiç 
nazarı dikkatinize celp etmiyor :nu? Buna verilen 
emeğe yazık değil midir? Buna bakan genq kız
larda, genç çocuklarda millî ahlâk, millî değer 
mefhumu kalır mı, dedi. Hakikaten baktım öy
le... Zabıtlar tetkik edilecek olursa biz buraya bey 

| boy fotoğraflar getirdik. Ondan sonra bunların 
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olmadığını geçinilsin hükümetleıine hatırladık, 
üzerinde durulması lâzımdır dedik, olmadı. Şim
di eğer bizim müfredat programlarımızda, var. 
Eğer bizim müfredat programımızda dlan millî 
aihlâk, millî kültür 'meselesinin üzerinde durulmuş 
olsa idi, mutlaka mutlaka kısmen anarşik harekeli
ler olmayabilirdi. Çünkü millî kültürden kop
muş, tamamen yabancı kültür almış yürümüş, ya
bancı kültürle mcüade'le edilecek bir "teşkilât ku
rulmamış, kurulmadığı için de gençler hakikaten 
ruhundan ve gönlünden edilmiştir. Şimdi acaba bu
gün'böyle değil mi? Yine bugün ile böyledir. Eğer 
millî aihlâ.kın verildiği devirlerdeki müfredat 
programlarını; Atatürk'ün zamanındaki ve ondan 
sonraki maarif hareketlerJmizdeki müfredat pro
gramları tetkik edilecek dursa, o zamanın nesli 
ne kadar millî duygularla yetiştiğini anlarımız. 
•Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur. Ama şim
di konulan şiire bakınız... Konulan sefih edebiyat 
pai'çalanna bakınız... Ve ondan sonra bu ders 
programlarının içerisine konulan sefih, düşük âde
ta yabancıların iletil rinde kalmış, ondan sonra kül
tür emperyalizmine doğru giden meselelerin mil
lî eğitim müfredat programının içerisine girer
se, e-libelübe millî ablaktan, millî kültürden bahse
demezsiniz. 

İkindi diğer bir 'mesele, millî kültürün doğma
sı için ileride söyleyeceğim, şartı var; atma' bir de
fa milletlerin millî kültüre ulaşabilmesi! için kül-
tüıde kopukluk olmaz. Kültürde kopukluk ol
duğu zaman bu hale gelinir. Şimdi bizim kültü
rümüzde mutlaka büyük bir kopukluk vardır. 
Çünkü eski nesil hiçbir suretle bizim eski kay-
naklanımızı anlayacak, okuyacak, tetkik 'edecek 
durumda değildir. Onun için yazarlarımız millî 
eser, dünya çapında eser vermemektedir. Niyaz' 
Berkes dahi, benim tandansımda olmadığı halde 
diyor, Avrupa ülkelerinde tanınmış iki zatın eser
lerinden bahsediyor. Allah rahmet eylesin binisi 
Mümtaz Turban, binisi ele Fmdıkoğiu. Yok diyor 
bu zat dahi. Yani o da- kendisine millî kültür ya
nından ayıkmış ve Türk kültürünün nelere mal 
olduğunu, nerelere dağılmış olduğunu izah Gitmek
tedir. Böyle olunca hattı zatında büz 'bâzı şeyler
den ürköbiliyoruz, mutlaka mutlaka üniversite
deki çocuklarımız, eski yazı gelmez beyler, müm
kün değil; ama, bir Etüdyan bir ilim adammm 
Rönesansı doğurabilmeği için bu eski eserleri tet
kik edecek bir bilgiye saihip olması lâzımdır. Mü
zikte dahli. O zaman yaratıcı olabilirsiniz. Arka

daşlarımın kısa ol tarak okudukları Rönesans; es
kiye dönüş, yenisinden doğuş mânasına gelir. Ya
ni böyle söylerler. Roma'da İtalya'da başka yer
de olan milletlerin Rönesansı eski eserleri yeni 
metotlarla işlemişler, ondan sonra bu suretle yep
yeni sanat eserleri, yeni sanat âbideleri meydana 
getirmişlerdir. Bu, burada nazarî kalacaktır, 
çünkü dediğim ğ M millî eğitimin içerisindeki 
müfredat programında ne de dışardaki çocukları 
berhava eden, neşriyata aman yok. 

Arkadaşlarıma teklif ederim, bir gün gündem 
dışı olacaktır. Bakınız Türk kültürünün, Türk 
dilinin nasıl bozulduğunu göreceksiniz. Bu mem
lekette belediye reisi, îcjişleri Bakanı yok mu ıica 
ederim. Bakınız tabelalara Tüıklükten gayri, 
Türk dilinden gayri her isim vardır. Hotel bil
mem ne, otel denir. Saymakla bitmez. O halde.. 

BAŞKAN —• Lütfen madde üzerimde efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamia) — Madde 

üzerinde; gerek millî kültürün, gerek millî ahlâ
kın gelişebilmesi için bunun buraya konması kâ
fi değil. Millî Eğitim Bakanlığı ita rafından ge
reğinin, şartlarının yerine getirilmesi ve «mutla
ka mutlaka Tarih kitaplarında, okuma kitapla
rında bir millîlik havasının esmesi, eskisi gibi ye
rinde olur. 

Elbette Atatürk'ün Tarih Kurumunun kitap
larında bir kürsüye 'gittiği vatkit; «Bir Türk on 
düşmana bedeldir.» sözünün karşısına, «Bir Türk 
dünyaya bedeldir.» yazdırıyor. Ben bunu oku
dum, benıiım neslim bunu okudu ve Türk Milleti
nin hasletleri nasıl övülüyor, nasıl dile getirili
yor; 'ben ve benim neslimi bunu cöradu. Maalesef 
bugün böylesine bu, tahlil edilmemektedir ve biz 
de çocuklarımıza diyoruz ki, Türk kültürüne ya
kın olacaksın, ve millî ahlâkı da yerine getirecek
sin. Heyhat, bunların hepsi de sözde kalacaktır, 
çünkü alınmış hiçjbir tedbir yoktur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım; 

10 ncu madde millî ahlâkın korunması, millî 
kültürümüz üzerinde hassas olmayı, millî birlik 
ve beraberliğimizin devamını sağlayacak ve ço
cuklarımıza telkin edecek bir madde olarak görü
yor ve bu konularda hassasiyetimizin ve Türklük 
gururumuzun verdiği 'heyecanla böyle bir mad
denin bulunmasına taraftarım. 
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Ancak, ileride birtakım şüpheleri ölçü dışı 
hareketleri, yanılmaları önleyebilecek bir kelime 
üzerinde durmak istedim. 

Bu da dil konusundadır. Dil, bir milletin mil
let olma hasletimi veren en önemli unsurlardan 
biridir. Bu önemliyle dili korumak medburiyetin-
deyiz. Buna inanırım. 

Dil konusunda bize örnek olabilecek Türkiye' 
nün tek dilcisi büyük Atatürk'tür. Atatürk, dil 
'konusu üzerinde çok durmuş, Türk dilinin arılaş-
ıtırılması ve Türk dilinin Türk'e has kelimelerle 
kullanılması; yabancı, Farsça, Arapça gibi keli
melerden arınması konusunda sağlığında büyük 
çaba sarf etmiştir. Atatürk bu maksatla kurul
taylar toplamış ve bu çalışmaların devamı idin 
'de bir Türk Dil Kurumu kurmuştur. Hattâ bu 
Dil Kurumunun yaşayabilmesi için vasiyetinde 
buna miras bırakmıştır. Atatürk'ün kurduğu bu 
kurumun ilmî çalışmalarının fonksiyonsuz hale 
'geldiği bir devrede dilin gelişmesine yasasal en
geller çıkarırsak, birtakım kayıtlamalar koyarsak 
dile hizmet değil, dilin gelişmesine engel olmuş 
oluruz kanaatindeyim. 

10 ncu maddede, millî kültürde, dilde nasıl bir 
y d takibedıleceği açık, seçik belirtilmiştir. An
cak, her türlü anlayışa, yoruma müsait olan «Aşı
rılığa kaçmadan» sözü, ileride birtakım yanlış uy
gulamalara sebep olabilir. Dilin 'bozulmadan ko
runması kelimesi, aslında bunu ifade etmekte
dir. «Aşırılığa kaçılmadan» deyimini yerinde gör
müyorum. Dilde zorlamak doğru değildir. Dili, 
dil dilerin, ilim adamlarının geliştirmesine terk 
dtmrek ve hükmü milletin vermesini sağlamak daha 
yerinde olur kanatindeyim. Dil zorlanmaz Bugün 
aşırı dediğimiz, uç dediğimiz, uydurma dediği
miz kelimelerin bir müddet sonra tutunanı tutu
nacak, tutunmayanı kendiliğinden mille/tin kara-
rıyle dökülüp gidecektir. Bir iki sene evvel, ken
di hayatımızdan hatırlayın; aşırı dediğimiz keli
meleri bugün bu kürsüden kullanan arkadaşları
mı çok görmüşüzdür, görmekteyiz. 

Bu bakımdan, bu kelimenin çıkarılması için 
önerge vermiş bulunuyorum. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Vazgeç

tim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendini. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Bu 10 ncu maddede iki kısım üzerinde dura
cağım. Birincisi; yine burada geçen «Atatürk 
inkılâpları» sözünün, «İnkılâp» kelimesinin bil
hassa kullanılmasındaki zorluk ilkokul, orta
okul ve lise çocuklarının bu kelimeyi doğru ola
rak kullanamayacağı ve «k» den sonraki «ı» 
üzerine bir nokta geldiği zaman kelimenin mâ
nasının tamamen değiştiği, hiç devrimle, irikı-
lâplı ilgisi, kaımadığı bilinen bir şey. Nitekim, 
Millet Me.'disi metnindeki 20 nci maddede aynı 
hata yapılmış. Metnin 20 nci sayfasında «Türk 
inkılâpları •-> olarak alınmış. Bu kötü anlama ge
liyor. Yani böyle olduğu zaman bu kelime bu 
anlamdan çıkıyor. O kadar zor ki, bunu bu yaş
taki insaıdarm kullanıp, yazması zorluğu var. 
Hele ilkokul, ortaokul, liselerde bu kelime hep 
yanlış kullanılacaktır. (İ) konduğu zaman kalp
ler anlamına geliyor. Devamlı olarak o şekliyle 
kullanıldığını da bugün görüyoruz. Yanı % 50, 
60 yetişmiş insanlar bile tanı «İnkılâp» olarak 
kullanamıyor bu kelimeyi, «İnlkilâp» diye keli
me ağızd m birden çıkıveriyor. Bu bakımdan 
bu kelimenin bu şekilde konması faydalı olma
mıştır. Sonra, burada bu ilke yerine konmuştur. 
İlke ile devrim, yani inkılâp ayrı ayrı şeyler-
d :r. Birinde süreklilik ve bir değişim vardır. 
İlkeler ise o değişim içerisindeki öğretim ilkele
rinde olduğu gibi öğretilen bâzı öğelerdir ve 
kurallarda. Bu bakımdan bu iki türlü hatalı
dır. Bunu'j. mutlaka değiştirilmesi lâzım. Yoksa 
bu yanlışlıklar kullanılmakla devam eder. Çün
kü metin önümüzde. Yazılan metin, Meclisten 
gelen metinde aynı hata yapılmış. 

İkincisi; Türk dilinin gelişmesi, Türk Ulu
sunun daha çok millî duygularının yücelmesi 
ve bir milletin de tam bağımsız güçlü bir ulus, 
milliyetçilik duygusuna ulaşmış bir ulus olması 
Türk lili'im özleşmesine, tüm halkının o dili 
rahatlıkla kullanmasına bağlıdır. 

Ben bir hatıramı arz edeyim size. 1948'de 
Halkevlerinin çıkarttığı Ülkü Dergisinde bir he
yet olarak çalışıyoruz. Ben de o heyette yar
dımcı üye olarak çalışıyorum. Sayın Banguoğ-
lu da bunu yürütenlerin başında bulunuyor. Nu-
rullah At-iç ile ilgili çeşitli makalalerin de alın
ması gerekiyor. İçimizde karşı çıkanlar da var. 
İsmet Paşaya Banıguoğlu tarafından şikâyet 
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ediliyor, bu şekildeki yazıların pek yer veril
memesi konmaması hususumda. İsmet Paşanın 
o zamanki - Sayın Banıguoğlu'nun ifadesi - söy
lediği şud-.ır: «Böyle ilerici dilde ilerici, ham
leci insanl.vrla sizin giibi biraz tutucular karşı
lıklı bir münakaşa ortamına girerse gerçek Türk 
dili doğar. Yani Atatürk'ün ortaya koyduğu 
Türk devrimi böyle oluşur ve olumlu hale ge
lir» der. 

Şimdi, biz burada «aşırılığa gitmeden» sözü 
ile bir şey getiriyoruz. Devamlı olarak tutucu 
ve ilerici bilgiler arasında bir münakaşa, okul
larda devam edip gidecek ve bu da tatsızlıkla
ra sebebolacak. Buna gerek yok ki. Zaten ders 
'kitaplarında, programlarda, yönetmeliklerde ne 
varsa çocuk onu okuyacak. Yani, öğretmen kal
kıp da onun dışında aşırı bir şeyler anlatacak, 
öğretecek değil. Zaten çocukların seviyesinde 
anlatmayacağı kelimeler de, anlamlar da tut
mayacaktır. Bu bakımdan, burada getirilen hü
küm faydalı olmamıştır. Meselâ, «Özellikleri 
bozulmadan, aşırılığa kaçılmadan öğrenilmesi
ne önem verilir.» Şimdi özellikleri bozulmadan, 
kurallarına göre öğretilmesi sağlanır, deriz ve 
böylece de, kurallarına göre öğretimi sağlanır, 
dediğimiz zaman her şey kuralı içinde, yönet
meliği ve programı içinde; yani bir kuralı için
de bir de Ötekileri içinde halledilmiş olurdu. 
Yani bu «aşırılığa gitmeden..» sözü hiç olumlu 
olmamış, lilâkis sivri olmuştur. Zaten bu Hü
kümetin getirdiği tasarıda da yoktur. Bu deği
şiklik, Komisyonda yapılmıştır; ama neden ya
pılmış1? Gerçekten bunun yapılışında kötü bir 
niyet aklıma gelmiyor; ama başka türlü de ol
maz, yani kötü niyeti kendiliğinden doğuruyor. 
Kötü bir niyet aramasak bile, bu getiriş şekli 
okullarda devamlı huzursuzluğa sebebolacağı 
gibi, Türk dilinin gelişmesine de bence engel 
olacaktır. Türk dilinin gelişmesine engel olma
ması bakımından bu kısmın çıkarılması, «inki-
lâp» kelimesinin de mutlaka karşılığı olan 
«devrim» kelimesi olarak kullanılması lâzım
dır. Eğer onu kullanmıyorsak, asıl burada Hü
kümetin .getirmiş olduğu tasarıda gayet isa
betli bir şekilde «Atatürk ilkeleri» olarak geti
rilmiştir ki, buradaki öğretilecek hususlar da 
Atatürk ilkeleridir; yani Cumhuriyetin getirdi
ği ilkelerdir. Cumhuriyet ilkeleri ile birlikte öğ
retiliyor; yani tek başına Cumhuriyeti değil, 

Cumhuriyetin getirdiği ilkeleri, demokrasinin 
getirdiği ilkeleri, teknolojinin ve çeşitli bakım
dan ahlâkın ilkelerini öğretmek oluyor. Bunlar 
ahlâkın ilkeleri olsun, teknolojide olsun, çeşitli 
konularda Cumhuriyetin ilkeleri olsun ilkeldir. 
Bunlar, b rrer öğedir. Bunu inkılâpla karıştır
mamak ve Hükümetin getirdiği tasarı şeklin
de, verdiğimiz önergelerde de var; değiştirerek 
daha uygun hale getirilmesi faydalı olur ve 
bu şekilde de kanunun bütünündeki bütünlük, 
sondalarında ilkeler kullanıyoruz, kanun için
deki bütünlük de sağlanmış olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum. 
HÜSNÜ DtKEÇLİÖİL (Kayseri) — Efen

dim, önergenin aleyhinde. 
BAŞKAN — Okutalım da efendim. 

iSayın Başkanlığa. 
Temel Eğitim Kanunrmun 10 ncu maddesi

nin 2 nci fıkrasının 2 nci satırında «ıbozulma-
dan» kelimesinden sonra gelen «ve aşırılığa ka
çılmadan» kelimelerinin tasarıdan çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde mi efen
dim? 

HÜSNÜ DtKEÇLJjGİL (Kayseri) — İkisi 
de okunsur da ondan sonra. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu önergeyi iş
leme koyduk. Bu önerge üzerinde söz istiyor 
musunuz ? 

HÜSNÜ DİKEiODJaiL (Kayseri) — İki 
önergede de konuşacağım. Zorluk olmasın diye 
o da okunsun. 

BAŞKAN — Önergeler ayrı ayrı mahiyette
dir, aynı mahiyette değil efendim. 

Buyurun önergenin aleyhinde. 

HÜSNÜ DİKEıÇLâGİL (Kayseri) — Efen
dim ; 

Maalesef, eğer arkadaşlarımızın böyle tek
liflerle gelmiş olduklarını bilse idik, daha esba
bı muciıbeli vesikaları da getirebilirdik. 

Şimdi arkadaşlar, kelimelerin bir ağırlığı 
vardır ve onl'ar yerlerine göre kullanılır; yani 
ağır taş kiloda nasıl ağırsa, o kelime de orada 
o kadar ağırlık taşır. Meselâ, arkadaşlarımız 
diyor ki «İnkılâp» çıksın, «devrim» girsin. Tah
min ederim ki, bunun Atatürk ilkeleri ile ilgisi 



0. Senatosu B : 73 

yoktur. Bdgiler olsun olmasın, eğer Ziya Gö- ; 
kalp ve benzerlerini tetkik ettiğimiz zaman gö- '[ 
rürüz ki, bir milletin bünyesine girmiş, o mille- i 
tin ruhuna işlemiş, o milletin edebiyatına gir- j 
mis kelimeler çoktur. Zaten Türkçe kendiliğin- ı 
den alışılıp gidiyor. Bizim uydurmacı]ardan, j 
halk çok daha güzel kelimeler buluyor. Misal; i 
halk, troleybüs «telli otobüs» diyor. İran Azer- j 
baycan'm da benim kardeşim vantilatöre «yel- s 
estiren» diyor. Bakınız halik ne güzel buluyor. ! 
Türk ahenk ve kaidelerine göre. Sel, sal eki j 
yok. Bizim uydurmacılar da sel, sal, sen, sin di
ye Türk dilini aksine çevirip canına okuyor. 

İkineis-, buldozere «Yoldüzer» diyco\ Hay
di bakalım Dil Kurumu böyle kelimeleri bulsun. 
Çünkü, bulamaz, Türk çıkar karşısına. Türk'ün 
kökten kaimelerine Türk sentaksına bağlı de
ğildir, ondan kopmuştur. Atatürk dil inkılâbını 
yaparken halk içerisinde yaşayan kelimeleri 
toplattı, biz iyi biliriz bunu; ama bundan son
ra uydurmacılar Türk diline kastetmek için, 
maksatlı gayelerle maalesef Türk Dilini berbat 
ettiler ve onu anlaşılmaz hale getirdiler. Tıpkı 
Kari Mars'ın dil meselesine ait kitabını okuya
cak olursanız, bir milletin dilinin ne hale geti
rilmesini, kopukluk meselesini, ne yapılmak lâ-
zımgeldiğini pekâlâ söyler. Geçen sene... 

HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Atatürk, 
dil devrimini bunun için mi yaptı ? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bırak 
Atatürk ilkelerini falan, onu pekâlâ senden iyi 
bilirim 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
dahale buyurmayın lütfen. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu Ata
türkçülüğe dil uzatmaktır. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) — Sen
den çok iyi bilirim. Atatürk'ün dilciliğini... 

BAŞKAN — Siz de Genel Kurula hitabedi-
niz lütfen. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) — Ve sa
na tavsiye ederim, Atatürk devriminde Dil Ku
rumundaki alman kararları birer birer okuma
nızı. Dil Kurumundaki alman kararları birer 
birer okumanızı, neler tavsiye ettiğini, nelerin 
yerine getirildiğini, nelerin getirilmediğini, Tür
kiye'nin dilinin ne hale getirildiğini öğrenmeni
zi rica ederim. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biz de 
Atatürk'ün tavsiyelerine uyalım dedik. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
tavsiyelerini söyledim, onu oku ondan sonra 
konuşursun. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Atmaca oturdu
ğunuz yerden konuşma usulümüz yoktur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlar, böyle serbest bıraka
lım, halkla okumalar arasında bir kopukluk 
olsun. 

Dünyadaki her dilin konuşulurken bile şek
li vardır. Fransız konuşurken mimik başkadır, 
ağzından çıkan kelimeler başkadır, İngiliz ko
nuşurken mimiği başkadır, yüz hatları başka
dır. kelimenin genizden gelişi başkadır; fakat 
Türk Dili o kadar güzel bir dil ki; İngiliz âlimi 
Müller diyor ki, «Türk Dili, akan suyun çığıl
tısına beır-eî>:• diyor. Ben bunu 1963 senesinde 
Sayın Meclis Başkanı ile Almanya'ya gittik, 
«Müzik müzik sizin diliniz.» diyor Alman. Ha
kikaten öyle, yabancılar da diyor. Bu müzikal 
dili maalesef ne maksatla, ne anlayışla olduğu
nu bilmiyorum öyle... 

Arkadaşlar, komünist Rusya'da ayrı ayrı al
fabe yapılmıştır. Birbirine dili yakın olan Türk 
boylarının dili bu alfabelerle birbirinden ayrıl
mıştır, birbirini anlamaz hale sokulmuştur. 

Abdi İpekçimin yazdığı bir yazıda, Ziraat 
Bakanı ile münakaşa ediyor, «Biz sizin dilinizi 
anlamirek.» diyor, anlamıyor, bu bozuk dille. 
O da onu öyle söylüyor. Şu halde çok yerinde
dir. Gelişigüzel, uydurma kelimelerle Türk Di
lini. ondan devrik cümlelerle hiçbir dilde olma
yan şekilde ahenk kaidesini bozmaya kimsenin 
hakkı yoktur. Yerindedir. 

Saygılarımla. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önergemi 

izah edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN •— Buyurun S ay m Atmaca önerge

nizi açıklamak için. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Say m 
Başkan, dcğ-erli arkadaşlarım; 

Zamanınızı fazla almayacağım. 
Sayın Dikeçligil eğer bu şekilde konuşmasa 

idi, söz almayacaktım. 
Ben ne şahsen, ne partimiz olarak dilin bo

zulmasına dilin uydurulmasına taraftar değiliz; 
ama dilin geriye götürülmesine de çeşitli baha-
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nelerle, uydurmalarla, gerekçelerle dilin içinden 
çıkılmaz hale getirilmesine de taraftar değiliz. 
Dilde yöntemi Atatürk çizmiştir. Biz, Atatürk' 
ün dilde çizdiği yöntemden geriye değil, ileri
ye gidilmesini istiyoruz. Türk Dilinin korunma
sını istiyoruz. Konuşmamda da bahsettim, dil 
konusunda getirilen 11 nei maddenin, bu keli
menin çeşitli yorumlara ve dil düşmanlarına, 
Atatürk düşmanlarına fırsat vermesini önlemek 
için çıkarılmasını istedim. Başka bir maksadı
mız yoktur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN" — Önergeye Hükümet katılıyor 

mu efendim1? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DEN 

GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BASK 3.N — Komisyon katılıyor mu efen

dim ? 

GEÇİT i KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER O E \ A P EGE (Aydın) — Efendim, biz 
burada büvle Atatürk düşmanlığı filân hiçbir 
şey hissetmediğimiz için katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz efendim. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
"mergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler işaret buyursunlar efendim... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının İC 
ncu maddesinin, Hükümet teklifinde olduğu 
gibi aşağıda yazılı şekilde kabulünü saygılarım
la öneririm: 

Madde 10. — Eğitim sistemimizin her dere
ce ve türü ile ilgili ders programlarının hazır
lanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faa
liyetlerinde Atatürk ilkeleri ve Anayasanın 
başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk mil
liyetçiliği temel olarak alınır; Millî ahlâk ve 
millî kültürün bozulup yozlaşmadan, kendimi
ze has şekli ile, evrensel kültür içinde korunup 
gelişmesine önem verilir. 

Türk Dilinin çağdaş eğitim, bilim ve sanat 
dili halinde gelişip zenginleştirilmesine çalışı
lır. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hayri Dener 

BASKIN — Önerge üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim? Olmadığına 
göre Hükümet katılıyor mu efendim1? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Efendim, yapılan 
cleğişiklikVr açıklık getirmiş olduğu için ona 
iştirak ediyoruz önergeyi kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
278 sıra sayılı Millî Eğitim Kanunu tasarı

sının 10 ıcu maddesindeki «Atatürk inkılâpla
rı» kelimelerinin «Atatürk ilkeleri» olarak de
ğiştirilmesini öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Gerekçe : Bugün uygulanmakta olan tüm 
yasa, program ve yönetmeliklerde «"Atatürk il
keleri» olarak yer almıştır. 

2. — Eğitim, öğretimde amaçlanan ve işle
nen ilkeledir. 

3. — «İnkılâp» kelimesinin karşıtı «devrim» 
kelimesidir. 

1. —• İnkılâp kelimesinin söyleniş' zordur 
ve «inkılâp» olarak söylenirse apayrı ve kötü 
bir :;iılam taşır. Öğrenciler bu kelimeyi çoğun
lukla yan1 ıs söyler. 

BAŞK\X — Önerge üzerinde söz a im ak is
teye a sayın üye var mı efendim? Yok. 

Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 
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: BASK AN — Katılmıyor. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Bir önerge var okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
278 sıra sayılı Millî Eğitim Kanunu tasarısı

nın 10 nen maddesinde yer alan «özellikleri bo
zulmadan ve aşırılığa kaçılmadan» kelimeleri
nin kaldırılarak, yerine, «kademesinde» keli
mesinden sonra «'özelliklerine ve kurallarına 
•tam olarak uyulması» kelimesinin konulmasını 
öneririm. 

;Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Önerge üzerimde söz almak iste
yen sayın üye var mı efendim ? Yok. 

Olmadığına göre Hükümet katılıyor mu 
efendim ?' 

'MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI • İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Öttierge kabul edilmemiştir. 

10 neu .maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 10 neu madde kabul edilmiştir efendim. 

Devam buyurunuz, madde 11 efendim : 
VIII - Demokrasi eğitimi : 
Madde 11. — Güçlü ve istikrarlı, hür ve de

mokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi 
ve devamı için yurttaşların sahiboknaları gere
ken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait 
bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duy
gusunun ve manevî değerlere saygının, her 
türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazan
dırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim 
kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğine aykırı siyasî ve ideolojik tel
kinler yapılmasına ve bu nitelikleri günlük si
yasî olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir 
şe'kilde meydan verilmez. 
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BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı efendim? 

Sayın Öztürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (İSivas) — Sayın Baş
kan, değreli senatörler; 

Bu sekizinci bölümlün başında «demokrasi 
eğitimi» kelimelerini (koymuşuz. Hemen altın
da da bu paragraf biterken «Türk milliyetçili
ğine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler ya
pılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay 
ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şejkilde 
meydan verilmez» diye kesip atmışız. 

Şimdi, modern eğitim 'anlayışında, bizim 
bugüne kadar yürüttüğümüz, Türkiye'deki eği
tim sistemi içinde; yakın çevre, günlük olay
lar, somut ve gerçek olaylar, çocukların ve 
toplumun yaşantısı, derslerin objektif hale, 
yani somut, hale getirilip İşlenmesinde ön
cülük kazanmıştır. Biz saıbahleyin çocuk
lara «derse giriş» diye ifadelendiri
len ve deme girişi bir nevi günlük olayla 
çocuğu tabiata ve olaya, gerçeğe bağlayan 
bir yöntemle girmeyi yıllardır öğretmenlere 
telkin etmişiz ve şimdi burada da biz kalkıyo
ruz, gençlerin ülkenin sorunlarıyle, ülkenin 
geleceğindeki kendilerine düşen meseleleriyle 
ilgilenmemesi için siyasî olayların' tartışılması 
yasaktır diyoruz. Bizim zaten ya sal aramız var. 
Öğretmen, derslerinin dışına çıkıyorsa hem 
idarî yöndeki kanunlar var; disiplinle ilgili 
işlemler var, hem de Türk Ceza Kanunu var. 

Şimdi bu gerçekler ortada iken biz şimdiye 
kadar dünyanın kabul ettiği ve bugün de de
mokratik eğitimde esas olan «okul, cemiyetim 
bir köşesidir» sözünü almışız. John Davey öyle 
diyor. Okul cemiyetten bir parçadır. Şimdi; 
okul, cemiyetin bir köşesi, 'bir parçası ise 
okul ve bütün tabiat ve bütün öğretilecek şey
ler çocuğun etrafında dönen bir güneşse, her 
şey çocuk içinse bütün tabiî olaylar da, sos
yal olaylar da çocuk içindir. Yani bu, ar
tık öyle bir kural haline gelmiş k i ; öğretim
de bunu injkâr etmek ve bunu kaldırmak için 
de buraya illâ da siyasî olayları tartışamaz 
kaydını getirmek <?ok çok anlamsız olmuştur. 
Zaten yasalarımız onu yasak etmişltir. Yaaıi 
burada bunun gereği yolk. 
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Böylece biz dünyanın kabul ettiği modern 
eğitim sistemini, demokratik eğitim siste
minin ilkelerini bununla kaldırmış oluyoruz ve 
çocuk, sosyal olaylarla ilgİlememeyecciktir. 
Meselâ demokratik nizamın getirdiği bir se
çim konusunu öğretmen inceletecektir. Hatta, 
bir miting yerinde çocuklarını, ojkulunu alıp 
götürüp dinletecektir, gelip bunu tartışabile
cektir. O zaman gerçeklere inmek, o zaman 
gerçekleri öğrenmek: daha kolay olur; ama siz 
her şeyi yasaklarsanız, siz her şeyi ço
cuklara Öğretmeyi uygun bulmazsanız, ko-
münnistlik kötü şeydir; fakat komünist
liği bilmeyen komünistlikten korkar ve aynı 
zamanda komünistliği bilen insan da komü
nistlikten korkar. (Adalet Partisi sıralarından 
«Aaa» sesleri) Bilen insan 'korkar. Öyleyse 
şimdi komünistliği öğreteceğiz ki, korksun. 
(Adalet Partisi sıralarından «yok» sesleri.) 
Taibiî, efendim; onun tehlikelerini öğretelim 
ki, korksun. Yani. komünistliğin tehlikeleri
ni öğretirseniz, çocuk Jkorkar ve kabul et
mez. Ama, siz onu yasakladıkça, o, çekici 
hale gelir. Yani, bu insan, psikolojisinin, ta
biat yapısının bir neticesidir. 

Şimdi, buraya getirmiş koymuşuz. Diyoruz 
ki, Türk milliyetçiliğine aykırı siyasî ve ideolojik 
telkinler yapılması zaten yasak. Bu nitelik-
itejki siyasî olaylar ve çeşitli konular tartışı
lamaz. Hele 1)11 ikinci cümle; birincisi bir de
receye kadar. 

Siyasî konuları tartışmalıdır öğrencisiyle 
öğretmen, tartışmalıdır ve öğrenmelidir. Çün
kü, yarın hayata atılacaktır çocuk. Meselâ, 
seçim konusu. Biz öğretmenler nasıl yapıyo
ruz, biliyor musunuz, seçimi temsilî olarak ya
pıyoruz, sınıfta. İki taraf tam da seçmen vatan
daş oluyor, seçilecek milletvelkili, belediye reisi, 
muhtar oluyor, kalkıp konuşma da yapıyor. 
Siyasî mi oluyor bu?.. 

MİLLÎ E HTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Olur mu efendim?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şimdi, Sa
yın Bakanım, bu Türkiye'de uygulanan bir 
şey. Bu, temsilî usuldür. Sayın Bakanım; 
bu, programlara yönetmeliklere girmiştir. 

Efendim, şimdi, öğretimde çeşitli metotlar 
vardır; çocuğa yaşatarak, ona araştırtarak, bul
durarak, bulduğunu değerlendirerek öğretmek 

ve bunlar çocuğun şahsiyetini geliştiren şeyler
dir, eğitimde. Yani, önemli olan, eğitim, çocu
ğun kişiliğini kuracak. Çocuk kişiliğini kurar
ken de tabiatın ve toplumun içindeki yaşantıyı 
öğrenecek. Çünkü, büyük pedagoglar öyle demiş; 
okul, cemiyetin bir köşesidir demişler. Cemiye
tin bir köşesi olan okul, cemiyette olanı yaşar ve 
onu, temsilen de olsa temsil ederek öğrenir. 

Bu metotlar gelmiş ve yıllardır böyle uygu
lanmış ve bu şekilde uygulamayan öğretmene 
müfettiş iyi rapor vermiyor. Gerçeklerden bu 
kadar uzaklaşmaya gerek yok. 

Şimdi bu maddeyle biz, okulu bunlardan sı
yırırsak, bu şekildeki bir tartışmayı; bir muh
tar seçimini temsil etti diye, bir belediye seçimi
ni temsil etti diye rahatça bir jurnal yapıp siyasî 
olay haline getirir ve böylece sosyal bilgiler yö
nündeki, Yurttaşlık, Tarih, - Coğrafya, Felsefe 
ve saire derslerdeki işleniş tarzları ile öğretmen 
her zaman bir sıkıntının içinde olacaktır. 

Oysaki, bırakın üniversiteyi daha ilkokuldan 
itibaren eğitim ve öğretim, öğretmenin bir ra
hatlık içinde öğreteceği bir ortam içinde değil
se, yani; bilim, özgürlük içinde gelişir ve değer
lendirilir, eğer öğretmen, bu özgürlük 
haklarına sahip değilse dersini işlerken, 
Yurattaşlık Bilgisinde veya tarihî bir siyasî ola
yı işlerken illâ da bir kuşku ve bir jurnalin al
tında gibi kalıyorsa, o öğretmen, vazifesini yapa
maz, o öğretmen gerçek hayata yatkın öğrenciyi 
yetiştiremez, öğrenciye kişilik kazandıranı az. 

Bu, çok yanlış olarak getirilmiştir, bu son kıs
mın çıkarılması gerekir. Yoksa, bugüne kadar 
hâlâ, programlarında, yönetmeliklerinde hattâ 
mevcut kanunlarında olan bu yakın çevre, so
mutluk ve toplumun gerçek günlük olaylarını iş
lemeyi başa alan öğretim sistemi de ortadan kalk
mış olur. 

Bu bakımdan çok yanlış düzenlenerek geti
rilmiştir; bunun çıkarılması gerekir. Önergelere 
iltifat buyurulursa faydalı olur kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Dengiz, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Bu madde çok açık olmasına rağmen, Sayın 
öztiirk arkadaşımın başka şekilde izah etmesinin 
meydana getireceği tereddütler dolayısıyle açık
lamak için huzurunuza çıktım. 

Sayın Öztürk, bu çok yanlış olarak getiril
miştir, buyurdular; ben de buna cevap olarak 
bu madde çok doğru olarak getirilmiştir, diye 
mukabelede bulunup izah da edeceğim. 

Madde gayet açıktır; yalnız, Sayın öztürk, 
cümlenin yarısından okumaya başlıyor, mühim 
olan mesele odur. Ancak, eğitim kurumlarında 
Anayasada ifadesini bulan... «Sayın öztürk'ün 
konuşmasına dikkat ettim,bu kelimeyi kullanma
mıştır. Bu kelime maddenin ruhudur, esasıdır : 
Anayasada ifadesini bulan cümlesi önemlidir. 
Bunu söylemeliniz Savın Öztürk. Türk mrPJvct-
çiliğine avkırı. Anayasada ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğine avkırı. Siyasî ve ideolojik telkin
ler yapılmasına... Yapılsın mı istiyorsunuz?.. Ha
yır. İstemiyorsunuz. İstemediğinize göre mesele 
yoktur, bizimle hem fikirsiniz. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Belki isti
yor, mesele yoktur demeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Ve devam ediyorum, ve bu 
nitelikteki günlük, yani, siyasî ve ideolojik nite
likteki siyasî olay ve tartışmalara karışılmasına.. 
Karışılsın mı istiyorsunuz?.. İstemiyorsunuz. O 
takdirde aynı düşüncedeyiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O, muğlâk. 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız lütfen 

Sayın öztürk. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Yani, Sayın Öztürk, Anaya
sada, kelimesini kullanmış oysaldı veya onu oku
muş olsaydı, onunla beraber mütalâa etmiş ol
saydı, o zaman anlaşmamız kolay olacaktı ve be
nim buraya çıkmam ve Heyetinizi işgal etmem 
mümkün olmayacaktı. 

Şimdi, burada hiçbir şekilde meydan veril
mez... Muhterem arkadaşlarım, bu okullarımızın 
ilkokulun birinci sınıfından Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı yüksek okulların son sınıfına ka
dar, bugüne kadar çektiğimiz ıstırap işte bu 
cümlenin karşısında olunuşundan ötürüdür. Öğ
retmen, bu mânanın içinde hareket etmiş olsay
dı Türkiye'de bugün senelerden beri uğraşagel-
diğimiz bâzı hadiselerle uğraşmamamız veya 

hafif şekilde geçiştirmemiz icabederdi. Böyle ol
madığı için bu maddeyi buraya yazmak zarureti 
hâsıl olmuştur. Bu, kanunun temel maddesidir, 
ruhudur, öğretmenler bunun içerisinde mukay
yet çalışmaya mecburdurlar. 

Bu maddenin aynen geçmesini ve takririn 
reddedilmesini hasseten rica ediyorum. (Adalet 
Partisi ve C. G. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri.) 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının 11 nci 
maddesinin 4 ncü satırında «çalışılır» kelimesin
den sonra gelen kısmının tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Saym Dikeçliğil, önergenin 
aleyhinde, buyurun, efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Şimdi, 
arkadaşım darılmasın. Bir defa buraya gelen 
maddenin son bendiyle arkadaşımızın izahı ara
sında uygunluk yok. Neden yok?. 

Tatbikatçılar bilir. Meselâ, Yurt Bilgisi ko
nusunda belediyemiz, siyasî veçhesi var, öğret
men nereye kayıyor, nereye kaydırıldı, onu de
mek istiyorum. 

Öğrencilere vazife verilir, önvazife, belediye 
neclir, belediye reisi nasıl çalışır, şehrimizde be
lediye vazifelerini iyi görmüş müdür, filan. 
Hattâ, ortaokulda iken benim talebelerim öyle 
bir vazife hazırladılar ki, İskenderun Belediye
sinin gelişmesi için belediye reisine de güzel bir 
rapor verdiler. 

Şimdi, bu ünite işlenir. Belediye nasıl teşek
kül eder, söylenir. Sonra, farz edelim demokra
si konusundan bahsedilecek. Reisicumhur nasıl 
seçilir? Bu da var ünitelerde. Mükemmelen bun
lar söylenir. 

Ama, bunun dışında, efendim bizdeki Cum
huriyet rejimi uydurmadır; işte, hakikî demok
rasi Rusya'dadır, filân yerdedir, falan yerde
dir şeklinde olursa bu siyasî münakaşadır. Bu 
olmaz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gayet 
tabiî, siyaset değil suçtur. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kanunları
mız zaten buna mâni. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İşte 
bak, buna engel oluyor. Yoksa, ünitelerin işlen
mesine sayın arkadaşım, mâni olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen Genel Ku
rula hitap buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kati
yen mâni değildir. Ben ilkokul müfredat progra
mını uygulamış, hocalığını yapmış adamım; ben, 
ortaokul müdürlüğünü, hocalığını ve bu müfre
datı uygulamış, emeği geçmiş bir adamım; köy 
enstitüsü, öğretmen okulları müfredat progra
mını hazırlamış ve uygulamış bir insanım. Bu 
ünitlerin nasıl işleneceğini, nasıl olduğunu pe
kâlâ, fevkalâde bilirim. 

Sonradan, maalesef öğretmen arkadaşlarımız 
- siyasî dedikodu güzel - siyasî dedikodulara 
kaydırıldı ve siyasî dedikodular da cazip geldiği 
için, Türk çocuklarına hakikî bilgilerin verilece
ği yerde Türk çocukları maalesef ve maalesef 
okulların içinde zehirlendi. Meslek disiplini diye 
hiçbir şey kalmadı; meslek disiplini diye, emin 
olun bir şey kalmadı. Haddizatında yapılacak 
şey meslek disiplinidir. Meslek disiplini buraya 
girer; müfettiş, buna bir şey de söylemez. Efen
dim, siyasî münakaşalar yapmıyormuş. Yapa
maz. Gündelik realiteleri inceler. Fakat, onun 
hakkında, şöyle olacaksın, böyle olacaksın diye 
ters fikir de veremez; vermeye de hakkı yoktur. 
Farzedelim, meselâ Rusya savaşlarını ele aldık, 
Deli Petro'nun vasiyetnamesi konusunu işler
ken, eğer adam siyasî yöne çekerse, Deli Petro' 
nun vasiyetnamesini Türkiye'nin aleyhine pekâ
lâ işler. 

İşte bu madde onu oraya koyuyor. Sen, üni
telerini, tarihi doğru işle, öğret. Siyasî münaka
şalardan, siyasî doktrinden uzak dur diyor. 

Ayrıca, hakikaten gençlerde disiplin kalma
mıştır. 

İkinci bir husus; arkadaşlar, Türkiye eğiti
mini iyi bilmek lâzımdır. Maalesef, Amerika eği
timi Türkiye'ye girdikten sonra - ben, onlara kı
zarım - berbat olmuştur. Demokrasi demek, de
mokratik eğitim demek, başıboşluk demek değil
dir. Fikrî disiplin, ruhî disiplin vardır, konuş
ma, araştırma vardır. Ama, katiyen ve katiyen 
bu bir başıboşluk değildir. Amerika'da böyledir. 
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I Araştıcıdır, tetkik edicidir, bulucudur; ama 
anarşist değildir. Esası buna dayanır zaten ve 
bunun dışında bir eğitim sistemi düşünülemez. 
Ama, cazip olan şeylere gittiğim vakit şimdi so
rarım arkadaşa, ben soruyorum, Türkiye'de mil
liyetçi çıkmış, bizim bir Oğuz efsanemiz vardır, 
millî duygularımızı yansıtan, Türkiye'de ni
çin bir milliyetçi çocuk göğsüne bozkurt rozeti
ni takmasın? Suç olabilir mi? Oğuz efsanesini 
okutuyorsun, senin en büyük efsanedir, Alman' 
m Nibelungen efsanesi gibi, diğer milletlerin 
efsaneleri gibi, Ramayana'nm efsanesi gibi, bu 
da senin bir efsanendir. Ecdadına sadık kalmış 
bir milliyetçi takıyor, sen bunun karşısında ola
biliyorsun, bir öğretmen okulunda kargaşalık çı-

I karabiliyorsun. 

Sonra, şimdi öğretmenler sen susun, sen su
sun, sen filânsın, sen filânsın diye kamplara ay
rılmıştır. Neden kamplara ayrılmıştır? Esas 

I fikrî olgunluğun, fikrî gelişmenin içimde değil 
I de ondan. Siyasî meseleleri mücadele ederken 

meslekî formasyonunu da kaybetmiştir ve onun 
I için böyle kamplaşmalar olmuştur. 
I Rica ederim, şimdi yeri geldi de söylüyo

rum, sonra aleyhinde bulunacağım nokta olacak, 
I söyleyeceğim. Ama, memleketimizin, Türk Maa

rifinin hususiyetleri vardır, disiplini vardır. Es-
I kiden öğretmen öğrenciden önce derse girerdi, 

sonra çıkardı; öğretmen, öğrencinin huzurunda 
s'gara içemezdi. Giyim talimatı, filân, filân.. 
öğretmen de öğrenci yetiştirirdi. Bunlar yok, 

İşte siyasî çekişmeler ve başıboşluk memleke
ti bu hale getirmiştir. Öğretmen, her şeyden ön-

I ce öğreticidir; sonra terbiyecidir. 
Salgılarımı sunarım ve bu önergenin aley-

I handeyim. (Alkışlar). 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önergemi 
I açıklayacağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
I Önerge basta açıklanır efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Anlaşıl
mamış. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Anla-
I şılmamış ise münakaşasını yapalım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçliğil, 
oturunuz efendim. 

I Buyurunuz Sayın Atmaca, önergenizi açıkla-
I yacaksınız. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Sayın Balkanı ve Sayın Dikeçligilu dinledik
ten sonra söylemek isterim ki, aslında temelde bir 
ayrılığımız yok. Aynı konuları savunuyoruz. Kor
kumuz, kuşkumuz şu; bunun geçmişte acı tec
rübelerini gördük. İyi niyetli insanlar elinde bu 
[hüküm verilidedir re mutlak surette uygulanma
lıdır. Bunda beralberiz. Temelde hiçbir ayrılığı
mız yok. Türk Millî Eğitiminin disiplinli, ahlâk
lı, faziletli, mlilletme, vatanına, ailesine bağlı Türk 
çocuğu yetiştirmesinin münakaşasını dahi yap
mayı lüzumsuz bulurum. Bu konuda en küçük 
•bir tereddüdümüz yok. 

Ama, bu mesleğin içinden gelen bir arkadaşı
nız olarak nelerini görmüşüzdür. Köy kaihvesin-
de otururken bir öğretmen, ders zamanı dışında, 
gelen bir muhalefet parlamenterine hoş geldin de
diği için, siyasete karışıyor diye şikâyet edilmiş
tir, bu memlekette. Bunun örneğini görmüş, acı
sını çekmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. 
Ydksa, maddeye itirazım yok. Kötü ellerde kötü 
yorumlanır ve mesleğe zarar verir diyedir, endi
şem. Bir endişenin neticesi olarak söylüyorum. 
Nitekim, daha bir saat evvel sayın bir arkadaşı
mız burada konuşurken bu müeyyidelerin az ol
duğunu, fermuardan ve kilitten bahsetti. Demek 
ki, bu Parlâmentoda bundan bahsedebilen arka
daş olduğuna ögre, yarın lıer idarecinin aynı şe
kilde olmayacağını kim iddia edebilir? Fermuar 
ve kilit, sesleri kesme, ancak, komünist ve faşist 
idarelerde mümkündür. Demokratik idarelerde 
özgür İnsanların vatanında bunun 'lâfının dahi 
edilmesi bizim kuşkumuza hak verir kanatinde-
yim. 

Bu bakımdan, temelde beraberiz; ama ileride, 
uygulamada birtakım aksaklıkların olmaması için 
hassas davranıyorum. Bu, bugün 280 bin, yarın 
500 bin meslektaşın, Türk öğretmeninin kaderi 
ile ilgili bir maddedir. Bu sosyal ve siyasî konu
lar o kadar elâstikîdir ki, iki kere iki dört eder 
gibi herkes aynı kanaate, aynı hükme varamaz; 
bunu bilmemiz lâzım. Değildir, bir matematik, 
bir fizik konusu değildir, bu. 

Şurada ben ekseriyet yoktur dersem, ne yapa
cağız? Bir yoklama yapacağız, ekseriyetin olup, 
olmadığını tespit edeceğiz. Ama, bu adanı siyase
te karışmıştır, falan kahvede veya falan yerde mil
letvekili ile bir muhalefet milletvekili ile oturmuş, 
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yemek yemiştir diye şikâyet edildiği zaman bu
nun mağdur olma ihtimali vardır, iyi niyetli ol
mayan idarecilerin elinde. Benim kuşkum bu. 
Ydksa, bu Türk vatanının bölünmezliği için, Türk 
çocuğunun ahlâkı, fazileti için feda etmeyeceğimiz 
şey yoktur. Bu bakımdan arkadaşlarım söz al-
masalardı ve bir nevi iihamkâr konuşmasalardı 
tekrar konuşmayacaktım. Ama Sayın Bakan ve 
Sayın Dikeçligil meslektaşlarını iyi bilsinler ki, 
temelde değil ayrılığımız, geçmiş uygulamalar
dan edindiğimiz tecrübelerden aldığımız iııtüba-
lara göre, ileride birtakım yanlış uygulamalar ol
maması için bunu söylüyorum. Sayın Bakan kal
karlar burada derler ki, teminat verirler olma
yacaktır diye, ama siyaset koltuğunun ömrü ne 
kadardır? O bakımdan, bu kişilerin teminatından 
ziyade, Türk öğretmeninin yasaların teminatına 
ihtiyacı vardır. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —• Komisyon adına Sayın Ege, bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çok mühim bir madde üzerinde müzakere ya
pılmaktadır, her iki tarafı dinlediğimizde bâzı 
gerçeklerin ortaya çıktığını görüyoruz ve haklı 
olan tarafları açıkça müşahede ediyoruz. Şimdi, 
burada Sayın Bakan gayet veciz olarak meseleyi 
şöyle va'zettiler dediler ki; «Eğitim kurumların
da Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçili
ğine aykırı siyasî ve ideolojik.» Tüık milliyetçili
ğine aykırı, buraya dikkat, buyurulmasını istir
ham edeceğim. Bu şunun, bunun anladığı mânada 
milliyetçilik değil, Anayasada tescil edilmiş, Ana
yasaca kabul edilmiş bir milliyetçilik. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Onda ih
tilâfımız yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir 
dakika. Bu milliyetçiliğin içinde hürriyetçilik 
var, bu milliyetçiliğin içinde münakaşa var, bu 
milliyetçiliğin içinde istediğiniz gibi konuşmak 
ve istediğiniz gibi Anayasa kayıkları içerisinde çe
şitli hürriyetlere sahipsiniz ve bu milliyetçilik 
içerisinde sizin derste, bu milliyetçiliğin çizgile
ri içerisinde, Anayasa çizgileri içerisinde yapaca
ğınız derse hiç kimse mâni ciamaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, trafik kazaları 
oluyor diye biz artık, trafiği yasak edip otomobil 
kul lanmaya cak mıyız, otomobil kulla ndırmayacalk 
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mıyız? Elbette binlerce, 200 bine yaklaşan öğret
men ordusu içerisinde haksız, günahsız bâzı is
nat ve iftiralara uğrayanlar olmuştur, Sayın At
maca da şahit olmuştur, ben de şahit olmuşum
dur, ama bunu bütün vatan saltlıına teşmil etmek, 
hele hele buradan çıkıp da şöyle bakan isteriz, 
(böyle bakan bunu yapar şeklinde mevcut,' daha 
bu meselelerde her hangi bir şekilde icraate gir
memiş insanlara dah'i ithamkâr sözlerle burada 
konuşan arkadaşları hatırlarlarsa, - talbiî ben bu 
önerge sahibi arkadaşlardan bahsetmiyorum, da
ha önceki konuşmaları arz etmeye çalışıyorum, - o 
elaman yani, tümüyle âdeta buraya bir kaide ge
tirirken, - hoş 'bunu biz getirtmedik, bizden önceki 
komisyonlar-tarafından getirilmiş, - Hükümetin ge
tirdiği daha takviye edilmiş ve 'biz de komisyonu-
muzida ibunu uygun 'bulduk. Bunu bu tarzda bir 
maksada mefbrii kaibul etmek, çok yanlış olur, çok 
haksız olur. 

HiçJbir şekilde öğretmen için şu veya bu şekil
de bir halskı unsuru kullanılsın diye değil, ancak 
'bir gerçeğin vuzuha 'kavuşması için yani, Türki
ye tâe bâzı terimler, ıbâzı kelimeler çok elâstikî hir 
hâl almıştır, ne tarafa çekseniz oraya gidiyor, o 
şekilde değil, bunu 'bir kayıt ieeri'süride, muhkem 
bir hale getirmek için bu konmuştur, Sayın Ba
kanın ifade ettikleri gibi ve bunu temin etmek 
için buraya 'getirilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bizim de 
korkumuz o. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi, sınıf
ta Seçim yapmak, mümessil seçmek, sınıfta çocuk
lara öğretmek için oyun şeklinde belediye reisi 
seçmek, hattâ sınıfta reisicumhur seçmek, bun
lar derslerde yapılabilir. Bu seçim müesesesi de
mokratik sistem içerisiıideki Türk milliyetçiliğin
de vardır arkadaşlar, bu aykırı bir şey değildir. 
Aykırı olan, Anayasanın tadat ettiği milliyetçili
ğin dışında bir ideolojiyi - Sayın Dikeçliıgil'in bu
rada 'gayet 'güzel izah ettiği gibi - işlediği takdir
de. Şimdi bu böyle olduğuna göre, efendim si
yasî parti mensuplarından falan gelmiş, hoşgel-
din demiş. Hattâ tesadüf, kalhvede bulunmuş bir 
konuşmayı dinlemiş, bu hemen öğretmen siyase
te karıştı şekline girmeyecektir. 

İşte muhterem arkadaşlar, bu temel kanuna 
o kadar ihtiyaç vartmı'ş ki, bugüne kadaılki birçok 
ıstırapları ben sanıyorum ki bu kanun çıkmasıy-

le ve bu kanunun müstakim , ellerde tatbikatıyle, 
bugün haksızlığa uğradığını iddia ettiğimiz ve 
yersiz ıbâzı davranışları götüren müfeittişlere, tah
kikat memurlarına karşı da güzel, berrak, açık 
'bir kanun maddesi ellerine verilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmene şu gazeteyi 
okuyacaksın diye tavsiyede bulunan müfettişler 
de olmuştur. Şu falan dergiye aîbon'e olacaksın, 
'bunlar olmayacak, bunların olmaması lâzım ve 
vicdanı hür, fikri hür ve düşündüğünü rahat 
düşünen, bu memleketin yarınlarını yetiştirecek 
'insanlara hiç birimizin dil uzatamayacağı hale 
gelmelidir Türk maarifi. O zaman hakikaten ge
lecek nesiller 'bizleri aşacaktır ve Komisyonda bir 
arkadaşımızın dediği gibi, ben 10 - 15 sene ön
ceki Konya Lis'eLsini arıyorum, bugün o Konya 
Dişeti yok. Evet Konya'da lise adedi çoğaldı, 
ama, 10 sene önceki Konya Lisesi yok diye yana 
yakıla konuşan Millî Birlik Üyesi bir arkadaşımı
zın konuşma'sın'da haklı olan taraf vardır. Öyle 
Üsfc... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Kısa kes 
Aydın havası olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Köselim canım 
keselim, müsaade ederseniz keserim. 

BAŞKAN — Devam 'buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Öyle bir mev
zu içindeyiz ki, müsaade edin de biraz bu me
seleler aydınlığa kavuşsun ve bugün Türk demok
rasisinin çıkmazda oluşunun başlıca sebeplerin
den birisi, bu millî eğitim mevzuunun halledilme
sidir. Bunu halle kavuşturmadığımız anda ne 
tarım reformunun, ne 'bilmem toprak reformu
nun hu memlekete 'bir şey getireceğine inanmıyo
rum. İlk önce köye kadar giden, gecesini, gün
düzünü köyde geçiren öğretmene, hu memleketin 
hakikaten milliyetçi inancı içerisinde ve Anaya
sa çizgisi içerisinde davranır, ona inanır, ona 
hürmetkar olursa ve bizimi de onun çalışmalarına 
karşı saygılı ve sevgi besleyen insanlar haline 
gelmemiz şart, onun için izah etmeye çalışıyorum. 
Kısa keselim Aydın havası olsun, teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca tara
fından verilmiş olan takriri, Sayın Hüseyin 
Öztıürk'ün takriri ile birleştirerek oylarınıza 
arz edeceğim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben takri
rimi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade 

ederseniz ben önergemi izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, tak

ririniz Sayın Atmaca'nin takriri ile kelimesi 
kelimesine aynı mahiyettedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade 
ederseniz ben izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, farklılığı 
sizi üzmemek için arz etmiyorum. İsterseniz tak
ririnizi okuyayım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben açıkla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arz edeyim 
efendim. Sayın Atmaca'nin takriri, lütfen metin
den takibederseniz şöyle; cümle bitiyor, «on
dan sonra gelen cümleyi», «ancak»'la başlayan 
cümleyi maddeden çıkarma önerisini yapıyor. 
Sayın Öztürk, «ancak, eğitim kurumlarında 
Anayasada ifadesini bulan» kelimeleri kalıyor 
ve orada bitiyor. «Türk milliyetçiliğine aykırı 
siyasî» diye başlayan cümlenin diğer yarım kıs
mı çıkarılsın diyor. 

Şimdi. Sayın Atmaca'nin takriri kabul edi
lirse, bu da ihtiva ediliyor. Sayın Öztürk'ün tak
ririnin kabul edilmesine zaten cümle yapısı iti
bariyle imkân yok, çünkü cümle yarım kalıyor. 
Bakınız şöyle oluyor; «ancak eğitim kurumla
rında Anayasada ifadesini bulan.» O bakımdan, 
Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı bu öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

11 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

IX - Lâiklik : 
Madde 12. — Türk eğitiminde lâiklik esas

tır. 
Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin ken

di isteği ve küçüklerin de kanunî temsilcileri
nin isteğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt 

esnasında veliler tarafından okul idaresine ya
zılı olarak bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ekrem 
Özden, buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli sentör arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının tümü 
üzerinde görüşmeler sırasında bir kıymetli ar
kadaşımızın bu lâiklik meselesi ve bunun üze
rinde eğitim yapılması hakkındaki düşünceleri 
ifade edilmemiş olsaydı, Anayasaya tam muta
bık olan bu 12 nci madde üzerinde yüksek hu
zurunuzu işgal etmeyecektim ve belki de bu 
madde Anayasaya tam mânasiyle tevafuk ettiği 
için görüşmesiz geçecekti. Fakat, bu konuda, 
yani din dersleri meselesinde muhterem bir ar
kadaşın, anladığım kadarıyle, din derslerinin 
mecburî addedilmesi hakkındaki mütalâaları 
karşısında yüksek huzurunuzda Türkiye Cum
huriyetinin banisi olan Atatürk ilkelerine bağlı 
ve onu bütün mevcudiyetiyle savunmuş olan 
nâçiz bir insan olarak fikirlerimi arz etmeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu 12 nci madde Ana-
| yasamızın 19 ncu maddesine elifi elifine mutabık 

olarak kaleme alınmıştır. Çünkü, Anayasamızın 
19 ncu maddesini yüksek huzurunuzda bir kere 
daha okumak mecburiyetindeyim. Ancak, o su
retle maddenin esasına nüfuz etmek imkânı hâ
sıl olacaktır. 

Anayasamızın 19 ncu maddesi diyor ki : 
«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürri
yetine sahiptir. Kamu düzenine veya genel ah
lâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara ay
kırı olmayan ibadetler, dinî ayin ve törenler 
serbesttir. Kimse, ibadete, dinî ayin ve tören
lere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlarını açık
lamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve ka
naatlerinden dolayı kınanamaz.» 

I 
I Buraya kadar esaslı hükümler getiriyor, kaide-
j yi vaz'ediyor. Bundan sonra, madde, eğitim me-
I selesine geçiyor. 
| «Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin 
! kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî temsil-
I çilerinin isteğine bağlıdır..» 
I Burada bitmiyor, daha aşağıda fıkralar var, 
i onları okumaya lüzum görmüyorum. 
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Şimdi, asıl son okuduğum fıkra önemli. 
«Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi 
isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin 
isteğine bağlıdır.» diyor; yani 18 yaşma kadar 
olan kimseler kanunî mümessillerinin isteğiyle 
din eğitim ve öğrenimi görürler. 

Şimdi, tasarının 12 nci maddesi ne diyor: 
«Türk eğitiminde lâiklik esastır.» 

'Muhterem arkadaşlarım, lâiklik nedir? Bunu 
şimdi iyi anlamak lâzımdır. Lâiklik, dinsizlik de
ğildir ve maalesef bâzı yerlerde ve bâzı çevre
lerde siyasî istismar esası olarak ele alınmakta 
ve lâikliğin dinsizlik olarak telâkki edildiği ileri 
sürülmektedir. 

Bütün Garp memleketlerinde olsun, Şark 
memleketlerinde olsun, lâiklik esasının dinsiz
lik almadığı ansiklopedilerde ve' ilim kitapla
rında açık açık izah edilmiştir. Lâiklik; herke
sin, mensubolduğu dininde serbest olmasıdır. 
Lâikliğin esası budur. Bu esası iyice anlamak 
lâzım ve kafalara iyice sokmak lâzım. Uzun 
asırlar süresince her ülkede dini istismar eden, 
dini şahsî menfaatleri için kullanan kimselerle 
mücadele edilmiştir. Hattâ bu mücadeleler kanlı 
olmuştur. Dini istismar eden o kimseler elinde 
din esasını kaybetmiş, şahsî menfaat aracı ol
muştur. Bu husus, topluma zarar vermiştir ve 
herkesin, dininde serbest olması esası buradan 
doğmuştur. 
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'ahvali ruhiye hiç şüphesiz değişik durum alır 
ve bunu bugün kabul etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, işte Anayasamızın 19 
maddesi, bu tarihî esaslardan ve Türkiye'nin. 
mâruz kaldığı dini istismar felâketlerinden kur
tarılması için Atatürk ilkelerine uygun olarak 
tedvin edilmiştir ve bu kanun tasarısındaki 12 
nci maddede bu esaslara uygun olarak tanzim 
edilmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu itibarla 19 ncıı 
madde üzerinde görüşlerimiz bu olduğuna göre 
ve bu da Anayasa hükmü bulunduğuna göre, 
tasarının 12 nci maddesinin esasının değiştiril
mesinde hiç bir isabet mevzubahsolamaz. 

Kıymetli arkadaşlarımızın buna uygun olma
yan mütalâalarının Anayasaya muhalif düşün
celer olduğunda şüphe yoktur. Anayasamız, tek
rar ediyorum, (tekrarında fayda vardır, iyice 
zihinlerde ve efkârı umumiyede bilhassa yer bul
ması için ifade ediyorum, kusura bakmayınız.) 
«Din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi 
isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin 
isteğine bağlıdır» tâbiri değişmez. Bu tâbiri de
ğiştirirseniz, bu esasa muhalif bir harekette 
bulunursanız Anayasayı kabul etmemiş olur
sunuz. O Anayasa ki sizin oylarınızla vücut 
bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben söz almayacak
tım, sözün başında da arz ettim bu bakımdan 
söz aldım fakat, din derslerinin mecburî ders
ler meyanmda olmasını teklif eden ve bu müta
lâada bulunan arkadaşlarıma hukukî bakımdan, 
sosyal bakımdan düşüncelerimi arz ettim. Beni 
dinlediğiniz için hürmet ve saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım. 

Ben bir meseleye ışık tutmak için takrir ver
dim. Arkadaşım da, sağ olsun, lâiklik meselesini 
izah etti. 

Burada sık sık ilkelerden, ahlâktan bahsedi-
lliyor. Dünya tarihi boyunca ahlâkî temel ilke
lerini, prensiplerini din teşkil etmiştir. Eğer 
bir gence dinini lâiki veçhile öğretemiyorsanız 
ondan ahlâklılık bekleyemezsiniz, beklemeye de 
imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, din ruhîdir, kalbidir. 
Hele İslâm dini daha da çok şahsîdir. Bizim 
dinimizde, mensubolduğu dinden dolayı tahkiye 
edilme esası yoktur; herkes, dininde serbesttir 
ve İslâm dini bu esasin üzerine müesses bıir din 
olarak ortadadır ve en büyük din olarak kabul 
edilmiştir. Hattâ, bizim dinimize mensubolma-
yan bir insana gâvur demenin katiyen yeri ol
madığı ve bunun bir tekfir mahiyetinde telâk
ki edildiği de İslâm dininde tespit edilmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye^de lâiklik, 
her vatandaşın kendi vicdan ve dinî inanç ve 
kanaatlerinde serbest olması, mensubolduğu di
nini serbestçe icra etmesi ve buna bilhassa ida
renin müçlahale etmemesi esası Atatürk'ün koy
duğu prensiplerin ta kendisidir. İdare şu veya 
bu dini istismar ederek, şu veya bu dine men-
subolanları himaye ederek, şu veya bu dinin 
esaslarını kabul etmeye icbar ederek bir hare
kette bulunursa ö takdirde memleket içindeki 
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Hz. Ömer Kudüs'ü aldığı vakit, kölesi deve
nin üzerinde gidiyor, o zamanın papazı, Kostan-
tiniye kilisesinde namaz kılmasını istiyor. Hz. 
Ömer Kostantiniye kilisesinde namaz kiilmıyor. 
ı«Niçin kılmıyorsunuz» diyor. Verdiği cevap şu; 
«Eğer ben burada namaz kılacak olursam ben
den sonra burasını, sizin kilisenizi camiye çe
virirler» Biz zaten diğer kitaplara, dinlere hür
met ederiz. 

İkinci bir misal; II. Murat 'devrinde Sırbis
tan sıkışıyor. O zaman Macaristan'a müracaat 
ederek «Biz sizin himayenize girersek bizi mez
hebimizde serbest bırakırmısınız?» diyorlar. 
Onlar Ortodoks, diğerleri Katolik. «Haşa, hiç
birinizi bırakmanı, hepinizi Katolik yaparım.» 
diyorlar. Bizimkillere haber salıyorlar. «Ne de
mek, her caminin yanma bir kilise yapılmasına 
müsaade ederim» diyor. 

Maalesef, münevverlerimizin dinimizi bilme
si gerekirken, biz öğretmediğimiz için bilim e-
mişlerdir. Anayasanın 19 ncu maddesine iade 
edilebilir fakat, şu noktada düşünmek lâzım: 
'Türkiye'de anasırlar var, belli, acaba Rum ekal
liyetler ilkokullarda, üniversitelerde dahi Hris-
tiyan dinine ait dersler vermiyorlar mı, öğret
miyorlar mı? Öğretiyorlar. Ben şahsen İskende
run İtalyan Ortaokulunda müdür muavinliği 
yapmış bir insanım. Kapatılmasına doğru git
miş, im d ir. Onlardan -büyük ibret dersi aldım. 
Manen, bizim çocuklarımızın boşluğunu, fecaa
tini gördüm, hissettim. Doğrusu büyük ders al
dım. 

İkinci bir misal; bizim Türkiye'mizde bulu
nan yalhudiler havralarında çocuklarına başın
dan sonuna kadar Tevratlarını okutup din dersi 
veriyorlar. Onlar da bu memleketin vatandaşı. 

19 ncu madde özbeöz memleketin evlâtları
na tatbik edilmiyor, yani, onlara dinî hürriyet 
vermiyor lâiklik esası altında ama, •ekalliyetlere 
veriliyor. İşte işin garip tarafı bu. İlkokuldan 
itibaren Heybeliada'da Ruhban Okulunda yetiş
tiriliyor. Biz İmam - Hatip okullarının orta kıs
mının kalkması, kalkmaması hususunda müna
kaşa ediyoruz. Bunların nereden geldiğini tari
hî delilleriyle bilmekteyiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kur'an kurs
ları yok mu? 

HÜSNÜ DİKEÇLİOİL (Devamla) — Al
manya'da tetkik edilmiştir, üniversitelerinde. 
Alman gençlerine dinî terbiye verilir. İngiltere' 
de veriliyor. Mehmet Özgüneş arkadaşımız iyi 
bilir, orduda moral subaylarının paşalığa kadar 
yükselip de nasıl onları eğittiklerini, kiliseleri
ne gitmelerini izah edebilirdi. 

Bir Amerika Reisicumhurluğu vardır. Seçil
dikten sonra kiliseye gider duasını yapar. Onlar 
da lâiktirler. Parasında, «Tamrı bizi korusun» 
der. İngiltere Senatosunda her zaman için pa
paz sabahleyin gelir, İncil'den bir parça okur, 
duasını yapar, ondan sonra Senato açılır. On
lar da lâik devlettirler.; 

Bizim karıştırdığımız nokta şu; Atatürk il
kelerine göre lâiklik, din ile dünya işlerini bir
birinden ayırmaktır. Taraftarım. Din ile dünya 
işleri birbirinden ayrılmalıdır. Ayrılması şart
tır, gereklidir. Zaten arkadaşımın ifade ettiği 
gibi İslâm Dini hakikaten alhlâkî kaidelere mu
azzam riayet eder. «Suyu üfleyerek içmeyiniz» 
der. Baba ile oğul arasındaki aracılığı men eder. 
«Kapıyı çalmadan girmeyiniz» der. Bunlar tanı 
ahlâkî kurallardır. Türk Milletinin ahlâkının 
esaslarını teşkil ediyor. 

Siz Türk çocuğuna ahlâkî kaideleri öğrete
ceksiniz; fakat prensiplerini neye göre vazede
ceksiniz bunu öğretmedikten sonra? Benim şah-
sî kanaatim, ben arkadaşlarımın fikirlerine ta-
anda bulunmuyorum. Onlar öyle anladılar. Fi
kir benim için muhteremdir. 

Ben diyorum ki; Dini, dünya işlerine karış
tırmamak için onu iyi öğretmek gerekir. Eğer 
öğretmezseniz çocuğunuza dini, softaların eline 
kalır ve daima dert yanarsınız, yanmaya hakkı
nız yoktur. İslâm Dini münevver dinidir, iyi öğ
rettiğiniz takdirde, idarecileri iyi yetiştirdiği
niz zaman din ile dünya işlerini ancak o zaman 
ayırabilirsiniz. 

Bugün maalesef ben de itiraf edeyim ki, 
adamcağız bilmiyor, onun önüne düşüyor, 
ben şuyum buyum, buyum, buyum, şunu ge
tireceğim, bunu getireceğim diye propaganda 
yapıyor. Bu neden? Bunu kim yapıyor? Bunu 
münevver yapıyor. Neden? Halka dinin esas
larını getirememişsin, iyi din adamları yetiş-
tirememişsin. Münevverine de öğretememişsin, 
muallâkta bırakılmışsın. 
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Ben diyorum ki, ilkokuldaın {başlamak S 
üzere üniversiteye kadar din terbiyesi bizim 
gençlerimize de verilmelidir. Ahlâkın temeli 
budur. 

iŞaym Bahriye Üçok hanımefendi İslamada 
jkadm Türk alimlerinden bahsettiler. İslâmda 
kadınların kadı olmasına dahi müsaade 
ediliyor. Bu (kadar açık meseleler var. Ama, 
'bunu layıkı veçhile okutmazsak, ilgililer okut
mazsa ne olur? Hadisi şerifte «erkeklere ve ka
dınlara okumak farzdır» deniyor. «Beınim 100 
tane cahil dostum olacağına bir tane âlim düş
manım olsun » deniyor. Cehli kabul etmiyor. 
«Ben fezayı, yeryüzü nimetlerini, bilinmeyen 
sır kuvvetlerini sizin için yarattım» diyor 
Mâm Dini. Fezalara gidecek olan bizleriz. 
Ben bunu ancak anlayabilirim, münevver anla
yabilir. Öbürünün eline bıraktığınız takdirde 
ne olabilir? Ağanoğlu arkadaşımızla vaktiyle 
yukarıda biz bunun münakaşasını yaptık.' Şu 
olsun, bu olsun dedik. Maalesef kabul ettire
medik. 

Ben halisane teklifimi yaptım ama, tekli- I 
fim kabul edilmeyecek, bu zabıtlara geçecek, 
inşallah, tahmin ederim ki, günün birinde 
bizden sonra gelen parlamenterler bu işin esa
sını anlayacak. Bu memleketin ahlâklı ev
lâtlarını yetiştirmek için hakikî müspet dini öğ-
retebileceklerdir. 

Fatih Sultan Mehmet Edirne'de tebdili kı
yafet ederek dolaşıyor, bir bakkala giriyor 
«Bana 1 kilo yağ ver» diyor, aldıktan sonra 
«Bir kilo da şeker ver» diyor. Bakkal «Yok. 
ben siftahımı yaptım, komşum yapmadı ondan I 
alın» diyor. Komşusundan sökeri alıyor «Bir 
ökjka undan sıorira bana bal ver» diyor, O da I 
«Ben siftahımı yaptım, Öbür komşum yapma- I 
di» diyor.. Böylece 7 - 8 dükkân dolaştım 
hepsi böyle dedi diyor. Ben bu milletle 
değil İstanbul'u, dünyayı zapdederim eliyor. 
Her halde manevî kuvvetin, hakiki dinî bilgi
nin tesirleriydi bunlar, Akşemsettin vardı. 
Molla G-ürâni vardı, Molla Hüsrev vardı, Hacı 
Bektaşi Veli. Hacı Bayram gibi münevver.. 

BAŞKAN — Sayım Dikeçligil lütfen madde 
üzerinde [konuşunuz efendim.. Ayrıca, süreniz I 
de doldu lütfen1 sözlerinzi bağlayınız. J 

j HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Din derslerinin veri'laıesi konusu üzerimde 
durmak istiyorum. Din dersleri verildiği tak
dirde, ahlâklı, dinini bilen bir nesil yaratmış 
'olursunuz ki, aıncak o zaman din ile dünya işle
rini birbirinden' ayırırsınız; Atatürk de bunun 
dışında bir şey söylememiştir ve söylenemez.. 
Vakit müsait olsaydı Halide E dip't en misal
lerle, başkalarından misallerle hattâ Ali Yü
celtin «Yine Hürriyet, Yine Hürriyet» adlı ki
tabından misallerle biz bunu mükemmelen izaih 
edebilirdik. 
' Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Özlürkçine, buyurunuz 
efendüm. 

Sayın üyeler, konuşmalar bundam evvel ka
bul edilen bir önergeyle 10 dakika ile sınır
landırılmıştı. Ben, sayın üyelerin takdirlerine 
bırakaraik 10 dakikalık sınır içinde kalmala
rını kendilerinden bejkliyordum, ancak ihtar 
etmek mecburiyetinde kaldım : Lütfen sayın 
üyeler 10 dakikalık süre içinde konuşsunlar. 

Buyurun Sayın Öztür'kçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
I Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

12 nci madde, Anayasamızın 19 ncu madde
sinin 4 ncü fıkrasına uygundur; buında hiçbir 
zaman bir ihtilâfımız yok. Yalnız, bendenizin 

I ileri sürdüğüm konularda Anayasnıın diğer hü-
I kümleri de var. 
I Anayasanın 14 ncü maddesi «Herjkes, yaşa

ma, maddî ve mıanevî varlığımı geliştirme hak
larına ve kişi hürriyetine sahiptir.» der. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Onun bu 
maddeyle alâkası yok!.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (-Devamla) — Gele-
I ceğim efendim, müsaade buyurun. 
I Yine Anayasamın 10 ncu maddesinin 2 nci 

fıkrası «... insanım ,maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar» delmek
tedir. 

I Şimdi, burada talebenin demiyor, insanın 
diyor. Böyle denildiğine göre, bu madde1 Ana-

I yasanın 10 ncu ve 19 ncu maddelerine uygun 
olarajk hazırlanmıştır. Din eğitim ve öğretni-

I mi ancak kişilerin kendi isteğiyle; küçüjkleriıı-
I de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlıdır. 18 
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yasma kadar olan talebelerin dinî eğitimleri 
velisinin isteğine bağlıdır. Peki, 18 yaşını aş-
'iııış olan üniversite talebelerinin din eğitim
leri kimin isteğine bağlı olacaktır? Üniversi
teler de, tedris sistemlerini Anayasanın 10 ve 
19 nen, bu kanunun 12 ne i maddelerine göre 
ayarl a m a İrdir! a r. 

Şimdi bizde, ortaokulun 1 nci 2 
•ne i sınıflarında din dersi var, lisenin 
1 nci sınıfında 2 nci sınıfında din 
dersi var, fakat 3 ncü sınıflarda yak. Ben
deniz diyorum ki, ortaokuldan lisenin son 
sınıfına !kadar yine kişinin isteği üzerine de 
olsa din dersleri müfredat programlarına kon
malıdır. 

Biraz önceki konuşmamda İngiltere'den 
misaller vermiştim. Elimde bir istatistik mec
muası var, aynen okuyorum' : «1909 istatis
tiklerine göre İngiltere'de ilk ve ortaöğretim 
veren okulların adedi 34 000'dir. Bunlardan 
30 000'i resmî Devlet Okulları olup geri ka
lanı özel okullardır. Bu okulların tamamına 
devam eden öğrencilerin sayısı 7,5 milyondur.» 
Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de üniver
site öncesi eğitim iki devreye ayrılır : Bi
rinci devre öğretim yapan otlulara asıl okul
lar, ikinci devre öğretimi yapan okullara da 
ikinci devre okulları denir. 5 ve 11 yas ara
sındaki çocuklar ilkokullara, 11 ve 18 yaş 
arasındaki çocuklar ise ikinci devre okullara 
devam eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
(bunların maddeyle ne alâkası var? Anayasa 
meselesi bu. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
•dakika müsaade ediniz lütfen. 

Maddî külfeti Devlet tarafından karşıla
nan ve mahallî idarelerce yönetilen 30 000 
primer ve seeonder okula devanı eden her 
İngiliz çocuğu, belli bir mezhebe yöneltilme
mek kaydıyle Hrisltiyanlık dininin genel esas
larını tedıds etmek mecburiyetindedirler. Mec
buriyet getiriyor. 

BAŞKAN — ..Sayın Öztürkçine, yorul
mamanız bakımından arz ediyorum : Misal 
verdiğiniz İngiltere iâijk bir Devlet değildir, 
.din üzerine miieşse's bir .Devlettir, 

RİFAT ÖZTÜRÇİNE (Devamla) — Şimdi 
biz lâik bir Devlet olduğumuza göre, bizim 
dinimiz de Hristiyan dinine nazaran hak dini 
olduğu için ookul'la rın diğer kısımlarında da 
dinî öğretim imkânım sağlanması yerinde ola
caktır. İngiltere'de hem amelî hem de nazarî 
olarak din .dersleri veriliyor. Bizim memle
ketimizde sadece nazarî olarak verilmekte
dir. Amelî olarak verilmeısindelki fayda ne 
olacak bir misalle arz etmeye çalışayım : Ali 
Fuat Başgil'in cenaze namazını Diyanet İş
leri Reisi kıldırıyordu, fakat kendisinin pra
tiği olmadığı için hatalı namaz kıldırdı ve 
cenaze namazı yeni bastan Beşiktaş Müftüsü 
tarafından kıklırılmıştır. Ben, nazarî derslerin 
yanında amelî bilgilerin de verilmesinin yerin
de olacağı inancını taşıyorum. 

Madde, Anayasamızın ilgili maddelerine 
uygun olarak yerinde tedvin edilmiştir, aynen 
kabulü gerekir kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN -
runuz efendim. 

Savın Hüseyin Öztüık, buyu-

HÜSEYİN ÖZTÜRK 
kanım, değerli üyeler; 

Sivas) Savın Bas-

Bu maddede önemli olan bir nokta var : 
O da, okula kaydolurken çocuğun velisinin 
bir dilekçeyle çocuğunun din dersi okuyaca
ğını tespit ettirmesidir. Çocuk ilkokula kay
dolurken velisi «Çocuğum din dersi okuya
cak» diye bir dilekçe verecek, dilekçe üç 
sene bekleyecek, çocuk 4 ncü sınıfa geçtiği 
zaman din dersi okumaya başlayacak. Şimdi. 
i, 2 ve 3 ncü sınıflarda din dersi yok. Böyle 
olduğuna göre dilekçe ne diye verilir bunu 
anlamak mümkün değil. Acaba bunu hazırla
yan arkadaşlarımız ilkokulun bu özelliğini bil
miyorlar mıydı, niçin böyle düşünülmüştür? 
Yani, bir dilekçenin üç sene öncesinden veril
mesinin gerçeği nedir? 

İkincisi; Sayın Ekrem Özdenin çok açık
lıkla Anayasanın ilgili maddelerinin özellik
lerini ortaya koymasından sonra bendeniz kı
saca iki noktaya değineceğim. 

Bunlardan birisi, lâiklik anlayışında fer
din bir muhtariyeti vardır. Yani, ferdin lâ
iklik anlayışında, din •anlayışında bir bağım
sızlığı vardır. Din, tanrı ile kul arasına kon-
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muş bir meseledir; ahlâkîdir, vicdanîdir, dü
şünceyle ilgilidir, ruhîdir; ama tanrı ile kul 
arasındadır. Tanrı ile kul arasına girmek; 
ruhban sınıfı bizde yoktur. İslâm dininde yok
tur. Ruhban sınıfı bizde yoktur. Bu bakım
dan dinde baskı yoktur. Yani Anayasamıza 
bunun için gelmiş. İslâm dini oluşundan lâik 
ilkeleri kabul etmiş, özünde lâiklik olan bir 
din. Yani .ne Hıristiyanların, ne Ortodokskı-
rın din anlayışı ile kıy a si atılamayacak kadar mü
kemmel bir din. 

Şimdi, arkadaşlarım bir bu yönü ile İngil
tere'delkiler ini karıştırıyorlar, ikincisi İngilte
re'de meşruti krallık vardır. Meşrutiyetle yö
netilir, krallıktır. O bakımdan bizim Cumhu
riyetimiz ile İngiltere'nin bu yün e tim şeklini 
birbirine katmamak azimdir. 

İkincisi, bizim Anayasamızın bilhassa 1960 
sonraki düzenlenişi ile İngiltere'nin 200 yıllık 
Anayasasını ve 200 yıl öneöki din anlayışının 
getirdiği bir Anayasa ile bugünkü lâik ilkelere 
önem vermiş ve İslâm dininin esasından gelen 
lâiklik anlayışını da bütün ile kaplamış olan 
Anayasadaki esasları dikkate almadan vatan
daşa çocuğuna din dersi okutacaksan dilekçe 
vereceksin gibi söylenen sözlerin bile Anaya-
ısa'daki lâiklik anlayışı ile bağdaşmadığı bir 
gerçektir. Bu bakımdan hem üç sene önceden 
verilmesi, hem. de b'ir dilekçe istenmesine ge
rek yoktur. Çünkü vatandaş, veli istiyorsa 
çocuğunun din dersi okumasını elbette kendisi 
çocuğum din dersi okuyacak der, ondan sonra 
da gereken işlemi yapar. Yani teşvik, tahrik, 
(kötüleme veya başka türlü hareketler din ko
nusunda, bilhassa lâiklik, ilkesini inciten yön
de yapılamaz. 

İslâm dininin gerçelkten bir ahlâk dini oldu
ğunu herkes kabul ediyor; ama illâ eğitim İs
lâm dini ile verilir, İslâm dini iyi öğretilmedi-
ği için insanlar iyi eğitil emiyor fikrini savu
nan iki arkadaşımıza katılmıyorum ben. Çün
kü nasıl dinde iyilik, doğruluk, güzellik, mü-
Ikenımıellîk Isılâm. dininde öz kabul edilmişse 
ve bunların topu da bir ahlâkî sonuçla netice
leniyorsa, ayetinde ve hadisinde bunlar neti
ceye götürülüyorsa hepsinde, yani İslâm dini 
topu ile bir ahlâk dini ise bunu kabul ediyoruz; 
ama onun dışımda, eğitimin yapılmayacağı, ya
ni bugün biz eğitimi bu şekildeki nazarî din ko

nusundaki öğütlerden daha öteye götürmüşüz^ 
eğitimi bir yaşantı haline koymuşuz. Demekki 
din dışında, din eğitimi dışında bir eğitim 
vardır, bir eğitim gerçeği vardır. Bunu ka
bul edip İslâm dinini iyi öğretirsek insanlar 
ahlâklı olur. Bu olmuyor. Çok din adamları 
biliyoruz ki, büyük din adamları biliyoruz bü
yük hatalar içinde oluyorlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Öztürk, 
lütfen efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya 
geliyorum; ama öbür tarafta ilmini yapmış 
gerçelkten din anlayışı bakımından yokluyor
sunuz yeterli değil; mükemmel, memlekete bü
yük hizmet etmiş, eserler vermiş insanlar gö
rüyoruz. Zatem "Tanrının da ayeti ile sabit ki 
«Bana en yakın kul, insanlığa ilminden en çok 
fayda sağlayan insandır» diye buyuruyor. Bu 
balkımdan bu gerçek ortada iken, yani din eği
timi dışında, dinin dışında bir eğitim gerçeğini 
kabul etmiş dünya, kabul etmiş bütün öğretim 
ve eğitim sistemleri. Bunu bilmek lâzım. 

Şimdi önemli olan bu konunun, yani bu 
maddedeki meselelerin işlenişinde kayıtta veya 
din dersinin öğret umdesin d e önemli olan yöneti
cidir, öğreticidir. Bunu iyi yetiştirmek lâzım
dır. Bunun için de meslek'okulları olan İmanı' 
Hatip okulları ve diğer okullarını açmışız ve 
din eğitimi veren okullar, umumî kültür veren 
okullar diye de ayırmışız. Umumî kültür verem 
okulları illâ da din eğitimi veren okullar gibi 
düşünmek ve o şekilde, arkadaşlarımızın bâzı 
örnekleri ile o şekilde anlamak yanlıştır. Ya
ni bugün Türkiye'de bir çıkmaz var ise öğret
meninin huzursuzluğunda, din adamlarının hu
zursuzluğunda, velilerin çocuklarına öğretece
ği bu derslerin bilincine varamamakta ve bunu 
nasıl öğretecek olanların da bunun gerçekten 
yeterli bir kişi olarak hazırlanmasında bir du
rum var ise bu yetişme şist emindedir. Yani 
mutlaka ilkokul çocuğuna daha ilkokulun bi
rinci sınıfından din eğitimini öğretmeyi öğütle
yen arkadaşlarımız, bunu kabul ettirmek iste
yen arkadaşlarımız bir kere Anayasanın ger
çeklerine aykırı davranıyorlar, ikincisi de bu
gün Türkiye'delki lâik eğitimle, eğitimde birli
ği kuran Tevhidi Tedrisat Kanununun getirdi
ği esasla diğerlerini birbirine karıştırıyorlar, 
yani içinden çıkılmaz konular sözler bu ortalığı 
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karıştırıyor. Bu balkımdan önce Anayasamızı, 
sonra da din eğitiminde genel kültür okulların
da., meslek okullarında ne verileceğini iyi bil
meli. Bu maddede ise hiç/bir şekilde veliye üç 
yıl önceden çocuğuna din dersi okutaeaksan 
dilekçe vereceksin gibi telkinlerin yapılması, 
Anayasaya da aykırıdır, lâiklik ilkesini de ze
deleyicidir. Hem teknik bakımdan, hem hu
kukî bakımdan uygun değildir. Bu kısmın Hü
kümet tasarısındaki gibi düzeltilmesinde fayda 
vardır. Önergelerimiz vardır, iltifat edilirse 
faydalı olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

raıhisar) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YIiLMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Millî Eğitim temel yasasının 12 nei madde

sinde lâiklik ibaresi vardır. Bu madde üzerinde 
görüşen muhterem senatörlerin de konuşmala
rını tâkibetmiş iseniz, Yüce Senatonun üyeleri
nin, okumuşlar Meclisinin mensuplarının dahi 
kaf'ijında lâiklik tarifi ve tespiti müşterek de
ğildir, bir değildir. 

Meselâ, Sayın Özden arkadaşımız lâiklik din
sizlik değildir dedi; fakat ne olduğunu söyle
medi. Laiklik, insanın mensubolduğu dinde ser
best olması gibi tali tariflerdir. Bir başka ar
kadaş din1 e dünya işlerini ayırmak dedi. Dinle 
Devlet işlerini ayırmak başka şey, dinle dünya 
işlerini ayrnıak başka şey. 

Şimdi ben geliyorum ilimde lâiklik nedir 
konusuna. Lâikliğin hakikatte ilmî tarifine gö
re, din ile Devletin ayrı düşünülmesi, yani di
nin Devlete, Devletin dine bitaraflığı, tarafsız
lığı, yani Devletin, idarenin, yönetimin admi-
nistrasyomm dine müdahale etmemesi manası
nadır. Bir defa bu Türkiye'de anlatılanıamış, 
anlaşılamamıştır. Her münasebet aldıkça söylü
yoruz, dr'.sizlik değildir, anladık dinsizlik de
ğil ama nedir? Ne olmalıdır efradını cami ağ
yarını mâni bir tarif niçin getirilmemiştir di
yor? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Anayasada 
var. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Anayasada ydk. Anayasanın 19 ncu maddesinde 
de lâiklik tarif edilmemiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir dakika
nızı istirham edeyim. Lâiklik maddesini, lâik
lik mefhumunu, lâikliğin mânasını tartışmıyo
ruz. 12 nei madde üzerinde konuşuyoruz, lütfen 
konuşmanızı bu maddenin sınırları içine alı
nız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan 12 nei madde lâiklik tarifiyle 
başlar, müdahaleleri de önlemediğiniz takdirde 
müdahaleye cevap çıkar hatipten, konuşmacı
dan gayet taibiîdir. Lütfen bu meselede ben de 
âcizane bu madde içerisinde görüşlerimi arz 
edeyim, vaktimi almayınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, 12 nei 
maddede lâikliğin tarifi yoktur, olmadığını siz 
de ifade buyurdunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
9 ncu fasıl lâiklik başlığı altında M,adde 12. 

BAŞKAN — Yani lâiklik tartışmasını aç
mayalım, sonra çıkamayız işin içinden. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Madde lâiklik maddesi, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Maddeyi okuyalım lütfen. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Lâiklik Madde 12, fasıl görüşüyoruz, madde
yi görüşüyoruz, oraya geleceğim. 

Türk eğitiminin lâikliği esastır; maddenin 
içinde değil mi? Bu lâikliği konuşmayıp da 
neyi konuşacağım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRİK (Devamla) — 
Ondan sonra lâiklik böylece tarif edildikten 
sonra her şahsın mensubolduğu dinde serbest 
olmasının mânası nedir. Dört anaesas hürriyet 
vardır lâiklikte. İnanma ve vicdan hürriyeti 
19 ncu madde bunu zikretmiş. Neşir hürriyeti, 
tedris hürriyeti, telkin hürriyeti. Bunların hep
si yok. Bir kısmı var. İnanma ve vicdan hürri
yetini koymuş. Onun yanında tedris hürriyeti 
diyor. Yani bunun mânası ne? Her vatandaş 
inandığı, mensubolduğu dinin eğitim öğretimi
ni, yetişmesini serbestçe yapabilmek hürriyeti
ne tedris hürriyeti denir; lâikliğin bir gereği
dir. Neşir hürriyeti, her vatandaş mensuboldu
ğu dinin her türlü yazı, kitap, matbuat, neşri
yat yapabilme hürriyetidir, lâikliğin gereği-
ölan neşir hürriyeti. Ondan sonra telkin hürri
yeti deniliyor. Telkin hürriyeti her vatandaşın 
mensubolduğu dindeki mabedinde, ibadethane-
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sinde, camisinde, meseitinde dinin gereği ve 
icapları o'an telkinleri yapabilmesi hürriyeti-
dir. Bu esaslar bilinmediği ve kanunda kayıt 
altına alınmadığından dolayı elbette ki, vatan
daşlar bazen lüzumlu, bazen lüzumsuz yere tec
ziye edilmektedir. Gayet tabiî millî eğitim ca
miası da nasıl yapmalıdır ki, din eğitiminde, İs
lâm Dinini büyüklükle Türkiye için görüştüğü
müze göre, memleketin c/c 99'unun Müslüman 
dduğu bi" memlekette Kum, Ermeni, Yahudi 
vatandaşların sayısı azlığı karşısında, onların 
zaten özel okulları vardır, oraya kimse karış
maz; niçin karışılmaz? Bu kanun bir madde ge
tiriyor, inşallah onun tatbikatım görürüz. Fa
kat bütün mesele burada millî eğitimde İslâm 
Dininin eğitimi öğretimi meselesi oluyor. Bu 
nasıl olnif'ıdır, 12 nci madde bunu biraz daha 
tanzim etmiş. Anayasanın 19 ııcu maddesine da
yanarak Türkiye'deki tatbikat şöyle: Her sene 
dilekçe verecek. Benim çocuğuma din dersi ve
rin veya vermeyin diye. Bu, her sene kaydının 
burada Aı.ayasa maddesi de maksatlı veya yan
lış tefsir edilmiştir. 

Bu, esası getirmiyor, beyan ediyor. Mutlaka 
dilekçe kaydı yok. Gidiniz liselere, sayın Baka
nın dikkatini çekerim, millî eğitim ilgililerinin 
dilekçe ister müdür, öğretmen. Ye dilekçe verme
din mi mesele biter. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bu 
kanun bunu biraz daha tanzim etmiş. Okula 
girerken beyanla, iktifa edilmiş. Belki millî eği
tim mensupları bunu kayıt kabul şartları içe
risinde, bilmem nüfus cüzdanı, tezkere, fotoğ
raf ve saire meyanmda İngilizce mi alacaksın, 
Fransızca mı meyanmda din dersi de alacak 
mısın almayacak mısın gibi bir kayıtla bunu tan
zim edecek ve daha iyi bir şekilde bunu derle
miş toplamış oluyor. Dilekçe külfetini kaldır
mış oluyor. Bu noktada maddenin lehinde bir 
kanaatin içindeyim. 

Yalnız, böyle anlatışlar farklı. Gayriihtiya-
rî, insan bir meselenin esasını bildiği halde, 
yanlış anlatılış karşısında gayriihtiyarî isyan 
ediyor ve gecenin bu geç saatinde vaktinizi al
mak mecburiyetinde kalıyorum. Daima dinle 
dünya ayrı, lâiklikte. Hayır öyle değil efendi
ler, sayın senatörler. Dinle dünya ayrı değil. İs
lâm Dininde dinle dünya birdir. Dinle âhiret 
tâbiri vardır. Âhiretini dünyada kazanmak esası 
vardır. Muamelâtı vardır, ilbadatı vardır, ticare-
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ti vardır, ekonomisine, işçinin çalışmasına de
ğin, bütün meselelerin ayrıca İslâmda tatbikatı 
var. Mükâfat var, mücazat var, emir var, nehiy 
var, yasak var, hukuk var, her şey var. Hristi-
yan dini gibi değil İslâm Dini, ayrıldığımız nok
ta orası zaten. Sair edyancla ahkâm yoktur, var
sa da tağyir edilmiştir. Ama İslâm Dininde 
harfiyen ahkâm vardır. Kaideler vardır. O hal
de dinle dünya değil, dinle devlet. Bir dünya 
tâbiri vardır İslâm'da ama, oradaki dünya tâ
biri, insanı fenalıktan, fenalığa sürükleyen hak 
ve hakikatten alan mâlâyanı işler tâbiri karşı
sında dünya tâbiri kullanılmıştır. Yoksa lâiklik 
tarifi içerisinde din ile dünya ayrıdır. Din bir 
ruhîdir, kalbidir, vicdanîdir, telâkkiyat kalmış
tır, Allah ile kul arasına kimse girmez. Yok, za
ten kimse İslâm felsefesine göre. Giremez, gir
mez değil, giremez; mümkün değil. Ama, sade
ce ruhî değildir, sadece kalbî değildir ilim tarafı 
vardır, âmel tarafı vardır, ibadet vardır elbette 
bedenî ibadetler vardır, malî ibadetler vardır. 
Bunlar, hepsi var. Sırf sadece ruhî ve kalbî. Sen 
benim kalbime bırak, üst tarafına işte şöyle... 
Yok. böyle şey. 

Binaenaleyh, yani burada dinin yanlış anla
tılması var. O halde lâiklikteki dinle dünya işle
rini ayırmak mânası tamamen sakat ve yanlıştır. 
Din ile devlet tâbiri vardır. Administrasyon, 
idare ne derseniz deyiniz bu. O halde mesele... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, sizin tarafınızdan alınan zaman 
da sayılıyor mu bu on dakikanın içine. 

BAŞKAN — O da dahil efendim/ 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Onu çıkarınız. 

BAŞKAN — Onun toleransı dahil efendim. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Din eğitiminde; efendim, dilekçe verilmesi me
selesinin ne lüzumu var deniliyor. Yeyahut da 
evvelce yapılmış olan beyanın. Ye ilk mektebin 
üçüncü sınıfında varmış, dörtte varmış, beşte 
varmış da bir de, iki de yokmuş. Bu, Anayasaya 
ne aykırılıkla alâkası var, ne de Anayasanın ge
reği. Anayasa sadece beyandan bahseder. Velile
rin veya şahısların kendi: beyanlarından bahse
der. Şu kadar sınıftan aşağıya var, yukarıya 
yok diye bir şey yok. Bu da yanlış bir tâbir. 
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Yani biz neler görüyoruz, neler duyuyoruz bu 
Yüce Senatonun üyelerinden, hayret ediyorum. 
Bu nereden çıkarılıyor bu kaide, böyle kaide 
yok. Millî Eğitim Bakanlığı isterse ilkokuldan 
başlatır, isterse ortaokuldan başlatır bu bir mil
lî eğitim dâvası meselesidir. Bir zamanlar ya
sak idi, daha sonra bu işin okulları getirildi, 
eğitimi getirildi. Gönül ister ki daha iyi bir 
şekle, mecburî ders şekline ilkokulun ta birinci 
sınıflarına konsun; bunun için şunu da arz' ede
yim, .muhterem senatörler, biz bu dini ya bili
yoruz, ya bilmiyoruz. Bilmiyorsak, bu dinin sa
hibi nasıl yapmış, ona bakılır. İlimdeki en basit 
nezaket kaidesi bunu ieabettirir. Bu dinin sahi
bi.. muallimi, mübelliği bizim peygamberimiz 
dört yaşında başlatmış. Bir yavru 4 yaşında 4 
ay, 4 günlük olduğu za.ma.n besmele çeker ve 
din eğitimine, öğretimine başlar. 18 yaşma ge
lip buluğa erdikten sonra isterse mensuboldnğu 
dini terk eder, ladini olur, sair ey dana mensu-

• bolur, yaptığı tetebbûat ve şuur ile araştırma 
ile isterse Islâmm içerisinde mest olur, müstağ-
rak olur. Onun için de dünyevî gereğini de ya
par. Bunun sahibi böyle yapmış, sen kim oluyor
sun? İlkokul üçte olmaz, dörtte olmaz, beşte ol
maz. Bunlar abesle iştigaldir efendiler. Biliyor
sak böyledir, bilmiyorsak, bilenin bildirdiğine 
dikkat etmek lâzım. Ezanın en mühim inceliği. 
«Şüphesiz bilirim, bildiririm» ezan nedir, ezan 
dinin istiklâl marşıdır. Demek ki, blilmek ve bil
dirmek esastır. Ondan dolayı her Müslüman ba
baya, her müslüman anneye evlâdını İslâm ter
biyesi ve İslâm esası üzerinde öğretmek ve yetiş
tirmek mecburiyeti Islâmm inanışı gereğidir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk kendinizi Yü
ce Senatonun vermiş olduğu 10 dakikalık süre 
ile mukayyet telâkki ediyor musunuz, etmiyor 
musunuz, lütfen ifade bıryurunuz. Bizim eli
mizde olmayan bir imkânı size nasıl bahşedebi
lirim ? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, edep ve iktiza tâyininden âciz 
değilim. Yüce Senatonun kararlarına sizin ka
dar ben de uyarım. 

BAŞKAN — O halde istirham ediyorum. 
'Süreniz doldu efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Benini istirhamım şu : Sizin bana haksız müda-
fhalelerinizle kaybettirdiğiniz zamanı sayıyor 

musunuz, saymıyor musunuz diye sordum. Bu 
dakikayı da veriniz bağlayayım sözlerimi. 

BAŞKAN — Üç dakika da geçti. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Sayın Başkan, ben bu kürsüde konuşurken, siz 
orada oturduğunuz yerden bana müdahale etti
ğiniz günleri unutmadım. Binaenaleyh, çok rica 
ediyorum, lütfediniz bağlayayım şu cümleyi. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, müsaade bu
yurur musunuz;.. 

Sizden evvel .konuşan bütün hatip arkadaş
larımla süre konusunda yapmış olduğum müda
haleleri zabıtlardan tetkik buyurursanız, hak
sızlığınızı anlayacaksınız. Ben, kendimizde ol
mayan, Başkanlık Divanında olmayan bir imkâ
nı, konuşan sayın üyeye vermek imkânında de
ğilim. Çünkü Yüce Senato 10 dakikalık kararı 
sizin, de oylarınızın karışmasıyla almış bulunu
yor. Ben nasıl bunun dışına çıkabilirim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Böye bir arzuda değilim Sayın Başkan. Böyle 
bir arzunun içinde değilim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Haksızlık etmeyiniz. 23.07'de 
söz aldınız, şu anda sa.at 23.20 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Toplayayım Sayın Başkanım, müsaade eder mi
siniz?.. 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

O halde, din dersinin başlatılması, mecburî ol
ması. olmaması noktasında elbette ki ilkokul 
çağından ortaöğretim içerisinde din dersinin 
mecbura olması, öğretilmesinde, beyanla tanzim 
edilmesinde büyük fayda var. Fakat çok büyük 
faydalar getirilecek olan bu kanunu şimdi bir 
önerge verip de, bâzı tadiller, teşebbüslerde bu
lunup da Meclislerin tatile gireceği bir devrede 
geriye bırakmak, elbette haklı bir düşünce ol
maz. Bu kanun çok güzel yenilikler getiriyor. 
Ben. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın ve ilgili
lerin dikkatini çekmek için kısa maruzatta bu
lunmuş okuyorum. Elbette ki, maddenin tedvi-
larımn dn. bilâhare gid eritin esi temennisi içeri
sinde fayda, vardır. Daha da iyi olması, aksak-
sinde ve bâzı sayın senatörlerin bey ani anlıda
ki hususlan bir anlayış ve inanış içerisinde tas
hih etmek maksadıyle söz aldım. Beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuzdan dolayı teşekkür 
ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Öamen? Yok. 
Sayın Üeok, buyurunuz efendim. 
BAHRİYE ÜOOK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sıvın Başkan, sayın senatörler;. 

Bu kü'-•sikle sık sık verilen bâzı örnekler 
amaca hizmet edecek nitelikte olmadığı için 
söz aldım. Yoksa niyetli değildim. Küçücük bir 
açıklama .yapmama müsaadelerinizi rica ederim. 

Açıklamalk istediğim konu; bütün okulla
rın bütün sınıflarında neden din dersi okun
muyor'? Amerika'da bütün okullarda din dersi 
var. İngiltere'de din derslerine hemen her sı
nıfta daima devam ediliyor yahut yüksek okul
larda da gidiliyor. 

Yine bu konuda Ortodoksların okullarında 
din dersi görmüş olmalarından bahsedildi. Hav
ralarda yine dinî derslerin, (tabiatiyle dinî bir 
müessese olduğu içtin) ibadetler oluyor; fakat 
havralara da okullardan öğrencilerin gittiği 
açıklandı. 

Bütün bunlar tdker teker gözünüm alınacak 
olursa tamamen bize uymayan bir nitelik taşı
maktadır. İngilizler Angılikanizm mezhebine 
saliktir ve doğrudan doğruya Angılikan kili
sesine bağlıdırlar. Yani İngiltere lâik bir dev
let değildir. İmparatorluk devrinde de, bugün 
de böyledir ve Anglikanizm Kilisesinin Başka
nı Kraliçedir. Binaenaleyh. İngiltere ile Türki
ye'yi kıyaslamamız yanlış olur. 

Yine bu konuda ortodokslardan bahsedildi. 
Yunanistan Ortodoks Kilisesine bağlıdır. Bul
garlar bugün tabiî, rejimleri itibariyle resmen 
değil, fakat özel olarak bütün Ortodokslar gibi 
lâik dcğ'ldir. Ortodoksluk Yunanistan'da 
Devletin resmî dinidir. Binaenaleyh, Yunanlı
larla da kendimizi mukayese edemeyiz. Havra
lar denildi; İsrail Devleti de lâik bir devlet 
değildir. 

Amerika'ya gelince; Amerika lâiktir. Lâ
iktir ama, oraıdaki üniversitelerin hemen hepsi 
vakıftır. Yani, devletin müessesesi değildir ki. 
devlet orada hâkim olsun. Lâik.olunca, toplu
mun getirmiş olduğu bilim müessesesinin yanı
na bir de kiliseyi koymuşsa devlet ona karışmı
yor. 

İtalya lâik değildir. Devletin resmî mezhe
bi Katolik mezhebidir. Orada da Türkiye için 
bir örnelk bulamayız. Bunun dışında Almanya' 
da, ya da Fransa'da üniversitelerin yanında ki

liselerin bulunduğunu ve öğrencilerin de ora
ya gittiklerini söyleyenler oluyor. Bunlar tama
men eski üniversitelerin yanındadır. Eğer dik
kat buyurulursa bu üniversiteler çjolk eskidir. 
Yani mazisi 16 ncı, 17 nci yüzyıllara dayanır. 
'Meselâ Padova'da 15 nci Yüzyıldan kalma bir 
üniversite vardır. Gerçi İtalya lâik değildir, 
örnek olarak söylemiyorum; yalnız, üniversite 
ile kilisenin çok yakın oluşuna örnek olarak 
söylüyorum, lâikliğe örnek olarak söylemiyo
rum, benzerliğimize örnek olarak söylemiyorum. 

Burada şöyle olmuştur: Vaktiyle üniversite
ler tıpkı bizdeki medreseler gibi dinî okullardan 
geliştiği için gayet tabiî olarak kiliselerin ya
nında eğifimi kilise yürütmüştür, yavaş yavaş 
o eğitim üniversite haline kaybolmuştur. Eh, 
kiliseyi yıkacak değiller ya. Kilisesi de yanında 
duruyor, isteyen de gidiyor. Yani, bu örnekleri 
Türkiye'ye misal olarak vermek yersiz oluyor 
kanımca. 

GEOİOİ KOMİSYON BAŞKANİ İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
bunların madde ile alâkası ne? 

BAHRİYE ÜOOK (Devamla) — Efendim, 
bir yanlışlık aylardan beri, hattâ benim bura
da bulunduğum günden beri sürüp geliyor, 
onun için açıklamayı... 

BAŞKAN — Konuşmanızı madde üzerine 
toplayınız lütfen, Sayın Üç ok. 

BAHRİYE ÜOOK (Devamla) — Evet efen
dim. 

Açıklamak istediğim diğer bir cihet; bâzı 
arkadaşlar ilkokulların ilk sınıflarından bu 
yana, yani üniversite tahsilinin sonuna kadar 
din dersinin bütün sınıflara teşmil edilmesini 
önermekieiiıier. Sayın Alâcddin Yılmaztürk 
arkşadaşımız da aynı şeyi örnek olarak ver
diler; Hazret! Muhammed'in, dört yaşını aşan 
çocuğa dinî eğitim vermek lüzumunu belirtti
ğini söylediler, besmeleyle başlattığını söyledi
ler. Hazreti Muhatınıned eğitim olarak, o zaman 
başka bir eğitim müessesesi olmadığı için, çocu
ğa Tanrı sevgisiyle, sırasına göre Tanrıdan çe
kinmeyi de öğreterek, korkmayı da öğreterek 
bir eğitim vermeyi sağlık vermiştir. Yoksa, 
doğrudan doğruya dinî vecibeleri yerine getir
me çağında olmayan bir çocuğa uzun yıllar 
süresince din eğitimi vermeyi, orada amaç 
'edinmiş değildir. Eğer öyle olsaydı Hazreti Mu-

— 131 — 
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hammed kendi dinini yaymak için sağa, sola, 
kuaeye, güneye, doğuya, batıya çeşitli kavimler 
ve kabilelere göndermiş olduğu öğretmenleri sa
dece üç ay için görevli bulundurmazdı. Ger
çekte de örneğin, Yemen Bölgesindeki kabile
lere İslâm Dinini tanıtmak için öğretmenler 
gönderdiği zaman, onlara yalnız üç ay için bu 
görevi vermiştir. Ondan sonrası için bunları 
vergi âmili olarak kullanmıştır; yani mektup-
laşmıştır, «öğrettin mi? Tamam. Öyle ise bun
dan sonra orada vergileri toplamak için tahsil
darlık vazifesini göreceksin.» demiştir. O şekil
de bunu açıklamıştır. 

'Ben şuna kani oklum; benim çocuğum ilk
okulda, ortaokulda, lisede din dersi gördü; fa
kat ortaokulda dahi din dersinde öğretmen, 
okutacak şey bulamamıştır ve bunun için de 
ortaokulun ikinci sınıfımda «Yusuf ile Züley-
ha» nm hikâyelerini anlatmıştır. Dinin vecibe
lerini öğrenmek üç ayın içerisine sığabilir. Kal
dı ki, biz dkokulda, ortaokulda ve lisede biz bu 
eğitimi veriyoruz, çocuklarımıza. Dinin ancak 
felsefesini yapmak veya onun uzun uzun ha
dislerini öğrenmek, ('bunlar binlerce ve binler-
cedir). Meraklı olanlar bunları yüksek okullar
da, İslâm enstitülerinde ya da fakültelerde öğ
renebilirler. Çocukların henüz dinî vecibelerle 
mükellef tutulmadığı yaşlarda, din eğitimini 
onlara zorunlu görmek, bence Hazret! Muha in
medin bile tasvibetmeyeceği bir husus olmak 

- gerekir. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Madde okunduktan sonra bu bahsi açarak 
söz aldığım için şimdi çok müteessirim. Çünkü, 
hiç istemediğim başka bir mecraya iş dökülmüş 
bulunuyor; yani dinî mevzuları burada müna
kaşa ediyoruz. Hiç yeri değil. 

Kıymetli arkada şiarım, biz burada Anayasa
ya uygun bir 12 nci madde getirdik. Bu 12 nei 
madde kabul edilsin mi, edilmesin mi? Evet ka
bul edilmesi lâzımdır, diyorlar arkadaşlar; fa
kat bâzı dinî meseleleri ortaya koyuyorlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi Sayın Yılmaz-
türk beni hedef tutarak diyor ki, «'Siz lâyiklik-
ten bahsediyorsunuz; fakat lâyikliği tarif etmi
yorsunuz.» diyor. Buna cevap vermek lâzım. 

Neden cevap veriyorum? Günkü ben kendilerin
den yaşlıyım. Ben mektepte namaz kılarak, 
oruç tutarak yetişmiş bir adamım. Dinî esasları 
da iyi bilirim. Kendileri kadar bilmem, bunu 
itiraf ederim; ama yaşım itibariyle bu işleri iyi 
bilirim. 

Lâikliğin tarifi, şu; «ağyarını mâni, efra
dını camii» olarak belki söyleyemem, kendileri 
tashih etsinler; lâyiklik, vatandaşın kendi vic
dan ve dinî inanç ve kanaatlerinde serbest kal
ması, mcnsubolduğu dinini serbestçe icra etme
si ve buna idarenin asla müdahale etmemesidir. 
Bundan başfc* daha tarif ister milsiniz, bilmi
yorum ? Biz de bu esasa bağlıyız ve bununla 
amel ediyoruz. Bu amelimizde her halde ne dinî 
noksan vardır, ne idarî ve ne de Anayasaya 
uygun olmayan bir noksan vardır. Bu itibarla 
kıymetli arkadaşımın beni böyle anlamasını ni-
ca ederim 

«Telkin hürriyeti yoktur» buyuruyorlar, 
«Telkin hürriyeti olması lâzım, tedris hürriye
t i olması lâzım, neşir hürriyeti olması lâzım.» 
buyuruyorlar. 

Muhter.-m arkadaşlarım, ifade edeyim ki, 
Türkiye'de telkin hürriyeti vardır; ama cami
lerde olacaktır. Camilerde İslâm Dinini, okul
larda İslâm Dinini ve imam - hatip okullarında 
İslâm Dinini telkin e t incik serbesttir. Bunun ha
ricinde, Siyasî Partiler Kanununda sarahat var
dır, kimse dini istisımar edemez. Hattâ dini is
tismar eden parti kapatılır. Bu kadar açıktır. 
Binaenaleyh, telkin hürriyeti yoktur veya tel
kin hürriyeti getirilmesi lâzımdır, düşüneeısine 
katılmak mümkün değildir. 

Bir de tedris hürriyeti buyuruyorlar. O da 
var; imam - hatip okulları var, Kur'an kursları 
var, camilerde hutbeler var, her şey var. Ama, 
bunun haricinde kendileri bir medrese inşa 
ederek vevahut eski medreseleri açarak yeni 
bir m'edrese usulüne rücu etmek ihtiyacını du
yuyorsa, onda beraber değilim. 

BAŞKAN — Sayın Özden yeni bir münaka
şa imkânını vermeyelim ve lütfen madde üze
rinde konuşalım. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Neşir hür
riyetine gelince... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ha
yır hayır, medrese değil... 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Yıl- I 
mazitürk. I 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Neşir hür
riyetine gelince, çok dinî kitaplar var. Babıâli'
de sizi görüyorum, arasıra geziyorsunuz: Ba-
bıâliide eski harflerle öyle kitaplar var ki, ben 
bile hayret, ediyorum ve kemali esefle söyleye
yim ki, İstanbul savcıları buna el koymuyor
lar ve bundan dolayı da müteessirim. Yeni 
harflerle çıkarsa, meşretse pekâlâ kabulüm; 
ama. es!ki harflerle neler var, neler neler. Yani ! 
şimdi hatırımıda değil. Bunlar var; yani neşri
yat yoktur diyorlar. Ama öyle neşriyat var ki, 
alkil almaz 

Din ile dünyayı ayırmak esastır. Bundan 
maksat, vicdan hürriyetine dünyayı idare eden- • 
leri müdahaıle ettirmemektir. 

"Kıymetli arkadaşlar, sözlerimi bağlayayım; • 
ilerici bir padişah olan Genç Osman'a yapılan 
hareketlerin başında kimler vardı? 31 Mart ha
diselerini kimler teşvik etti? Kabakçı Mustafa, 
Patrona Halirier'in davalarını «idin elden gidi
yor» diye nizamı âmmeye yapılan taarruzu is
yan hareketlerinin başında kimler vardı! Bu
nu anlayalım, bilelim ve din '.istismarcılığına 
kati olarak elbirliği ile mâni olalım ve bu mad
de Anayasaya uygundur. Anayasamızda çok 
esaslı tanzim edilmiştir. Bu itibarla sözlerimi 
burada bitirriyörum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —- Sayın Demir Yüee'nin müza
kerelerin yeterliğine ilişkin bir önergesi var. 
Ancak sadece bir arkadaşımız var, müsaade 
buyurursanız Sayın Dikeçligil de konuşsun ve 
bu suretle müzakere de bitmiş olsun. 

Buyurun Sayın Dikeçlıigil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Burada herkes fikirlerini söyler ve teklif 
de yapar. Teklif bâzılarına dokunur, dokunmaz. 
Bir kelimeyi yanlış söyleyebilirsin, arkadaş çı
kıp da oraya bilgiçlik taslamaz. Evet din ola
caktır, Devlet işlerine müdahale ettiği zaman 
da tam, normal huzur olmayacaktır. 

Bir arkadaşımız konuştu ve beni doğruladı 
doğrusu. 

Şimdi İngiltere'delki, Avrupa'daki dinî hare
ketlerim gdişmesini bir tarafa bırakalım. Angı-
likanizm. evet bir mezlhep; ama hiç de öyle de

ğil, diğer taraftan bütün lise mezunlarına, üni
versite mezunlarına diğerleri ders verir. Doğ
ruladı, tamam. 

Amerika'da diğer okullarda var, özel okul
larda var. Demek özel okullar da veriyormuş. 
MukemmeJ.cn bizi doğruladı. 

İsrail Devleti veriyormuş. Laisizmi Avrupa'
dan aldık diyoruz, biz onları bir tarafa atıyo
ruz şimdi işimize gelmeyince. Onda da doğru
ladı. 

Amerika, Devlet vaikfı kurmuş doğru. Ame
rika lâikliğin yeridir diyor. O da onu veriyor, 
onda da bizi doğruladı. 

İtalya'da Papalıkla İtalya Devleti ayrıdır. 
Papalık ayrı devlettir, İtalya Devleti ayrıdır. 
İtalya'nın diğer okullarımda veriliyor, Papalık 
okulları başkadır, o da öyle. 

Almanyaida tetkik buyursunlar, kitaplar 
vardır. Bütün okullarda, üniversite dışı öğren
ciler din dersi alır, öğrenir. 

Şimdi c:Yusuf ile Züleyha» ya gelince. Bu 
Züleyha hikâyelerini vaktiyle sokanlar zaten 
masonlardır. 1956 kararında arkadaşımız ora
da müdahale etti. 1956'da Avrupa'da alman 
mason kararında; «Şemsettin'Yeşil gibi el üs
tünde evliyalar türeteceksiniz» diyordu. «Dine 
hurafeyi sokacaksın, dinde her türlü kötülük
leri kabul ettireceiksiniz, mezhep mücadelesini 
yaratacaksınız» diyordu. Bu kararı 1956da 
Masonlar Cemiyeti Avrupa'da almıştır. Bu za
bıtlara geçmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Maldde üzerinde başka söz alan 

sayın üye yoktur. 
Önerge var, okutuyorum. 

Cumihur'yet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
278 sıra sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

tasarısının 12 nci maddesinin son cümlesi ola
rak yer alan; «Bu istek, kayıt esnasında veli
ler tarafından okul idaresine yazılı olarak bil
dirilir» şeklindeki hükmün maddeden çıkarıl-

I masını saygı ile öneririm. 
iSivas 

ıHüseyin Öztürk; 
Ger ökçe : 
1. — Dördüncü sınıfta başlayacak bu dersi 

üç yıl önceden kayıt altına almanın anlamsız-

2. — Lâiklik ülkesinin anlamında tam bir 
I serbestiyet vardır. Veliye çocuğuna din dersi 
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okutup okutmayacağının sorulmasının bile 
Anayasamızdaki hükümlere aykırı düşeceği ka
naatiyle teklif edilir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendini? Yok. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvdkiti) — Hayır efendim. Bu 
madde «istek» kelimesini izah ediyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, usul hakkında bir mâruzâtta bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efen
dim? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu mü
zakere şekli hakkında. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurunuz efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu kanun 
tasarısı Millet Meclisinde müzakere edilirken 
önerge verilmeyen maddeler okundu, bitti; on
dan sonra önerge verilen maddelerin müzake
resine geçildi. Bendeniz de aynı usulün tatbik 
edilmesini arz ve teiklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, oturunuz efendim. 
Biz Yüce Senatonun kabul etmiş olduğu bu

na benzer bir diğer- usulü takib e diyoruz, yine 
Yüce Senatonun oylanyle takarrür etmiş olan 
bir usulü takib ediyoruz. 

Sayın üyeler-, Sayın Hüsnü Dikeçligil tara
fından verilmiş olan önergeyi evvelâ arz ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Lâiklik ilkesi başlığını taşıyan 12 nei mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kays'eri 
Hüsnü D'iikeçiigil 

Madde 12. •— Türk eğitiminde lâiklik esas
tır. Ancak lâiklik de dinsizlik demek olmadı-
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ğma göre, ilkokullardan başlamak üzere her 
kademedeki okul öğrencilerine din bilgisi veri
lir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu «verilir» 
ifadesiyle mecburen verilir mi elemek istiyor
sunuz, kastınız bu mu efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — «Evet,» yani «verilir.» Evet. 
Sayın üyeler, Anayasanın 19 neu maddesi

nin bir fıkrasını arz ediyorum. 
«Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin 

kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilci
lerinin isteğine bağlıdır.» 

Anayasanın 19 ncu maddesinin okunan fık
rasının sarahati karşısında bu takriri, bu öner
geyi oylayamayacağımı takdir buyurursunuz. 
Onun için işleme koymuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
konuşmalarda da bunu tatbik etsey diniz şimdi
ye kadar bu iş bitmişti. 

BAŞKAN — 12 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13'ü okutuyorum efendim. 
X - Bilimsellik : 
Madde 18. —• Her derece ve türdeki ders 

programları ve eğitim metotlarıyle ders araç 
ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve 
yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre 
sürekli olarak geliştirilir. 

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli 
olara.k gelişme ve yenileşmenin sağlanması bi
limsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı 
olarak yapılır. 

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü 
geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğin
ce donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışma
lar maddî ve manevî bakımdan teşvik edilir ve 
desteklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişi ir. 

Madde 14'ü okutuyorum efendini. 
XI - Plânhlık : 
Madde 14. — Millî eğitimin gidişmesi iktisa

dî, sosyal ve kültürel kalkınma hedefleriine uy
gun olarak eğitim - insangücü - istihdam iliş
kileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve 
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tarımda modernleşmede gerekli teknolojik ge
lişmeyi sağlayacak mesle'kî ve teknik eğitime 
ağırlık verecek biçimde plânlanır ve gerçekleş
tirilir. 

MeslekUnin kademeleri ve her kademenin 
unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit 
edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yay
gın mesleJkî eğitim kurumlarının kuruluş ve 
programları bu kademelere uygun olarak dü
zenlenir. 

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, te
sis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasite
leri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir 
ve kurumların bu standartlara göre optimal 
büyüklükte kurulması ve verimli olarak işle
tilmesi sağlanır. 

BAŞKAN — 14 neü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 

Madde 15i okuyunuz efendim. 
XII - Karma eğitim : 
Madde 15. •— Okullarda kız ve erkek kar

ma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin 
türüne imkân ve zorunluluklara göre bâzı okul
lar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencile
re ayrılabilir. 

BAŞKAN — 15 ııei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

XIII - Okul ile ailenin işbirliği : 
Madde İH. — Eğitim kurumlarının amaçla

rının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak 
için okul de aile arasında işbirliği sağlanır. 

Bu maksatla kurulacak okul - aile birlikleri, 
maddî imkânlardan yoksun öğrenciler ile oku
lun veya okul tarafından seçilecek kardeş okul
ların zarurî ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere 
her çeşit yardım ve bağış kabul edebilir. 

Yardım ve bağışların alınma, sarf edilme ve 
denetleme sekil ve esasları Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

XIV - Her yerde eğitim : 
Madde 17. — Millî eğitimin amaçları yalnız 

resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı 
zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde 
ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 
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Resmî özel ve gönüllü her kuruluşun eği
timle ilgili faaliyetleri, Millî Eğitim amaçlarına 
uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığı
nın denetimine tabidir. 

'BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etrmeyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

İKLNOİ KISIM 

TüıJk Millî Eğitim sisteminin genel yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I Örgün ve yaygın eğitim : 
Madde 18. — Türk millî eğitim sistemi, ör

gün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki 
anabölümdciı kurulur. 

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, temel eği
tim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları 
in kapsar. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya 
dışında d'lzen'enen eğitim faaliyetlerinin tümü
nü kapsar. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum Kabul edenler... Ka;bul etmeyenler... 
Kabul edil mistir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

örgün eğitim 

A) Okul öncesi eğitimi 
I - Kapsam : 
Madde .10. — Okul öncesi eğitimi, mecburî 

ilköğretim çağma gelmemiş çocukların eğiti
mini kaps •;:'•. 

Bu eğitim isteğe bağlıdır. 

BAŞK.VN —• 19 ucu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Bitmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 
Madde 20. — Okul öncesi eğitiminin amaç 

ve görevleri, millî eğitinim genel amaçlarına ve 
temel ilkelerine uygun olaralk, 

1. Çoeakların beden, zihin ve duygu geliş
mesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağla
mak ; 

2. Omları temel eğitime hazırlamak; 
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3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve aileler
den gelen çocuklar için ortak bir yetişme or
tamı yaratmak; 

4. Gocukların Türkçeyi doğru ve güzel ko-
nuşm a 1 a rın ı sağ lam akt ı r. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

III - Kuruluş : 
Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, 

bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği 
gibi, gerekli görülen yerlerdeki teurel eğitim 
kurumlarının birinci devresine bağlı anasınıf-
ları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumla
rına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabi
lir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde 
ve hangi önceliklere göre açılacağı Millî Eği
tim Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa tâbi işyerlerinin hangi şartlar
la okul öncesi eğitim kurumu kurmaları gerek
tiği, "Millî Eğitim ve Çalışma bakanlıkları tara
fından birlikte düzenlenecek bir tüzükle göste
rilir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual so
rabilir miyim ? 

BAŞKAN — Sual sormak mümkün değil, 
efendim; okunan şekliyle oya sunmak mecburi
yetindeyiz kabul edilen önergeye göre. 

21 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B) Temel eğitim 
I - Kapsam : 
Madde 22. •— Temel eğitim genel olarak 

7 - 14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kap
sar. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi okunan şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 
Madde 23. — Temel eğitimin amaç ve görev

leri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak, 

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş ol
mak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış 
ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk 
anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 

I 2. He r Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabi
liyetleri y"»nünden yetiştirerek hayata ve üst 
öğrenime hazırlamaktır. 

BAŞKAN —• 23 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III - Kuruluş : 
a) Temel eğitim kurumları : 
Madde 24. — Temel eğitim okulları beş yıl

lık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademıe 
eğitim kurumlarından meydana gelir. Birinci 
kademe sonunda ilkokul, ikinci kademe sonun
da. temel eğitim diploması (ortaokul diploması) 
verilir. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi okunan şekliy-
le oylarmria arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Kuruluş şekilleri : 
Madde 25. — Temel eğitim kurumlarının 

birinci ve ikinci kademeleri, bağımsız okullar 
halinde kurulabileceği gibi, imkân ve şartlara 
göre, birlikte de kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler 
gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köy
lerde temel eğitim bölge okulları ve bunlara 
bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanm mümkün ol
madığı yederde temel eğitim yatılı bölge okul
ları kurulur. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C) Orta öğretim 
I - Kapsam : 
Madde 26. — Ortaöğretim, tenıel eğitime 

dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mes
lekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü 
kapsar. 

BAŞKAN — 26 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II - Ortaöğretimden yararlanma hakkı : 
Madde 27. — Temel eğitimini tamamlayan 

ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan 
her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve or
taöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabi
liyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahip
tir. 

BAŞKTVN — 27 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,., 

I Kabul edilmiştir. 
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TII - Amaç ve görevler : 
Madde 28. — Ortaöğretimin amaç ve görev

leri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkele nine nygun olarak, 

1. 'Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesin
de ortak bir genel kültür vermek suretiyle on
lara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm 
yolları ar-ımak ve yurdun iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilin
cini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrenciler, çeşitli program ve okullarla 
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğ
rultusunda yüksek öğretime veya banı mesleğe 
hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alan
larına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin 
istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları 
arasında denge sağlanır. 

BAŞKAN — 28 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IV - Kuruluş : 
Madde 29. — Ortaöğretim, çeşitli program

lar uygulayan liselerden meydana gelir. 
Belli bir programa ağırlık veren okullara 

lise, teknik lise ve tarım lisesi gibi eğitim dal
larını belirleyen adlar verilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğ
retimin genel, meslekî ve teknik öğretim prog
ramlarını bir yönetim altında uygulayan çok 
programlı liseler kurulabilir. 

Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, 
uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit edilir. 

BASKİN — 29 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V - Ortaöğretimde yöneltme : 
'Madde 30. — Yöneltme temel eğitimde baş

lar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişme
lere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için or
taöğretimde de devam eder. 

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya 
ortaöğretim okulları arasında yapılacak yatay 
ve dikey geçiş şartları, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca düzenlenir. 

BAŞKAN — 30 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VI - Yüksek öğrenime geçiş : 
Madde 31. —- Ortaöğretimin yüksek öğreti

nle veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime 
hazırlayan programlarını bitiren öğrencilere, 
yetiştirildikleri yönlde, üniversitelere, arka denli
lere ve yüksek okullara girmek için aday olma 
hakkı tanınır. 

Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara 
hangi programları bitirenlerin nasıl girecekle
ri ilgili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şartla
rının tesp.tinde ve uygulamada Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ilgili kurumlar arasında işbirliği 
yapılır 

Giriş, ya yalnızca diplomadaki derecelere 
ve notlara göre, ya merkezî müsabaka imtihan
ları sistemiyle, ya da her kurum tarafından 
münferit o arak düzenlenebilir. 

BAŞKAN — 31 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VII - İmam - hatip liseleri : 
Madde 32. — İmam - hatip liseleri, imamlık, 

hatiplik ve Kur'an kursu öğreticileri gibi dinî 
hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli ele
manları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakan
lığınca acılan ortaöğretim sistemi içinde, hem 
mesleğe. , hem yüksek öğrenime hazırlayıcı 
programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. 

BAŞKAN —• 32 nei madde üzerinde müza
kere açıyoruz. Sayın Bahriye Üç ok, buyurunuz 
efendim. 

Konuşmalar onar dakika ile mahduttur, 
efendim. 

BAHRİYE ÜOOK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, «ayın senatörler; 

Millî Eğitim Temel Kanununun amacı, ül
kemizin muhtaeolduğu yüksek öğrenim görmüş 
elemanların çeşitli alanlarda istenilen nitelikte 
yetişmesi ve o alanlarda millî eğitim kuruluşun
dan yeterince fayda sağlanması olmalıdır. 

Esasen "bu konuda Devlet, anayasal bir gö
rev de yüklenmiş bulunmaktadır. 

Üzerinde görüşmeye başladığımız madde, 
yurttaşlarımızın dinî gereksinmelerini yerine 
göre idare edecek kişilerin yetiştirilmesini amaç 
edinmiştir' Hükümet teklifinin gerekçesinde de 
bu açıkça belirtilmiştir. Halbuki, tasarının ko
misyon raporunda sunulan 32 nei maddesinde 
yer alan İmam - hatip okullarının meslek okulu 
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niteliği ikinci plâna itilmiş, âdeta yüksek öğre
nime hazırlayıcı bir lise haline getirilmiştir. 

-Bunun uygulaması üç noktadan sakıncalı
dır. Uygulansa da, bekleneni vermeyecek, asla 
fayda sağlamayacaktır. Bir kere, yirmi beş yıl
dan beri geçirilen tecrübelerle saptanmıştır ki, 
meslek okulu olarak kurulmuş olan İmam - ha
tip birinci ve ikinci devrelerini bitirenlerin an
cak % 3'ü mesleklerinde çalışmakta % 97'si ise 
başka mesleklerde barınma yolunu seçmekte
dirler. 

O kaide bu okuların lise haline -getirilmesiyle 
îmanı ya da hatip yetiştirme amacımız engellen
miş, kısıtlanmış olacak. Çünkü, eskiden bu meslek 
okularını bitirenlerden mesleklerinde çalışmayıp, 
başka görevlere geçmek isteyenler üniversiteye gi
rebilmek için öncelikle fark imtihanlarını verirler
di ; veremeyenler ya da hazırianamayanlardan kü
çük bir azınlık ise mesleklerinde kalırlardı. 

Şimdi ise, Komisyonun kabul ettiği 32 nci 
maddeye göre bu fark imtihanı kaldırılmış olu
yor. Yani, imam - hatip mezunu olup da ancak 
% 3'ün seçtiği, görev aldığı bu mesleğe bundan 
sonra girecek kişilerin sayısı daha da düşecek ve 
bu alanda görevlendirileeek meslek dersleri gör
müş 'kişileri bulmamız güçleşecektir. 

Bu kanunun sakıncalı olan ikincil yönüne ge
lince; imam - hatip okulları lise olunca liselerde 
uygulanan derslerin tümü ile bu derslerin saat 
.'sayısı ve imam - hatip okullarının müfredatı bü
tün ağırlığı ile öğrencilerin üzerine yükletil e çek
tir. 

Sayın senatörler, çalışma hayatına lise öğret
menliği ile başladım; 11 yıl liselerde öğretmenlik 
yaptım, lise programlarının ağırlığını çok iyi bi
lirim. Öğretmenler bu programla]'] yıl sonuna ka
dar yetiştirmek için pek büyük bir çaba gösterir
ler ve çoğu kez bâzı konular ele alınmadan ders 
yılı biter, öğrenciler de .bu konulara yabancı ka
lırlar. 

Şimdi,' bir de, esasen çok ağır olan imam - ha
tip ikinci devre programları bu 14 - 17 yaş ara
sındaki çocuklara yükletilmek is'tenivor. Bir an 
için gerilere, çok gerilere, gençlik - öğrencilik yıl
larımıza dönelim ya da bu meslek okullarına ken
di çocuklarımızın gittiğini kabul edelim. Bir yan
dan Kur'anı Kerim, Arapça, akait, kelâm, din 
dersi, fıkıh, tefsir, hadis, siyer, ahlâk ve bunun 
gibi f?lmak üzere haftada 1 6 - 1 7 saat- olan meslek 

| dersleri; öte yandan, taıOlı, matematik, fizik, kim
ya, biyoloji, psikoloji, mantık,- felsefe, siosyaloji 
gibi 22 saati dolduran klâsik kültür dersleri. 

Bu mümkün değildir, sayın üyeler. Haftada 
38 saat birbirinden çok farklı ve çok güç. konu
lardaki derslerin altından kalkmak, onları hakkı 
ile öğrenmek, kesinlikle sonuç, alınamayacak bir 
yöntemdir. Mutlaka ya meslek dersleri, ya da kül
tür dersleri zayıf kalacaktır, bu koşullar altında. 
Böylece bu okulları bitirenler hiçbir zaman -mes
lek alanını seçmeyecekler, 25 yıldan beri köyle
re kadar ulaştırılması istenilen dinsel bilgiler 
'bakımından yetenekli din görevlisi gönderine ama
cına da hiçbir zaman ulaşılaanayaçaktır. 

Komisyonun önerdiği 32 nci madde, Hükümet 
tasarısının yerinde bir cümlesini de kaldırmıştır. 
Bunun nedenini anlayamadım. Bu cümle, «Te
mel eğitime dayalı olarak ve yalnız erkek öğren
ciler için açılmış ayrı an esi ek okullarıdır.» cümle
sidir. 

Buradan yalnız erkek öğrenciler için açılmış 
olduğu teklifi pek yerinde ve din kurallarına da 
uygun bir teklif idi. Millî Eğitim Komisyonu bu
nu da değiştirmiştir. Kız öğrencilerin imam - ha
tip okullarında okumalarına neden lüzum görül
müştür? Bunu bilmiyorum. İslâmda, kadından 
imam olmamıştır. İmam, önde duran anlamına 
gelir; bu; herkesçe malûmdur. İslâmda kadın
dan Divanı Mezalim Başkanı, yani Yargıtay Baş
kanı anlamına, Vezir ve hattâ Hükümdarlar çık
mıştır; ama imam olmamıştır, olamaz da. Amaç, 
•bu genç kızlarımızı dinî bilimlerle zenginleştir
mek ise, işte İlahiyat Fakülteleri. Önce, sağlam 
bir lise kültürü alan genç kızlarımız modern üni
versitelerimizin bu fakültelerinde bu gereksinme
lerini karşılayabilirler. 

32 nci maddenin 3 ncü sakıncalı yönüne ge
lince; bu, hepsinden önemli olan Tevhidi Tedrisat 
Kanununa aykırı oluşudur. 32 nci -madde tasarı
ya tıpkı Tanzimat dönemindeki ikili öğretim ve 
ikili adalet döneminin ihyasına bir yöneliş görün
tüsü vermektedir. Bu bakımdan çok isabetli olan 
Hükümet teklifine rağbet göstererek 32 nci mad
denin yerine aynen Hükümet teklifindeki 31 nci 
madenin kabulünü yüksek takdirlerinize arz eder, 
saygıla rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, fikirler değişik. Ben, başka takrir t'eiklifinde 
bulunuyorum ve bu teMif te de hacıyım. 
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Meslek canlarında küçük yaştan itibaren meu-
lekî terbiye alınır. Meslek okulları' diğerlerinden 
farklıdır. Bununla beraber, kaç seneden beri ma
arif bütçeleri görüşülürken diyoruz ki, şu memle
ketin marifinde kast sistemi var. Merkk okulu
na gitti diye kabiliyet ve istidadı varsa bunun 
zekâsını ve kabiliyetlini dondurmaya senin ne hak
kın var? Bırak, o da diğerleri gibi diğer üniversi
telere gitsin. Arkadaşlar, misalini vereyim, vak
tiyle İstanbul Darülmualkmin kurulmuş; öğret
men okulundan mezun olanlar Darüi muallim ine 
giderdi. Bir aralık Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesine öğretmen okulları mezunlarının alnıma sı • 
kararl'astırıklı. Hanımefendinin yanında iddia 
ediyorum, en kuvvetli profesörler, öğretmen okul
larından, orada okuyan, yetişen insanlardı. Çün
kü, meslekî formasyonu almışlardır. Bir Cemal 
Alagöz'ün ve benzerlerinin üzerine yoktur, tama
men terbiyecidir, deraini verip de çıkan insanlar
dan değildir. Çünkü, orada, meslek okulunda ge
reken formasyonu almışlardır. Dördüncü Maarif 
Şûrasında formasyon nasıl olur diye biz de bunu 
'söyledik, orada, 

Haddizatında benim kanaatim, lise ve üniver
siteyi bitirmiş, doğrudan doğruya doçentlik imti
hanına girmiş insanlar üniversitelerde çok kıy
metli hoca olamazlar. Ancak, lise hocalığında;1, 
kariyerini yaptıktan sonra imtihanla oraya ge
cenler çok ilaha favdalı olabilirler. 

Hangi meslek okulunda olur'. e, umu, 
e km d 

um 

fakirlikten bahsediyoruz, kiylüyo; 
sat eşOtlliği diyoruz, filân, diyoruz; ama b 
linco diyoruz ki, ey insan, sen burada k 
ne kadar kalbiliyetin olursa olsun yukarıya gut 
meyeecksin. Bu kab il iy etlenin hep:/, de yukarı;' 
gidecek değil ya, % 5'i, % 6in gider. 

Beyefendiler, imam - hatip okulu meraka 
lise farklarını verdikten sonra iki üniversite; 
hiç kalmadan b'j'türmektedirler. 

Gelelim kanun teklifine; imam - havlp (.keli. 
rının orta kısmının kalkması ile ilgili elan h< 
ne ise, bu, 12 Mart ihtilâlinden uemra oldu, o ;•:. 
uran bizzat gittim ve Başvekile anlattım, Başvek 
bana hak verdi. Fakat, Bakanlar Kurulunu;) o; 
landığı zaman bu mesele, haberini aldım, kemi1 

si müstenkif kalmış. Eğer Erol Akça! Bey t 
bu tarafa iltihak etseydi imam - hatip ckubYuu 
dâki bu orta kısım kalkmayacaktı. Bu. yünde ; 11 
Çünkü, bizim izahımızı yeninde buldu. Xr !kîk İD 

burada çalıştık. Hanımefendi, zor deruler görü
yorlar dedi ya, ben bakaloryadan mezun oldum, 
o zaman, hattâ üniversitede okumayan arkadaş
larım hatırlarlar, benim yaşımda olanlar, Tarih 
Kurumunun dört ciltlik kitabı vardır ve biz bun
dan fevkalâde şekilde imtihan vererek okulu bi-
tirdir. Ortaokullarda, liselerde bakalorya... bitir
mez, bitirmez diye gençleri avareliğe alıştırdık. O 
değil. Ciddî çalışma öyle olur. 1959 senesinde Ah
met Emin Yalman - Allah rahmet eylesin - Kay
seri'ye g't.ldi, ben Maarif Müdürü idim, kendile
rini orta, kısımda psikoloji dersine soktum, psiko
loji dercini veren hoca da liseden ~ gelirdi, dersli
ni anlattı. Sor dedim, meseleleri ortaya atıp di
dik! iyor. Bu arkadaş liseden gelir, liseden mi 
memnunsunuz, buradan mı? Hoca, aynen şöyle 
dedi, ben bunu lisenin 4 ncü sınıfında okudum; 
fakat bu burada ortaokulun sonunda daıtuluyor; 
ben bunlardan çok daha memnunum dedi, ayrı
ca. Fransızca dersine girildi, bunlar okunmuyor 
zannediyorlar, Fransızca dersine yine bir hanım
efendi gelirdi, liseden; soruldu ve ben bunların 
çalışmasından, liseden çok daha memnunum, de
di. Matematik dersinde sordu; liseden gelirdi, biz
zat Ahmet Emin Yalman Bey sordu, o da aynı 
cevabı verdi; hadîs dersine girdi, meseleyi insan 
düşündüğü gibi amel eder, biribirini didikiivor-' 
lardı fevkalâde. Aynen şu makaleyi yazdı, «Yarı
nın. akılcı din adamları». 

Şu Türkiye'nin manevî hayatı bakımından. 
kuvvet!'! din adamları yetişmememi bakımından 
Türkiye'de nasıl bir mücadele oluyor, benim bu
na aklım ermiyor. Yazık bu millete. Eğer siz kuv
vetli din adamı yetiştirmezseniz, lise yaptınız bu
na, hm bu arkadaşlarımızı ithamda bulunmuyo
rum, yarın bunlar kifayetsiz çıkacak, köy bunla
rı kabul etmeyecek ve şimdiden etmiyorlar. O za
man başkaları oralara imam olarak gidecek. Hal
buki, bizim dedelerimiz «İnsan 7'sinde ne ise 
70'inde odur.» demişler, «Çubuk yaş iken eğdk.^ 
elemişler, bunlar terbiye kaideleridir. Yaşama ~i\v 
din, eğer dinî bilgin varda küçük yaştan yaşamı
yorsan, onu hareketlerinde tatılrk etmiyorsan bu
nun kıymeti yoktur. 4 sene lise devresinde siz bu
nu tahakkuk ettireceksiniz, meydana, getireceksi
niz. 

5'onim t( 'im hanımefendinin teklifinin ta-
namen dışında, ortaokuldan başlamalıdır diyo-
uım ve ortaokullar 3 sene olmalıdır, müfredatı 
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vardır, lüseler 4 sene olmalıdır diyorum, bütün 
meslek okullarına üniversitelerin kapıları açılma
lıdır diyorum, kast sistemi kalkmalıdır diyorum. 

Bugün meslek okullarında okuyan çocukların 
hepsi faik ir aile çocukları, zengin çocukları değil
dir. Biz İstanbul Öğrenmen Okulunda okum uş
şak kabahatimiz ne idi? Eğer bize imkân verllrey-
di belki söz söyleyenlerden eck daha ileriye git
miş okuduk. Rica ederim, kabahatimiz neydi ya
ni, illâ öğretmen okulunda okumak mıydı? Köy
den geliyor sanat enstitüsünde okuyor, pratik 
dersleri de görüyor; bu, niçin mühendis olmasın, 
niçin yapı sanat enstitüsünde okuyan insan mi
marî bir fakülteye girip heykeltraş elmasın? Biz 
bunu gördükte güzlerimiz yaşarıycr, Mimar Si
nan'ın m em lekelinde gördüm de yapı sanat en '.i-
itüıünde ne kadar güzel sana "kârlar vardı. Bu ço
cuk orada kalıyordu, bu ai'ada liseden gidiyor 
nazaıi olarak okuyor, tulum giymesini bilmiyor. 
Dünyanın İrer memleketinde meiek dkullarından 
üniversiteye giderse, eli ya'tkm meslek adamı çı
kar ye tul umunu giyer işçiyle beraber olur. Eği
timcilerin bunu böyle savunmasını ye böyle mü
talâa etmesini isterdim. 

Yine ne yazık ki, meslek okulları bir terbiye 
ocağıdır, ortaokuldan sonra başlardı, çok faydalı 
tarafla.:ı vardı, ama bunlar da öyle kadük olda. 
Ne derseniz deyiniz günün bilinde bu hakikat 
anlaşılacak, bu hakikat an'aşıldıktan sonra usulü
müz gayet iyi anlatılmış olacak. Allah selâmet 
yeisin o zamanki teknik müsteşarına, ne niyetle 
kurmuştu. 

Şimdi, hürün meslek ckuliarı üniversiteye mü-
kemmclen girebilmeli, kapılar açık olmalı, hiç 
korkma yal! im orada okuyanlar imamlığını yapa
bilir. Hattâ hattâ zorlamalar olmuştur, mutlaka 
mutlaka imam - hatip okulları ortaokula dayalı 
olmak mecburiyetindedir, mecburiyetinde olma
dığı takdirde bu arkadaşlar iyi yesişemeyecektir, 
göıscJkslniz yarım çıkacaktır, köyler bunu kabul 
etmeyecektir, şimdiden şahit oluyoruz, emin olu
nuz güzel bir şekilde -bir imamet vazifesini yapa
mıyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Dikeebgll iki dakikanız 
ya.'. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) —• Yetiştir
mek lâzım. Çek teşekkür ederim Sayın Başkan, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Savın Öztüskelne. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başikan, .muhterem arkadaşlarım, 

Ben konuşmamın Türkiye Radyolarında ya
yınlanması için söz aldım. Nedeni de, Sayın Di-
keçligll imam - hatip okullarının 1 nci devresi
nin kaldırılmasında Bakanlar Kurulunda Adalet 
Partisi Bakanının müspet ey kullanmaisı nedeniy
le kaldırıldığını beyan etti. Bunun bu sözü rad
yolarda yayınlanacaktı. Bu Bakanlar Kurulu
nun kararıyle değil, Talim Terbiye Kurulunun al
mış olduğu kararı devrin hakanının onaylama-
sıyle imam - hatip okullarının birinci devresi 
kalkmıştır. Tavzih bakımından söz aldım, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Dengiz, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Bakan çıkmışken benim de sorum var, bu suret
le söz almamış olurum. 

BAŞKAN — Peki efendim sırası gelince size 
söz veririm. Sayın Bakan konuşsurdar bitirince 
size sorunuz için söz vereyim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın arakdaşlarım; 

Bu madde önemlidir, bu madde üzerinde 
bâzı mütalâalar serdediidi, her hangi bir yanlış
lığa meydan vermemek için mâruzâtta bulun
mak için huzurunuza çıktını. 

İmam - Hatip liselerine ait olan madde. Sa
yın üç ok'un temas ettiği husus1 ar var, onlara 
cevaplarımı arz etmek istiyorum. «Tevhidi Ted
risat Kanununa aykırıdır»' buyurdular Sayın 
Ücok. 1924 yılındaki Tevhidi Tedrisat Kanunu
nun 4 ncü maddesini okuyorum; buna ait, ev
velki sene Mecliste bir konuşma yapmıştım, 
o konuşmamı zabıtlarından arz ediyorum ; «Ma < 
arif Vekâleti yüksek diyanet mütehassısları ye
tiştirmek üzere darülfünunda bir ilahiyat fa
kültesi tesis ve im nimet ve hitabet gibi hidematı 
dinîyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların 
yetişmesi için de ayrı mektepler kuşat edecek
tir..» 

Demek oluyor ki, imam ve hatip yetiştirmek 
için, meslek mensuplarını yetiştirmek için orta 
dereceli okullar açabilecek ve bir de ilahiyat 
fakültesi kuracak dolayısıyle bu orta dereceli 
okıflardan da oraya intikal edecek kimseleri 
yetişti: ebilecoktlr. Bu Tevhidi Tedrisat Kanu-
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nıııııııı hükmüdür . O takdi rde , b u r a d a k i bulu
nan nıadclode Teylıidi Tedrisat Kanununa aykı
rı bir du rum görülmemektedir . 

Şimdi, burada mühim olan bir mesele yar, 
niçin lise kolime1;! kul!alınmıştır diye bir düşün
ce or taya atılıyor. Lise kelimesinl:ı kullanılma-
y , tem;'1; eğitim okul lar ının üstündeki t> yeya 4 
•sınıflı okullara bir bir inden faeklı (rinasın diye 
bu ismin konmuş olmasından ibaret t i r , öğre t 
men liseleri diyoruz, eskiden öğretmen okulları 
d iyorduk. yf l a rdan beri de böyle söy' uıiyordu, 
onlara da öğretmen lisesi cliyoıuz. Sanat okul
ları dlyoıduk, sonra bunlar sanat euAitüsö rbdu, 
şimdi bunlara sanat liseleri diyeceğiz. Yarıl, aşa
ğı yukar ı o yeya 4 sınıflı bir öğretim y a y ı n ye 
şunun için bunu söylem y e de meabur eluyemuz. 
üniversi teye, yüksek okıda g r e n bu öyuuo'dee 
iaşağı yukar ı aynı seviyede okun , aynı mahi
ye t te okum, bir uşağrkk duygusu iooısK^ gkme-
f-inler d ;ye iıuııu e y l e m e k mecburiyet inde ksk-
yoı uz. 

İmam. - l l a ' l p okulları ve banmadan mezun 
olanlar daima bir he r görülme havası ieeel lr .de 
bulunmuşla! dır ve bir aşağılık ;hıv?a aı içerki-
n e gami.sk • ula, bunlar ı bundan kus bu m^k Bil
yonuz. lok-au tedrknu. yine aynı tedı lsat yakı
lacaktır . giriş ye .k ' i i y i re aynı olacaktır . 

Şimdi, 1 uma',1a bir noktaya temas <1 " 'k U-
t iverum. Savın Üenk, oı taskuka.r ae 'kY ir de
diler. İmanı - ha t ip okullarının bu maddeye gö
r e or taokullar ı açdabelir dediler. "Bu m a il de ye 
göre ortaokullar ı nçleımnz, (.kıııkü. ma ldada 
or taöğre t im sistemi içkide tâbiri vardır . O . t b y -
retim sistemi içinde tabii i, oı taoku.l 'arın a çıkı-
mıyaeağmı ifade edem 

İhımın ötesinde bir mâruzâtım daha va r ; bu 
öıırmkd.ir sanıyorum, biraz önce kabul buyur
duğunuz ol nei maddene ortaöğ' ekmin yüksek 
'öğret 'me veya hem mesleğe hem de yüksek öğ
re t ime hazırkıyan p rog ramlan ın bitiren öğren
ciler: , yet iş t i ; ! 'd iki eri yönc[p, ü : ı ivc;s l te> ea, 
.akademiler- ve yüksek okulla; a g l ı m l k için 
'aday olma hakkı tanınır .» 

Şimdi, lıu gayet :v;ı ••ihLiı- ve \vaksiyi bir Ba-
lıa, lüzum yoktur . () t a k d k d e üçlü bir s" -tem olu
yor . Yalnız, üniversi teye öğlenci n'lmk ren okul
la, rrm iz liselerimiz, yüksek okullara ve meslek 
eku ' l an ı ı a oğ;enci gönderen <leui'aruuız öğret
meli okulları , teknisyen okul lanı, imanı - n ı t :p 
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okulları , z iraat okullar ı gibi okullarımız ve bir 
de yalnız, h a y a t a re mesleğe yönelen okulları
mızla or taöğret im sistemi içerisinde üçlü bir sis
tem getirmiş bulunuyoruz. Bun la r ın hepsinin 
adına, da lise adı veriyoruz. 

Bu açıklamayı yapmak suretiyle 'arkadaşla
rımın tereddüt ler ini izale et t iğimi sanıyorum. 

ıS'aygd arı mi a arz e'l^v, t eşekkür ederim. 
BAŞKAX — Sayın Bakan, bir dakika sual 

var. 
Sayın Atmaca, sualinizi sorar mısınız? 
1IÜSHYİN ATMACA (Benizli) — Sayın Ba

kan soracağım suali cevaplandırdı lar . Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üç ok, sualinizi buyurun 
efendim. 

B A H R İ Y k ÜCOK (Cumhurbaşkanınca S. 
t y ) — s a r ı n Bakan, benim «Tevhidi Tedr isa t 
Kanununa, aykır ıdı r» sözümü galiba benim an
dı dnak istediğim anlamda anlamamış oldubar. 
Hm, li 'o oluşuna aykır ıd ı r dernek iYedlm. Ya
ni, Tevhidi Tedrisat Kanununa , ancak -)2 nei 
madde komisyonun, get l r lkği şekilde okluğu tak
d i r l e ayku ukr. lb.:ı Büküme t- tasar ıs ındaki 
medrlu tkl nei madde yerine k a i n olmasını uy
gun bukk ığ ı rna arz e tnnk istedim. 

B A Ş K A N — ( V e bir önergeniz zaten Baş
kanlık t an ir. Büti'en eiıal şeklinde olsum 

B A H B İ Y B ÜÇOK (Cumhuı Kıskanınca S. 
Ü.) — Byet efendim. 

Bunu acaba Sayın Bakan yanlış mı anladı
kla? Benim anladığıma göre, Tevhidi T c d r k ı t 
Kanununa şu şekilde, aykır ı değil midir? Sayın 
B a k a n öyle kabul et ıniyoılar mı? Tevhidi Ted
r i sa t K a n u n u n a aykır ı olabilmesi için imam -
ha t ip 1 Keleri biçimine girmesi lâzımdır. Yani, 
bir* d ki lisesi olması ]azmidir. Bin bsesi oluşu 
T e v k i l i Te l i irat Kanununa aykır ıdır , benim 
aabadııkma gö. e. Acaba S a y n Bakan için böy
le değil midir 1 

Bir de bu durumda iki ayrı t ipte okul ku
rulmuş oluyor: Halbuki , ismi üzc ı indy Tevhi
di T o d ı k s t Kanunu eleniyor. Bu sure t 1 : iki ayr ı 
kafa y a p ı m d a insan yetişecektir , bunlar i"mi
de çaBşaenktır , bu mukadderd i r . Tevhidi Ted
risat Kanunu da bundan Beri gamı iştir. 

BAŞKAN — kayn ı l l y k , lütfen anal şeklin
de okun . 

1 A1 . 
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BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
ü . ) — Acaba Sayın Bakan bu söylediklerimi 
başka türlü mü anlamışlardır? 

BAŞKAN" — Buyurun, Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞITIM BAKANI ORHAN DEN-

G-ÎZ (Devamla) — Efendim, başka türlü anla
madım, tam anladım ve tam anladığım için bu 
şekilde izah eJtmiştim, sanıyorum Sayın Üç ok'un 
tatmin olması ic ab ederdi. 

Şimdi, Tevhidi Tedrisat Kanunu çıktığı za
man da «idadî» kelimesi vardı ve lise seviyesin
deki okulların adı «idadî» idi, bilâhara «lise» 
kelimesi kullanılmıştır. Kelimenin anlamı içeri
sinde tevhidi tedrisat esasını bozan bir mâna 
bulmak doğru değildir. Lise. kelimesi yerine 
başka bir kelime de kullansa k, tevhidi tedrisat 
anlamı bozulmaz. Esas mühim olan ve bozula
cak olan tarafı odur ki, lise seviyesinde bir öğ
retim verirseniz ve bunları din eğitimine tabi 
tutarak hepsini üniversiteye sevk ederseniz, o 
zaman Tevhidi Tedrisat Kanununa, aykırı hare
ket etmiş olursunuz. 

Biraz önce 31 nci maddeyi okuyuşumun se
bebi buydu. Okuyuşumda «programlarını hem 
de yüksek öğretimi hazırlayan «programlarını 
bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yöncle» kıs
mını ısrarla okudum; «yetiştirildikleri yönde» 
tâbiri Tevhidi Tedrisat Kanununa uygunluğu 
ifade eder. Başka yönde yetiştirirseniz, Tevhi
di Tedrisat Kanununa aykırı hareket etmiş olur
sunuz. 

Bu bakımdan Anayasaya aykırı değildir. 
Anayasa kelimesini kullanıyorum; çünkü Ana
yasamız Tevhidi Tedrisat Kanununu değişme
yecek, kendisine uyulacak kanunlar mcyanmda 
saymıştır. 

Bu mânada arz etmiş bulunuyorum. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, bir sorum daha var. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Devamla) — Müsaade buyurursanız, bir 
diğer mesele daha var. 

Sayın Büyük Atatürk'ün bir konuşması var. 
Bu konuşma çok enteresandır. Bu, Tevhidi Ted
risat Kanununun atında ne gibi düşünceler ta
şıdığını ifade eden ve dikkate değer bir konuş
masıdır. 

Atatürk diyor ki : «Bizim dinimiz en mâkul 
ve en tabiî dindir ve ancak bundan dolayıdır İri. 

I son din olmuştur. Bir dinin tabiî •olması için ak
la, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lâzını-

I dır., Bizim dinimiz bunlara tamamen mutabık-
I tır.îslâm hayatı içtimaiyesinde hiç kimsenin 
I 'bir sınıfı mahsus hailinde muhafazayı mevcudi-
I yete hakkı yoktur.»1 

I Demek oluyor ki, din adamlarıyla bir di-
I ger grubu birbirinden ayırmayan bir ifade tar

zı vardır. Esasen tevhidi tedrisatın mânası içe-
I risinde de esasen bu vardır. 
I «Kendilerine böyle bir hak görenler ahkâmı 
I diniyeye muvafık harekette bulunmuş olmaz

lar.» 
I Din adamlarını diğerlerinden farklı göraıe-
I meyi de telkin ediyorlar ki, çok doğrudur. 
I «...Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz müsavi-
I yiz ve dinimizin ahkâmını mütesaviyen öğren

meye mecburuz. Her fert dinini, diyanetini. 
I imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Ora-
I sı da mekteptir...» «A. P. sıralarından «Bravo» 
I sesleri) 
I Mektep kelimesinin mânasında niçin lise ke-
I 1 im esi olmasın? Lise kelimesine takılmama nızı 
I rica ediyorum. Hakikalten lise kelimesi kul lam 1-
I mazsa, imam - hatip okulunu dört yıl okuyan 
I ve biraz önce buyurduğunuz o ağır dersleri gö-
I ren kimselerin, diğer kullanılan kelimenin altm-
I da ezilmek gibi bir duruma sokul ma mal arı uy-
I gun olur. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir sual daha mı var-. Sayın 
Üç ok? 

• BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
I Ü.) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Lütfen buyurun efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
I Ü.) — Sayın Başkan benim anlayamadığım bir 

hususa daha temas ettiler. Ben ortaokulları açar 
I diye bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — .Sual sorun, Sayın Ücok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 

İ Ü . ) — Rica ediyorum, bunu nerede ve ne şe-
I kilde söylemişim açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Bu sual şeklinde değil. Sayın 
I Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-
I GÎZ (Devamla) — Sayın Başkan, sual şekilinde-
I dir, müsaade ederseniz... 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. Sizin ihtiya- 1 
rmızdadır. \ 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Sağ olun. 

Efendim, şimdi Sayın Üç ok 32 nci maddenin 
eski metnine temas .ettilıer. 

Eski metinden «İmam - hatip okulları imam
lık ve hatiplik gibi din hizmetlerinin yerine ge
tirilmesiyle görevli kimseleri yetiştirmek üzere 
Millî Eğitim Bakanllığmea temel eğitime dayalı 
olarak ve yalnız erkek öğrenciler için açılmış 
meslek okullarıdır» diye okudular. «Bu madde 
de temel okullara dayalı olduğu halde, burada 
o .madde yok, onun için Hükümet tasarısı uy
gundur»1 buyurdullar. I 

Şimdi, temel okula dayalı maddesi yok de
yince, ortaokul açılabilir mânası çıkar da, bu 
münasebetle onu arz etmiştim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde verilmiş 

önergeleri takdim ediyorum. I 
'Sayııi DikeçM'gil'in önergesini okutuyorum. I 
VII - İmam - hatip liseleri başlığım taşıyan 

32 nci maddenin aşağıdaki şekilde .değiştirilme- I 
sini arz ve talep ederim. I 

Kayseri 1 
Hüsnü Dikeçlig'il I 

Madde 32. — İmam - hatip liseleri, ayrı bir 
hususiyet, taşıyan meslekî bir kurumdur. Bu ba
kımdan, ortaokula dayalı birinci -devresi üç. I 
ikinci devresi dört yıllık olmak üzere bir bütün I 
teşkil eder. Bu okuTlarda ima.mıhk, hatiplik ve I 
Kuran kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin 
yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiş- I 
tirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca açılan I 
meslek okulu sistemi içinde, hem mesleğe, hem 
yüksek öğrenime hazırlayıcı program uygula- I 
yan öğretim kurumlarıdır. I 

BAŞKAN — Önerge okunmuş bulunmakta
dır. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor- I 
mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo- I 
ram. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka- I 
bul edilmemiştir. J 
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Üç sayın üye tarafından verilen önerge aynı 
mahiyettedir. Onun için yalnız birisini okuya
rak oylarınıza arz edeceğim. Sayın Hayri De
ner, 'Sayın Bahriye Üçok, Saym Hüseyin At
maca; üçünün de önergesi aynı mahiyettedir. 
Birini okutmak suretiyle oyarınıza arz edece
ğim. 

ISayın Başkanlığa 
Millî Eğitim temel kanunu tasarısının 32 nei 

maddesinin hükümet teklifinde olduğu gibi, 
aşağıda yazılı şekilde ka'bulünü saygılarımla 
öneririm : 

Madde 32. : İmam - hatip okulları, imamlık 
ve hatiplik gibi din hizmetlerinin yerine getiriH-
ımeMyle görevli kimseleri yetiştirmek üzere, 
Millî Eğitim Bakanlığınca, temel eğitime dayalı 
olarak ve yalnız erkek öğrenciler için açıllnıış 
ayrı meslek okullarıdır. 

Cumhurbaşkanın S. Ü. 
Hayri Dener 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NÜSRET KARCIOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) -— Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediil-
memiştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim temel tasarısının 32 nci madde

sinin üçüncü satırındaki «mesleğe» kelimesinden 
sonra gelen «hem yüksek öğrenime» kelimeleri
nin çıkarılmasını, bunun yerine «kendi al anıla
rında» kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 'Sayın 
Bakanın açıklamasından sonra lüzum kaılmıadı, 
maksat hâsıl olmuştur. Önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, işleme tabî tut
muyoruz. 
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32 nei maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

VIII - Güzel sanatlar eğirimi : 
Madde 38. — Güzel sanatlar alanlarında özel 

istidat ve kabiliyetleri beliren çocuklan küçük 
yaşlardan itibaren yetişti:mek üzere temel eği
tim ve ortaöğretim sevİ3resinde ayrı okullar açı
labilir veya, ayn yetiştirme tedbirleri alınabilir. 
Özellikleri dalnyısıyle kurların kuruluş, işleyiş 
ve yeliştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye'?.. Yok. Madde üzerinde önerge 
var okutuyorum efendim. 

imıym BaşkaN.ğa 
31111i Eğitim Temel kanun tasarımlım oo neü 

maddesine aşağıdaki fıkı anın ekü-nnre.dni arz 
ve teklif ederim. 

Dmıizli 
Hüseyin Atmaca 

88 neü maddeye eklenecek iikra : 
.«Olağanüstü istidat ve kabiliyeti olan öğ

rencilere temel eğitimden son; a yalancı ilme
lerde öğretim yapnnlabiiir. Bu husus bir yönet
melikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet kainiyor 
mıu efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİmYEŞARI 
NU8RET KARCIOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BARKAN — Komisyon ?.. 

GEÇİCÎ KOMLSYGN BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon .katrlmıyoı lar. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

33 neü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I)) Yüks e k öğret im 
I - Kapsam : 
Madde 34. — Yükseköğretim, ortaöğretime 

dayalı en az iki yıllık yükseköğrenim veren 
•eğitim kurumlarının tümünü kapsar. 
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| BAŞKAN — 34 .neü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabili edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 

Madde 35. — Yükseköğretimin amaç ve gö
revleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarak, 

1. Öğrencileri ilgi. istidat ve 'kabiliyetleri 
I ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim 

polirikasma ve toplumun yüksek seviyede ve 
çeşitli kademelerdeki insangüeü ihtiyaçlarına 
göre yetiştirin ek; 

2. Oeşitii kademelerde bilimsel öğretim yap
mak; 

8. Yurdumuzu ilgilendi: enler başta olmak 
üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel so
ruman çözmek için bilimleri genişletip derin
leştirecek inceleme ve araştırmalarda billim
in ak: 

4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve ge-
I üşmesini İlgi]emdiren bütün sorunları, Hükümet 

ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğre
tim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarım 
toplumun yara i Innmasma sunmak ve Hükümet
çe Lieueeok inceleme ve araştırmaları sonuç-
laudıra,rak düşüncelerini bildirmek; 

5. Aıaştırma ve incelemelerinin sonuçlarını 
gösteren, bilim ye tekniğin km ir üresini sağla-

| yan her türlü yayınlan yapmak; 

0. Tü:k toplumunun genel seviyesini yük-
ı eririm ve- kamuoyunu aydınlatıcı bilim verile -
i ı ini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eği

tim lılzm mi erinde bulunmaktır. 

BAŞKAN — 35 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul .edilmiştir. 

III - Kuruluş : 
a) Yükseköğretim kurumları : 
Madde 36. — Yükseköğretim kurumlan şun

lardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Akadrmile:\ 

I 3. Yüksek okullar. 

Yükseköğretim kuımmlarmın amaçları ve 
açılış, kuruluş, iş7 oy iş ve öğretim üye ve yar
dımcıları ile ilgili esasları, üniversiteler, akade
miler ve vüksek okullar kanunlarında düzenle-

I ni.-. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

var mı efendini?.. Yok. Önerge vardır okutuyo
rum (efendim. 

Sayın Başkanlığa 
.Millî Eğitim temel kanun tasarısının 3G ncı 

maddesinin, Hükümet teklifinde olduğu gibi, 
aşağıda yazılı şekilde kabulünü saygılarımla 
önemim. 

Madde '36. — Yüksek öğretim kurumları şun
lardır ; 

1. Üniversiteler, 
2. Akademiler, 
3. Yüksek okullar. 
Üniversiteler bilim adamı, araştırıcı, yüksek 

öğretime öğretim üyesi, üretim ve hizmet birim
lerinde üst düzeyde yönetimi ve denetimi sağ
layan elemanlar; akademi ve yüksek okullar 
•da; yüksek düzeyde uygulayıcı meslek eleman
ları yetiştirirler. 

Yüksek öğretim kurumlarının amaçları açı
lış, kuruluş ve öğretim üye ve yardımcıtarıyle 
ilgili esaslar; üniversiteler, akademiler ve yük
sek okullar kanunlarında düzenlenir. 

•Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hayri Dan er 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor 
mu efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NUSRET KARCIOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
«fendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

36 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Yükseköğretimin düzenlenmesi : 
•Madde 37. — Yükseköğretim, millî eğitim 

•siy t emi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi 
lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir 
bütünlük içinde düzenlenir. 

Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine 
getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan 
kuruluşlar bulunur. 
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Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğ
rencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey 
geçiş yolları açık tutulur. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV. - Yükseköğretimin paralı oluşu : 
Madde 38. — Yükseköğretim parallıdır. Ba

şarılı olan fakat maddî imkânları elverişli olma
yan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gi
bi her türlü öğretim giderleri burs, kredi, yatı
lılık ve benzeri yollarla sağlanır.. 

Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve 
bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin 
tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle 
teepit edilir. 

Bâzı alanlar için mecburî hizmet karşılığı 
öğrenci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üçok 
buyurun efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca. S. 
Ü.) — 'Sayın Başkan, sayın senatörler. 

Gelişme çağındaki milletlerin uyacakları ya 
da uygulayacakları özel kuralllar olacaktır, öz
ledikleri düzeye ülaş-abilmeleri için. Bu kural
lar çoğu zaman her alanda ilerlemiş ulusların-
ıkine uymaya billir de. îşte bunlardan biri de 
bizdeki parasız eğitimdir kuşkusuz. 

Ancak, Millî Eğitim Temel Kanunu tasarı
sının 38 nci maddesiyle bizim ulusumuz için 
pek zorunlu olan parasız eğitim kaldırılı
yor. Onun yerine yurdumuzun ekonomik, sos
yal yapısına uymayan paralı eğitim öngörülü
yor. Bu madde acaba aynı tasarının 8 nci mad
desindeki kadın erkek herkese fırsat ve imkân 
eşitliğinin sağlanması ile bir çelişki yaratmış 
olmuyor mu? Zira, tasarının 8 nci maddesinde
ki maddî imkânlardan yoksun, başarılı öğren
cilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğ
renim görmelerini sağlamak amacıyle parasız 
yatılı, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yar
dımlar yapılır ve bu yolda özel tedbirler alır 
dedikten sonra, 38 nci maddede, başarılı olan, 
fakat maddî imkanları elverişli olmayan öğren
cilere sağlanacağı öngörülen kolaylıklar, fırsat 
eşitliğini temine yeterli değildir. Zira, yüksek 
öğrenimin paralı olması sonunda, maddî ola-
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nakları elverişli orta durumdaki öğrenciler. 
yüksek öğretim kurumlarına devanı edebildik
leri halde, aynı başarı düzeyinde bulunan, fa
kat maddî olanaktan yoksun öğrenciler bundan 
mahrum kalacaklardır, ve uygulamada üç bü
yük güçlük karşımıza çıkacaktır : 

Birincisi; kimin maddî durumun un iyi oldu
ğunu, kim ve hangi makam hangi ölçülere gö
re tespit edecek? 

İkincisi; başarılı öğrenci hangi dönemdeki 
başarısı gözönünde tutularak hangi ölçülere 
göre saptanacak? 

Yüksek öğretimin birinci yılındaki öğlenci
lerin başarıldık derecesi, normal olarak üniver
siteye giriş imtihanı sonuçlarına güre saptana
cağı düşünülebilir. Ancak, on yıllık sonuçlar in
celendiği zaman görülür ki, merkezî imtihan 
sisteminin başarılı öğrencileri büyük şehirlerin 
liselerinden veya büyük özel liselerden gelmiş
lerdir. Bu ölçü kullanıldığı takdirde, Anadolu 
liselerinden gelen öğrencilerin önemli bir bölü
mü başarılı öğrenciler arasına giremeyecek ve 
sonunda 8 veya 38 nci maddelerde görülen ko
laylıklardan yararlanamayacak. 

Üçüncü bir zorluk da ; yüksek öğrenim ya
pan öğrencilerden alınacak ücretlerle, maddî 
durumları elverişli olmayanlara yardım sağla
nacağının hayal edilmesinden doğmaktadır. 

Sayın senatörler, burada «Hayal» sözcüğü
nü neden kullanmış olduğumu açıklayayım : 
Ümit edilen bu paralar ödenmeyecektir de on
dan... Çünkü, yüksek öğrenime başlayan her 
genç, 18 yaşının eşiğinde veya içindedir. Ka
nunlarımıza göre, 1.8 yaşındaki genç, öğrenci 
de olsa reşittir ve ailesi ona bakmakla yüküm
lü değildir artık. O, rahatça bu beyanda bulun
du mu, zengin bir ailenin çocuğu da olsa şah
sî serveti bulunmadığı sürece, şahsî geliri olma
dığı sürece, hiçbir geliri olmadığını, bu neden
le parasız olarak öğrenimini sürdürmek istedi
ğini söylemesi ve velisiyle çocuğunun bu nokta 
üzerinde sözbirliği etmesi pek doğaldır. Esasen 
bunun aksi de düşünülemez; yani, öğrencinin 
babasını ya da anasını dava etmesi pek ender 
hallerde olabilir ancak; o da düşünülemez. Bu 
durumda, beklenilen, hesap edilen, hatta har
canacak yerleri plânlanan 60 milyon lirayı de
ğil, bunun yansım bile düşünmek, kuşkusuz 
bir hayaldir. Ülkemizde, çocukları yüksek öğ-
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| renim çağma gelmiş olanların büyük bir bölü
münün maddî durumlarının elverişli olmadığı 
herkesçe bilinen bir gerçektir. Ayrıca Devlet, 
bu verimsiz işlemi yapmak için ayrı bir teşkilât 
kuracak ve birtakım masraflara girişecektir. 
Kesinlikle ifade etmek isterim ki, toplanacak 
olan ücretler bu örgütün masrafım bile karşı
layamayacak ve böylece bu örgüt de Devlete 
malî bir yük teşkil edecektir. 

Bu nedenlerle, bugünkü parasız yüksek öğ
retini daha elverişli, daha çok Anayasaya uy
gundur. Saptanacak değer ne olursa olsun, yük
sek öğrenimi paralı yapmak, zenginlere bir im
tiyaz yolunu da açacaktır. Bu da, Anayasamı
zın fırsat eşitliği ilkesiyle çelişmektedir. 

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle bu madde
nin tasarıdan çıkarılmasını yüksek takdirlerini
ze sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri- — Efen
dim, bu tasarıda iki yük var ki, bizim Türkiye' 
mizin şartlarına uygun değildir. 

Bunlardan birisi, temel eğitimin 8 yıla çıka
rılması. Bunu Türkiye hiçbir suretle kaldıra
mayacaktır. Bir dershanemizde 6 tane öğret
men var. Mevcut okullarımızın, Anadoludaki 
liselerin durumları malûmdur; birçok ders 
araçlarından, öğretmenlerinden yoksundur. Ay
rıca, elbette yeni liseler de açılmaktadır. Yal
nız büyük şehirlerde okuyanlar bu gibi sıkıntı
larla pek karşılaşmıyorlar denilebilir. 

Yüksek öğretimin paralı olması da Türkiye 
için bir yüktür, külfettir. Arkadaşlar, samimî 
olarak düşünelim : Şu hayat pahaîdığı karşı
sında 6 - 7 çocuğu olan ve aylık geliri - ben çok 
fazla söyleyeceğim - 8 00ü lira olan bir aile dü
şünelim. Eğer bu ailenin çocukları okula gidi
yorsa bu şartlar altında bu aile zengin aile de
ğildir. orta. hallidir, orta hallinin altındadır. 
Bugün Türkiye'de orta halli aile kesimi hemen 
hemen mevcut hayat pahalılığı karşısında eri
miştir, yok olmuştur; bir ayakkabının 270' lira 
okluğu bir devirde bu bir realitedir. 

Arkadaşlarımız derler ki; efendim, özel yük
sek okullar açıldı, buraya, parayı verdiler... Na
sıl verdiler biliyor musunuz : Biraz önce hanı
mefendi de temas buyurdular, meslek okulu 
mezunlarının yüksek tahsil yapma olanakları 
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hemen hemen yoktu. Böyle özel yüksek okul
lar açılıp da bunları alınca, belirli yüksek okul
lara giremeyen fakir aile çocukları evini, tarla
sını, eşyasını satarak, yüksek tahsil yapmış ol
mak için buralara kaydoldular. Ayrıca, topla
nılacak paralar da benim görüşüme göre bir
çok bürokratik işlemlere tahsis edilecektir. 

Diğer bir mesele : Yoksul öğrencinin kısta
sı nedir, bunu nasıl tespit edeceğiz? Halihazır
da burs verilmektedir, yatacak yer temin edil
mektedir. Göreceksiniz burada da arkası olan 
insanlar fakir diye belge alacaklardır ve yük
sek öğrenimin paralı olması hükmünün uzağın
da bulunacaklardır. İstediğiniz kadar biz bunu 
düzenleyeceğiz, şu hükmü getireceğiz, bu hük
mü tatbik edeceğiz deyiniz; Türkiye'nin şart
ları maalesef bu. Görüyoruz, babası yüksek de
receli memur, falan filan, işini uyduruyor ve 
-neticede bursu hakketmiş çocuklar burs ala
mıyor o alıyor. Şimdi bir uygulamanın içine gi
receksiniz ; arkası olan insanlar yine muhtar
dan, falan yerden filân yerden hiçbir şeyi yok
tur diye belge alacak gelecek, burada kimsesi 
olmayanların da vay haline olacak; senatörlere, 
milletvekillerine efendim falan böyle oldu, fi
lan şöyle oldu diye müracaatlar gelecek. Eğer 
Türkiye'de iktisadî hayat normal olsa, kazanç 
normal olsa, pahalılık mevcut olmasa, şartlar 
gelirle mütenasip olsa, bu hüküm bir nebze an
layışla karşılanabilir. Ankara memur şehri; en 
yüksek kademeden maaş alan arkadaşlarımızın 
meselâ 3 - 4 çocuğu varsa bunlar dahi üniver
site parasını veremezler. Ben şahsım için söyle
miyorum ; vallahi de veremez, billahi de vere
mez... Yüksek kademede olan memurlara siz di
yeceksiniz ki, bunların hali vakti yerinde : Ev 
kirası, çocuklarının durumu, falan derken bu 
arkadaşlar bunu veremezler. Bin göstergede 
olan memur arkadaşlarımızın çektiği ıstırabı 
biz biliriz içindeyiz. Harç parası, kitap parası 
susu, busu, filan namütenahi masraflar altın
dan kalkamıyorlar. Her yıl üniversitelerde ki
tap değişiyor, formalar çıkıyor namütenahi pa
ralara mal oluyor. Haddizatında üniversitede 
okuyan gençlerin çokları 4 - 5 bin liranın üze
rinde masrafta bulunuyor. Siz, bir de bunu yük
lediğiniz takdirde emin olunuz bu millet bunun 
altından kalkamayacaktır, vebalde kalacaksı
nız. Gelin bu maddeyi tayyedin, koymayın ihti-

î lâflara sebep olacaktır. Ben şahsen samimî ka-
\ naatım icabı tamamen bu maddenin aleyhinde-
I yim. Türkiye şartlarına uygun değildir. Ne der-
| seniz deyiniz Türkiye'deki orta .halli aile birer 
| birer erimekte, ancak % 5 - 10 aile zaten ço-
j cılklarını Boğaziçi Üniversitesinde, filan yerde, 
| hattâ Avrupa'da mükemmelen okutuyorlar. 
i Öbürleri okutamıyorlar. Bir çift öküzün 15 bin 
| lira olduğu, bir traktörün 200' bin liraya olduğu 
J bir devirde çiftçi, çocuğunu okutacak. Zaten 
j çiftçi geçimini zor çıkarıyor. Bu mümkün de-
1 ğildir. 

İsterseniz bunu kabul edin göreceksiniz va-
| veylâyı ve ondan sonra bu madde hakikaten 
! normal değildir... (Cumhuriyet Senatosu Kars 

üyesi Y. Ziya Ayrım'm anlaşılmayan müdaha
lesi)... Ziya beyefenli senin de 5 - G tane çocu
ğun olsa o parayı verip sen de okutamazdm. İs
terseniz bunu kabul edin. Benim kanaatımca 
bu üniversitelerin paralı olması bugünkü şart-

| lara katiyen uygun ve elverişli değildir. 
I Saygılarımla. 
I BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
i Başkan, değerli arkadaşlarım; 
j Huzurunuzda bulunan 38 nci maddenin bi-
! rinci cümlesi, yüksek öğrenimin paralı olduğu

nu öneriyor. Yurdumuzun bugünkü sosyal ve 
| ekonomik yapısı dikkate alınırsa, yüksek öğ

renimin paralı olmasını haklı gösterecek hiçbir 
sebep bulamayız. Aksine, her branşta yüksek 
öğrenimi teşvik edebilecek sebepler düşünülür
se, yüksek öğrenimin paralı değil, yüksek öğ
renime devam eden muhtaç gençlere yardım 
etmek gerekecektir. Eğer paralı öğretimden 
maksat üniversiteye olan fazla tehacümü önle
mek ise, bu, palyatif bir telbir olur ve maddî 
gücü zayıf olanların aleyhine işleyen bir mad
de olmaktan ileri bir yarar getirmez. 

Yüksek öğrenimi paralı yapmak demek, 
maddî olanakları yeterli olan kişilere bir nevi 
imtiyaz vermek demek olur. Bu fonla gerekçe
de izah edildiği gibi fakirlere yardım edileceği, 
burs verileceği, kredi verileceği yurtlardan fay-
dalandırılacağı ifade edilmektelir. Aslında bu 
usul bugün de carîdir, bugün de başarılı muh
taç öğrencilere Yurtlar Krediler Genel Müdür
lüğünden krediler, bir kısım Devlet kuruluşla-

| rmdan, özellikle İktisadî Devlet Teşekküllerin-
I den burslar verilmektedir. 
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Paralı öğrenimde şu olacaktır; fakir, bağa- i 
rıh öğrenci bir taraftan burs alacak, ki onun 
şartları da haylice formalitesi çok olan bir iş
tir, bir taraftan da taksidini yatıracaktır. Dü
şünelim ki, bugünün hesaplarına göre 350 lira 
burs alan bir fakir ve başarılı ölreneiniıı elin t 
geçen 4 200 liradır. Yüksek öğrenim paralı ol
duğu takdirde bunun 3 000 lirasını bu kanun 
hükümlerine göre (ki sözü öyle edildi) 3 000 li
rasını verecek bugünkünden daha ço'k fakirle
rin muhtaç başarılı öğrencilerin aleyhine işle
yecektir uygulamada. Yani, Devlet bir taraftan 
bir eliyle verecek, öbür eliyle geri çekecektir. 
Uygulama bu olacaktır. Burs vermenin, kredi 
vermenin, yurt temin etmenin iki koşulu var
dır, kanıma göre; muhtaç olmak, başarılı ol
mak. t 

Bir defa muhtaç olmayı ele alalım. Muh
taç olmanın tespiti kriteri, ölçüsü ne olacaktır? 
Bugünün tatbikatından bir misâl vereyim; Sa
yın Bakan tekkik buyursunlar. Bugün Fen Fa
kültesinde parasız yatılı müteahhit çocuğu öğ
renci vardır; ama mütevazi bir Devlet memu
runun çocuğu orada paralı okumaktadır. Çün
kü bordroda geliri bellidir, senin gelirin şu sını
rı aştığı için sen başarılı çocuğunu paralı okut
mak zorundasın diyor; ama tüccar çocuğu; 
ama müteahhit çocuğu, tetkik, buyursunlar Sa
yın Bakan rica ediyorum, orada parasız yatılı 
okumaktalır. Çünkü bunun tespiti mümkün de
ğil, serbest meslek sahibi, ticaretle uğraşanlar 
için. Bu bir gerçek. İşte, burnumuzun önünde 
Fen Fakültesindeki uygulama budur. O halde 
geri kalıyor başarının tespiti. 

Gerçekte burs, kredi için başarının da ölçü 
olarak ele alınması zarureti var; ama Türkiye' 
de başarıya etki yapan birtakım nedenler var. 
Hakkâri Lisesinden Hacettepe Üniversitesine ge
len bir öğrencinin başarısı ile İzmir Atatürk 
Lisesinden .iki huduttan misâl alıyorum) gelen 
öğrencinin başarısını tespit ederken elbette çev
resi ile, ders aracı ile tecrübeli öğretmenleri ile, 
laboratuvarı ile her türlü imkânlara sahip 
okuldan gelen, diğerinden daha başarılı ola
caktır. O halde fırsat ve imkân eşitliğini eği
timde sağlayamadığımız müddetçe, biraz evvel 
maddî olanakta bahsettiğim yanılmalar yine 
bu mahrumiyet bölgesi liselerinin, okullarının 
yetiştirdiği öğrencilerin aleyhine olacaktır. Bu 

bakımdan, paralı öğrenim 'kanaatınıızca sosyal 
ve ekonomik durumumuzun ve özellikle millî 
gelirimizin düşük olduğu bu devrede çıkar bir 
yol değildir. Fırsat ve imkân eşitliği sağlanma
yan bir ülke olarak tatbikatı güçtür. Fakir, ze
ki çocuklarımızın aleyhine olacaktır. Sayın Ba
kan da fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanama
dığını burada haklı olarak ifade ettiler. Diğer 
taraftan sosyal adalet eşitliğini bozacak, faki
rin aleyhine olacaktır; yüksek öğrenim talebi
ni azaltmayacak, fakir ve mahrumiyet bölgesi 
öğrencilerinin üniversiteye, yüksek okula giriş
lerinin musluğunu kapatacaktır. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Giriş
teki sistem aynı, kazanmadan giremez ki... 

BAŞKAN — Mühadale etmeyin efendim. 
Siz de bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. Katkıda bulunmanın elbette 
faydası vardır, bilhassa zenginlerin. Ama bu
nun ölçüsünü bulmak mümkün değildir. En 
büyük güçlüğü bir misalle arz edeyim. Yıllık 
2 - 3 bin lira geliri olan bir köylü vatandaşın 
çocuğunun üniversiteyi kazandığını kabul ede
lim. Kaydolurken, üniversite diyecektir ki, «ya
tır 2 bini. 3 b:ni.,» Daha kayıt olmadan burs ve
rilmez. Nereden bulup yatıracaktır. Ondan 
sonra; üç, beş ay sonra fakirliği, başarısı tes
pit edilecek, burs almağa bağlıyacaktır. Sonra 
maddede, fakir ve muhtaç öğrencilerin parasız 
okuyacağına, dair bir açıklık da yoktur. 

Son söz olarak bağlıyorum Sayın Başkanım; 
bu madde her yönü ile aleyhe, Türkiye şartları
na uymamaktadır. Biz bunun kabul edilmesi
nin memleket yararına değil, zararına olacağı 
kanısında olduğumuzu arz eder, saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar görüşülmekte 
olan 38 nci madde üzerinde, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımız bu maddenin getirilişi 
sebebini, tamamen aksine ve gerçeğe uymayan 
bir şekilde izah etmiş bulunmasalar ve bilhas
sa konuşmacı arkadaşlarımızdan bir tanesi İm 
maddenin 8 nci malde ile çeliştiği ve fırsat ve 
imkân eşitliğini tamamen ortadan kaldırdığı 
şeklinde yanlış bir değerlendirmeye ve hükme 
varmamış bulunsalardı, söz almak niyetinde de
ğildim. 
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Muhterem arkadaşlar, madde gayet sarihtir. 
Komisyonda da aynı sayın arkadaş geldiler, ay
nı örnekleri vererek bu madde üzerinde konuş
tular. Orada da bu husus gayet açıklıkla orta
ya konullu. Yüksek öğretimin paralı oluşu bi
lâkis fırsat eşitliğini, imkân eşitliğini daha çok 
sağlamak imkânını getirecektir. Şöyle ki, bu
gün başarılı olan ve maddî durumu üniversite 
talhsili yapmaya müsait olmayan öğrenciler, köy
lü çocukları, işçi çocukları burs vesair imkân
larla nasıl yüksek tahsil yapmak imkânım sağ
lıyorlarsa, yüksek öğretimin paralı oluşu sonu
cu bu sayı daha artırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün daha önce 
özel olup, çıkarılan kanunla Devletleştirilen 
okullarda 50 binden fazla paralı, ücretli öğren
ci yüksek tahsil yapmaktadır. Bunların burada 
benim de evlâtlarımın bulunduğu Ankara'daki 
okullarda ödedikleri yıllık ücret 6 sün lira, 
Amerikan eski koleji, simli Boğaziçi Üniversi
tesi gibi İstanlbııldakilerde 7 bin lira ve daha 
fazladır. Bunun yekûnu 7 bin liradan 50 bin 
diye kabul ettiğimiz takdirde, 350 milyon lira 
etmektedir. Ve komisyonda açıklandığına göre 
asgarî bu fonda 600 milyon lira paranın birike
bileceği hesaplanmaktadır Bu, asgarî düşünü
len miktar. Bu 600 milyon lira gene ihtiyacı 
olan kabiliyetli Türk çocuklarına harcanacak. 
Eğer bugün burslu olarak parasız okuyan ka-
b'liyetli fakir çocuklarımızın sayısı bu kanun 
çıktıktan sonra azalırsa, artmazsa o zaman bu 
arkadaşlar burada ileri sürdükleri inceleme
den, hakikaten mesnetsiz yaptıkları sırf umu
mî efkârda kötü sansasyon yaratmaktan başka 
bir netice vermeyen fikirlerinde ancak haklı 
çıkabilirler ki, bu imkânsızdır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Üçok çok en
teresan bir misal verdiler, yukarda komisyon
da da burada da. 18 yaşını dolduran bir genç 
reşittir. İsterse bedava tahsil yapabilmesi için 
müracaatta bulunur. Ailesi para verecek, para 
ödeyecek zenginlikte de bulunsa, para verme
mek için alâkasını keser ve bu şekilde bir iddi
ada bulunur. Hattâ gerekirse mahkemeden böy
le bir karar alır şeklinde bir örnek verdiler. 
Böyle-anormal istisnaî bir hususu düşünebil
mek gayrimümkündür. Bu maddeyi bu tasarı
nın bu maddesini reddetmek için böyle bir ör
nek vermek hakikaten benim mantığımla bağ-
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daşmamaktadır. Bugün değil, para ödemek kud
retinde olan anne baba, hakikaten orta halli 
sıkıntı içinde bulunan bir anne baba dahi pek 
çoğu başarılı, çalışkan evlâtlarına ysksek tah
sil yaptırabilmek için bütün fedakârlığı göze 
alıp kendi ihtiyaçlarından keserek evlâtlarının 
okumalarını sağlamaktadırlar. Böyle bir anne 
ve baba Türkiye'de Türk ailesinde, Türk cemi
yetinde tasavvur edilemez. Olamaz.. Ama, bir 
anne baba çocuğunu eğer reddedecek halde ço
cuğu yanlış bir yola sapmışsa bunlar ancak bu
günde acı örneklerini gördüğümüz anarşistler
den, anne ve baba tanımıyan rejim düşmanla
rından ibaret olabilir ki, onlara annesi babası 
para vermeğe devanı da etse, zaten onların gi
decekleri, bulunacakları yer başkadır. 

Muhterem arkadaşlar; şu izahlarımla topla
mak istiyorum. Alınacak olan ücret, üç bin li
ra bir tavan ücrettir. Bu, daha aşağıya doğru 
elbette velilerin gelirlerine ve malî güçlerine 
göre ayarlanacak; iki çocuklu, üç çocuklu veya 
daha fazla çocuklu velilerden, alınacak taksit
ler elbette gelirlerine nispetle tanzim edilecek 
ve ödeme gücü olmayan çocuklardan da şüphe
siz ücret alınmayacaktır. Alman paranın üni
versiteye girmekle uzaktan yakından hiçbir 
alâkası yoktur. Fazla para veren zengin çocu
ğu üniversiteye girecek diye bu madde bir eşit
sizlik getirmiyor ve esasen böyle bir şeyin ol
masına ela imkân yok. Başarılı çocuğun başarı 
kıstasının nasıl ölçüleceğini sordular. Bugün 
nasıl ölçülüyorsa, aynı ölçüye, aynı sisteme el
bette devam olunacaktır. Başarılı çocuk evve
lâ üniversiteye girerken bu başarısını ispat edi
yor, sonra, da jsmıf geçip geçmemesiylc bu ba
şarı tesp ;t ediliyor. İşte, iki kıstas ki, bugün de 
tatbik edilmektedir. Yoksa para alınacak, fakir 
çocuklar okuyamayacak, bu para alınması fa
kirlerin aleyhindedir şeklinde yanlış bir intiha
yı buradan umumî efkâra aksettirmek herhal
de milletimizin ve memleketimizin hayrına ol
maz, gerçek de bu değildir. Bu itibarla, bu mad
denin bilâkis fakir, fakat kabiliyetli gençleri
mizin daha çok okumalarına imkân sağlayacak 
bir madde olması hasebiyle ve ancak ödeyebi
leceklerden bu ücretin alınacağı hususunu ter
viç ettiği için aynen kabulünü rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, buyurun efendim. 
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaş1!arım; 

38 nci madde, yüksek öğretimin paralı olu
şu ilkesini getirmektedir. Bu maddenin müz: 
keresinde yüksek öğretimin paralı oluşunun bir 
eşitsizlik yaratacağı ifade olunmaktadır. Bu 
yanlış bir görüşü efkârı umumiyeye aksettir
me gibi bir ısrarın içerisinde gösterildiğinden 
dolayı, bendeniz de nâçiz şahsımda parlâmento
ya intisabetmiş olduğum tarihten bu yana eşit
sizliğin giderilmesi için kendi çapımda düşün
celerim meyanıııda senelerden beri bu hususun 
önerilmesini çare olarak görmüşüm dür. 

Türkiye'de yüksek öğrenim esasen bir eşit
sizlik içerisinde cereyan etmektedir. Özel okul
ların meveudolduğıı devirde özel okullar paralı 
ve devlet okulları parasızken, devlet okullarına 
zenginlerin çocukları gitmekte idi. Binaenaleyh, 
farzedelim ki, Bitlis Lisesinden göreneği ve yap
mış olduğu hizmet sebebiyle, görmüş olduğu öğ
retim müessesesinin eksikliği sebebiyle tam ye
tişmemiş bir kişinin yüksek okullara gelişi, fa
kirlerin paralı okumasına ve zenginlerin de pa
rasız okumasına müncer olan bir hadise yaratı
yordu. Bugün Türkiye'de yine üniversiteye gi
rişin şekli birtakım eşitsizliklerin yaratılacağı 
intibaını vermektedir ve okullar arasında den
gesizlik olduğu müddetçe de üniversiteye geçişin, 
yüksek öğretime geçişin merkezî sistemle imti
hanla yapılmasının eşitsizlikleri devam etmek
tedir. Fakat, kanunun 31 nci madesinde «Gi
riş, ya yalnızca diplomadaki derecelere ve not
lara göre, ya merkezî müsabaka imtihanları 
sistemiyle, ya da her kurum tarafından münferit 
olarak düzenlenebilir.» dediğine göre bugünkü 
sistemin mahzurlarını izale edecek bir kapıyı 
derinliğine açmış bulunmaktadır. O halde, ar
kadaşlarınım, hattâ fakirin de eşit şartlar dışı
na itileceğini iddia eden arkadaşlarımın, zengi
nin Türkiye'de çok ağır olan devlet hizmetleri
ne ve yüksek öğretimi daha medenî âlemin icap
larına uygun esaslı teçhizata kavuşturacak malî 
imkânlar elde etmesine katkıda bulunmalarını 
neden yadırgıyorlar anlamıyorum. Yani, müsaa
de ederseniz şu yüksek öğretimde zenginler bir 
katkıda bulunsunlar. Koç'un oğlu parasız oku
masın, Allah, rızası için paralı okusun. Ama ki
min paralı, kimin parasız okuyacağını 
gayet tabiî ki, esaslı bir kıstasa rap-
detmek lâzımdır. Ama, zenginin para ver-
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meşinden kaçındığımız takdirde öyle bir eşit
sizlik getiriyoruz ki, zenginin çocuğu parasız 
okuyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hakikaten ko
nunun daha bir istatistik! rakama raptedilmiş 
olmadan evvel bütün söylediğimiz hususların 
muallâkta kalacağını gayet tabiî ki ilmî şekilde 
ifade etmek lâzımdır. Ancak, Sayın Karaman 
dünkü konuşmalarında bir rakam ortaya attılar 
ve dediler k i : «Hacettepe Üniversitesinde yapıl
mış olan bir tetkikte - yüzde nispetiyle - oku
makta olan öğrencilerin % 53 ünün memur, 
emekli ve asker çocukları olduğu tespit edil
miştir. O halde, paralı öğretime geçer isek bu 
kişilerin çocuklarını yüksek okulda Haeettepede 
okutmaları mümkün değildir. Çünkü dar gelir
lidirler ve bu suretle biz şu % 53 nispeti, yani 
mahdut gelirli, okumakta olan kişileri iteceğiz, 
o % 53'ün yerine zengini ikâme edeceğiz» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Karaman'm ver
miş olduğu % 53 nispetini menşe itibariyle tet
kik ettiğiniz takdirde - ki, Sayın Karaman bunu 
söylemedi - bunların çoğunun Ankara Koleji ve 
Tevfik Fikret Lisesi mezunu olduğunu görüyo
ruz. 

Şimdi, hepiniz şuna lütfen dikkat buyurun; 
şu parlâmento içinde bile Atatürk Lisesi, Gazi 

i Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Avdmlıkevler Lisesi-
S ne çocuklarınızı göndermiyorsunuz. Belki bü-
; yük fedakârlıklar ediyorsunuz. Ben sizler zen-
i ginsiniz demiyorum, zenginin kıstası muhak-
i kak ki, tespit edilecektir; ama 4 500 öğrencinin 
! zorladığı ve kapılarının öğrenci ile tıklım tık-
J lını dolu olduğu Ankara Kolejine öğrencinizi 
j göndermekte ısrar ediyorsunuz ve 7 bin lirayı 
İ göze alıyorsunuz. Şimdi şu % 53, çocuklarını li-
I selerde ki ,Ankara'da fevkalâde liseler olmasına 
S rağmen, illâ ki, Maarif Kolejine gönderme ça-
j basında bulunur ve bu parayı vermekte ısrarlı 
'' olurken, neden üniversiteye vermesin, neden 
\ katkıda bulunmasın, neden bu katkının sayesin-
i de biz daha başka fakir öğrencilerin nispetini 
j % 20'ye burs verebiliyorsak, % 40'a çıkararak, 
\ Türk Milletinin fakir çocuklarını daha çok okut-
i ma imkânına sahibölmayalım? 
! 
1 Ben demiyorum ki, zenginle fakiri ayırmak 

kolaydır. Bu, büyük zorluklar getirecektir. Kim 
I zengindir, kim fakirdir bunu tespit etmek zor-
1 dur; fakat bu kanunu getirenlerin bu hususu da 
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âdilâne şekilde halletmelerini hep birlikte te
min edersek, şu eğitim sistemi ile yüksek öğre
timi paralı yapmak sistemi ile biz, Türkiye'ye 
fevkalâde büyük faydalar temin edeceğimiz ka
naatindeyim. Binaenaleyh, ikâme edilen sistem 
zengini okutmak gibi bir propagandaya müsait 
olan sistem değildir. Hattâ, hattâ ben sayın ar
kadaşlarımın fakirden yana bir edebiyatı Türk 
sathına ikame etmek isteyen ve hakikaten faki
rin yanında olduğunu ifade eden arkadaşlarımın, 
zengine imkân bahşeden eski sistemin yerine bu 
sistemi terviç etmelerini daha mantıkî ve onla
rın propagandalarına ve siyasî görüşlerine daha 
uygun bulurum. Çünkü, bugünkü sistem zengine 
imkân veren sistemdir. Zengin bedava okuya
cak, zavallı fakir, üniversitelerin kapısından içe
ri girmeyecektir. Böyle şey olmaz. 

Onun için bu madde yerindedir ve. bunu bir 
zengin fakir edebiyatı ikamesi yarışma girme
den ve «Ey fakirler, sizin okumanıza mâni olu
yorlar», gibi, bir yanlış anlamla eıkârı umumi-
yeye sokmak çabasından çekinerek ^biz de, «Ha
yır ey zenginler, biz size mâni oluyoruz. Fakir
ler biz sizin yanınızdayız.» gibi, karşılıklı pro
pagandalardan çıkararak, şunu Türkiye'ye fay
da getireceği inancı içerisinde konuşmamızın da
ha uygun olacağını ifade etmek için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum efen
dim. 

Sayın "Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 38 nei 

•maddesinin kenar başlığı ile, 38 nci maddenin ilk 
cümlesini teşkil eden, «Yüksek öğretim paralı
dır.» cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Israr ediyorlar 
mı efendim, bu izahat karşısında? Belki geri 
alırlar. 

(BAŞKAN — Rica ederim efendim, isterse 
alır önergesini geriye. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hayır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın )— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN •— Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Üç ok tarafından verilmiş olan öner
ge iki hususu ihtiva etmektedir. Birinci hususu 
şimdi oylanan önerge ile halletmiş bulunuyoruz, 
kaldırılmasını istiyor. Bu husus olmadığına göre, 
ikinci hususu oylarınıza arz edeceğim. Önergeyi 
olduğu gibi okuyorum : 

«Millî Eğitim Temel Kanununun 38 nci mad
desinin tasarıdan kaldırılmasını..» ki bu kabul 
edilmedi. «Kabul edilmediği takdirde yüksek öğ
retim ,bir sınıfta bir yıldan fazla okuyanlar için 
paralıdır, biçiminde değiştirilmesini saygı ile 
öneririm» denmektedir. Bu önergeye Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının 38 

nei maddesinin konuşmamda açıkladığım neden
lerle aşağıdaki şekilde kabulünü saygılarımla 
öneririm. 

| Madde 38. — Yüksek öğretimin paralı olma-
j sı sistemine geçiş tarihini ve bu tarihten sonra 
] öğrencilerden alınacak ücretler, bu ücretlerden 

oluşacak fonun kullanılışı, başarılı olup da mad-
i dî imkânları yüksek öğrenim yapmaya yeterli 
İ olmayan öğrencilere burs ve kredi verme ile il-
j gili esaslar, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi 
I üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hayri Dener 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor 
I mu efendim? 
I MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
| (Uşak Milletvekili) — Hayır. 
\ BAŞKAN — Komisyon? 
! GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-
; DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 
iSaym Başkanlığa 

38 nci madeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini saygı ile arz ederiz. 

Gaziantep Denizli 
iS'alih Tanyeri Hüseyin Atmaca 

«Yüksek öğrenim fakir öğrenciler için para
sızdır.» 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(LTşak Milletvekili) — Efendim bu yanlış bir 
ifade tarzıdır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Zaten maddede 
var efendim. İllâ ki, bir ibare şeklinde olması 
mı lâzımdır. Aynı mâna maddede var, tekrar 
okusun. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Madde 38'i okunan şekli ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V - Yüksek öğretimin planlanması : 
Madde 39. — Yüksek öğretimde, öğretim 

elemanlarından, tesislerden xe öğrencinin za
manından en verimli bir şekilde yararlanmayı 
mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek 
öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde geliş
mesini sağlayacak tedbirler alınır; yüksek öğ
retimin bütününü kapsayan ve ortaöğretimle 
ilgisini sağlayan bir plânlama düzeni kurulur. 

BAŞKAN — 39 ncu nmdeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaygın Eğitim 
I - Kapsam .amaç ve görevler : 
Made 40. — Yaygın eğitimin özel amacı, 

millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkele
rine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç 
girmemiş yahut, her hangi bir kademesinde bu
lunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, 
örgün eğitimin yanında veya dışında, 
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1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitim-
lerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkân
ları hazırlamak, 

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî, 
sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağ
layıcı eğitim imkânları hazırlamak, 

3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, ge
liştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim 
yapmak, 

4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, 
birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alış
kanlıkları kazandırmak, 

5. İktisadî gücün artırılması için gerekli 
beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini 
benimsetmek, 

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendir
me ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 

7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulaya
rak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve 
istihdam politikasına uygun meslekleri edinme
lerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 

8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanla
rın hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri 
için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

BAŞKAN — 40 ııeı rnadeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

II - Kuruluş : 
Madde 41. •— Yaygın eğitim, örgün eğitim 

ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı va
sıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü 
imkânlarından yararlanacak biçimde bir bü
tünlük içinde düzenlenir. 

Yaygın eğitim, genel ve meslekî - teknik ol
mak üzere iki temel bölümden meydana gelir. 
Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde ha
zırlanır. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

III - Koordinasyon : 
Madde 42. — Genel, meslekî ve teknik yay

gın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve 
gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki 
koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağla
nır. 

Genel yaygın eğitim programlarının düzen
leniş şekli yönetmelikle tespit edilir. 

Meslekî ve teknik yaygın eğitini faaliyetle
rini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim ku-
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rumları ve resmî ve özel işletmeler arasında 
Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordi
nasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzen
lenir. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak MilletvelOli) — İkinci cümlede «'genel» 
olacak efendim. 

BAŞKAN — «Genel yaygın eğitim program
larının...» Evet efendim. 

0 haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 42 nci madde 
kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Öğretmenlik mesleği 

1 - Öğretmenlik : 
'Madde 43. — Öğretmenlik, Devletin eği

tim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevle
rini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğ
retmenler bu •görevlerini Türk Millî Eğiti
minin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun ola
rak ifa etmekle yükümlüdürler. 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kül
tür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon 
ile sağlanır. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilme
leri için, hangi öğretim kademesinde olursa ol
sun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim gör
melerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans 
öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay 
ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı efendim? Yok. 

Bir önerge var, takdim ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Eğitim kanunu tasarısı

nın 43 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

43 ncü maddeye okleneeek fıkra. 
Öğretmenlere, görev yaptıkları yerin daire 

müdürleri gibi protokolde yer verilir. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) —Hayır . 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Hayır. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bııl edil
memiştir. 

43 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II - Öğretmen yetiştiren kurumları açma 
yetkisi : 

Madde 44. — Öğretmenlik formasyonu veren 
üniversite ve akademiler dışındaki öğretmen 
yetiştiren kurumlar Millî Eğitim Bakanlığınca 
açılır ve yönetilir. 

BAŞKAN — 44 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul eltmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III - Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi : 
Madde 45. — Öğretmen adaylarında genel 

kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formas
yon bakımından aranacak nitelikler Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit olunur. 

Öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlar
dan, akademilerden ve üniversitelerin ilgili fa
külte, enstit'ü ve bölümlerinden ve bunlara 
denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edi
len yurt dışı kurumlardan mezun olanlar ara
sından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik for
masyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan 
alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu 
gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için 
Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alı
nır. 

Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, tef
tiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alan
da öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla 
seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 45 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - Öğretmenlerin bölge hizmeti : 
Madde 46. — Öğretmenlikte yurdun çeşitli 

bölgelerinde görev yapmak esastır. 
Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu böl-

gelerarası yer değiştirme esasları yönetmelik
le düzenlenir. 
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BAŞKAN — 46 ııeı madde üzerinde önerge ] 
var. j 

Konuşmak isteyen sayın üye var mı? Yok. | 
efendim. 

Önergeyi takdim ediyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Temel t Eğitim Kanununun 46 ııeı maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Denizli ! 
Hüseyin Atmaca 

'Madde 46. — Öğretmenlikte, eğitim yöne
ticiliğinde ve halk eğitimi hizmetlerinde çalı
şanların çeşitli bölgelerde görev yapması esas-
tır. | 

Hizmet bölgelerinde çalışma esasları yönet- j 
melikle düzenlenir. ! 

Mahrumiyet bölgesi ve köylerde hizmet gö
renlere, hizmet müddetlerinin (% 25'i) oranına 
itibarî hizmet tanınır ve mahrumiyet zammı öde
nir. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim ? 
MİLLÎ EĞİTİ MBAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
Yönetmelik tâbirine bunlar girer. Bunlar değiş
tirilerek teklifte bulunuyorlar. j 

BAŞKAN — Evet, 
Komisyon katılıyor mu efendim ? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önergemi 
izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o safha geçti Sayın 
Atmaca. j 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sormadı- j 
nız efendim. 

BAŞKAN — Lütfedip söyleyeceksiniz efen
dim. Hep buradayız, söyleyeceksiniz. İşaret bu
yurursunuz. Şimdiye kadar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan; «eğer yönetmelikle tanzim edilir» de
meseydi söz almayacaktım. 

BAŞKAN — Öyle buyurdular efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hayır, | 
yönetmelikle bunlar mümkün değildir. Malî 
portre mevzubahis. j 

BAŞKAN — Öyle diyorsunuz efendim, evet. | 
Sayın Bakan da böyle diyor. Evet. 

Komisyon katılmıyor değil mi efendim? j 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN- j 

DEE CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkanım j 

! bunların bir kısmı 657 sayılı Kanunla da zaten 
j kendilerine tanınmıştır. 
| BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Madeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 46 ncı maddeden sonra. 47 nci madde 
İ olarak tedvini istenilen bir maddeye dair öner

ge var, takdim ediyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısına 46 
i ncı maddeden sonra 47 nci madde olarak aşağı

daki metnin ilâvesini ve bundan sonraki mad-
j de numaralarının birer artırılarak teselsül et-
! tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Madde 47. — Görevlendirildikleri yerlerde 
gerekli eğitim kurumu bulunmayan öğretmenler
le eğitim yöneticilerinin ve Halk Eğitimi görev
lilerinin çocukları ve yetimlerini bilgi, istidat 
ve kabiliyetlerine göre öğrenim görmeleri Dev
letçe sağlanır. 

j Bu gibi çocukların temel eğitim ve ortaöğ
retimle, yüksek öğrenimlerinin nasıl yaptırıla
cağı yönetmelikle saptanır. 

Her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 
açılacak fasıl ve maddelere bu maksatla yeter
li ödenek konur. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim ? Yok. 

I Hükümet önergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-
I DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

I 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Okumaya devam ediniz efendim: 

| V - Uzman ve usta öğreticiler : 
Madde 47. — Örgün ve yaygın eğitim ku-

I ramlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, semi-
I ner ve konferanslarında uzman ve usta öğre-
[ tieilcr de geçici olarak görevlendirilebilir. 
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Öğretimin tür ve seviyelerine göre uzman 
ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak 
şartlar, görev ve yetkileri yönetmelikle tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devam ediniz efendim. 
VI - Öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi : 
Madde 48. — Öğretmenlerin daha üst öğre

nim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam 
okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilme
leri maksadıyle kurslar ve seminerler düzenle
nir. 

Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren 
kurumlarca açılır; bunlara devam ederek yeter
li krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun 
belge veya diploması verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve se
minerlere devam edenlerden başarı sağlayan
lara belge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin 
atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve 
nasıl değerlendirileceği yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediniz. 
VII - Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkân

ları : 
Madde 49. — Yurt içinde ve dışında daha 

üst öğrenim yapmak veya bilgi, görgü ve ihti
saslarını artırmak isteyen öğretmenlerin belli 
şartlarla, aylıklı veya aylıksız izinli sayılma
ları sağlanır; bu şartlar, millî eğitimin ihtiyaç
ları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönet
melikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı, efendim ? Önerge var, oku
tuyorum. 

iSayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 49 
ncu madesinin 2 nci satırmaki öğretmenler ke
limesinden sonra «eğitim yöneticileri ve halik eği
tim görevlilerinin» kelimelerinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim, 

Denizli ıSenatörü 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz var mı efen
dim?. Yok. 

Hükümet katılıyor mu, efendim? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Madde, kabul edilmiş
tir 

VIII - Öğretmen konutları : 
Madde 50. — Millî Eğitim Bakanlığınca 

.gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet 
bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağla
nır. 

Konutlar okul binaları ile birlikte plânlanır 
ve yapılır. 

Eski eğitim kurumlarının konut ihtiyacı 
bir plâna bağlanır ve bu konutların yapımı için, 
her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine gerekli 
ödenek konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alacak sa
yın üye var mı, efendim? Yok. Önerge var, oku
tuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 50 nci- madde

sinin kenar başlığının ve 50 nci maddenin birin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Denizli (Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Kenar başlığı: Öğretmen, Eğitim yönetici
leri, deneticileri ve halk eğitimcileri konutları: 

Madde 50 - Birinci fıkra - Millî Eğitim Ba
kanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle 
mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere, 
eğitim yönetici ve deneticileriyle halk eğitimci
lerine konut sağlanır. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz ? Yok. 
Hükümet katılıyor mu, efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Okul binaları ve tesisleri 

I - Okul yapıları : 
Madde 51. — Her derece ve türdeki eğitim 

kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin ihti
yaçlarına ve uygulanacak programların özellik
lerine göre Millî Eğitim Bakanlığınca plânla
nır ve yaptırılır. 

Bu maksatla her yıl Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesine gerekli ödenek konur, 

Arsa temini ile okul bina ve tesislerinin 
yapım ve donatımında, Devletin azamî imkân
larının kullanılması yanında vatandaşların her 
türlü yardımlarından da yararlanılır ve yar
dımlar teşvik edilir ve değerlendirilir . 

BAŞKAN — madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Önergeyi takdim ediyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısının 51 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Makle 51. — Eklenecek fıkra : Okul ve eği
tim tesislerinde kullanılmak üzere taşınır ve ta
şınmaz mal bağışlayanlar, okul ve eğitim binası 
yaptıran veya bu maksatla bağışta bulunanlar, 
bağışlarının miktarına göre «eğitim şeref ma
dalyası» ile taltif edilir1 

Okul, kitaplık, halk eğitim merkezi gibi eği
tim -tesisleri yapan veya yaptırılması için hağış-
ta bulunanların uygun görecekleri adlar, bu te
sislere verilir. 

Bu tesisler için yapılan bağışlar, vergi mü
kellefinin vergi matrahından düşülür; bu işler 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz?.. Yok. Hü
kümet katılıyor mu, efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil-
memiştiı*. 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum, efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısının 4 

ııcü kısım kenar bağlığının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini ve 51 nci maddeye 4 ncü fıkra 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

1. —- Eğitim Kurumları Yapı ve Tesisleri 
Madde 51. — Fıkra 4 : Bu işleri görmek üze

re Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yapı ve Te
sis Daire Başkanlığı kurulur. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz?.. Yok. Hü
kümet katılıyor mu, efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul edil-
memiştii'j 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiş-
tiı'. 

BEŞİNCİ KISIM 

Eğitim araç ve 'gereçleri 
I - Kapsam : 
Madde 52. — Eğitim araç ve gereçleri, eği

tim kurumlarında kullanılacak ders kitapları 
ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardım
cı olacak basılı eğitim malzemesini, millî eğiti
min -genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı 
olacak diğer eserleri ve eğitim araç ve gereçleri
ni kapsar. 

BAŞKAN — 52 nci maddeyi oylarınıza su-
nuyirum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 
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.II . — Görev : 
Madde 53. — Millî Eğitim Bakanlığı, kendi

sine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç ve 
gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve prog
ram ve metotlara uyigun olarak sağlamak, geliş
tirmek, yenileştirmek, standatlaştırmak, kulla
nılma süresini ve telif haklarını ve ders kitabı 
fiyatlarını tespit etmek, paralı veya parasız ola
rak ilgililerin yararlanmasına sunmakla •görev
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III . — Görevin yerine getirilmesi : 
Madde 54. — Millî Eğitim Bakanlığı eğitim 

araç ve gereçlerin, 
1. Hazırlamak, imal etmek ve satınalmak; 
2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara ve

ya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak; 
!3. özel kesimce hazırlananlar veya imal edi

lenler arasından seçmek veya tavsiye etmek su
retiyle 93 ncü maddede belirtilen görevini yeri-
no getirir. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

IV — Ücret ödenmesi : 
Madde 55. — Millî Eğitim Bakanlığınca hazır

lanacak, hazırlatılacak eğitini araç ve gereçlerinin 
hazırlama, inceleme ve seçme işleri veya redaksi
yonu ile görevlendirilecek kimselere ve teşkil 
edilecek jürilerin memur olmayan üyelerine üc
ret ödenir ve yarışmalarda derece alanlara ödül 
verilir. 

Eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, 
telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar yönetmelik
le düzenlenir. 

BAŞKAN — 55 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

AI/TINCI KISIM 
Eğitim ve öğretim alanındaki görev ve 

sorumluluk 
I. — Yürütme, gözetim ve denetini : 
Madde 56. — Eğitim ve öğrtetim hizmetinin, 

bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürü
tülmesinden, gözetim ve denetiminden Milî Eği
tim Bakanlığı sorumludur. 

BAŞKAN — 96 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

II. — Yasaklık : 
Madde 57. — Askerî maksatlarla açılacak 

okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç 
bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

III. — Okul açma yetkisi : 
Madde 58. — Türkiye'de hiç bir örgün eği

tim kurumu Millî Eğitim. Bakanlığının izni ol
maksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakan
lık tarafından açılmış veya- açılacak örgün eği
tim kurumları (askerî liseler dahil) ile özel 
eğitim kurumlarının derecelerinin tayini Millî 
Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri Mil
lî Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 

Diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim kurum
larının program ve yönetmelikleri, ilgili bakan
lıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte 
yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 

Yüksek okulların program ve yönetmelik
leri (Harp Okulları hariç), Millî Eğitim Bakan
lığının görüşü alınmak şartıyle, aidolduğu ba
kanlık tarafından hazırlanır ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca incelenerek onanır. 

Diğer bakanlıklara bağlı orta ve yüksek de
receli okullar Millî Eğitim Bakanlığının gözetim 
vo denetimine tabidir. 

BAŞKAN — 58 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

IV. — Yurt dışı eğitim : 
Madde 59. — Türk vatandaşlarının yurt dı

şında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile 
ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden 
(askerî öğrenciler hariç), Millî Eğitim Bakan
lığı sorumludur. 

BAŞKAN — 59 ncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

YEDİNCİ KISIM 
Son hükümler 

I. — Kenar başlıkları : 
Madde 60. — Bu kanununun madde kenar 

başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin 
konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı göstermekte 'olup kanım metnine 

, dahil değildir. 
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BAŞKAN — 60 neı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul 'edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

II. —• Kaldırılan hükümler : 
Madde 61. — 1340 tarih ve 439 sayılı Orta 

Tedrisat Muallimleri Kanununun 3 ncü madde
si, 2:2 . 3 . 1926 tarifli ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri, 
6 . 6 . 1949 tarih ve 5429 sayılı Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı okullarda okutturulacak ders 
kitaplarının seçilmesi, basılması ve dağıtılması 
hakkında Kanun, 5 . 1 . 1961 tarih ve 223 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 69 neu mad
desi ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hü
kümleri, bu kanunun yayımı tarihinde, yürür
lükten kalkar. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

III. — Yönetmelikler : 

Madde 62. — Bu kanunda sözü geçen yönet
melikler, Kanunda belirtilen genel amaç ve te
mel ilkelere uygun olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en 'geç bir yıl içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmişti]'.. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, yüksek öğrenim kurumlarında 
öğrenci bulunanlar hakkında 38 nci madde hük-
m ü uygul anmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde l'i oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

IV « Yürürlük 
Madde 63. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 63 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

V - Yürütme : 
Madde 64. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür, 
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BAŞKAN — 64 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

Sayın üyeler, kanunun müzakeresi bitmiş
tir. Tümünü oylamadan evvel Hükümet konuşa
cak mı efendim ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Teşekkür babında 
konuşacağım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —, Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Başkan 
ve değerli arkadaşlarım; 

Hükümetimizin bir protokol a bağlı olarak 
çıkarmak arzusunda bulunduğu ve Yüce Mec
lislerin tasvibine iktiran etmek üzere sevkedil-
miş bulunan kanunlardan Millî Eğitim Temel 
Kanun tasarısının, komisyonlarda kabul edildik
ten sonra Meclisimizde ve Yüce Senatomuzda 
kabul edilmek üzere bulunması Millî Eğitim 
Bakanlığımızı memnun etmektedir. Bendeniz 
Bakan olarak bu kanunun gerek Meclislerde 
ve gerekse Yüce Senatoda konuşmalar sırasın
da zikredilen mütalâaların mâna ve çerçevesi 
içerisinde ve kanunun muhtevasını memleketi
mizin, Millî Eğitim ailesinin gayet dikkatle ta
kip ve tatbik edeceğinden emin bulunmanızı ifa
de etmek istiyorum. Bu kanunun bugüne kadar 
birçok başarılar sağlamış millî eğitimimizin bu 
kanun sayesinde daha iyi neticeler almak yolun
da çaba göstereceğinden emin bulunmanızı da 
rica ediyorum. 

Kanunu kabulünüzden ötürü teşekkürlerimi, 
saygılarımı, yalnız, şahsım adına değil, bütün 
Millî Eğitim ailesi adına saygı ile arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon, konuşacak mısınız 
efendimi 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Teşekkür ederiz efen
dim. 

BAŞKAN —• Lehte ve aleyhte olmak üzere 
birer, üyeye söz vereceğim efendim. Konuşacak 
sayın üye?.. («Yok» sesleri) 
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Millî Eğitim Temel Kanun tasarısının tümü
nü işarı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir ve tasarı kanunlaşmıştır. 

'Sayın üyeler, Millî Eğitim Temel Kanunu

nun millî eğitim topluluğuna, Türk gençliğine 
Jve bütün ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. 

19 Haziran 1973 Salı günü saat 1'5.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanınla 'saati : 01,52) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SOKULAR YE CEVAPLARI 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 193 sayılı Gelir Yergisi Kanunu
nun 31, 32 ve 33 ncü maddelerinin tatbiki hu
susunda Hükümetin ne düşündüğüne dair, soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun yazdı cevabı (7/125) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle arz ede
rim. 

10 . 5 . 1973 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31, 32 ve 
33 ncü maddelerinde mükellefler için günde 5, eş
ler için 3, çocuklar için 2 lira en az geçim indiri
mi kabul edilerek Gelir Vergisinden muaf tutul
maktadır. 5'tcıı fazla çocuklar ile, bakmakla yü
kümlü bulundukları ana ve baba için geçim indi
rimi tanınmamaktadır. 

Durmadan artan fiyat ve vergi salgınları kar
şısında en az geçim indiriminde mükellef için gün
de 10, eş, ana ve babanın her biri için 6, bütün 
çocukların her biri için 5 lira olmasını teklif et
miştim. Meclis Maliye Komisyonunda kahul edil
diği halde Hükümet tarafından daha şümullü bir 
tasarı getirileceği ileri sürülerek, teklif bekletil
mektedir. 

Fiyat artışına göre, bir katsayısı kabul edile
rek, teklifimdeki miktarların da artırılması zaru
rî görülmektedir. 

Vatandaşın nafakasından arta kalandan vergi 
alınması sosyal devletin adalet ölçüsü olmalıdır. 

Vergi kaçakçılığını önlemek ve dürüst kaynak
ları kurutmamak için Hükümet kendisine verilen 
yetkiye dayanarak âcil bir karar alacak mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 12 . 6 .1973 

Sayı : GVK/2-2190-1O69-37301 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12 . 5 .1973 tarih ve 7/125-1417-561 sayılı ya
zılarınız ekinde gönderilen, Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri
nin değiştirilerek, geçim indirimi hadlerinin fiyalt 
artışlarına uygun bir şekilde yükseltilmesi yolun
daki Hükümet görüşünün bildirilmesine ilişkin 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve konu hakkın
daki görüşümüz aşağıda arz olunmuştur. 

Vergi yükünün fertler arasında âdil bir şekilde 
dağıtılma arzu ve endişesi bize kamu yatırımların
dan yararlanma derecesi ile vergide genellik ve eşit
lik prensiplerini hatırlatır. Bu ilkelerin amacı, ver
gi ödeme gücünü objektif bir şekilde tespit etmek
tir. ödeme gücünden, mükellefin kendisi ve aile
sinin ancak fizyolojik yaşantılarını sürdürmeye 
yeterli kısmı dışında kalan gelirini anlamak gere
kir. İşte bu fizyolojik yaşantıyı sağlayacak olan 
gelir kısmını vergi dışında tutmak için bulunan 
formüle vergicilikte «En az geçim indirimi adı» 
verilmektedir. Bu deyimden, ferdin bir yıl bo
yunca harcayabileceği geliri anlamak yanlıştır. 

Bizim Gelir Vergisi Kanunumuzda uygula
nan şekliyle en az geçim indirimi, zenginden çok 
fakir sınıf üzerindeki vergi yükünü azaltan bir 
yapıya sahiptir. Bu yapımıyle geçim indirimi, 
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toplumu teşkil eden tüm fertler için Devletin 
eşit fedakârlık yapmasını sağlamak amacıyle 
fert basma düşen millî gelirin belli bir oranı 
olarak saptanır. Bu indirime «geçim» değil «en 
az geçim indirimi» denilmesi de fertten ferde de
ğişen sübjektif bir ölçü yerine en az gelir elde 
ettiği varsayılan kişinin yaşantısının örnek alın
dığını göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu 
olarak, ileri batı ülkelerinde de aynı yola başvu
rulmuş ve en az geçim indirimi fertlerin geçimi
ni sağlayacak şekilde tespit edilmemiştir; edil
mesi mümkün de değildir. Çünkü, geçim anla
yışı sübjektif bir karakter taşıdığından, fertlerin 
bunu sağlamak için ayırmak gereğini duyacak
ları gelir miktarları da değişik olmak zorunda
dır. 

Bu nedenle, hangi had tespit edilirse edilsin, 
fertlerin «En az geçim» anlayışına uygun bir 
miktara ulaşma olanağı yoktur. 

Fert başına düşen millî gelirin üstünde bir 
değerin «Geçim indirimi» olarak tespiti : 

1. Ferdin kamu düzenine karşı kayıtsız kal
masına; 

2. Tespit edilecek vergi ödeme gücünün ger
çekten uzak olmasına; 

3. Geçim indirimi ölçüsünün objektif ol
maktan uzaklaşmasına; 

4. Büyük bir mükellef grubunun geliri, 
yüksek tespit edilen hadde ulaşamayacağından, 
Devletin bunlara yapacağı fedakârlığın az; bu 
hadde ulaşanlara yapacağı fedakârlığın çok ol

masına ve dolayısıyle vergide adaletsizliğin doğ
masına; 

5. Verginin anti - enflâsyonist etkisinin azal
masına; 

6. Sadece vergi veriminin azalmasına de
ğil, büyük ölçüde vergi kaybına uğranılmasına; 

Yol açacaktır. 
Malûmları olduğu üzere, düşük gelirli mü

kelleflerin vergi yükünü hafifletmede tek araç, 
«En az geçim» indirimi hadlerinin yükseltilmesi 
değildir. Nitekim halen T. B. M. M.'de bulunan 
Gelir Vergisi Kanunu değişiklik tasarısında, dü
şük ve orta gelirli mükelleflerin vergi yükünü 
hafifletmek amacıyle yeni bir gelir vergisi tari
fesi önerilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle, 2 mil
yarı aşan bir vergi kaybına uğranılacağı hesap
lanmaktadır. 

Öte yandan, en az geçim indirimi hadlerinin 
yükseltilmesi halinde, büyük bir mükellef gru
bunun tamamen vergi dışında kalması sonucu 
ortaya çıkacaktır. Bu durum, Anayasamızın 61 
nci maddesindeki «Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere malî gücüne göre vergi' öde
mekle yükümlüdür.» hükmüne açıkça aykırı dü
şecektir. 

Gelir Vergisi Kanunumuzla tanınmış bulu
nan hadlerle karşılaştırma olanağı sağlamak ve 
bir fikir vermek üzere, en az geçim indirimi 
hadlerinin, üeri batı ülkelerinde ve Türkiye'de 
hangi ölçü ve miktarlarda tespit edildiği aşağıda 
belirtilmiştir : 

Ülkenin 
adı 

Türkiye 
İngiltere 
İsveç 
Belçika 
Almanya 
A. B. D. 
Fransa 

Fert başına 
millî gelir R. 

5.040 — 
34.440 — 
61.600,— 
42,140 — 
49,700,— 
72.240 — 
44.520,— 

Bekâr 
en az 

mükellefler 
geçim 

için 
indirimi R. 

1.800,— 
11.466,— 
13.815,— 
8.677,— 
6.000,— 
8.400 — 
3.648,— 

İndirim tutarının fert 
başına millî gelire O. 

35,7 
33 
22 

20,6 
12 

11,6 
*,2 

Görüldüğü üzere, en az geçim indirimi tutarının, fert başına düşen mülî gelire oranını en yük
sek olduğu ülke Türkiye'dir. 

Soru önergesinde sözü edilen ve ana ve babalar için de indirimi öngören teklifin kanunlaşması ha
linde değil, sadece bugünkü hadlerin bir misli artırılması halinde uğranılacak vergi kaybının büyük
lüğünü göstermenin faydalı olacağı düşünülerek; aşağıda yapılan hesap, incelemelerinize sunulmuş
tur. 
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— 1970 yılı Gelir Vergisi mükellef sayısı 4.204.444 
— Mükellefin evli 2 çoeukhı olduğu varsayılarak hadlerin bir misli artırılması 

halinde mükellef başına feraıgat edilecek vergi 1.345,— 
— Aynı şekilde mükellef başına bugünkü uygulamada alınmayan vergi — 520,— 

— Park 825,— 
— 1970 yılı mükellef sayısı X 4.204,444 

3.428.666.300,— TL. 

En az geçim indirimi lıaddinin bir mislî artırılması halinde uğranılacak vergi 
kaybı 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve karşılaştırmalar gözönünde tutularak; Hükümetimizce, bugün 
•uygulanan en az geçim indirimi hadlerinin yükseltilmesi düşünülmemektedir. 

Arz olunur. 

Başbakan A. 
Maliye Bakanı 

•S. T. Müftüoğlu 

»&<* 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. —• Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
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İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

il. — Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/754; C. Senatosu 1/2Û1) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo

nu raporu (10/46) .(Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 
5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur

gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem öz den'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukulbulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. —• Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 .1973) 

8. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1973) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergeleri (10/6) 

X 11. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 2/887; Cumhuriyet Senatosu 2/57) (S. Sayı
sı; 273") (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

X12. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

(Devamı Arkada) 
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teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/860; Cumhuriyet Senatosu 2/56) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

X 13. —• 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/848; Cumhuriyet Sena
tosu 2/54) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 
4 .6 .1973) 

X 14. — 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun 'teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/883; Cumhuriyet Senatosu 

2/55) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
4 .6 .1973) 

X 15. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanunu
nun (H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci mad
desine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/841; C. Senatosu 1/202) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 
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A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
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İŞLER 
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