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2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/709, C. Senatosu 2/128) (S. 
Sayısı ,: 717) 4 : 5 , 40 

3. — özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehri Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 ar-

43 



Sayfa 
kadaşmm, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve 

Sayfa 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 
2/6.18) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 5 : 39 

1 •GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Bakkam. Fuad Sdrımlon'in Baş
kanlığında A. P. 'Grupu Başkam Malıımııılt Kıza 
iBıertan. C. II. I*. Grupu Başkaınvekili Kemali 
Beyazıt, O. K; M. P. Grupu Başkanvekild Rama
zan Dominsıoy, M. P. Grupu Ba,şka<nvelkili Ismaıil 
ıHalkkı Akdoğan, Y. T. P. Grupu BaşikanvcM'lli 
ıŞ'dkip İnal ve Hdilküanet adıma Devlet Bakanı 
Nüvıit Ye-tkün'İn iştimakıi ille yapılanı toplantı so
numda, tevhit 'edilen aşağıda nnetnii yaızılı proto
kol o'kumanalk Ikaljul olundu. 

«1. — M'ıeelislerin tatil1 kararı alacağı tar:i-
lue kadar Cumartesi vie Pazar günleri hariç her 
gün saat 15 ten 19 a (kadar toplanacaktır. 

2. — Pazaiitesd günleri telk ıgürüşımeye tahlı 
işler görüşülecek ve bu işlerim sırası Meclfe Baş
kanlığınca, idlüzıenıl'onleoetotıir. 

3. — Salı -vıo 'Ganşaiiniba günleri mıunhasıraıı 
haklarında öncelik ve (ivedilik kararı alınmış 
ve Hükümetle paırtdler grup başıkanılarmm ımüş-
terek önergelerdylle alınacak olan tasarı ve tek
lifler görüşülecek ve bunların sırası da Hüikü-
«net ve Grup ibaşlkanları üle 'mutıaıbılk kalınarak 
Başkanlıkça hesbiıt edilecektir. 

v 4. — Berşctmıbe ve Ounma günleri ımunıhas'i-
raın Anayasanın 7 uıcti geçdei ımıaddesdne taıbi ka
nunlar Başkanlıkça tcısibit eddleın ısıraya göre 
görüşfüleeeiktik' . 

5. — Anayaısıani'n 92 nci ıımaiddiesiine göre ku
rulan karma komisyonlar 'ile Senatodan gelen 
kanunlar ve vergi ve Ibütçe aktarana kanunları, 
yulkardakd esasllara Ita'b'i olmaksızın ıher gün ve 

diğer bütün İşlere ıtıalkddınnen görüşülecek ve 
bunların Isırası da Başkanlıkça tesıbit 'edilecek
tir . 

6. — Sözlü sorular Ounm günleri «aat 17 
den sonra görüşülleceıktiir . 

7. — Yuıkıarııdaiki /esalslara .göre Başbakanlık
ça tiaınztiım leddleedk gündemde değişiklilk yapıl-
iinaınıaısı uygun görülmüştür. 

Buna rağmen değişikliği mutazammın öner-
ıg'e verlikliiği takdirde, ıbunlar evvelâ Bıaşlkanlık 
Divanımda görüşülerek önerge Başkanlık Diva
nımın ımjütalâası iile birlikte ıGeııel Kurula arz 
<eidilecektdr.» 

Kıbrıs konuısunldıa iHükümetin iizledliği politi
kamın son isaf hasımın ve ibu safhamda tıakiboluîıa-
calk üisjtdıkaiinetin Meclfeçle uygun ıgörüılüp görül-
inlediğini telli etnuak dçiiı Anayıalsanı'n 104 rıcii 
ım'addesi gereğince güven oyuna ıbaşvurulmıası-
'iıa (dair Başbakanlık tezlkerelsli lüferinde görüş-
ımelıer yapıldı ve 19 . 6 . 1964 Cuma .günkü 109 
ııeu Bdrleşjiımdıe oya sunulacağı ıbMirildi. 

18 . 6 . 1964 Berşemibe gümii 15 ;te toplan-
rnıak üzere (SaaJt 19;50 de) Birleşimle son ve-
ıiildi. 

Başkan 
Balkan vekili 

Meliki Keskin 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Siirt 
Süreyya öner 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 

1. — Devlet Üretime Çift İlikleri Cfenel Mü
dürlüğünün 1962 ibiütçe yılı klastinhesalbına ait 
uygunluk ıbildiriımi'nin ısunulduğna daıir Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/808) (Sayıştay Ko-
fnıksıyonıuna) 

2. — Konya Mıilletvetkili Sait Sına Yücesoy'-
ıın yalsıaııma dokunuıllmazlığmın 'kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/899) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlari'nidan mürekkep Karıma 
Komiısyonıa) 

Kadri Eroğan'm, 
kaldırılması hak-
(3/900) (Anayasa 
ımürekkep Karma 

3. — Urfa Milletvekilli 
yasaıma • dokuınulımiazlığıııııın 
kında Başbakanlık tezkereci 
ve Adaileıt komisyonlarından 
Komıiısyona ) 

Rapoi' 
4. — Kılbns'a gönderilecek Türk Askerî Bir

liği ımlensuplaırının aylık vıe ücreti eriyle çeşitli 
•istihkakları ve Birüiiğiaı ıbaşjka giderleri hakkın
da kaniim tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (İ/607) (Gündemıe) (S. 
Sayısı : 716) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Lütfen otomatik oylamalara 
işaret buyurunuz. 

(Yoklama otomatik cihazla yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ekse
riyet vardır, gündeme başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/505, C. Senatosu 1/389) (S. Sayısı: 537 ye 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Cumhuri
yet Senatosundan gelen teklif ve tasarıların önce-

(1) 537 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır, 

likle gündeme alınacağı, partiler ve Divanca ve 
Hükümet temsilcisinin iştiraki ile hazırlanan pro
tokol icabı olduğu için ayrıca öncelik kararı al
mıyorum, öncelikle mütalâa edilmiş ve gündemin 
1 numarasına alınmıştır. 

Yalnız bir hususu oylarınıza sunacağım. Bası
lıp dağıtılmasından 48 saat geçmediği için müza
kereye alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporunu okutuyorum: 

(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.) 

— 3 — 
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BAŞKAN — Raporu okuttum. Maddeleri oku

tuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hükümle

rinden faydalanacakların eksilmiş olan vücut 
organları, Millî Savunma Bakanlığınca yurt dı
şında sunileri ile tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? Bu
yurun Sayın Üizman. 

H. ALt DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, gerekçeden de anlaşıldığı veçhile 
22 - 23 Şubat ve 20 - 21 Mayıs olaylarının bastı
rılması sırasında uzuvlarını kaybetmiş kimselerin 
uzuvlarının takılmasının yurt dışında da mümkün 
olabilmesini temin için C. Senatosu geçici 5 nci 
maddeyi tadil etmiştir. Komisyonumuz da bu 
gayenin tahakkuku için bu değişikliğe uymakta
dır. Ancak maddeyi okuduğumun zaman kesin 
bir hüküm halinde illâ yurt dışında bir tedavi 
yapılmasını emretmektedir. 

Şöyle ki, bu kanun hükümlerinden faydalana
cakların eksilmiş olan vücut organları Millî Sa
vunma Bakanlığınca yurt dışında sımileriyle ta
mamlattırılır, denilmektedir. Bu kanun bu şek
liyle çıktığı takdirde, eğer yurt içinde tamamlat-
tırılabilecek bir durum varsa buna rağmen kanu
nun âmir hükmü icabı olarak illâ yurt dışına gön
derilmek gibi bir durumla karşı karşıya geline
cektir. Bu itibarla Sayın Komisyondan istirham 
ediyorum, böyle bir ihtilâfa meydan verebilecek 
bir durum var mıdır; kanunun bu hükmünü be
nim anladığımdan başka türlü anlamak imkânı 
var mıdır. Bu defa sırf gerekçedeki hususları kar
şılayacak bir şekilde bir metin hazırlanmak üze
re Karma Komisyona havale edilmesi gerekmek
tedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yeıı? Sayın Millî Savunma Bakanı llhami Sancar 
buyurun efendim. 

MlLLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMÎ 
SANCAR (İstanbul) —Muhterem arkadaşlarım, 
bu maddedeki katî hükme zaruret olduğuna kaa-
niiz. Sağlık personeli ve mercileri arasında bir ih
tilâf bu işi sürüncemede bırakmaya sebebiyet ve
rebilir. Bir iki kişiden ibaret bir meselenin hal
linde o yola gitmemenin zaruri olduğu kanaatin
deyim. Nitekim bunların yetim kalan çocuklarının 
okutulması da mevzuubahistir. Senesi geçmekte
dir. Bu çocuklar bir senelik tahsillerinden ve bir 
iki kişinin ayağının yapılması geri kalmış bulım-
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maktadır. Katiyet ve sarahat vardır. Bu haliyle 
kabulünde hem süratin temin hem de ihtilâfları 
bertaraf etmek bakımından içtimai fayda olduğu
na kaaniim. Haliyle kabulünü istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı? Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmîyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE ö. — Geçici ! nci maddede 
yazılı ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli 
olanlardan ölenler ile vazife malûlü olanların ço
cukları yatılı veya pansiyonlu Devlet okulların
da ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yük
sek öğrenim yapacak seviyeye ulaşanlar yüksek 
öğretim yurtlarından parasız olarak faydalanır
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş ve tasarı 
kanunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Gündem in ikinci maddesine geçi
yoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı. (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 2/709; C. Senatosu 2/128) (S. Sayısı: 
717) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu tasarının tabedi
lip dağıtılmasından 48 saat geçmemiştir. 48 saat 
geçmeden müzakereye alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyeıı arkadaşımız varanı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1964 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

MADDE .1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında 70 000 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

(1.) 717 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonund 
adır. 
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f 1 ] sayılı cetvel 

Bölüm Madde 

22.000 

Düşülen Eklenen 

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Hizmet sektörü 

22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon te
sisleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Hizmetler sektörü 

23.642 T. B. M. Meclisi binası için ithal olunacak malzeme bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

70 000 

70 000 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerinden 
450 000 lira düşülerek (A/2) işaretli cetvelin 
3 sayılı cetvelde yazılı yeniden açılacak tertip
lerine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

(A/2) 
22.000 Yapı tesis ve büyük ona

rım, giderleri 
Hizmetler sektörü 

22.641 Saraylarda yeniden tesis 
olunacak elektrik ve te
lefon tesisleri giderleri 130 000 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle^ birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —"Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü acık ovlarınıza sunulmuştur. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Başkanlıkça, ispanya Dışişleri Bakanı 
Ekselans Fernan do Maria Castiella'nın Meclisi 
şereflendirdiği bildirilerek kendilerine hoş gel
diniz denilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; İspanya 
Dışişleri Bakanı Ekselans Fernan do Maria 
Castiella Meclisimizi şereflendirmişlerdir. Ken
dilerini selâmlarız. (Şiddetli alkışlar) 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

3. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu 31anisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kundan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin, sosyal güvenlikleri 

tŞLER (devamı) 

hakkında kanun teklifi ile Adana Milletvekili 
Kemal Hanibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğretmenleri
nin sosyal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçi
len beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon rapo-
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ru (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 
495 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde konu
şulmuş ve 1 nei maddenin görüşmeleri de bitiril
mişti. 2 nci maddeden itibaren görüşmelere de
vam edeceğiz. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — özel öğretim kurumları Millî 

Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altın
dadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum açma izni ve şartları 
MADDE 3. — özel öğretim Kurumu açabil

mek için önce, «kurum açma izni alınır.» 
Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 

göre verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? * 
* ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın AtaÖv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Özel öğretim kurumları kanun tasa
rısının üçüncü maddesiyle kurumlara bu mü
esseselere açma iznini vermek üzere Millî Eğitim 
Pakanlığmı vazifeli kılıyor Komisyonun hazırla
dığı ımaddede. Halbuki, Hükümet tasarısında 
bu, vilâyetlere verilmiş bir yetkidir. Hükümet 
tasansiyle merkeziyetçilikten mümkün mertebe 
çıkılmış, daha çok bir ademimerkeziyetçiliğe gi
dilmiştir ki, tahmin ederim bu daha muvafık 
olacaktır. 

Halbuki Geçici Komisyonun hazırladığı tasa
rıda bir kısım kaldırılmış, yalnız izinleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca usulü dairesinde verilir, 
denmiştir. Aslında yine, Millî Eğitim Bakanlığı
nın müsaadesi tahtında yapılıyor. Fakat o za
man valiliklerin yetkileri Millî Eğitim Müdür
lüğü ile beraber çalışarak genişletiliyor ve bir 
ademimerkeziyetçiliğe gidiliyor. 

Birinci madde müzakere edilirken bir teklif
te bulunmuştuk, haberleşme ve kurslar konu-

(1) 495 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
14.5.1964 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı so-
nundadır, 
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sunda. Bunun içerisinden çıkartalım da öğrenim 
ve eğitimi müdahale altına aldığımıza göre, öğ
retim yapan müesseseleri fazla böyle ımüdahale 
altına almıyalım, onları daha fazla serbest bıra
kalım demiştik. Bu mümkün olmadı. Madde o 
şekli ile kabul edildi. Şimdi üçüncü maddede bu 
haberleşme gibi, kurs gibi yani haberleşme ile 
öğretim yapan müesseseler dahi Bakanlığın mü
saadesiyle çalışacaklardır. Halbuki bunları vilâ
yetlerde valinin iznine terk eder. Yani 3 ncü 
maddeyi Hükümetin tebliğ ettiği şekilde kabul 
edersek daha açık ve daha vazıh, tefsire tabi 
tutmadan tatbiki daha kolay hale sokmuş olu
ruz. 

Bu bakımdan bir takrir veriyoruz ve bu mad
denin Hükümet tasarısında olduğu gibi aynen 
kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım, özel okullar hakkında çıkarmakta 
bulunduğumuz bu kanun, Bakanlığımızın, Millî 
Eğitim Bakanlığının eğitim dâvasında büyük 
bir yükünü azaltmış bulunacaktır. Şimdi bu 
maddeyle Millî Eğitim Bakanlığının emri ve 
müsaadesiyle özel okulların açılmasına dair olan 
bu kısımda bir çelişmezlik meydana geliyor. Tat
bikat şu; Hükümet tasarısında mahallî Hüküme
tin bu işi tetkik edip izni buna göre vermesi ve 
bilâhara Bakanlığın kontrolünden geçmesi iktiza 
eder. Fakat görüldüğü üzere aksaklık şu şekilde 
tecelli etmiş bulunuyor. 

Şimdi, bir özel okul açma teşebbüsünde bu
lunan öğretmen arkadaşlar toplanmışlar, bina 
bulmuşlar, hazırlıklarını yapmışlar, derhal ka
yıtlara başlayıp, okul için bütün tekliflerini al
mış bulunmaktadırlar. Vilâyetten bir müfettiş 
geliyor, durumu tetkik ediyor, yapılan bütün 
hazırlıkları birkaç noksanı nazara alarak bu izni 
vermeme yolunda bir yazı yazıyor, (memlekette 
bir panik uyanıyor. Nitekim Mersin'de bu iş ol
muştur. Hakikaten bu memleketin yetiştirdiği 
çok değerli 11-12 öğretmen bir araya gelip özel 
bir okul açmak için kendilerini bu yola vermiş 
bulunmaktadırlar. Ama alman haberlere göre, 
Millî Eğitim Bakanlığından gelen müfettişin 
okulu tetkik ettikten sonra bunlara ret cevabı 
vermesi hayal kırıklığını meydana getiriyor. 

Özel okul açılmasında Hükümetin ve Bakan
lığın teşvik etmesi ve bu şekilde teşebbüste bu-
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Uman arkadaşları, hakikaten morallerini daha 
çak takviye edip bunlara kolaylık göstermesi 
icabederken bugün Mersin'deki hâdise çok üzü
cü bir hal almıştır. İhsan Ataöv arkadaşımızın 
takriri hakikaten mahallî Hükümetin tetkik edip, 
bu sahada ömürlerini vermiş ve bir hayli tecrü
beler kazanmış öğretmenlerin bir özel okulun 
açılmasında ne igibi vasıflar lâzımıdır, onu çok 
iyi bilmeleri iktiza eder. Demek ki, özel okul 
olarak kullanılmasına elverişli bir bina bulma
ları icabeder ve ona göre de kendi formalitelerini 
tamamlayıp Bakanlığa bu işi arz etmiş obuaları 
gerekir. Buradaki eksiklik hakikaten mevcut ise 
onlar tarafından kısa bir zamanda bertaraf edil
mesi ve istenilen vasıfta bir okul haline getiril
mesi, mümkünken birdenbire ret cevabı verip, 
az bir zaman kalmuştır zaten, şimdi bunların 
'hazırlıklarını yapıp önümüzdeki yıl birkaç ay 
sonra tedrisata başlamaları için hazırlık yapma
ları hakikaten müşkül bir duruma sokmuştur, j 
Bunu şimdi nasıl olacak da biz, hazırlamış bu
lundukları bu vaziyetten tekrar vazifelerine^ 
özel okul açmalarına bir imkân sağlıyacağız? Şu 
şekilde; şimdi merkeziyetçi bir zihniyetle Millî 
Eğitim Bakanlığından gidecek müfettişlerin ora
da vereceği bir kararla yapılan bütün teşebbüs
lerin bir anda heba olup gitmesini nazara ala
cak olursak mahallî Hükümetlerin bu iş üzerin
de 'hassasiyetle durup bir özel okul nasıl açılır, 
bir özel okul açılabilmesi için bir binanın hangi 
vasıfları ve nitelikleri haiz olması lâzımgcldiğini 
teabit etmek, Millî Eğitim Bakanlığından giden 
bir müfettiş bu işi birdenbire soğutuyor ve hal
letmiş bulunuyor - tabiî menfi yönde halletmek
ten bahsediyorum - yapılan tahkikatta, binanın 
lâzımgelen vasıfları haiz olmadığı meydana çı
kıyor, ama bu binanın senelik icarı kırk bin li
ra -olarak tesbit edilmiş ve bu 40 000 lirayı da 
arkadaşlar hazırlamıştır, böyle senelik icarı kırk 
bin "lira olan bir binanın da Bakanlık memurla
rının verdikleri raporda belirttikleri gibi kifa
yetsiz bir vasfı haiz olması iktiza etmiyor. 

Bu bakımdan özel okulların açılması husu
sunda büyük bir kampanya açdmıştır. Bu kam
panyada hakikaten müteşebbis öğretmen arka
daşlarımız Bakanlığın eğitim davasındaki büyük I 
yüklerini üzerlerine almış bulunuyor. Hükümet 
olarak, Meclis olarak bu şekilde memlekete hiz
met -etmek istiyenlerin heveslerini kırmak değil, 
bilâkis onları teşvik etmek ve onlara teşekkür et- | 
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inek durumunda iken bu şekildeki teşebbüsleri 
baltalamak bence bu dâvaya gerekli önemi ver
memiş olmanın bir ifadesi olarak tecelli etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, mahallî idarenin, Hü
kümetin, vilâyetin bu işin üzerinde hassasiyetle 
durup durumu tesbit edip ve ondan sonra bu bi
naların okul olup olamıyacağı şeklinde orada bu 
işe teşebbüs eden kimselerle temas edip durumu 
iyice tetkik ettikten sonra bu arkadaşları da ha
rekete geçirmek icabeder. Öyle yapılmış, öyle 
hazırlanmış Hükümet tasarısına göre. Bu arka
daşlar faaliyete geçmiş. Bu öğretmenlerin duru
munu Türkiye'nin her tarafında bu şekilde ola
cağını da kabul edecek olursak bu, memlekete 
hizmet yerine hakikaten bir külfet ifade eder ve 
iyi bir netice de sağlamaz. Doğrudan doğruya 
valilikler tarafından müsaade edilmesi ve müte
şebbislerin hazırlamış bulundukları okul binala
rını ve hazırlıklarını ona göre orada bir süzgeç
ten geçtikten sonra Bakanlığın ona göre müsaa
de vermeleri iktiza eder yolundaki takrir benim 
de çok hoşuma gitti. Bu şekilde bir takrire ilti
fat ediniz. Hükümetin bu maddedeki görüşünü 
desteklemenizi saygılarımla arz ed'erim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Dermancı Beyin dediği gibi, ben 
tamamen bütün özel okulların vilâyetler tarafın
dan müsaade edilerek açılmasına taraftar ola
mam elbette. Zaten bundan sonraki maddeler de 
bu esasa göre yapılmamıştır. Yalnız burada üç ta
ne durum mevcuttur. Bir, bugüne kadar tatbik 
edilen şekil. İki; Hükümet tasarısındaki durum. 
Üç, Komisyonun yaptığı değişiklik. Bugüne ka
dar tatbik edilen şekilde açma izni bakımından 
hiçbir aksaklık görülmemiştir. Hükümetin tekli
fi ile bugüne kadar tatbik edilen durumun iki
si birbirinin aynıdır. Fakat Komisyon bunda bir 
değişiklik yapmıştır. Ben önce Hükümet tasarı
sını sonra da Komisyon değiştirisini okuduktan 
sonra hangi- noktada değişiklik yaptığını ve ni
çin Hükümet tasarısındaki teklifin kabul edil
mesi lâzımgcldiğini arz etmeye çalışacağım. 

Hükümet tasarısında : «özel öğretim kuru
mu açabilmek için, «kuruım açma izni» alınır. 
Bu izin her derecedeki okullar ve haberleşme ile 
öğretim yapan kurumlar için Millî Eğitim Ba-
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kanlığında derslhane, kurs, bieki - dikiş yurtları 
ve benzeri kurumlar için valiliklerce, usulüne 
göre, verilir» denmektedir. 

Komisyon değiştirisinde : «özel öğretim Ku
rumu açabilmek için önce, «kurum, açma izni alı
nır.» Bu izin Millî Eğitim Ba'kanlığınca usulüne 
göre verilir» dönmek suretiyle derslhane, kurs, 
biçki - dikiş yurtları ve benzeri için de valilik
lerin değil Millî Eğitim Bakanlığınca izin veril
mesini şart koşmaktadır. 

Bunlar bir defa mümkün değildir. Her han
gi bir zirai ilâç fabrikasının mevsiminde bir kurs 
açabilmesi için dahi Millî Eğitim Bakanlığına 
müracaat etmesi bir defa kursun zamanını geçi
rebileceği gibi. Millî Eğitim Bakanlığının bütün 
kurslara, biçki - dikiş yurtlarına izin verebilme
si için Talim ve Terbiye Heyetinin nasıl bir ça
lışma içine girmesi lâzımgeldiği de ayrıca dü
şünülecek 'bir meseledir. Böyle olunca bir kurs 
için, biçki - dikiş yurtları için her hangi bir şey 
için izin almak bir mesele olacak. Belki bir iki 
sone sonra ancak izin almak mümkün olabilecek
tir. Bu, zaman bakımından böyledir. Zaman ba
kımından böyle olmasa dahi kursların Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanmasının başka hiçbir fay
dası da yoktur. Oünkü, bunların izni zlaten va
liliklerce verilmektedir. Bunun hiçbir aksak ta
rafı da görülmemiştir. Bunu merkeze bağlama
nın bir tek esbabı mucilbesi olabilir; o da bir 
merkezden idare etmek meselesidir. 

Son günlerde kutularımıza attıkları Köy İş
leri Bakanlığı kuruluş çalışmaları hakkındaki 
kitabın önsözünde Sayın Lebit Yurdöğlu, şöyle 
diyor : «İdare çok merkeziyetçidir. Her şey en 
yukardan yürütülmek istenilmekte, bu da müm
kün olamamaktadır. Kimlseye yetki ve çalışma 
imkânı vermeyi arzu etmiyen bir bürokrasi zih
niyeti ımerkezde oldukça kuvvetli görülmektedir. 
Hizmetler geniş alanlara ve köylere doğru ya
yıldıkça merkeziyetçilik ve kırtasiyecilik iş yapa
maz bale gelmektedir.» 

Bir Halk Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Umum 
Müdürlüğü kurulmuş. Böylece Halk Eğitim 
•Umum Müdürlüğünün çalışma tarzı nedir? Kurs
larla, dersaneleıie Halk Eğitim Müdürlüğü 
meşgul olacaktır. 

Ondan sonra bir taraftan Halk Eğitim Mü
dürlüğünün kuracağı kursların, diğer hususla
rın artırılmasına taraftan görünüyoruz. Diğer 
taraftan, dershane ve kursların açılmasına en-
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gel olacak böyle bir merkeziyetçiliğe gidiyoruz: 
Bunun için sadece özel dkularm açılması de
ğil, benden önce konuşan sayın arkadaşımın 
ifede buyurduğu gibi, özel okulların açılma hak
kının vilâyetlere tanınması değil; burayı iki kıs
ma ayırıyor, özel okullardan başka, haberleşme 
vasıtasiyle yapılacak okulların ve sairenin de Mil
lî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmesi zarureti 
vardır aslında. Ancak, dershane, kurs, biçki ve 
dikiş yurtları ve benzeri kurumlar için, hiç ol
mazsa vilâyetlere salâhiyetler tanınması zaru
ridir. Yoksa ne vekâlet bu işin içerisinden çıka
bilir, ne de kurs açmak, dershane açmak, zi
rai ilaçlama kursu açmak ve saire gibi işler bu 
memlekette mümkün hale gelebilir. Bunlar, müm
kün olmaktan çıkar. Binaenaleyh sadece bir mer
keziyetçilikten başka hiçbir fikir getirmiyen ve 
durumu- düzeltmek yerine bozan bu maddenin 
Hükümet tasarısındaki şekliyle kabul edilmesi 
hususunda bir önerge veriyorum, iltifatınıza 
maz'har olmasını saygı ile arz ederim. 

_, BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EBEN (Niğde) — Pek.muhterem ar

kadaşlarım, İlendeniz 3 ncü maddede Geçici 
Komisyonun getirdiği metni uygun bulduğumu 
arz etmek için huzurunuza çıktım. Buna aidolan 
sebepleri sırasİ3de arz edeceğim ve bendenizden 
evvel bu hususta Hükümet tasarısındaki 3 ncü 
madde şeklinin daha doğru olduğunu savunan 
kıymetli sözcü arkadaşlarımızın mütalâaları
na da naçizane cevap vereceğim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, demin bir ar
kadaşımın değindiği gibi, bu kanunun sistema
tiği hep Millî Eğitim Bakanlığının izin verme
si esasının kabul edildiğini gösterir şekilde 
düzenlenmiştir. Bunun bir delilini arz edeceğim. 
11 nci maddede «öğretime başlama izni», diye 
bir hüküm var. Bu özel öğretim müesseselerinin, 
kurumlarının, yalnız, bir defa kurumu açma 
izni kâfi gelmiyor. Bu kanunun 11 nci madde
sinde, öğretime başlama izninin de tekrar ve
rilmesi icabediyor. Bu izni alınmadıkça, açma 
iznini alan, öğretime haşlıyamaz, bu kanuna gö
re. Şu halde onu kim veriyor; metni okuyalım. 
11 nci maddede «öğretime başlama, iznini Mil
lî Eğitim Bakalnığı verir,» diyor. Bunu Hükü
met de böyle kabul etmiş, Geçici Komisyondan 
aynen getirmiş. Şu halde açma iznini valilere 
bırakırsa, öğretime başlama iznini yine bu ıme-
tilıde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığının uh-
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desinde ibka ederseniz bu çelişmeyi şimdi na
sıl savunabiliriz. Yani fiilen öyle bir çelme 
takıyoruz ki, kanunun ımetninde; sağ elle ver
diğimizi sol elle geri alıyoruz. Şu halde kanu
nun sistematiğine uymıyan şekilde Hükümetin 
valilere 3 ncü maddede sailâhiyet vererek 11 nci 
maddede bunu geri almasının yerine kendi ge
rekçesinde Geçici Komisyonun da belirttiği gi
bi valilerin kıstaslarının ayrı ayrı olabilmesi 
Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı bir yönet
melikle esasen bunun tatbikatı için valilere yet
ki verebilmesi imkânının mevcut bulunması ge
rekçeleri karşısında şimdiden kanunla bu yet
kiyi valiye vermektense Millî Eğitim Bakanlı
ğının uhdesinde muhafaza etmek için aşağıda 
sayacağım sebeplerle ve Geçici Komisyonun ken
di mazbatasında, raporunda 3 ncü maddeye 
aidolarak gösterdiği gerekçeye de dayanmak su
retiyle arz ettiğim sebeple daha doğru olur ka
naatindeyim. 

Şimdi diğer sebeplere geçiyorum. Demin 
arz ettiğim sebebi; kanunun sistematiğinde, Hü
kümet, 3 ncü maddede verdiğini 11 nci madde
de geri aldığına göre kendi kendini nakzedi
yor demektir. Demek ki, o da, öğretime başla
ma iznini vermek için Millî Eğitim. Bakanlığı
nın salâhiyetini lüzumlu görmüştür. Bunu ba
şından beri o yola sokmakta fayda vardır. 

Diğer sebepleri arz ediyorum. Pek muhte
rem arkadaşlarım; bu kanunun üçüncü madde
si münasebetiyle bütün metnin ve maddelerin 
birbirleriyle olan intibak derecesini ölçerek kıy
met hükümlerini vermek gerekir. 18 nci maddede 
bir kapatma meselesi vardır, özel kurum açan 
insan sebebini beyan ederek sene sonunda özel 
kurumunu kapatabilir, diyor. Bunu Millî Eği
tim Bakanlığı tabiî tervicederse. Bu da valiye 
ne Hükümetin ne de Geçici Komisyonun o mad
dede valiye salâhiyet vermiyerek kapatma me
selesini de doğrudan doğruya Bakanlık uhdesin
de (bir yetkiye bağlanması da gösteriyor ki; ev
vel ve ahiren sağlam merci vali değil, Bakan. 
Demek ki; kanun sistematiğinde şu vakıa da 
bizi üçüncü maddede Hükümetin valilikleri ara
ya sokmuş olmasını isabetli olmadığını göster
mektedir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; diğer bir se
bep arz ediyorum. Bu özel öğretim kurumlar 
meselesi, malûmuâlileri, tarihî hatıraları uyan
dıran bir meseledir. Biz çok acılar, iztıraplar 
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çekmiş bir milıletiz kapitülâsyonlardan... Bunla
rın başında eğer iktisadi kapitülâsyon geliyorsa 
hemen arkasından gelen de öğretim kapitülâsyon
ları diyebileceğimiz bol imtiyazlar idi. Bu imti
yazların bugün do devamı için çabalar bütün 
kuvvetiyle hâlâ o istikamette bize doğru sarf 
edilmektedir. Biz Beş Yıllık Plânın ve inşallah 
muvaffakiyetle devam etmesini temenni ettiği
miz mütaakıp beş yılllık ve daha mütaakıp beş 
yıllık plânların ve ilelebet devam etmesini iste
diğimiz baş yıllık plânların ruhunda her şeyin 
başında kalkınmayı, milletimizin millî eğitimle 
uyandırılmasına, aydınlatılmasına bağlamakta
yız. Buna hattâ, eğer değinmek caizse şu kadar-
cıkla değineceğim. Kıbrıs meselesiyle de anlaşıl
mıştır ki, dostlarımızdan da vefa olmıyacağmı 
çocuklarımızın yedi yaşından itibaren öğrenme
leri gerekmektedir. Bu eğitim telkinlerini yaban
cı öğretim kurumları yapmaz. Demek istiyorum 
ki, özel öğretim kurumlarının konusu, Devlet po-
litikasiyle ilgili bir konudur. Zayıf gördüğü bir 
validen yabancı bir müteşebbis istediğini istedi
ği şekilde alabilir. Kuvvetli bir validen izin alla
maz. Millî Eğitim Bakanlığı Devletin 5 Yıllık 

Plânın eğitim plolitikasını takibeden bir direksi
yon olarak, kendi prensiplerini her zaman re'sen 
Başbakanla en yakından temas imkânını bulan 
bakanın şahsı ve onun kıymetli umum müdürle
ri, daire müdürleri, şube müdürlerinin, uzman
larının eli ile üniversitedeki profesörlerinin ka
fası ile her dakika milletimizin bağımsızlığını, 
yalnız Türk Milletinin menfaatlerini idrak ede
cek nesiller yetiştirilmesine matuf bir eğitim sis
teminin, memleketin her köşe ve bucağında pü
rüzsüz tatbik ettirebilecek bir esası elbette ön
görmemiz icabediyor. Bunu sarsabilecek, indî kıs
taslara bağlanmış izinlerle çatlatmak, sakatlamak 
caiz değildir. Devlet politikasına, hükümetlerin 
câri politikasına ki; hükümetler 5 Yıllık Kalkın
ma Programını koruma Kanunu gereğince dai
ma o plânı korumak ile mükelleftirler, onun 
için en mühim vasıtalardan birisi de eğitim me
selesidir, milletimizin kalkınması, aydınlanması, 
meselesidir. Şu halde Hükümet politikalarında, 
her hükümetin, hangi partiden olursa olsun, ev-
loviyetle tatbikatiyle mükellef olduğu kanunun, 
tatbikiyle mükellef bulunduğu kalkınma plânı--
nın ruhuna uygun bir şekilde bir millî öğretimi, 
bütün öğretim müesseselerimizde devam etmesi
ni sağlamak mecburiyetindedir. Bunu sağlamak 
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temenni ile değil, yapacağımız kanunların metin
lerine sağlam tadiller koymak suretiyle müm
kündür. Biz bu bakımdan da dreksiyondan yet
kileri parçalayıp başka yerlere vermeyi doğru 
bulmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 22 nci 
maddesini tetkik buyurursanız göreceksiniz ki, 
yabancı okulların kendilerini büyütmeleri, der-
sane açmaları, ilâve inşaat yapmaları susu, bu
su yasak edilmiştir. Devlet politikamızda ve Beş 
Yıllık Plânda belirtilen millî eğitini politikası
nın esprisi oraya gayet açık bir şekilde girmiş
tir ve orada bakanlıktan başka hiçbir kimsenin 
salâhiyeti yoktur, 22 nci maddeye göre. 22 nci 
maddede ifadesini bulan, millî eğitim politika
mızı sakatlıyacak bir hükmü 3 ncü maddede Hü
kümetin koymuş olmasını isabetli bulmuyorum. 
Kaldı ki, Hükümet hep millî eğitime salâhiyet 
vermiştir. Orada nasılsa böyle bir kaydın ilâ
vesini lüzumlu görmüştür. 

Pek muhterem arkadaşlarım, merkeziyetin 
mahzurundan bahseden arkadaşlarıma merkezi
yetin şu faydasını belirtmek isterim. Eğer bizim 
gibi nisbeten kültür seviyesi geri kalmış bir top
lum mevzuubahsolmasaydı da Batı - Almanya, 
İngiltere, Fransa gibi kültür seviyeleri ve mües
seseleri kemali ile bugünkü çağın seviyesine ula
şabilmiş bir memleket mevzuubahsolsaydı, mer
keziyetçilik belki uygun gelmezdi. Ama bugün 
taassupla, demin arz ettiğim şekilde her halü
kârda, memleketin her köşesindeki kımıldanışın 
olumlu mu, olumsuz mu, varlığımıza zararlı mı 
faydalı mı, şeklinde murakabesine memur olan 
bir Hükümete yetkilerin tamamını vermek Batılı 
bir memlekette olduğuna benzemiyen bir icabet
tir, bir zarurettir. 

Biz ademimerkeziyetin tâ Prens Sabahattin'in 
zamanından beri edebiyatını yaparız. Pekçok ah
valde ademimerkeziyetin faydaları münakaşa 
edilmiştir, ama bugün her şeyi Devletin eline 
verdiğimiz ve kalkınmayı onun direksiyonuna 
tevdi ettiğimiz mahdut yılları kapsıyan bir kal
kınma çağında bu yetkileri parçalamakta fayda 
yerine zarar vardır. Sağ elle verdiğimiz yetkile
ri, imkânları sol elle almak asla doğru değildir. 
İşte bu sebeplerle bendeniz 3 ncü maddede Ge
çici Komisyonun kabul ettiği ve sebeplerini zik
rettiğimiz şekilde metnin aynen kabulünü ve Hü
kümet metnindeki, valilere bu yetkinin verilmesi 
şeklinin kabul edilmemesini ve bu husustaki 
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önergenin iltifat görmemesini candan temenni 
ederim saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Komisyon adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun takaddüm hakkınız 
var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCKSÜ F E T H İ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
ikinci maddede Geçici Komisyon noktai nazarı
nın olumsuz oluşu hususunda endişeler izhar 
eden arkadaşlarımızın tereddüdünü bilhassa iza
le etmek için söz almış bulunuyorum. Üçüncü 
mad-deyi iyi anhyabilmek için bilhassa Geçici 
Komisyonun üçüncü maddedeki tasarrufunu iyi 
anhyabilmek için ikinci maddeyi okumak lüzu
muna kaaniim, bendeniz. İkinci maddede aynen 
şöyle deniyor : «özel öğretim kurumları Millî 
Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altın
dadır.» 

Şimdi, üçüncü maddede yetkiler bir nevi 
ayrım mahiyetinde bir anlam taşımaktadır; Hü
kümetin koyduğu şekilde «özel öğretim kurumu 
açabilmek için, «kurum açma izni» alınır» deniyor. 
Bunun için «her derecedeki okullar ve haberleş
me ile öğretim yapan kurumlar için Millî Eği
lim Bakanlığınca, dersane, 'kurs, biçki -
dikiş yurtları ve benzeri kurumlıaT için va
liliklerce, usulüne göre verilir.» denilmektedir. 

Vilâyette, şüphesiz bu izni olgunlaştıracak 
valinin imzasına getirecek olan organ hiç şüphe
siz yine Millî Eğitim Bakanlığının emrindeki ve 
Millî Eğitim Bakanlığının, yetkisini orada isti
mal eden organ, maarif müdürlükleri ve saire
dir. 

Şimdi, bunların hepsini cami bir anlam taşı
sın diye, biz bunlara doğrudan doğruya Millî 
Eğitim Bakanlığı demeyi uygun bulduk. Aynı 
zamanda ikinci maddeye tamamen diğer madde
ler tetabuk etsin diye ve büyük bir vukufla 
11 nci maddedeki hususları aramış, çıkarmış ve 
buraya getirmiş bulunan Sayın arkadaşımız Asım 
Eren'in bulduğu noktanın aynı zamanda intiba
kı teessüs etsin diye. Şüphesiz ki, bunlara bizzat 
Bakan en küçük kurs için şahsan izin verecek 
değildir. Bütün muamele bizzat Bakanın önüne 
kadar intikal edecek değildir. Bakanlık, kendi yet
kisine doğrudan doğruya merkezin tasarrufuna 
amade olmasını arzuladığı hususları muhakkak 
ki bir yönetmelikle bildirecektir. Bâzı hususların 
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vilâyet seviyesinde cereyan etmesini sağlıyacaktır. 
Bunlar da yönetmelikle temin edilecek hususlar
dır. Bu bakımdan herhangi bir endişeye mahal 
yoktur. Arkadaşlarımız izhar ettikleri tereddüt
lerde de haklıdırlar ama, bu müzakereler sonun
da almış olduğu bir neticedir. 

Efendim izin alma işinin müşkülâtından Sa
yın Dermancı arkadaşımız yakındılar, haklıdır
lar. Anayasamızda, Millî Eğitim politikamız da 
şüphesiz özel okulları teşvik mahiyetindedir. 

Bu teşvik hususunu ciddî olarak gerçekleş
tirebilmek için bâzı kolaylıkların tanınması el
bette şarttır. Yarın bu kolaylıkları tanıyoruz di
ye tamamen bu müesseseyi murakabeden kaçı
racak şekilde zayıf bırakmak elbette bizim ya
pacağımız şey olmasa gerektir. Bu münakaşalar 
ve komisyonda yapılan görüşmeler teftiş husu
sunun daha liyakatle yürümesini âmir olacak ve
ya bu yolda direktifler verecek mahiyette cere
yan etmiştir. Hükümet nasıl hareket etmesi lâ-
zımgeldiği hususunu gerek komisyondaki görüş
melerde ve gerekse buradaki müzakerelerde 
edinmiş, kanaatini almış durumdadır, özel öğre
tim alanında bugüne kadar kâfi miktarda mü
fettiş yetişmiş olduğunu tahmin etmiyorum. 

Ama, bu ihtisas işinde zannederim ki, bugün
den sonra yetişecek kıymetli müfettişlerimiz 
Millî Eğitim Bakanlığının bu yönde kendileri
ne verdiği direktiflerle daha yumuşak davrana
bilecek. Fakat murakabede asla ihmali olmıya-
cak denetçi elemanlarımız olacaktır. 

Bu konuda aydınlatılması icabeden başka 
husus olduğuna kani değilim. Bakanlık yetkisi
ni, bakanlık teşkilâtını, özetlediğimiz üçüncü 
madde, Geçici Komisyon olarak özetlediğimiz 
hususlar Hükümet tasarısının bir cümle içinde 
halli demektir. Yetkileri elbette yönetmeliklerle 
tâyin edilecektir. 

Onun dışında başka bir anlaşılmıyacak non 
ta olduğunu tahmin etmiyorum, varsa arkadaş
larım lûtîen sorsunlar açıklıyayım. 

BAŞKAN — Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar, mevzu özel okulların müsaadesi keyfiye
tinin valiliklerce mi, yok&a Bakanlıkça mı veril
mesi konusudur. Sayın Komisyon sözcüsü verdi
ği izahatta bu maddenin üzerinde durabilmek 
için evvelâ ikinci maddeyi gözden geçirmek lâ
zımdır, buyurdular, ikinci ma.dde özel öğretim 
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I kurumları Millî Eğitim Bakanlığının yönetim 

ve gözetimi altındadır, eliyor. Şüphesiz kurulan 
her teşekkül nerede kurulursa kurulsun o ba
kanlığın yönetimi ve gözetimi altında olur. Bu
nun valilikle bakanlık arasında bir yetki nokta
sından hiçbir nitelik taşımadığı aşikârdır. Sayın 
Asım Eren arkadaşım bu maddenin 11 nci mad
de ile bir çelişme halinde olduğunu söylediler. 
11 nci madde okul açma iznine bağlı olan bir 
kurulun tedrisata başlamasını âmirdir. Esasen 
burada da bir haşiv var. Bir müessesenin mua
melesi tekemmül edilecek, açılmasına müsaade 
olunacak, ondan sonra başlama izni alınacak.. 
Maddenin sırası geldiği zaman bunun üzerinde 
de duracağız. Geçen tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada da arz ettiğim gibi, Millî Eğitim Ba
kanlığı özel okulları 40 yıldan beri ihmal etmiş
tir. 

Anayasada sarih ifadesini bulan ve diğer ka
nunlarla da, hattâ plânla da özenmiş bezenmiş 
çok önem verilmiş gibi gösterilen özel okullara 
bu kanunun bâzı maddeleri engel olmaktadır. 
Bir müessese açılırken neden bu kadar bürokra
si? Bunun mânasını bir türlü anlıyamıyorum. 
Bir müessesenin açılabilmesi için Maarif Vekâ-

j letinin mümessili olan Maarif Müdürlükleri, 
Maarif Vekâleti özel Okullar Umum Müdürlü
ğü, Şube Müdürü kadar malûmata sahip değil
se, ki bu indi ve nazari malûmat değil, yine bu 
bakanlığın genel olarak tetkik ve tanzim ettiği 
hususların tamim edilmiş şeklini tatbik etmekte 
acz gösterecek halde ise, o zaman, bakanlığa dö-

I nüp yapacağımız temenni şudur; Maarif Mü-
I dürlerini bir süzgeçten geçiriniz, oraya yetkili 

insanlar koyunuz, gönderdiğiniz bir genelgenin 
maliyetini tahlil ve tetkik etmekten aciz insan
lardır bunlar demem^ iktiza eder ki, böyle bir 
şeyi söylememize imkân yoktur. Maarif Vekâ
leti bir özel okulun açılmasına izin verecek. îşin 
esasını tesbit etmiş göndermiştir. Vali de bunu 
bilmez, bu işin zaten kompetanı değildir. Bu 
başka mevzudur. Millî eğitim mevzuudur. Millî 
eğitim mevzuu ile alâkalı olmıyan bir hususu 
vali de istediğimiz istikamete yöneltemez. O hal
de Maarif Müdürü, teknik eleman müşaviri olan 
Maarif Müdürü, Maarif Vekâletinin bütün işle
rini tetkik edip onaylıyan şube müdürünün ye
rine vekâlet ediyor demektir. Ondan farkı var 

| mı anlıyamıyorum. 

II -
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Üçüncü 1.11 adde, 11 nci madde, bir bakanlı

ğın yani bir merkeziyet usulünün devamı üze
rinde ısrar var. İkili, üçlü tedrisat, zaman za
man arızi de olsa dörtlü tedrisat yaptığımız bu 
memlekette maarifin gereği kadar gelişmesini 
lâfla istemek ve bazı kanunları tedvin edip çı
karmak, ayrıca, bunları müfettişler kanalı ile 
müfettişlere havale yolu ile birtakım engeller ih
das etmek gayeye vusul imkânına bizi ulaştı-
ramaz arkadaşlar. 

Sayın Dermancı arkadaşım gayet güzel bir 
misal verdiler. Mersin'de bir okul açılmış, emek
ler verilmiş, bina kiralanmış, Maarifin gösterdi
ği usul dairesinde muamele tekemmül ettirilmiş, 
fakat vekâletten gelen bir müfettiş, olmaz de
miş. Şimdi soralım müfettişe: Bir müfettişin 
bir binanın okul olmıya elverişli olup olmadığı
nı tâyine yetkisi var mıdır? Hayır. Bir binanın, 
özel okullarda evvelâ sağlık dairesinden gönde
rilecek bir zatın sıhhi olup olmadığı hususunu 
tetkik etmesi lâzımdır. Binanın fenni olup olma
dığının da Bayındırlık Müdürlüğünün göndere
ceği bir mühendisin raporu ile, ayrıca orada in
zibati yemden teldıisata ımâni Ibıılunup buluıiıma-
dığı keyfiyeti de zabıtaca verilen raporla tevsik 
edildikten sonra tekemmül eder. Bu üç kaziyeyi te
kemmül ettirmeden ayrıca bunlara inzimamdı 
okulun mahiyetine göre millî talim terbiye heyeti
nin tasdik edeceği bir müfredat programına bağ
ladıktan sonra bu okul açmaya izin verilir. Bu 
izinden sonra yani hazır ol marş emri verilir gi
bi olmaz böyle şey. İzin verilmesine kadar olan 
safha çok derin tetkik edilmeli, bürokrasi itilme-
li. 

Yönetimini uhdesinde bulunduran bakanlığa 
elbette ki bildirecek, vilâyetteki vukuatı vilâ
yetlerde açılan okulları bildirecek. Oranın özel 
okul istatistiğine geçirilecek ve orada alınacak 
malûmatla yapılacak tatbikatı tetkik edebilmek 
için sicilinde bulunduracak. Bundan ibarettir.. 

Vilayetler bütün yetkileri haiz olmadığı müd
detçe vekâlet kanalı ile idaresi yolunu takibet-
mek sakat olmıyacak. Ayrıca, Sayın Millî Eği
tim Bakanı bu mevzuu, yani kanunu kaleme 
alırken enine boyuna tetkik etmiş. Elbette özel 
Okullar Umum Müdürlüğünün bir kanaati mun
zamdır. 

Bizim düşündüğümüz gibi düşünmüş, o isti
kamette kanuna bir veçhe verilmiş. Fakat, bizim 
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komisyon Bakanlığın kanunu tedvin ederken 
üzerinde aylarca, yıllarca yaptığı mesai kadar 
vakit ayıramadığı için maddeleri birbirine çeli
şir hale koymuştur. Komisyonun sözüne bir di
yeceğim yok. Vekâlet mahzur görmüyor, yani 
kral görmüyor, kraldan ziyade kral oluyor. 
Tenzih ederim Millî Eğitim Komisyonunu. Ol
maz böyle şey. Valinin ne işi var orada?. Vali 
Devleti temsil eder, Maarif Müdürlüğünün dü
şüncesi Maarif Vekâletinin düşüncesinden baş
ka bir şey değildir ki. Onun için buna bir ko
laylık, bir akıcılık, bir istikamet vermemiz lâ
zım gel ir. Bunun ötesinde, bu maddenin ötesin
de diğer maddeler üzerinde de bu nakiseleri dü
zeltmezsek, arkadaşlar, Mekâtibi, Sultan Hamit 

devrinden kalına bir talimatname ile idare edi-
legelen bu husus, ondan daha kötü bir istikame
te gider. Müfettişler yoluna sonra geleceğim. 
Bâzı maddelerdeki aksaklıklar burada düzelt
mezse, eğer 40 yıl sonra kavuştuğumuz ve mem
leketin bugün her zamankinden daha fazla 
muhtaçolduğu okulların tıklım tıklım olduğu
nu kabul etmemek için türlü engeller tâyin ede
rek imtihanlar, şunlar bunlar koyarak, pek iyi 
derece ile mezun olan bir ilk okul mezununu 
dâhi imtihana tâbi tuttuğumuz anda özel okulla
ra verilecek hususiyet çok genişletilmelidir. 

Ben isterdim ki, Maarif Vekili bir kanunla 
gelsin buraya; «Özel okul açan bir insan beş yıl, 
on yıl vergiden muaf tutulacak, ona her türlü 
kolaylık gösterilecek, eline formülü vereceğim, 
bir hafta müsade edeceğimiz bütün kolaylıkla
rı sağlıyacağım» desin ve Maarife en büyük 
hizmeti yapsın. Böyle bir şey yok. Bir özel 
Okullar kanunu gelmiş, yukarıdan aşağı engel
lerle ve pürüzlerle ve eski sakim adetlerin itiyat 
haline gelmiş (»genelleri ile dolu. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. 

Emin olunuz, şu mevzu memleketin bugün, 
bilhassa Millî Eğitim Bakanlığının vazifelerinin 
en mühimlerinden birisini teşkil eder. Bizi sami
miyetle dinlesinler, bu hususta bir nebze çalışmış 
bir arkadaşınızım. Dinlesinler, vereceğimiz tak
rirler üzerinde dursunlar; Komisyon olarak, 
Bakanlık olarak. 

Ben hiç bir siyasi maksat taşımıyorum, zaten 
taşınmaz, öyle bir mevzu da değil. İstirham 
ediyorum, kanunu, birazcık olsun engelleri aşa
rak vatandaşa kolaylık göstererek, sayısını 
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çoğaltarak hizmet edelim. Fakat ciddi bir mura
kabe sağlıyarak memleket hizmeti yapalım. 

Bu madde üzerinde maruzatım bu kadardır. 
Sayın İhsan Atöv arkadaşımızın takriri hakike-
ten yerindedir, Hükümetin düşüncesine muva
zidir, iltifat buyurmanızı rica ederini. 

BAŞKAN — Sayın Aksay 
HASAN AK'S'SAY (ADANA) Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuzu fazla almayacağım. 
Yalnız sayın komisyon sözcüsünün Asım Eren 
beyin bir teklifine iştirak etmiş olması dolay ı-
siyle sadece bu noktaya işaret etmek zaruretini 
hissettim. 

Öayih komisyon sözcünü buyuruyorlar ki : 
«İ hcıi maddeyle 11 iıci madde lıakiketeıı komis
yonda değiştirilen şekilde olmazsa zıt ulur. Bu 
şekilde arkadaşlar^ 3 ncü madde ile 1i iıci mad
deyi birbiri ile bağdaştirdiğimıg takdirde nasıl 
zorluk çıkar Kısaca bir misal ile arz etmek isti
yorum. Eylülde imtihanlardan önce 15 - 20 kişi 
İngilizce dersi veren bir adama gidip, bize İngi
lizce kursu aç, deseler, bunun için vilâyetten 
izin alması bir hafta sürer. Ama bu üçüncü 
maddenin kurs, biçki - dikiş yurtları hususları
nı da vekâletin izinilıe bırakacak olursak, hangi 
şartltrı yerine getirmek suretiyle, o zaman in
gilizce kursu veya dersanesiııi açmak mümkün 
müdür, değil midir, takdirlerinize arz ediyorum. 

Bir açma izni vardır : Açına izni alındıktan 
sonra öğretime başlama izni verilir diyor mad
de. Okuyorum : (özel öğretim kurumu açma iz
ni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina 
veya binalarının tapu veya sözleşme ile kurucu
nun tasarrufunda bulunduğunun,) Farzcdelim 
ki ; bir dersane olmasın da, bir zirai ilâçlar fab
rikası zirai ilâçların nsaıl kullanılacağı hakkında 
kurs açabilir, reklâm yapmak için bir kurs aça
bilir, kendisini bu kursu açmaktan niye mah
rum edelim. 

Sayın Asım Eren gericilikten falan bahsetti, 
bunlara müsait bir memleket, diyor... Anlıya-
madım. Bir yönetmelikle bir dersane açıyoruz 
bir kıpırdanışı bu kadar merkezden takibetme-
ye ne lüzum var? Anlıyamıyorum. 

Şimdi tapusunu alacak, bir zirai ilâcın nasıl 
kullanılacağına dair bir kurs açmak için, ya
hut ikmale kalmış öğrencilere 15 gün İngilizce 
kursu verebilmek için tapu alacak. Maddeyi 
okumaya devanı ediyorum ; 
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«... Sözleşme ile kurucunun 'tasarrufunda bu

lunduğunu, kullanılış maksatlarına her bakımdan 
uygun ve yeterli olduğunun ve belli bir öğrenci 
sayısı esas alınmak suretiyle, kurumun ihtiyacını 
karşılıyabileceğinin ilgili merciler taraffftdan ke
sin şekilde tesbit edilmiş bulunması gerekir.» 
üçüncü paragrafta da; 

«Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hizmet
ler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek ücret--
ler Millî Eğitim Bakanlığınca Ödenir.» deniyor. 

BAŞKAN — Saym Aksay, maddeler malûm. 
maddeleri okumaktansa maddeler hakkında bilgi
ler verseniz daha iyi olur. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Bir kurs açıl
ması için dahi ne derece güçlük çıkarılacağını arz 
için bu kısımları okuyorum. 

Sonra Saym .Komisyon Sözcüsü dedi ki, her' 
halde bütün izinler Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından verilmiyecek. Valilere bir yönetmelikle bu 
salâhiyet devredilecek. Ben hukukçu değilim. 
Ama her halde kanunun verdiği salâhiyet, salâ
hiyet olduğu kadar da vazifedir. Bundan sonra 
sırf formaliteyi yerine getirmek için dahi olsa,. 
bütün bu formalitelerin yerine getirilmesi zarureti 
doğar gibi bir husus aklıma geliyor. 

9 ncu maddedeki şartlardan sonra 11 nci mad
dede de şunları meydana getirecek : 

«1. Kuruma ait ders, araç ve gereçleriyle lâ-
boratuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihtiyaca 
yeterli görüldüğü kesin teftiş raporuna veya yük
sek dereceli okullar için 10 ncu maddede yazılı 
uzmanlar heyeti raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetli
leri sayı ve nitelikleri» Dershaneler de bunların 
içine giriyor arkadaşlar*. Bununla alâkalı gör
mek suretiyle komisyon sözcüsü de üçüncü mad
de ile bu maddeyi alâkalı görmek suretiyle bunda 
tamamen bir dershane açmak, bir biçki - dikiş 
kursu açmak için dahi zaruri hale geliyor. - «yö
nünden uygun bulunmak ve İni kurumda çalışa
cakları hususu usulüne göre belgelendirmiş ol
mak; 

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat pro
gramı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğ
renci kaydı yapamaz.» 

Yönetmelik ve müfredat ve programının Ba
kanlıkça incelenmesi demek suretiyle; bu işlerin 
Talim ve Terbiye Heyetinden geçmesini zaruri 
kılıyor. 
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Yönetmeliklerin, müfredat programlarının, 

bilhassa müfredat programının onanması Talim 
Terbiye Kurulunca mümkündür. Bu bakımdan 
öğretimin ikiye ayrılması, Hükümet teklifindeki 
şeklin kabulü, Hükümet teklifindeki, lise ve orta
okul açmak gibi meselelerin Millî Eğitim Bakan
lığına, diğerlerinin hiç olmazsa valiliklere bırakıl
ması uygun olacaktır. Kâzım Arar arkadaşım bu 
hususu çok güzel ifade ettiler. Benim mâruzâ
tım bu kadar; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, basit bir tadil teklifim Yüksek Riya
setin hudutsuz müsamahasiyle çok genişledi. Ar
kadaşlarımız teklif konusu içerisinden çıkarak ileri
de geniş çapta müzakeresini yapacağımız özel öğ
retim JaırumlıaTinm açılışı için 'hangi şartların lü
zumlu olacağına dair hususları burada dile getir
diler. Halbuki ilerdeki maddeleri bir kanunun 
tümü üzerinde konuşur gibi bu maddeyi genişlet
mek suretiyle öne almak, maddenin bir an önce 
oylanmasını geciktirmiştir. 

Bendenizin ifadesi, komisyon sözcüsü arkada
şımın ve özel olarak muhterem Bakanın fikirleri 
alındıktan sonra arada büyük bir fark gösterme

mektedir. Teklifimiz bâzı öğretim müesseselerini va
liliklerin yetkisiyle açmaya bırakmaktadır. Muh
terem arkadaşlarım, şimdi bu vesileyle birşey öğ
renmiş bulunuyorum. Hükümet bu kanunu Bü
yük Meclise sevk ederken, 3 ncü maddeyi realist, 
açık bir şekilde kaleme almış ve Meclisimize gön
dermiştir. Karma Komisyona geldikten sonra 
da Hükümet, Karma Komisyonun değiştirgesine 
iştirak etmiştir. Bu değiştirgeye iştirak edişin 
esbabı mucibesi de; vilâyetlerde Devlet idaresinin 
normal nizam içerisinde cereyan etmesinde bir 
şüpheye düşmüş olmalarındandır. 

Aziz arkadaşlarım, bu madde, müzakeresi ile 
şunu göstermiştir ki, bu memlekette Devlet idare
sini vilâyetlerde omuzlarına alan insanlar henüz, 
daha kendilerini idare eden Hükümetlerin mutlak 
itimadını kazanmış ve onan adına yetkileri kul
lanacak vasıflarda değildir. Bu, .benim görüşüm 
değil, burada meydana gelen intihadır. 

Şimdi, bu memlekette bir kursu, bir dersaneyi 
Bakanlığın neşredeceği yönetmeliklere göre 
mahallinde tetkik ederek açma izni veremi-
yeceğine göre Millî Eğitim Müdürü ve bunun 
başında bu hususlara vukuflu bir vali bulutumu-
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yorsa 'biz Jburada çok fuzuli uğraşıyoruz demek
tir. Biz memlekette vilâyetlerde idareyi ele al
mış olan insanların bu aksak hususları bihak-
kin takibettiğine inanıyorduk. Bunları bakan
lığın göndereceği yönetmeliklere, tebliğlere gö
re de takibedeceğine kaani bulunuyorduk. Bu 
bakımdan istiyorduk ki özel öğretim kurumları 
koyu bir merkeziyetçilik sistemi içerisinde doğ
rudan doğruya en küçük haberleşme dahi ba
kanlıktan "müsaade alınmak suretiyle yapılarak 
uzun formalitelerine bağlanmasın. Esas ana 
öğretim kurumları bakanlığın murakabesi, kon
trolü ve onun açma iznine tabi tutulsun. Fakat 
bu küçük olanlar, - Hasan Aksay arkadaşımın 
anlattığı gibi - daha çok mahallî "öğretime tâbi 
tutulan öğretim yapacak, olan müesseselerde 
mutlak surette valiliklerin yetkisiyle yürüsün. 
Ama valiliklere o yetkiyi tanırken mutlak su
rette bir talimat göndersin. Kendi talimatı 
muvacehesinde yetkilerini kullandırsın. O, ken
di bileceği 'bir şeydir. Ama kanunla burada 
çok cezri bir tedbirle bütün yetkileri bakanlı
ğın eline almak demek; memleketin idari ka
demelerinde yetkileri tutmak demek.'bu mem
lekette işlerin yalnız ve yalnız tek elden ida
resi demektir. Bunun da faydalı' olmıyaeağma 
kaaniim. 

Şimdi konuşmalar sırasında muhterem üs
tadımız Asımı Eren Bey memleketimizin henüz 
e vasata gelmediğini beyan buyurdular. Pek 
çok hususlarını idarede, ıhamlede, kalkınmada 
vazife tevzi ettiğimiz ve bundan çok daha me
suliyetler yüklediğimiz, Devlet idaresi mesuli
yetlerini taşıyan mülkî âmirlerin teknik mü
dürlerin böyle bir basit yetki hususunda ki
fayetsiz ve memleket gerçeklerine uygun ka
rar vermekten âciz bulunduğunu kabul edemiyo
rum. Bu bakımdan ben memleketimizin gerçek
lerine göre bir idare sistemi içinde olduğumu
za kanaat getirmek istiyorum. Bu isteğimledir 
ki; bu kanunun gelecek maddeleri üzerinde 
geniş çapta bina inşaatı, sağlık kurulları, za
bıta murakabesi gibi hususlara değinmeden Hü
kümetin Büyük Meclise sevk etmiş olduğu bir 
kanunun Hükümet gerekçesine uygun bir şe
kilde yarın tefsire tabi tutulması, yarın anla-
şamamak olması ve müesseselerin kuruluşunda 
gecikmeler zuhur etmemesi için bunun içeri
sinde basit olanları vilâyetler yetkisine bırakıl
masını, eğer ana meselelerin bakanlığın müsa-
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desiyle acılına sim ve eğer vilâyetlerde bu işi 
açmak yetkisini verecek insanlarda gerekli 
müsbet mevcudiyetin bulunmadığına kaani ise
ler bakanlık kendisi bîr talimatname yapmak 
suretiyle, talimatname ile kendisine bağlı bu
lunan teknik müdürlüklere istikamet verme
sinde fayda 'mülâhaza ediyorum ve tekrar edi
yorum, verdiğim takrir arkadaşlarımızın ko
nuştuğu gibi iler ki maddelerin içerisine alma
makla üçüncü maddeyi Hükümet teklifi ola
rak kabul edcilmı, diyorum. Zaten iki madde 
arasında büyük bir fark yoktur. Hükümetin 
gerekçesine uygun olarak Sayın İbrahim Ük-
tem imzasını taşıyan bu maddeyi İbrahim ök-
tenı Beyin teklif ettiği şekilde kanunlaştırmış 
olmak için bu maddeyi aynen kabul edelim vo 
formalitelerden, kırtasiyecilikten ve .merkezi
yetçilikten kurtaralım, diyorum. Takririn o 
şekilde kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Yahya Dernıancı (Yok 
sesleri.) 

Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, çok kıymetli fikirleri ile Kâzım 
Arar, Hasan Aksay, İhsan. Ataöv arkadaşlarım 
karşı tezde bulundular ve kendi fikirlerini 
net şekilde belirttiler. (Sayın Kâzım Arar ar
kadaşımız formalite ve kırtasiyecilikten şikâyet 
etti ve maarifi teşvik için de sürat lâzımdır; 
buna alt tetbirler kanunda olmalıdır dedi, 
Hükümetin getirdiği 3 ncü maddenin bunu te
min. edecek şekilde olduğunu söyledi. 

Hasan Aksay arkadaşımız onbirinci madde
deki esasların tatbiki halinde Hükümetin ve 
Geçici Komisyonun getirdiği şekillerin her iki
sinin de formalitelerle hattâ Talim Terbiye 
Dairesi ne kadar ufacık dersane veya bir kurs 
için gidilmek gerektiğini ve bunların şimdi 
kalkınmamızla bağdaşamıyacağmı ve bir ge
ciktirme meydana getireceğini belirtti. Sayın 
İhsan Ataöv arkadaşımız gelecek maddelere 
değinerek, konuyu genişletmek doğru değildir, 
onları ayrıca konuşacağız, üçüncü maddede 
memleketin idaresini omuzlarına tevdi ettiği
miz valilere itimatsızlık şeklinde . bir fikrîn 
belirmesini doğru bulmuyoruz, itimadetmiyor-
sak itimadedecek adamları koyalım ve kültür 
seviyemiz hakkmdada biz aynı fikirde deği
liz, diye bendenizin naçiz kanaatime karşı kıy
metli fikirlerini belirtti. 
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Pek muhterem arkadaşlar, şunu belirtmek 

istiyorum : Biz esasında bu tartışmayı boşu
na yapıyoruz. Sebebi şu; 11 ned maddedeki 
formalite gerek Hükümet yani bakanlıkça ge
rek Geçici Komisyonca vaz'edildiğine ve önü
müze geldiğine göre bir kurs, bir dersane, na
kış biçki kursu gibi özel okuldan gayrı bir öğ
retim kurumu veya faaliyeti kurmayı düşü
nen müteşebbislerin dahi açma iznini vali ver
dikten sonra valinin yetkisini iptal edercesine 
bakanlığın tekrar, işe başlama, eğitime başla
ma iznini türlü tetkiklerle vermek suretiyle 
iptal etmekte, yani fiilen 3 ncü maddede M, 
Hükümet tasarısının sağ elle verdiği di valile
rine verdiği yetkiyi 11 nci maddede fiilen sol 
elle almakta, iptal etmektedir. O halde bunu 
niye münakaşa ediyoruz. Vali yeniden yetkisiz 
kalacak işe başla diyemiyeeek olduktan sonra 
11 nci madde fiilen Hükümetin yetkisini üst 
tuttuğuna göre, netice itibariyle üçüncü mad
de Geçici Komisyonun bu mantığını göz önü
ne alarak üçüncü maddeyi ıslah etmek sure
tiyle tam, mükemmel bir şekle birbirine paralel 
hükümler şekline koyması elbette lâzımdı, 
doğru idi. Ondan dolayıdır ki, Geçici Komis
yon bu mantıki insicamı yürütmüştür. Bundan 
başka bir şey yapmamıştır. Şimdi, pek muhte
rem arkadaşım Hasan Aksay dedi ki, 15 tane ikma
lle kalmış öğrenci bir ingilizce kursu açmak için 
bu kadar formaliteyi neye ikmâl etsin. Muh
terem arkadaşlar, hususi ders, üçüncü maddede 
yoktur, Hükümetin getirdiği teklifte, dikkat 
buyurulsun, dershane vardır ama hususi ders 
yoktur. Dersane açmak demek bir mahalle lev
hasını asarak Ticaret Kanununa tabi şekilde 
bir kazanç merkezi olarak ilân etmek ve bunu 
tescil ettirmek, türlü formalitesini ikmal ettir
mek demektir. Böyle bâr formaliteye lüzum ol
maksızın bugün birçok öğretmenler illerde, 
üçerde, istanbul'da, Anadolu'nun her köşesin
de, Trakya'da evlerinde veya şurada, burada 
teker, teker veya müçtemian 2 - 3 öğrenciye 
türlü ders vermektedirler ve ücretini almakta
dırlar, Gelir Vergisi Kanununa göre bunların 
bu gelirlerini gösterme mükellefiyeti kendile
rine ait bir meseledir. Bu, Maliye Vekâletini 
ilgilendirir. Fakat dersane açmadıktan sonra, 
adına kurs demedikten sonra bir ingilizce öğ
retmenin yabancı ders vermesine kim mâni ola-
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bilir? Böyle bir şey tasavvur edilemez. Üçüncü 
maddede esasen böyle bir şey yoktur. Bundan 
dolayıdır ki, böyle bir mâni mevcudolmadığma 
göre her zaman için münferiden öğretim, ik
mal imtihanları tanımak nakuuun mefhumu 
muhalifine göre mümkün bulunduğuna göre, 
neden korkuyoruz? Muhterem Hasan Aksay 
arkadaşımın söylediği husus varit değildir. O 
halde neden endişe ediyoruz? işte bu mülâha
zalarladır ki, bendeniz, kanunun İçendi kendi
sini ibizim istediğimiz istikâmete götürdüğü
nü görerek, onu doğru yolundan saptırmamak 
için, verilmiş olan tadil önergesinin kabul edil
mesinin ve Geçici Komisyonun, çok mantıki 
olarak kanunun diğer hükümleriyle de karşılaş
tırılmak suretiyle birbirleriyle ayar!ayıcı şe
kilde yaptığı tadilin kabul edilmesinin doğru 
olduğu kanaatindeyim. 

Bendeniz eminim ki, Sayın Bakan burada 
kendisi veya bu üçüncü madde metnini hazır
lamış olan arkadaşlar şimdi şu müzakerenin 
ışığı altında o iznin valilere verilmesi şıkkının 
doğru olmadığına kaani olmuşlardır. Keşke bu 
maddeyi böyle getirmeseydik dediklerine de 
kaaniim. Nihayet mantık ve doğruluk aynı 
noktada birleşir. Eğer insanlar daima iaynı se-
heplcre istinadederek aynı istikâmette düşünü
yorsa". 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?.. Yok. Sayın Bakan buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, tasarının üçüncü maddesi üzerinde 
birçok arkadaşlarımız söz aldılar. İleri sürdük
leri düşünceler doğrudan doğruya tasarıyı ilgi
lendirmekten ziyade özel okulların bütününe şâ
mil oldu. İstifadeli beyanda bulundular, kendi
lerine teşekkür ederim. Yalnız bu arada Ataöv 
arkadaşımız benim düşüncelerimi tamamen aşan, 
kısmen de bana atfedilen bir beyanda bulundu
lar. Buna neden lüzum gördüler, anlıyamadım. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Yanlış anla
dınız Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Ben orada otururken Ataöv 
arkadaşımız geldi bana düşüncemi sordu. Ben 
kendisine Bakanlık olarak Bakanlığın teklif et
tiği maddeyi müzakere sırasında Komisyonda 
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ileri sürülen mucip sebeplerde haklı olduğumu
zu ve bunun mahallî yetkilileri rahata kavuştura
cağını ve bu yetkileri kullanacak arkadaşlarımı
zın bu konuda birtakım müşküllere uğrayacakla
rını da mülâhaza ederek, böyle kaibul ettiğimizi 
söyledim. Arkadaşımız, merkez idarecilerinin ma
hallî idarecilere karşı güvensizliği şeklinde bir 
beyanda bulundu veya ben hiç değilse öyle an
ladım. Onu düzeltmek isterim. 

Mahallî teşkilâtın idarecileri, hiç şüplhesiz, 
merkeze karşı sorumludurlar. Merkez de Meclise 
ve memlekete karşı sorumludur. Yani burada 
arkadaşlara güvensizlik diye bir şey mevzuübahis 
olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; zannımca usule aido-
lan bu müzakere biraz hududunu aştı. Dikkatle 
tetkik buyurulursa, Hükümet tasarısının üçün
cü maddesiyle Geçici Komisyonun değiştirgesi 
arasında prensip bakımından hiçbir fark yoktur. 
Hükümet tasarısı bir kısım kuruluşların doğru
dan doğruya Bakanlığın iznine tabi olmasını ka-
'bul ediyor. Tâli gi'bi görülen kuruluşlar da, der-
sane, kurs, biçki - dikiş yurdu ve benzeri kuru
luşlar da valiliklerce %şartla usulüne göre verilir, 
deniyor. Bu usulü kim tanzim eder? Her halde 
valilikler tanzim etmez. Bunu Bakanlık tanzim 
eder veya tam bir izahı olmazsa bu usulü de 
kendisine yetki verilmiş bulunan mahallî organ
lar tanzim eder. Şimdi, buna mukabil, bunun 
doğuracağı birtakım mahzurlar da göz önünde 
tutularak Geçici Komisyon buna son derecede 
geniş bir mâna ve vuzuh vererek hükme bağlı
yor. Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 
göre, verilir. Millî Eğitim Bakanlığı kendisini, 
doğrudan doğruya izne tabi tutmasına kaani ol
duğu önemli kuruluşları bir tarafa bırakarak, 
bunların dışındaki kuruluşlar için yapacağı tali
matnamelerle kendi teşkilâtına mensup memur
larına veyaıhut vilâyetlere tanzim edeceği bir ta
limatname gereğince bunun yetkisini verebilir, 
mânası da vardır. Şimdi, merkez yetkilileriyle 
mahallî yetkililer arasında çatışmalara yol açmak 
istidadını Geçici Komisyonun hükmü önlüyor. 
Buna mukalbil Hükümetin getirdiği hüküm bunu 
açık tutuyor. Tatbikatta da birtakım aksaklık
lara yol açacağı bunun misalleriyle gösterildiği 
için Bakanlığımız hakikaten bu madde üzerinde 
Geçici Komisyonda açılan müzakerelerin de ışığı 
altında buna daha fim. ve şâmil mâna vererek bu 
değiştiriyi benimsedi. Yoksa, aslında prensipte 
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değişiklik yok. Sonra, arkadaşlarımızın zan ve 
tahmin ettikleri gibi vilâyetlere verilecek bu yet
kilerin alabildiğine kolaylık getireceği kanısında 
değilim. Çünkü, bunlar teftiş ve murakabe sıra
sında görülecek olan ufak tefek aksaklıklar yü
zünden kapanma tehlikesine mâruz kalabilirler. 
Muadeletleri gerekiyorsa, bâzı konularda bunlar 
önlenebilir. Binaenaleyh, tatbikatta bu daha bü
yük ma'hzurlar doğurabilir. Bütün bunların hep
sini düşünerek Geçici Komisyonda yapılan enine 
boyuna müzakereler sonunda bu son formülün 
tamamen yerinde olduğu, her türlü mahzurları 
bertaraf edeceği, arkadaşlarımızın arzu ettikleri 
kolaylıkları getireceği kanısına vardım. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, mahallî teşkilâta yetki 
verilip verilmemesi konusu büsbütün ayrı bir dü
şüncedir. Bu bir sistem meselesidir. Hasan Ak-
say arkadaşımızın üzerinde ısrarla durduğu bu 
konuda, «Efendim, işte bütün yetkiler merkezde 
toplanmaktadır, binaenaleyh, mahallî teşkilâta 
hiç yetki verilmemektedir.» dediler. Muhterem. 
arkadaşlarımla aynı fikirde olduğumu belirtmek 
isterim. Bendenizin, Millî Eğitim Bakanı sıfatı 
ile edindiğim intiba budur. Teşkilâtı yetkiye sa
hip kılmak lâzımdır. Yalnız her hangi bir kanun 
çıkarılırken bu kanunun bir maddesi ile verile
cek birtakım yetkiler değil, bir bütün olarak teş
kilâtı bu ölçüde bir nizama kavuşturmak, mer
kezin yetkilerini azaltarak mahallî idarelere da
ha geniş yetkiler vermek ayrı bir sistem işidir. 
Bu bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bunda ben 
de kendileriyle beraberim. Ama burada merke
ziyetçi bir sistem işletmekte iken bunun yanı ba
şında sürtüşmelere, yetki tedahüllerine yol aç
maktadır ve arzu edilen netice alınamamakta
dır. Bendeniz bunun bir ölçüde tecrübesini yap
tım. Bakanlığa ait yetkilerden bir kısmını vali
lere ve mahallî sorumlulara vermek istedim. Fa-. 
kat bunların kullanılış tarbzı bunların bir pren
sibe bağlanması zaruretini bana bir defa daha 
hatırlattı. Onun için bundan arzu edilen fayda
yı sağlıyamadı. Bir bütün olarak bu yola gidil
melidir; bu ayrı dâva. Ama bir kanunun bir mad
desi konuşulurken bu maddede böyle bir yetkiyi 
vermek aslında faydalı olmaktan ziyade zararlı 
olur. 

Bakanlığımız bugüne kadar özel okullar ve 
bu neviden kuruluşlara izin verilmesi konusun
da geniş tecrübeye sahiptir, özel okulculuğun 
teşvik edilmesi, özel okulculuğun, bir evvelki ko
nuşmamda da <ırz ettiğim gibi, bir ticaret ko-
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nusu olmaktan çıkarılması, birbiriyle bir arada 
mütalâa edilmesi gereken konulardır. Başka 
memleketlerde bu neviden kuruluşlar alabildiği
ne teşvik edilen kuruluşlardır. Fakat bunlar 
hiçbir zaman ticaret maksadiyle kurulan müesse
seler olmamaktadır. Bunlar daha ziyade tesisler 
olmaktadırlar. Bugün Türkiye'de ileri derecede 
özel okullar inkişaf 'halindedir. Bakanlığımız 
elinden geldiği kadar bu kuruluşlara yardımcı 
olmaktadır. Ama bu müesseseler için gerekli ge
leneğe, gerekli esaslara anlayışa kâfi miktarda 
sahibolduğumuzu da 'henüz iddia edecek bir du
rumda değiliz. 

Henüz başlangıçtayız. Bunun sağlam temel
lere oturtulması da gerekmektedir. Eğitim so
rumluluğunu üzerine almış bir Bakanlığın hiç 
şüphesiz bu sorumluluğu üstünde taşıdığı müd
detçe ve bilhassa Türkiye gibi her bakımdan is
tikrara varamamış bir memlekette, bu sorumlu
luğun çok dalha geniş olduğunu mülâhaza eder
seniz o zaman Bakanlığın kendi sorumluluğuna 
uygun yetkileri kendi elinde bulundurmasının 

-zaruri olduğunu takdir edersiniz. 

Aslında Hükümetin getirdiği tasarı ile Ko
misyonun getirdiği tasarı arasında gerçekte bir 
fark yoktur. Aşağı - yukarı aynı tanzim edici 
görüşü taşımaktadır. Fakat arz ettiğim gibi, yet
ki tedahüllerini önlemesi bakımından Komisyo
nun maddesi çok daha uygun mütalâa edilmiş
tir. Gerekli olan şey, ikisinde de bir usule bağ
lanmış olmasıdır. Bu sulu eğer Bakanlık yapa
caksa, ki onun vazifesidir, eğitim bütünlüğü göz 
önünde tutulursa o zaman bu yetkiyi verip de 
ayrıca usul tanzimi ile bağlıyacağına usulünü 
tanzim ederek yetkisini de birlikte verir. Niha
yet Bakanlık makamı, kendi yetkisini kullana
bilecek makamlara sık sık kendi yetkisini ver
mektedir. Talimat hazırlanır, şu şartlar içinde 
bunlar açılacaktır, denir ve bu açılışlara da va
lilikler yahut millî eğitim müdürlükleri yetki
lidir, der. Kendi yetkisini onlara devretmiş olur. 
Bunda, Ihiçbir zaman, bu neviden kuruluşları 
son safhasına kadar mutlaka Bakanlık arkasın
dan koşacak, mutlaka izni bakanlık verecek mâ
nası da. mevcut değildir. Bu bakımdan arkadaş
ların arzu ettikleri elastikiyet Komisyonun bu 
tasarısında fazlasiyle mevcuttur. Ben de Komis
yonun bu maddesinin kabul edilmesini rica ede
ceğim. 

— 17 — 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın, Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, esa

sen vilâyetçe verilecek müsaade yine Bakanlık
tan geçmektedir. Bir nokta unutuldu; özel okul 
açmak istiyen müteşebbis önce maarif idaresine 
uğrıyarak bir müfredat programı örneği alır. 
Bir de talimat nam e örneği alır, tanzim eder, 
maarif müdürlüğüne verir. Vilâyet kanalı ile Ve
kâlete verir, özel Okullar Umuim Müdürlüğü ka
nalı ile Talim ve Terbiye Heyetince gider. Şu 
halde Vekâlet muttali oluyor işe. Hem öylesine 
oluyor ki, talimatname ve müfredat programı ile. 
Bunu Vekâlet tasdik edip gönderdikten sonra 
sadece mahallinde kalan muamele yani okul bi
nasının sağlık durumu, teknik durumu ve zabı
taca olan hususları orası yapar. Binaenaleyh, 
Vekâlete gitmeden doğrudan doğruya izin verir 
diye 'bir sev yok. Muameleyi tekemmül ettirir ve 
gönderir. 

Şimdi burada 11 ne i madde üzerinde Sayın 
Komisyon Sözcüsü takıldılar ve Sayın Maarif 
Vekili de buna iştirak ediyorlar. 11 nei madde 
zaten yersizdir, tzni alan müteşebbis, sadece aid-
olduğu makama, tedrisata bağlıyacağını haber 
vermekle yetinir. Yani maarif teşkilâtı bu mü
esseseyi murakabe imkânına sahibolsıın diye. 
Binaenaleyh 11 ncl madde ile bu maddeyi karış
tırmamak lâzımdır. O madde yeniden bir izne 
bağlı. Ne iznine? Tedrisat iznine, iler şeyimiz 
uygundur, fakat (benden tekrar izin alacaksın. 
Mezunsun. Mezunsaım. yürüyeyim. İzin verme
din henüz. Biraz garib kaçıyor. Bu itibarla, yi
ne ikisi arasında Sayın Maarif Vekili arkadaşı
mızın 'buyurdukları gilbi bir fark yok. Yok da 
Bakanlıktan bir muamelenin ne kadar geç gel
diğini, bazan aylarca, hattâ hattâ yıla kadar de
vam eden 'bütün yazışmaların devam ettiği, va
kıa. Zaten matbu hale gelmiş. Yani parti tüzii'k-

• leri gilbi her okulun bünyesine uygun birer 
müfredat programı Talim ve Terbiye» Heyetin
den geçmiş ve her okulun bünyesine uyacak tali
matnameler de yapılmıştır. Bütün bu formalite
ler senelerden beri tatibik edilogelmişkeıı üzerin
de durulacak şey mailıallindedir. Neyin üzerinde 
duracaklarını bir türlü anlıyamamaktayım. Ma
hallî bina üzerinde duracak. Vekâlette müfre
dat programı ile talimatname üzerinde dura
cak. Bunun zaten kendilerine de'-arz ettiğim 
gibi mutlaka- Bakanlıktan geçmesi, tasdik edil
mesi şart olduğuna göre ayrıca bir izne ve ikin- ( 
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ci bir izne lüzum görülmemesi hususunda 
Sayın Komisyonun ve Bakanın biraz mutedil ol
malarını ve bunda ısrar buyurmamalarmı has
saten rica ederim. Fark yok. Geçiyor zaten. 
Geçmiş bir şeyi bir daha gönderiyoruz. Onun 
için Hükümetin teklifinin kabulü hususunda ve
rilen takrire iltifat buyurmanızı tekrar istirham 
ederim. * 

BAŞKAN - - Madde üzerindeki değişiklik 
önerge! erini okutuyor um. 

Yüksek Başkanlığa 
(J ör üşütmekte olan tasarının üçüncü madde

sinin şifahen arz ettiğimiz gerekçe sebebiyle Hü
kümet tasarısındaki metnin kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Ordu Antalya 
Sadi Pehlivanoğlu İhsan Ataöv 

Çanakkale 
N. Akay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddenin Hükümet tasarısındaki şekli 

ile kabulünü arz ederim. 
Adana 

H. Aksay 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı. Görü
şülmekte olan tasarının 3 ncü maddesinin Hükü
met tasarısındaki şekliyle nazara alınmasını* is
temektedirler. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmı
yor. Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
KaJbûl edenler... Kabul etmiyenler... 23 e karşı 45 
oyla önergeler kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE -1. — özel bir öğretim kurumu aça
cak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek «en 
az ödenmiş sermaye şartı» tüzükle tesfoit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buyurun Sayın, önal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arka
daşlar, müzakeresini yapmakta olduğumuz özel 
öğretim kurumları kanunu tasarısının maddele
rinde nazarı dikkati çeken husus şudur; burada 
daha, ziyade özel teşebbüsleri engelleyici bir zih-
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niyet vardır. Nitekim biraz evvel müzakeresini 
yapmış olduğumuz üçüncü maddede bu zihniyeti 
bariz olarak görmekteyiz. Arkadaşlarımız bura
daki konuşmalariyle bunu çok güzel dile getir
diler, 

Şimdi Türkiye'de bir gerçek vardır. Bugün 
Devlet ve Bakanlık olarak biz Türkiye'nin eği
tim dâvasını başarmaktan çok uzak bulunmakta
yız. Bugün diğer medeni milletlere bir göız ata
cak olursak, buralarda millî eğitim dâvası, sağ- * 
lık dâvası gibi âmme hizmetleri daha ziyade özel 
teşebbüsün yardımiyle başarılmıştır. Bugün Ame
rika'da eğitimin yüzde 80 i özel teşebbüs tarafın
dan yürütülmekte, yine aynı şekilde cemiyet bün
yesinde en mühim vazife olan sağlık dâvası, sağ
lık sektörünün % 80 gibi bir nisbette özel teşeb
büs tarafından yapılmaktadır. 

Şimdi biz Türkiye olarak, ilk öğretimini dahi 
% 60 nisbetindc halledilmemiş bir millet olarak, 
nasıl olur da, Bakanlık, bu mevzuda kendisine 
yardımcı olacak teşebbüslere karşı bir zihniyet ta
şır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de biliyorsu
nuz, Maarif, Sağlık dâvaları yakın zamanlara ka
dar tamamiyle Devlet tarafından, yürütülürdü. 
Millet olarak bu hizmetlerin, bedava yapılmasına 
alışılmış ve Devlet tarafından yapılması gelenek 
haline gelmiştir . Fakat arkadaşlar, bugün mede
ni milletlere bakarsak, bu dâvayı onların nasıl 
hallettiklerine biz göz atarsak görürüz ki, bunu 
yalnız Devlet olarak başarmak imkânsız olmuş, ; 
daha ziyade bu özel teşebbüsün yardımiyle halle- j 
dil mistir. 

Şimdi birkaç misal vereyim. Bir özel okul 
farz edelim, bin talebesi vardır. Bu okulda Türk 
çocukları eğitim yapmaktadır. Bütün masraflar 
burada okuyan öğrencilere aittir. Fakat bir de 
bakıyorsunuz burada bu çocuklara ders veren öğ
retmenler diğer Millî Eğitim Bakanlığında görev 
alan öğretmenlerden farklıdırlar. Sanki burada 
görev alan öğretmenler Türk çocuklarını değil de 
Bulgar çocuklarını okutuyormuş gibi. Gönül is
terdi ki, Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim ku
rumlarını teşvik için bâzı malî imkânları bunlara ı 
temin etsin. Meselâ bir vatandaş bir daire sahibi , 
olmak istediği zaman Devlet 40 bin lirayı 20 sene 
müddetle veriyor. Yine bir vatandaş veya cemi
yet memlekette millî eğitim mevzuunda hizmet 
etmek isterse, maalesef ona bir daire için verdi- | 
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ği krediyi dahi vermez. İşte benim üzerinde dur
mak istediğim zihniyet budur. 

Biraz evvel üzüntü ile Millî Eğitim Bakanını 
dinledim. Bunlar bir kazanç, olmaktan çıkacak. 
Muhterem arkadaşlar, bugün memleket içinde §u, 
bu sanat kollarında, meslekte çalışanlar, ticaret 
yapanlar, birşey imal edenler buna karşı biraz 
para alır, bununla geçimini temin ederler. Ama, 
özel okul açan bir vatandaş biraz para kazanırsa 
bu kazancı gayritabiî görülüyor. Halbuki Avrupa 
memleketlerinde bu gibi okullara birçok yardım 
yapılır. Vergilerden muaf tutulur, zararda ise 
açıkları kapatılır. Bunların öğretmenlerine yar
dım edilir. Bizde ise bunlar tamamiyle aksidir. 

.3 ncü maddeden sonra, 4 ncü maddede deniyor 
ki; «özel bir öğretim kurumu açacak gerçek veya 
tüzel kişilerden istenecek en az ödenmiş sermaye 
şartı tüzükle tesbit edilir.» Bugün, tüzük ne şekil
de tesbit edilecek, malûm değil. Kanun tasarısı
nın maddelerini baştan başa tetkik ettim, özel 
öğretimde, teşebbüsü bir teşvik olaraktan, hiçbir 
teşvik edici hüküm görmedim. Bu gibi birtakım 
engelleyici mahiyette mâniler konmaktadır. Bun
ları ben üzüntü ile karşılıyorum. Biz niçin bugü
ne kadar millî eğitim dâvasını halledemedik. Çün
kü vekâlet dün olduğu gibi bugün de hâlâ eski 
zihniyet ve kompleks içinde bulunuyor. Biz bu öğ
retim kurumlarının çocuklarımızı iyi yetiştirme
si için denetimini yapalım. Fakat bu üç kuruş 
kazanıyor diye engeller koymıyalım. Millî Eği
tim Bakanlığı olarak bunlara pek çok yardım 
yapmalıyız ve krediler temin etmeliyiz ki, Devlet 
olarak yapamadığımızı özel teşebbüs olarak yapa
lım. Meseli; bir vilâyette bir vatandaş bir lise bi
nası yaptırdı. Bunu Millî Eğitime teberru eder
se oraya Millî Eğitim derhal öğretmenini koyar, 
malzemesini koyar hizmete açar. Şimdi bir özel 
teşebbüs özel okul açar, Devlete hiçbir masraf ve 
külfet tahmil etmeden, vatandaş bu lisenin mas
raf ını ' severek üzerine alır, bu mektep devam 
ederse, Devlet, Devlet olarak yapamadığını özel 
teşebbüsten ister. Bu, sağlık mevzuunda da böy
ledir. Devlet kendinin yapamadığını fertlerden 
ister. Halbuki Devletin birçok imkânları ve im
tiyazları vardır. Böyle olduğu halde kendisinin 
yapamadığını onlardan ister ve bu suretle de bu 
teşebbüsün inkişafına mâni olur. Gidip Devlete 
ait müesseseyi tetkik edersin, özel teşebbüsten da
ha geridir. 

— 19 — 
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Şimdi arkadaşlar, buna güzel bir numune, 

sağlık mevzuunda, verem savaş dâvasında, Tür
kiye'de verilmiştir. Bunu bir misalle size te-
yidedeeeğim. Adana Verem Savaş Dermeği 
Adana'da fi tane dispanser açmış, bunların 
röntkcn ve hîboratuvarları vardır. Fakat bu
rada halen vekaletin bir verem savaş dispanse
ri vardır. Bunun da binası Verem Savaş Cemi
yetince temin edilmiştir. Görüyoruz ki; bu şe
kilde cemiyetin İm sağlık dâvasına hizmeti, ve
kâletin yaptığının 3 - 5 misli daha faydalı ol
muştur. Ama Verem Savaş Umum Müdürlüğü 
iyi bir anlayışla iş görmüş, bu şekilde dernek 
açanlara on bin, yirmi bin lira yardım etmiş, 
bir röntkeıı maki naşı göndermiş 200 bin liraya 
kendisinin maledeeeği bir şeyi 30 - 40 bin lira 
yardım ile âmme hizmetine açmıştır. Bn çok 
güzel bir misaldir. 

İşte memleketin muhtaeolduğu eğitim*» de 
aynı bunun «ribi teşvik görmelidir. Teşvik gör
düğü zaman diğer medeni milletlerin bugün 
ulaşmış olduğu ilmî seviye memleketimizi yük
seltme imkânına sahi bol acağız. 

Gok acıdır ki. bugün ilköğretim dahi mem
lekette yüzde 00 kadar temin edilebilmiştir. 
Böyle olmasına rağmen vekâlet özel okullar için 
birtakım engelleyici, kısıtlayıcı tedbirler koymuş 
ve bunları teşvik edici, bunlara, meselâ çalışan, 
bir okul açan özel teşebbüse yüzde 50 nisbetin-
de malî yardım edilir diye bir kayıt koymamış. 
Biran için düşünelim. Maarif Koleji kapan
dı. Düşünün burada okuyan 1 000 - 1 500 tale
be doğrudan doğruya Maarif Vekâletinin üze
rine kalacaktır. Şu halde eğer biz hakikaten 
eğitim dâvasında muvaffak olmak istiyorsak ve 
biran evvel Türkiye'nin muhtaeolduğu bu okul
ları bu kurumları tesis etmek, bunlara sahibol-
mak istiyorsak. Avrupa zihniyeti içine girerek 
bu kompleksten kurtulmamızın lâzımgeldiği ka
naatindeyim. 

•Simdi 4 ncü maddede, ne şekilde çıkacağını 
bilmediğimiz bir tüzükle, şu kadar sermaye koy
mak falan, deniyor. Bu kanunun zihniyeti ile 
öze! okulların kolay kolay açılamamasını icab-
ettireeek kayıtların konacağı kanaatindeyim. 
Benini ferdolarak istirhamım, milletvekili ola
cak istirhamım, Millî Eğitim Bakanlığının ta-
mamiyle Avrupa'da, Amerika'da ve medeni 
memleketlerdeki zihniyete sahibolarak, bunların 
hangi volla bu dâvaların halledileceği" hakikati 

üzerine eğilerek, bit zihniyeti benimsemiş bir 
anlayış içerisinde bu madrleler tedvin edilebilir 
olsun. 

Bugün yalnız öğretmenlere tanınan farklı 
haklardan dolayı, Maarif Kolejinde senede 
750 bin lira öğretmenler*» fazla ücret verilmek
tedir. Çünkü oradaki öğretmenler üvey evlât 
muamelesi görmektedirler. Ben bunu anhyamı-
yorum. Halbuki Maarif Vekâletinin vatanda
şa yaptığı hizmeti belki de fazlasiyle yapıyor, 
kendisine yük olmadan yapıyor ve vatandaşlar 
da çocuklarını seve seve oraya gönderiyor, de
mek ki oradan memnun. Orada ders veren öğ-
retmenelere bir de bakıyorsunuz, Eğitim Ba
kanlığındaki öğretmemelere tanınan kıdem hak
kı tanınmıyor, Bu zihniyet nedir, 'anlıyamadım. 
Bu zihniyet memlekete ancak fenalık getirir, 
özel okulların açılmasına imkân vermez, bunla
rın masraflarını artırır. Ondan sonra bu mas
raflar öğrencilere yüklenir, dolayısiyle de bu 
okullar kapanmak zorunda kalır. Eğer maarif 
dâvasını kısa yoldan Türkiye'de halletmek is
tiyorsak, Sağlık Bakanlığının Verem Savaş 
mevzuunda dernekleri teşvik ettiği gibi, özel 
(iğretim kurumlarına, hattâ birtakım . vergi 
muafiyetleri, bina yapmakla tesis masraflarına 
iştirak etmek gibi, hiç olmazsa bir vatandaşın 
daire edinebilmek için devletin verdiği 20 se
nelik krediye benzer bir kredi verilmesi gibi, 
bir zihniyetle hareket edilmelidir. Aksi tak
dirde memleket eğitimi için beklenen netice
leri almaktan ben bu kanunu çok uzak buluyo
rum. Bu hususu Millî Eğitim Bakanlığının ve 
Komisyonun nazarı itibra alarak bâzı madde
lere elastikiyet verip özel teşebbüsün gelişme
sine imkân verilmesini rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akay, 
AHMET NİHAT AKAY" (Çanakkale) — 

Efendim, bendeniz, Sayın Thsan Önal arka
daşımızın görüşüne maalesef iştirak edemiye-
ceğim. Eğer kanun teşvik edici hiçbir hüküm 
taşımıyor sadece engelliyor dersek, biraz in
safsızlık etmiş oluruz, ve gerçeği görmemiş sa
yılırız. 

Kanunun iki prensibi vardır; teşvik edici ve 
disiplin altına alıcı. Şu hususu hiçbir zaman 
bu kanunun müzakerelerinde gözden uzak tut
mamak lâzımdır. Bir konserve fabrikası ku-
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ruyoruz, bir ayakkabı imalâtçısı değiliz, p]ğer 
ayağımıza «ivdiğimiz ayakkabının iki günde 
patlamasını, suya değdiği zaman dağılmasını 
istemiyorsak, bu kalitede talebe yetişmesini is
temiyorsak gayet tabiîdir ki, kanunda teşvik 
edici hükümlerin yanında ihmal edilmiyeeek 
bir husus da olacaktır, disiplin hükümleri. 

İhsan Bey arkadaşımız buyurdular ki, teşvik 
edici hükümler taşımayan kanunlar yüzün
den birçok mektepler kapanıyor ve talebeler 
açıkta kalıyor. îşte bu madde talebelerin açıkta 
kalmasını önlemek için tedvin edilmiş bir 
maddedir. Eğer bir öğretim müessesesinden 
bu madde hükümlerine göre bu şartın yerine 
getirilmesini istemiyecek iseler o zaman hiç 
şüphe etmeyiniz ki bugüne kadar ki tatbikatı
mızda görülmüştür, biç takım heveskâr kimse
ler yeni mektepler açacaklar, fakat maalesef 
bu mektepler bir heves mahsulü olduğu için 
1 - 2 seneden fazla yaşamak imkâııınada sahip 
olamıyacaklardır. Onun için ben gerek Vekâ
leti ve gerekse Komisyonu bu hükmü aynen 
muhafaza ettikleri için tebrik ederim ve mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 
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nadiren olmaktadır. Fakat niçin biz hâlâ daha 
ilköğretimi dahi yüzde 60 nisbetinde gerçekleş
tirebildik? Bunun nedenleri üzerinde durmuyo
rum, zamanınızı fazla almak istemiyorum. Arka
daşımız yanlış bir anlayış içine girmişlerdir. Be
nim sözlerimden bunlar denetlenmesin mânası 
çıkmaz. Bunlar mutlak denetlenmelidir ve bu za
ruridir. Sıkı'bir kontrola tabi tutulmaları lâzım
dır. Bunun yanında memlekete daha fazla hiz
met sağlamak için de birtakım kolaylıkların bu 
müesseselere tanınması lâzımdır. Bu kolaylıklar 
malî bakımdan, öğretmenlere aynı hakların ta
nınması bakımından olmalıdır. Bu okul ile şu 
okulda okuyan çocuk arasında bir fark var mı
dır? Birincisine kıdem hakkını aynen tanıyor, 
ötekisine bunun üçte birini tanıyor. Bu zihniyet 
doğru değildir, baltalayıcıdır. Onun için arka
daşımın sözlerimi yanlış anladığına kaani olarak
tan tekrar evvelki konuşmamı tavzih ettim. 

BAŞKAN — Sayın Akay. 
AHMET NÎHAT AKAY (Çanakkale) — 

Efendim, müzakere edilmekte olan madde 4 ncü 
maddedir. Gelecek olan maddelerde teşvik edici 
hükümlerin mevcudolduğunu göreceğiz. Bir fon 
tesis edildiğini, bu mekteplere Millî Eğitim Ba
kanlığından yardım edileceğini, bir madde ha
linde karşımızda göreceğiz. Ama öğretmenlere 
aynı hakların tanınması, emekli hakkının tanın
ması, kıdem haklarının tanınması, bunlar hep 
ayrı mevzulardır. Bu madde üzerinde görüşüle
cek mevzular değildir. Hiçbir maarif müessesesi 
tasavvur edilemez ki, bir özel okul öğretmeni 
resmî okullarda çalışan öğretmen gibi tasarruf-
lara sahibolsım. Bütün bunlar bu madde dışında 
görüşülecek hususlardır. Bu madde üzerinde İh
san Bey arkadaşımız fikirlerini izhar ederken 
sadece sermaye meselesi üzerinde durdular ve 
bunu bir zihniyetin ifadesi olarak ortaya koy
mak istediler. Eğer bu hükmü getirmemiş olsa 
idi vekâlet ve komisyon, bunu biz teklif edecek
tik. Bugüne kadar özel okullar tatbikatında öyle 
hâdiselerle karşılaşılmıştır ki, cebinde ancak tale
benin ve mektebin altı aylık masrafını karşılıya-
cak bir para ile ortaya çıkanlar olmuştur. İhsan 
Bey arkadaşımızın hassasiyetle üzerinde durdu
ğu öğretmen hakkı, bu az sermaye ile ortaya çı
kan kumcular tarafından karşılanamamıştı ı\ 
öğretmenin hakkı zayi olmuştur, çoluk çocuğu 
sefalet içinde kalmış, maaşını alamamış ve mek-

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
İhsan Bey daha evvel işaret buyurdunuz, 

görmeseydim oylamaya geçecektim. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Efendim, Ahmet 

Bey arkadaşın konuşmasını hayretle dinledim. 
Ben bu okullar denetlenmesin demedim, elbette 
denetlenecek. Hem de sıkı bir denetlemeye tabi 
tutulacak. Bunların kalite bakımından, linıî ba
kımdan bakanlığın okullarından hiçbir zaman 
aşağı bif seviyede olması arzu edilmez. Sıkı bir 
denetleme yapılsın, ama teşvik edici bir şey gö
remiyorum. Yine bir misal veriyorum. Bugün 
özel okullarda vazife almış bir öğretmene Millî 
Eğitim Bakanlığı okullarında öğretmenlik ya
panların kıdem hakkı tanınmamaktadır. Bu kı
sıtlayıcı değil midir? Ben bunlar başıboş bırakıl
sın, demedim. Denetlenmesi lâzım, sıkı bir denet
leme yapılsın ama bunların açılmasına, inkişafı
na imkân veren bâzı kolaylıklar da gösterilsin. 
Maalesef bir zihniyet vardır, burada. Bu zihni
yet de şu : özel okullar para kazanıyorlar, bunun 
muayyen nisbet dâhilinde olması lâzımdır. Bu
gün Avrupa memleketlerinde cemiyetler özel 
okullara yardım eder. Bir milyarder çıkar para 
verir, memlekete hizmet eden bu gibi müessese
lere bağışta bulunur. Bizim memleketimizde bu 
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tep de sene ortasında kapatılmıştır. Eğer biz 
böyle bir durumla karşıkarşıya gelmek istemiyor
sak böyle heveslerle ortaya çıkacakları bertaraf 
«tmek için bu hüküm üzerinde titizlikle duralım. 
Üzerinde durmak istediğim nokta bu idi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-
tiyen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya 
tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum
huriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına 
her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yemden 
özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş 
özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve 
ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Dursunoğlu'nun 5 nci 
madde hakkında bir önergeleri var. Sayın Dur
sun oğlu konuşacak mısınız? 

CEVAT DURSUNOĞLIT (Erzurum) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
' CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar, her bağımsız devletin ve 
milletin üzerinde daima en çok durduğu mües
seseler yo mevzuat, kültür işlerini ' ilgilendiren 
müesseseler ve mevzuattır. Hele bizim gibi derin 
bir uygarlık değişimi içinde bulunan bir millet 
için bu mesele daha mühim bir yer işgal eder. 
(1nun içindir ki, bu kanunun her maddesi üze
rinde arkadaşların titizlikle durmaları gayet ye
rindedir. Biraz uzasın fakat her meseleyi mev-
zuubalisedelim. Bu beşinci madde esas itibariyle 
pek mühim giıbi görünmüyor. Çünkü beşinci mad
denin birinci kısmına göre yabancı uyruklu ger
çek veya tüzel kişiler kendi adlarına yahut Tür
kiye Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişiler adına 
her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden 
özel Öğretim kurumları açamazlar. Bu bizim İs
tiklâl beratımızla, Lozan'da kabul edilmiş bir hük
me uygundur. Bu bizim millî dâvamızın esas 
unsurlarından birisidir. Hükümet bu tasarıyı 
böyle getirmiştir. Fakat Encümen bunun arkası
na bir kayıt koymuştur. Diyor ki; «Ancak, bu 
kanun hükümlerine göre kurulmuş özel okulla
ra, Türk millî eğitiminin amaçlarına uygun ola
rak çalışmak üzere, öğretim elemanı ve ders araç 
ve. gereçleri yardımında bulnnalbilirler.» 
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Bu esası teşkil eden madde içerisinde buna 

lüzum yoktur. Bilhassa bir hususa dikkatinizi 
cellbetmek isterim. Bu işin üzerinde şiddetli bir 
propaganda var. Bu kapıların açılmasına gayret. 
edilmektedir. Her gün bir nevi mânevi sömürge
cilik olan, yabancı okulların genişlemesi çaibast 
görülmektedir ve Lozan hükümlerinin bir nevi) 
bir (bakımdan her tarafından yaralanmasını istih
daf eden bir mesai var. Buna dikkatinizi celbe-
diyorum. Benim verdiğim teklif ise şundan iba
rettir: Hükümetin getirdiği maddeyi aynen ka
bul edelim, encümenin maddesinden vazgeçelim. 
Zaten encümeninki fuzûli birtakım hükümleri ih
tiva etmektedir. Bugüne kadar Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından hangi müesseseye araç veril
miş de kabul edilmemiştir, hangisine hoca tâyin 
edilmiş de şartları haiese • kabul edilmemiştir! 
Binaenaleyh maddenin ikinci fıkrası bir haşivden 
ibarettir. Bunun için Hükümet tasarısındaki kıs
mın beşinci madde olarak aynen kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın ö-ülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) —Sayın arkadaş

larım, huzurunuzda biraz evvel konuşan arka
daşımın fikirlerinin tam tersini müdafaa için bu
lunuyorum. Bu madde, «Türkiye'de yabancı 
okullar yeniden açılamaz.» demektedir. Konu 
son derece hassastır. Burada gayet açık konuş
makta fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir zamanlar Türki
ye'de hakikaten kaıpütilâsyon malhiyetinde, sö
mürgecilik mahiyetinde birtakım yabancı mek
tepler açılmış, misyonerlik gayesini güden birta
kım müesseseler açılmıştır. Fakat bu tarzda sö
mürgecilik, misyoner mektebi Türkiye'de artık 
kalmamış ve kabili tasavvur da değildir. Bugün 
Türkiye'de bu nevi sömürgecilik imkânsızdır. De
ğil Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde mânevi 
sömürgecilik artık kalmış değildir, hattâ simsi
yah Afrika'da mânevi sömürgecilik kalmamıştır. 
Dünyada sömürgecilik tasfiye edildi, bitti. 

Aziz arkadaşlarım; kapitülâsyonlar memleke
te zararlı, bunun üzerinde duralım.. Bitti kapi
tülâsyonlar devri. Bunu hâlâ bir öcü halinde gör
menin ancak zararı vardır. 

Sayın arkadaşlarım dünya çok değişti, o ka
dar çok değişti ki, bir zamanlar en ufak askerî 
sırrın yabancıya' duyurulması tasavvur edilemez 
bir hâdise idi. Bugün müttefiklerimizle beraber 
öyle kurullar içindeyiz ki, bütün silâhlı kuvvet-
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lerimizi NATO emrine vermişizdir. Bütün silâh
lı kuvvetlerimizin esrarı NATO nun emrindedir. 
NATO Başkumandanı bir Amerikan generalidir. 
Bunu biz küçük olduğumuzdan değil, kendimizi 
kuvvetli gördüğümüzden, eşit gördüğümüzden ve 
menfaati i gördüğümüzden kaibul etmişizdir ve 
yürütmekteniz. 

Aynı fikirle Ortak Pazara girdik, inşallah 
tam bir üyesi olarak yarın Ortak Pazara iştirak 
eıteeeğiz. Ortak Pazar müessesesi bizim iktisadi 
hayatımızın her safhasından kararlar verecek ve 
biz de o kararlara uyacağız. Artık eski mânada 
hâkimiyet, eski mâna'da sır, eski mânada sömür
gecilik artık dünyada kalmadı. Bu şekilde ya
şamak istem iyen milletlere dünyada yaşama im
kânı yoktur. Dalha geniş görmek ve daha geniş 
anlamada meseleleri ele almak mecburiyetinde
yiz. Milliyetçilik elbette olacak, ama dar milli
yetçilik, şovenizmdir. Türkiye bunların çok üs
tünde ilerici, medeniyetçi, Avrupacı Türkiye bü
tün bu görüşleri asmış, bunların üstüne çıkmış 
bir millettir. 

Muhterem arkadaşlarım, maarif memlekette 
murakabe altındadır. Millî Eğitim Bakanlığı res
mî okullarda olduğu gibi yerli ve yabancı husu
si okulları da en sıkı şekilde murakabe eder. Ga
yet tabiîdir. Yabancı mekteplerde Türk mekte
binde olduğu kadar Türk kültürü ve dersleri 
okunur. Bu da gayet tabiîdir. Bu da maarifin 
murakabesi altındadır. Yalbancı mekteplerde oku
yan Türk çocuğu ne milliyetinden, ne millî his-
lerind,en ne de dininden hiçbir şey kaybetmez. 
Bilâkis yabancı kültürü ile daha yakın temasta 
olduğu için millî hisleri kamçılanır, daıha da kuv
vetlenir. Yabancı okulların Türkiye'ye ticaret 
gayesi ile gelmiş olmaları da bahis konusu de
ğildir. Bunların çoğu dünyanın büyük vakıfları
nın yardımı ile gelmişlerdir ve o vakıfların in
sani gayelerine hizmet için memleketde vazife 
görmektedirler. Bu, meydanda, gözünüzün önün
de elle tutulur haldedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mekteplerin 
mezunlarına bakacak olursanız, bunlar bütün 
resmî veya hususi mekteplerden çıkmış arka
daşlar kadar milliyetçidirler, memlekete1 hizmet 
etmektedirler ve memleket bunlardan faydalan
maktadır. Ben burada bir vazife ifa etmekte
yim. Bu yabancı okullardan birinde okudum 
ve mezun oldum. Ben orada edindiğim ilmin, 
edindiğim kültürün hakikaten müteşekkiriyim. 
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Orada okumuş olmak, oradan mezun olmakla 
ne milliyetimden, ne millî İlişlerimden ve ne de 
memlekete hizmet gayemden zerresini kaybet
miş değilim. Ben, benim gibi arkadaşlarımı 
işli ad edebil irim. 

Muhterem arkadaşlarım; yalbancı mektepler
de, ilaha iyi dil öğretiyorlar. Bu, kabili inkâr 
değil. .Yabancı dil öğrenmekte dünyaya bir 
pencere açmaktır. Kendi mekteplerimizde bu 
kadar iyi dil öğretemiyorlar. Kendi mekteple
rimizde en yeni öğretim metotlarını derhal tal-
bik edemiyorlar. 

Bu yabancı mekteplerin elinde daha fazla 
imkânlar vardır, bunları .getirebilmektedirler. 
Dil, dünyaya açılmış, medeniyet alemine açıl
mış bir pencere durumundadır. Bunu Türk ço
cukları kolaylıkla elde edebilirler. Türk, dün
yada en kolay ve en iyi dil öğrenen milletler
den biridir. Ama gel gelelim kendi mekteple
rimizde henüz bunu başarmış değiliz. îmkâıı 
olan Türk ana ve babası, kabil olsa da çocuğu
mu yabancı mektebe verebil sem, dil öğretebil -
sem, onun da dünyaya bir penceresi olsa demek
tedir. Bunlar bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı itiyatlar mu
ayyen yaşlarda edinilir, bâzı bilgiler muayyen 
yaşlarda en iyi öğrenilir. Dil de bunlardan bi
ridir. Bunlardan başkası da vardır. Kendi ha
yatımdan, tecrübemden sizlere misal vereyim. 
Ben vaktinde işe başlamaya, vaktinde verilen 
söze riayet etmeye hastalık derecesinde riayet 
eden bir arkadaşmızımdır. Kendimi tahlil et
tim ben bunları nerden aldım diye. Ben bun
ları 12 yaşımda yabancı mektepte aldım. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Bizde 
de aynı şeyi öğretiyorlar. 

KASIM OÜLEK (Devamla) — Orada ho
ca vazifeni saat birde getireceksin der. Vaktin
de götürmezseniz okumadan da sıfır verir. Bu 
elde edilen hoş bir itiyattır. Bon daha evvel 
de, daha sonra da kendi mekteplerimizde oku
dum. Bu gelenek hâlinde bu mekteplerde var. 
Neden bundan faydalanmayacağız? 

Yine size kendi hayatımdan bir misal vere
yim; ben, yaz - kış açık pencerede yatarım. Bu
nu okuduğum yabancı mekteplerde öğrendim. 
Soğuk duş alırım. Buna da orada alıştım.-

Muhterem arkadaşlarım, biz kendi maarif 
teşkilâtımızla, kendi çocuklarımızın hepsini iste
diğimiz kadar okutamıyoruz. Yerli, yabancı 
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hususi mekteplere ihtiyacımız var. Millî eği- ı 
timin yükünü hafifletmek bakımından hususi 
mektep, yerli mektep, yabancı mektep faydalı
dır; gelsin. Biz istediğimiz kadar mektep açama
dığımız için, bunlardan faydalanmakta hiçbir 
mahzur görmem. Kendimizinki yetmiyorsa, 
başkalarııımkinden faydalanalım. Yabancı bü
yük bir insanî vasfın yardımı ise memleketimiz
de yeni bir mühendis mektebi açacak olsa, ya
bancı açamaz diye bunu engellemeye hakkımız 
yoktur. Gelsin, açsın, en iyi vasıtaları getirsin 
ve Türk çocukları bunlardan faydalansınlar. 

Muhterem arkadaşlarım; yabancı memleketle
re talebe gönderiyoruz, bu yabancı mekteplere 
resmî talebelerimizi gönderiyoruz. Millî Sa
vunma Bakanlığının uzun yıllar bu mekteplere 
gönderdiği resmî talebeler vardır. Subaylar 
yabancı memleketlere gitmeden evvel bu memle
ketlerde bir müşkilâta uğramasın diye dil öğre
niyorlar. -Subaylarımız bundan dolayı hiçbir I 
surette millî İlişlerinden, vasıflarından bir şey j 
kaybetmezler. 

Muhterem arkadaşlarım; murakabenin her 
türlüsü, kültür dersleri ve Türk kültürünü il
gilendiren her türlü dersler Maarif mekteple
rinde olduğu kadar aynı hassasiyetle elbette bu
ralarda okutturulacak. Bununla beraberiz. Ama 
bütün bu murakabeye, bütün bu itinaya rağ
men yabancı mektep açılmasın demek dar bir 
görüşün ifadesi olur. Dünyada bizim da katıl
dığımız ve kabul ettiğimiz geniş görüşle kabili 
telif değildir. Ben bir taraftan bütün silâhlı 
kuvvetlerimi NATO'nun emrine verebilmişken, 
o genişliği görebilmişken, memleketime o fay
dayı sağlıyabilmisken öte taraftan bu yabancı
dır, memleketimde mektep açamaz diyemem. 
Bunlar birbirleriyle bağdaşamaz. Bakanlar Ku
rulunun müsaadesi ile, Bakanlar Kurulunun 
bütün incelemeleri yapmasından sonra yaban
cı mekteplerin açılmasına müsaade etmesinin 
mümkün olması Türkiye için ancak faydadır. 
Bu yolda verilmiş takriri ben de destekliyorum 
ve sayın arkadaşlarıma desteklemelerini rica 
ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamada oy kullaıımı-
yan arkadaşlarımız varsa, lütfen oylarını kul
lansınlar. Buyurun Sayın Akay. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Efendim, kanunun tümü üzerinde lütfetmiş/ 
imkân vermiş ve bu imkân içinde görüşmeleri-
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mizi genişlemesine ve derinlemesine arzı bir va
zife saymıştık. Yine aynı çerçeve içinde kala
rak, fakat tümü üzerindeki konuşmamın tefer
ruatına dalmadan, esaslar üzerinde durarak, 
bu mevzudaki görüşlerimi arza çalışacağım. 
Sayın Gülek'i dinledik. Sayın Gülek duş aldık
larından, erken kalktıklarından, açık pencerede 
yattıklarından bahsettiler, bütün bu itiyatları
nı ecnebi mekteplerden kazandıklarından bah
settiler. (Doğru sesleri) Ben askerliğimde köy
den gelmiş ecnebi memleketten değil kışın orta
sında karda yıkanan asker de gördüm, şehirden 
gelmedi bunlar. Bunları bir tarafa bıraka
lım da mevzuun üzerinde hassasiyetle duralım. 
Birinci nokta şu; Lozan, hani üzerinde durma
ya çalıştığımız, edebiyatını bol bol yaptığımız 
bir Lozan var. Bu Lozan'ın akabinde teati edil
miş mektuplar var. Bu mektuplarından birin
de îsmet Paşa şöyle diyor; 1914 den mukaddem, 
1914 den evvel açılmış ecnebi mektepleri, hayır 
müesseseleri, hastaneler ve diğer dinî müessese
leri aynen tanıyacağım. Gayet tabiî arkadaşla
rımız bunda hassasiyet gösteriyorlar. Bu mek-
tupdaki ifadeye göre Hükümetin murakabesi 
altında ecnebiler Türkiye'de mektep açabilirler. 
Ama Millî Mücadeleden çıktıktan sonra bir 
harb rizikosuyla ancak mevcutları kabul eden 
bir Türkiye ondan sonrasını kabul eder miy
di! Bir harbin tesiri altında, Millî Mücadeleyi 
bitirmiş fakat iktisadi kaynaklarını tüketmiş, 
yıpranmış, yorulmuş bir Türkiye Lozan'da an
cak bu kadarını kurtarabildi. Atatürk Millî 
Mücadeleyi yaparken bu mekteplerden bir ço
ğunu kapattı. Türkiye'de bugün mevcudolan 
yabancı mektepler bundan ibaret değildi. So
ruyorum, bu mektepten yetişmiş Sayın Gü-
lek'e: «Amerika Hükümeti Türk kültürüne hiz
met etmek için mi Muş'da, Mersin'de ve Tar-
sus'da kolej açmıştır? Bunu açıklıkla ifade 
edebilirler mi? ' 

Amerika Harput'ta, Muş'ta, Van'da kolejle
ri Türk kültürüne hizmet etsin diye mi açıyor?.. 
Buna inanmak için çok saf olmak lâzım. 

İkincisi; bu mektepler -Sayın Gülek'in de 
ifade ettiği gibi, tümü üzerinde yaptığımız ko
nuşmada teferruatiyle duymuştuk- tamamen 
birer misyoner teşkilâtı olarak açılmışlardı. Ka
sım Gülek Beyefendi de bunu ifade ettiler. 
Ama dediler ki; bugün artık bu karakterleri 
kalmamıştır. Doğrudur, kalmamıştır. Çünkü 
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bugünden bu yana zannederim 1871 veya 1863 
tarihinde Robert Kolej açılmıştır. Tümü üze
rindeki müzakerelerde söylediğim gibi, Robert 
Kolejin kurucusu aynen şöyle söylüyor; «O» 
Fatihi kasdediyor, «buradan girdi ise biz de Be
bek sırtlarından gireceğiz.» Yine Robert Ko
lejin bir senei devriye konuşmasında; bugüne 
kadarki mesaisimizde muhtar bir Bulgar Dev
leti yarattık, bundan sonraki mesaimizde bir 
Ermeni Devleti yaratacağız, diyor. Tümü üze
rindeki konuşmalarımda vesikalariyle ortaya 
koydum bunları. Robert Kolejin ne için açıldı
ğını, ondan sonraki icraatında ecnebiler tara
fından yazılmış kitaplardan pasajlar okumak 
suretiyle, misyoner mecmualarından yapraklar 
göstermek suretiyle faaliyetini ifade etmeye ça
lışmıştım. Cumhuriyetin ilânından sonraki faa
liyetleri üzerinde de durmuştum. O zaman de
mişlerdi ki; Cumhuriyet ile artık bu karakteri
ni kaybetmiştir bu mektepler. Bir vesika ile 
çıktım bu iddianın karşısına, 1828 e ait bir 
vesika ile. Bursa Kız Amerikan Kolejinin ka
patılış vesikası. Onu okudum burada. O iddia 
sustu o zaman. 

Üçüncüsü, bu karakterini kaybetmişlerdir. 
Çünkü dünyada usuller değişmiştir artık. Bir 
misyoner teşkilâtının, hele Müslüman olan bir 
memlekette yıkıcı faaliyeti ile bir netice alma
sı mümkün olamamıştır. Ondan sonraki istika
met değişmiştir. Cevat Dursunoğlu hocamızın 
gayet iyi ifade ettikleri gibi, bu sefer bir kültür 
sömürücülüğü istikametine yönelmiştir. Bugün 
Afrika uyanmıştır. Ama Afrika'da müstemleke 
devletlerin fikirleri hâkimdir. Hindistan'a iyi 
İngilizce ile birlikte başka şeyler de girmiştir. 
Cezayir. Fransız'ı kovmuştur vatanından, Fran
sız kültürünü kovamamıştır. 

O halde istikamet değişiyor, bir kültür sömü
rücülüğü, kendi kültürlerini hâkim kılma faaliye
ti bu mekteplere yerleşiyor. Ama bunu bizim 
zannettiğimiz kadar basit usullerle yapmıyorlar. 
Hele zayıf aile muhitlerinden gelmiş, zayıf yetiş
miş olan talebelerin üzerindeki tahribat şaşılacak 
kadar derindir. Kasım Gülek bu mekteplerde ye
tişmiştir, bendeniz de bu mekteplerde hocalık et
tim, bilirim. 

Ortak Pazarlara girdik, diyorlar. Bütün as
kerî gücümüzü NATO nun emrine verdik. Bun
larla bunun ilgisi nedir? Ortak Pazara girebili
riz, Ortak Pazarı anlarım, ortak eğitimi anlıya 
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mam. Ortak bir eğitim olamaz. v^Kanunun tümü 
üzerindeki konuşmalarımda ifade etmiştim; Cum
huriyetin ilk vasfı Millî Devlet olma vasfıdır. Bu 
vasfın yanında Atatürk'ün yanında Ziya Oökalp 
vardır. 

Millî Devlet ne demektir? Millî Devlet; millî 
mektep, millî terbiye demektir. Millî terbiye; mil
lî 'kültürü içine alır. Onun için de millî terbiye
yi millî dil verir, başka bir şey ile verilemez. 
Evet edebiyatını Türkçe veriyor, tarihini Türkçe 

' veriyor, ama şuna emin olunuz ki, bu mekteplerde 
çalışmış bir insan sıfatı ile ifade edeyim ki; emin 
olunuz ki, bilhassa maarifimizin hatası da bu 
noktada toplanmıştır. Zayıf kalmıştır, kültür ho
calığını yapan insanlar. O yabancı dili okutan ho
caların telkini ile öğrenciler öyle bir aşağılık duy
gusu içine gömülmüştür ki, sıyrılmıştır kendinden. 
Onu bu aşağılık duygusundan kurtulması Fransızca 
dersinden, İngilizce dersinden çıktıktan sonra gir
diği edebiyat dersinde karşısında kuvvetli bir ho
cayı bulmasiyle mümkün olabilir. Bu teferruat. 

Dördüncüsü, bugün hiçbir kimse iddia etmi
yor, mevcutları kapatalım. Böyle bir iddiamız yok. 
Mevcutlar, Lozan'da verdiğimiz bir söze sadık ka
larak devam edecektir. Ama yenisini açmaya mü
saade etmiyeeeğiz. Bugün Türkiye'deki yabancı 
mekteplerde sekiz bin talebe okuyor. Maarifin 
hizmeti değildir sekiz bin rakamı. Yani bu mek
teplerin açılmasiyle maarifin yükünü azaltmak 
gibi bir endişe ile hareketin, hiçbir zaman tatmin 
edici, ikna edici tarafı yoktur. Yabancı okullar, 
bugün Türkiye'de sayılariyle kalsınlar, devam et
sinler. Ama bunlara bir yenisi ilâve edilmesin. Ni
çin edilmesin? Şunun için edilmesin: 

Yabancı sermaye memlekete gelecek. Yabancı 
sermayeyi memlekete çekerken o yabancı sermaye
ye yeni bir saha açmak, yani Millî Eğitim sahası
nı açmak gibi bir düşünceye asla taraftar olma
mamız lâzımgelir. Ecnebi sermaye bu sahaya bel
ki bugüne kadar döktüğü paradan çok daha faz
lasını dökecektir. Böyle imkân verilse, hiç şaş
mayınız. Bunun karşısında ancak o zaman dü
şünmemiz lâzımgelecektir; niçin acaba bu kadar 
bol parayı döküyor diye. 

Diğer bir husus; yabancı memleketlerde ders
lerin dörtte üçü o mektebin diliyle okutulur. Bu 
dil de sadece hayat içinde öğrenilmez. Aynı za
manda mektepte öğrenilir. Bir dil kelimelerden 
ibaret değildir, sadece. Meîhumlariyle, terimle
riyle bir bütündür. Bir yabancı okulda okuyan 
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talebeden her zaman bir Sayın Kasım Gülek bul
mak mümkün değildir. Bir yabancı okulda oku
yan talebe Türkçenin bir kısmını öğrenmiş bir 
kısmını ihmal etmiş bir kimse sayılmaktadır. Te
rimlerin, birçok mefhumların dışındadır, Bn ta
lebe üniversiteye gittiği zaman bocalar. 

Diğer bir nokta, bu bir şovenizmdir buyuru
yorlar. Eğer bu noktadan mütalâa edersek mese
leleri o zaman biraz mizahlaştırıcı bir istikamete 
sevk etmiş oluruz. Atatürk milliyetçiliği diye da
ima bağırıyoruz. Atatürk niçin bu mekteplerin ye
nilerinin açılmasına imkân vermedi acaba? Hattâ 
niye bu mekteplerden bir kısmını kapattı?.. Ta
rif edelim şu Atatürk milliyetçiliğini. Ondan son
ra onun etrafında birleşelim. Şimdilik bu kadar. 
Icabederse görüşlerimi ifadeye devam edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, 5 nci maddede bir prensip fıkrası var; 
birjnei fıkra. Bir de sonradan Geçici Komisyo
nun ilâve ettiği bir kısım var. Birinci kısımda 
Türkiye'de yabancıların yeniden özel öğretim ku
rumu açamıyacakları kaidesi vaz'ediliyor. İkinci 
kısımda da bu kanun hükümlerine göre, kurulmuş 
olan yani bu kanunda zikredilen bütün şartları 
ihtiva eden bir özel okula dışardan her hangi bir 
yardım yapılamıyacağı kaidesinin tersi olan yar
dım yapılabileceği hükmü vaz'ediliyor. Demek ki, 
Hükümet teklifindeki 5 nci maddenin ve kanunun 
tümünün komisyonda konuşulurken anlaşılış şek
line göre eğer bu fıkra kurulmazsa bu kanuna gö
re kurulacak bir özel öğretim kurumuna dışardan 
bir yardım gelemez mânası görülmüş ki, ona kar
şı bu fıkra sevk edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Nihat Akay arkadaşımızla ge
çen sefer de tümünde birleşemediğimiz bâzı nok
taları ifade etmek isterim. Evvelâ Atatürk, aynı 
zamanda milliyetçi Atatürk, aynı zamanda Ba
tıcı, Garpçı Atatürk'tür. Muasır medeniyet sevi
yesine ulaşacağız, sözü bütün milletçe benimse
diğimiz ve izlediğimiz bir fikirdir. Bu ise Batılı
laşmak, diye ifade edilen veya modernleşmek, 
diye ifade edilen terimin tam karşılığıdır. Bu 
hareket Atatürk tarafından getirilmiş değildir. 
Atatürk'ten çok evvel ileriyi gören padişahlar, 
Osmanlı Devletinin çökmekte olduğunu ve geri 
kalındığı için çökmekte olduğunu gören padişah
lar tarafından, evvelâ ordudan başlamak üzere 
girişilen bir hareketin Atatürk tarafından daha 
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vnzuhlu olarak ve daha açık ve kesin olarak ila 
de edilişi şeklidir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanızı rica 
ederim. Tümü üzerinde konuşmalarımız malûmu-
âliniz bitti. Mevzuu çok açmayınız. Maddeler üze
rinde lütfen. 

RMŞlT ÜLKER (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben zannediyorum ki, madde üzerinde konu
şuyorum. Arkadaşlarıma bu hususta bir ihtarda 
bulunmadığınıza göre en aşağı bu, eşitsizlik olu
yor. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın fikirlerini karşı
lamak bahanesiyle söz almış bulunuyorsunuz. 
Lütfen tümü üzerinde konuşmayın. Arkadaşları
mız madde hakkındaki fikirlerini söylediler. Ba
kınız vaktimiz geçmektedir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu vakitler 
Türk Milletinin uğruna harcanan vakitlerdir. 
Eğer konuşmamda bir usulsüzlük varsa usulü 
dairesinde ihtar edilir. 

BAŞKAN — Usulü dairesinde size ihtar edi
yorum. Madde üzerinde konuşunuz. Buyurun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Gayet mühim 
bir konuyu konuşuyoruz. Lehinde ve aleyhinde 
konuşan her arkadaşın içten samimî olduğuna 
bütün kalbimle inanıyorum. Yalnız, mesele basil 
bir mesele değildir. Şimdi, uzun yıllar Türkiye 
dinî bir eğitimden, dinî tesirler altında bulunan 
bir eğitimden serbest bir eğitime geçmek için di
dinin iştir. Bizim gibi aynı durumda olan ve ba
şarıya ulaşan bir memleket vardır; Japonya. Ja
pon tecrübesi, ve Türk tecrübesi bugün az geliş
miş memleketlerin kalkınması bakımından dün
yada münakaşa edilen bir konudur. Şimdi Nihat 
Bey arkadaşımızın çok ehemmiyet vereceklerine 
inandığım Ziya Gökalp, Sâti Bey, Türkiye'de 
terbiyeci ligin üstatlarından sayılan Sâti Bey.... 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bayrağımı
zı çiğneten Sâti Bey. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Japon risale
sinde Japonya'nın kalkınması için, İngiliz, Ame
rikan ve Alman modellerini prensibolarak kabul 
ettiğini ve bütün öğretim üyelerinin Almanya'
dan, Japonya'dan ve Amerika'dan, affedersiniz, 
Japonya'dan dedim, İngiltere'den ve Almanya'
dan getirildiğini ve bütün mekteplerine yabancı 
dil konulduğunu ve üniversiteye, Japon üniver
sitesine devam edebilmek için mutlaka lisan, ya
bancı dil bilmek şartı olduğu ifade ediliyor. Bu 
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başka literatürlerde de var, yalnız Sâti Beyin 
tezinde değil. Japon tarihinde de bu bir hakikat 
olarak görülür. Bugün yine kabul edildiğine gö
re, bu üç örnekten Japonya'da Japon milletinin 
aldığı bu üç örnekten en esaslısının Alman ör
neği olduğu da ilmen bilinen bir hakikattir. Bi
naenaleyh, bir milletin modernleşmesi için, Ata
türk'ün tabiriyle, muasır medeniyet seviyesine 
ulaşabilmesi için, teknikte Ziya Gökalp'm terim
lerini ayıralım birbirinden, hars ve kültürü bir
birinden ayıralım, bizim millî harsımız vardır. 
Fakat medeniyette ve teknikte onlara yetişebil
mek için onların dillerini bilmek zarureti vardır. 

. Ecnebi okullar Batılılaşmanın bir vasıtası olarak 
düşünülür. Bizatihi ecnebi okulları tutmak veya 
tutmamak, diye bir mesele zaten mevzuubahsola-
maz. 

Şimdi, şunu ifade etmek lâzımgelir; bunda, 
1773, 1923 ve 1964 şartlar aynı mıdır? Bunları 
•biribir tahlil etmek lâzımıgelir. Bunlara baktığı
mız zaman görürüz ki, bunları tetkik ettiğimiz 
zaman görürüz ki, - teferruatına girmiyorum -
hakikaten bir zamanlar arkadaşlarımın, gerek 
Hocam Oevat Dursunoğlu'nun ve gerekse arka
daşım Nihat Beyin işaret ettiği gibi, bir zaman
lar yabancı mektepler bu memlekette bir felâket 
olmuşlardır. Bunda kimsenin şek ve şüphesi yok
tur. Ama onların, bu memlekete belâ oldukları 
zaman bu yabancı okullar içinde yüzde 95 tale
besi Türk olmıyanlar idi. İstatistiklerle sabittir. 
Meclis kütüphanesinde de Osman Beyin tarihi 
bulunmaktadır. İçinde istatistiklerle ve saire ile 
göstermektedir. Bugün bu yabancı özel okullar
da % 95 Türk çocukları okumaktadırlar. Vaktiy
le yabancıları okutmakta ve Türkiye'nin aleyhin
de bunlar kışkırtılmakta idi. Belki değil muhak
kak, yabancıları aleyhimize kışkırtıyorlardı. Şim
di, % 95 Türk çocukları bu okullarda okumakta
dırlar. Ayrıca, geçen sefer de ifade ettiğim gibi, 
bugün dünya başka bir dünyadır. Radyo deni
len bir müessese çıkmıştır. Dünyanın her tarafı 
nı vatandaş açıp dinlemektedir. Türkiye'de veya
hut Afrikatâa seslerini dinletmek istiyenler Af
rika lisaniyle veya Türkçe neşriyat yapmaktadır. 
Kimsede bunu kontrol etmemektedir. İstediği 
neşriyatı Türkiye için de komünist radyosu ver
mektedir. Vicdanı buna müsait olanlar, ahlâkı 
buna müsit olanlar bunu dinlemek imkânına sa
hiptir. Ayrıca basın vasıtaları gelişmektedir. 
Türkiye'de televizyon yoktur ama vardır. Onun 
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yanında NATO, CENTO, turist akımları, geçen 
sefer ifade ettiğim gilbi, artık dünya başka bir 
dünyadır ve asıl ayrılacak mühim bir nokta Tür
kiye başka bir Türkiye'dir. % 60 mı okuma - yaz
ma bilme vaziyetine getirmiştir. Birkaç üniver
sitesi olmuştur, Türkiye üniversiteleri vardır ve 
onlardan çıkan insanlar, genç milliyetçiler var
dır. Artık Türkiye'de Türkçülük diye bir* iddia 
yoktur, çünkü hepimiz Türküz. Türkçülük iddi
asından bahsedildiği vakit kimin Türk, kimin 
Türk olmadığı belli değildir. Nihayet teknik ba
kımdan çok ehemmiyetli bir noktayı da belirt
mek isterim. Arkadaşlar o devirde ilkokuldan 
itibaren üniversiteye kadar yabancılar tedrisat 
yapmak hakkına sahiptiler bu memlekette. İlk
okuldan üniversiteye kadar. Bugün ilkokul tah
sili meöburi-olarak Türk okullarında, asıl millî 
terbiyenin alındığı öz noktada mecburi olarak 
Türk okullarında yapılmaktadır. Yani o devirle 
bu devrin mukayesesini yapmak için bunları 
ortaya koymak lâzımdır. Ayrıca Anayasamıza 
göre Türkiye'de Türklerden gayrisi üniversite 
açamaz. '(Devletten gayrisi, sesleri) Evet, Dev
letim gayrisi bir üniversite açamaz, öyle ise 
ilkokuldan sonra, üniversiteden evvel bir devre
de burada yabancıların özel okula devam ettir-
meleri# veya açma veya onlara yardım edilmesi 
meselesi baihis mevzuudur. Yani geçmiş devirde
ki kapitülâsyonlar, baskılar talebenin % 95 inin 
Türk'den gayrı unsurlardan yetiştirilmesi Os
manlı İmparatorluğunu parçalamak için, bun
ların hepsi teker teker ortadan kalkmış bulun
maktadır. Bizim 1964 ün şartlan içinde meseleyi 
ele almamız lâzımdır. Bu takdirde buraya konu
lan fıkra ne olacak? Bir özel öğretim kurumu ku
rulacak bu kanun hükümlerine göre. Kuruldu, 
meselâ Avrupa Konseyi veyahut Full - Brig-ht ve
yahut her hangi bir teşekkül, Birleşmiş Milletler 
Teşekkülü 20 talebeyi okutacak. Zaten bunun 
münakaşasını ben garip karşılıyorum. Bugüne 
kadarki fiilî tatbikat budur. Burada fazla hassa
siyet gösteren arkadaşların bu noktaya bilhassa 
dikkatlerini çekerim. Bugüne kadar şu fıkrada
ki fiiller yapılamıyor da bugün bu işlere biz 
Meclis olarak karar verirsek yapılacak diye bir 
şey yok. Bugüne kadar Türkiye'ye muhtelif mil
lî, gayrimillî, beynelmilel, uluslarrarası teşekkül
ler tarafından yapılan yardımlar alınmakta ve 
istimal edilmekte. Yalnız burada bu tasrih edil
mek durumunda. Binaenaleyh, böyle bir Özel 

— 27 — 



M. Meclisi B : 108 
öğretim kurumuna dışarıdan lâboratuvar âleti 
göndermişler, kitap göndermişler, daha dün Ame
rikan Haiberler Bürosu bir kitap göndermiş; 
Amerikan Kongresinin nasıl çalıştığı hakkında 
İngilizce mükemmel bir kitap. Yani- Almanyalı 
mı, bu bir mektebe verilmesin mi? 

Bu ikinci fıkra üzerinde geniş bir münaka
şanın açılması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bi
ze gönderenler, «Göndermiyelim, başka yerlere 
gönderelim» de diyebilirler. Çünkü bugün şu 
noktada anlaşmazlık çıkıyor. Diyebilire ki, ken
di kendimize, «Bunlar niçin bize para gönde
riyorlar,» aklımıza takılan sual bu. «Mademki 
gönderiyorlar, bunların menfaatleri vardır» 
Amerika'nın Marchal yardımı ile başladığı, Bir
leşmiş Milletlerin takviyesi ile başladığı yar
dımlar bir tek hedefe dayanmaktadır; dünya 
iki bloka ayrılmıştır, bu blokta bulunan her mille
tin bilgice, kültürce ileri olması lâzımdır ki, 
bu iblok beraberce bir mücadeleye, mukadderat 
'mücadelesine atıldığı zaman kuvvetli olsun, kar
şısındaki hasmı yensin. 'Onun için göndermek
tedirler. Dün 'belki şu veya bu maksatla Osman
lı imparatorluğunu parçalamak maksadiyle 
göndermiş olabilirler. Bunun münakaşasına ka
tiyen girmiyorum. Ama bugün göndermeleri
nin maksadını dünya biliyor. Silâh yardımı ya
pıyorlar, NATO tesis edilmiş, kültür yardı
mında bulunuyorlar, bizi kalkındırmaya <;alişi
yorlar. Konsorsiyumun para vermesinden Tür
kiye gocunmuyor da, böyle bir kültür yardımın
dan gocunuyor. Hiçbir farkı yok öbürkünden 
daha müessir bir yardımdır. İnsanlar gelişecek, 
sağlam bir millet olacak. Her vatandaşın geli
ri artmış olacak. Sağlam bir Türkiye, böyle bir 
müttefik, bugünkü güçlü Türkiye'den daha güç
lü bir Türkiye. Binaenaleyh, zihnimizde bütün 
arkadaşlarımla konuşurken, dışarıda konuşma
larımda herkesin kafasında, Ibu adamlar durup 
dururken böyle para vermezler, bu paranın kar
şılığını alırlar. Evet, dünya sulhu ve kendile
rinin de dünya sulhu içinde, sulh içinde yaşa
maları ve emniyette olmaları için 'bu rizikoya 
girişiyorlar ve kendi vatandaşlarından aldık
larını başka 'memleketlere veriyorlar. (Son zaman
larda bunu para şeklinde vermekten ziyade 
o milletlerin gerçekten kalkınmalarını temin 
edecek vasıta yardımı yapmak yolundadırlar. 
Bu sebeple bu ikinci fıkranın kaldırılması yo
lundaki sayın hocamız tarafından verilen tek-
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life katılmamak lâzımgeldiğıhı özür diliyorek, 
bildiririm. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşülürken 
bilhassa bu maddeye dayanarak arkadaşlarımı
zın kıymetli fikirlerini uzun uzun belirttikleri
ni biliyoruz. Bu bakımdan tümüne doğru kay
mamalarını, vaktin ziyamı önlemek bakımın
dan rica ediyorum. 

Komisyon Sayın Fethi Ülkü. 
(İEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, görüşmelerin 
mümkün mertebe kısa kesilmesini teminen mad
de hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Efendim, maddenin muhtevasında, yeniden 
yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler ta
rafından bu. türlü kurumların aeılamıyacağı 
görülmektedir. Yani bugüne kadar açılmış ohıa-
lara dokunulmayı icabettirecek her hangi bir 
şey olmadığını bilhassa peşinen arz etmek iste
rim. Şimdi buraya 1 nci tanım maddesinden da
hi gelmekte mümkündür. Orada esasen, Türki
ye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler tarafın
dan açılacak olan öğretim kurumlarına ancak 
imkân verileceği maddenin şümulünden anlaşıl
maktadır. Beşinci madde, tanım maddesinin 
bir nevi açıklanması mahiyetindedir. Bugünkü 
okulların, yani yabancı uyruklu kişiler veya tü
zel kişiler tarafından açılmış, halen mevcut okul
ların geçmişi A-eya bugünkü durumu hakkın
da kanaatimizce her hangi bir münakaşayı tah
rik edecek durum, mahiyet bu maddede mevcut 
değildir. Şüphesiz ki, bugün faydalı müessese
lerdir. Yalnız tümü üzerinde konuşurken de arz 
etmiştim, sadece memlekette hükümranlık hak
kının istimaline müsait pozisyonda değillerdir. 
Bunların o hale gelmeleri temennimizdir. Belki 
ıbu günkü varlıklarını istinadettirdiklerini bir 
anlaşmaya hürmetkar durumdayız. Belki değil, 
muhakkak, Fakat ileride altıncı maddede ge
leceği şekilde kendi rızaları ile şayet bu mües
seseler Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek 
veya tüzel kişilerin kuracakları bir müessese
ye deATedilirse o zaman da yaşıyabilmelerini te
min için hükümler sevk edilmiş durumdadır. 
Şimdi beşinci maddenin ikinci fıkrasının kal
dırılması hususunu teminen takrir veren sayın 
hocamıza şu'bakımdan iltihak etmeye maale
sef imkân bulamıyoruz. Zira bu madde icabe-
derse tam mânâsiyle hocamın arzuladıkları bir 
hususu temin edecek anlam taşımaktadır. Sebep; 
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şimdi yabancı uyruklu tüzel kişiler tarafından 
şayet memleketimizde bugün icrayı faaliyet et
mekte olan bir müessese varsa, bu faaliyetinin 
devamı müddetinee her hangi bir şekilde engel 
olmadığımız -müessesenin normal olarak ya-
şıyabilmesi için kendisinin dayanmak istediği 
kaynaklara dayanabileceği ifadesinin tanındığını 
tasrih ediyor. Bununla beraber altıncı madde
de belirtildiği gibi, bu okullar günün birinde 
Türk uyruklu özel veya tüzel kişilere kendi 
şahsiyetlerini devrettikleri takdirde hâlen o yar
dım etmekte olan yabancı memleketlerdeki mü
esseseler, vakıflar Ibu yardıma devanı imkânını 
bulacaklar, mı? îşte o zaman asıl o yabancı mem
leketle Türkiye arasında bu müessesenin yaşa
ması dostluğa inhisar edecek. Hiçbir -mecburi
yete inhisar etmiyecektir. Ancak!a başlıyaıı pa
ragraf bilhassa bu hususu temin etmektedir. 
Yalnız yazılışında şimdi arkadaşlarımla muta
bık kaldığımız bir noktayı, tasrih hususunu arz 

etmek istiyorum. Ancak sözü ile başlıyaıı kıs
mın bir paragraf olmaktan ziyade, birinci parag
rafın sonu olan öğretim kurumu açamazlar, de
dikten sonra, noktalı virgül ve küçük harfle 
başlıyan ancak ikinci bir paragraf halinde 
değil doğrudan doğruya birinci paragrafın 
devamı olarak geçmesi şeklinde olmasını uygun 
buluyoruz. O halde arz etmek istediğimiz hu
sus şudur ki, gerçek kişiler veya tüzel kişiler, 
Türk uyruklu, T. O. uyruklu kişiler tara tından 
aç laeak okullara yabancılar tarafından da ile
ride yardım teminini sağlıyabilmek için bu mad
denin mahfuz kalması faydalı olacaktır. Şayet 
bugünkü hali ile yalbancı uyruklu okullar de
vam 'ettikleri takdirde onların da bu imkân
dan fajytdalainınıa'ları, iyeni gelişmelere göre ci-
hazlannıaları veya eleman temin etmeleri bu 
paragraf sayesinde temin edilmiş olacaktır. Kal
masının faydalı olacağı kanaatindeyiz, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılınıyan ar
kadaşlarımız var mil. . Lütfen açık oylamaya ka
tılınıyan arkadaşlarımız oylarını kullansınlar. 

Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Çok muhterem arkadaşlarım, ben ev
velâ bu kanun tasarısı üzerinde ilk konuşmayı 
yaptığım için, Hükümeti böyle bir kanun tasa
rısı getirdiği için tebrik etmek ve Sayın Baka-
n;; teşekkür etmek isterim. 
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.Muhterem arkadaşlarım, tabiî benden önce 
konuşan arkadaşlar, hakikaten madde üzerinde' 
vukufla, etraflıca bilgi verdiler. Ben kısa ko
nuşacağını ve bir iki nokta üzerinde durnujkJ-ai 
iktifa edeceğim. 

Bir mütefekkir der ki; «Yabancı bir milletin 
kültürünün tesiri altında kalmak yarı esir' 
olmaktır.» Bu gerçek midir, değil midir? Bâzı 
arkadaşlarımız bunu tamamen gerçeğe aykırı 
görmekte, bâzıları da konuşmalarında bunu 
gerçek görerek yabancı özel okulların, memle
kette çoğalmasını mahzurlu bulmaktadırlar. 

Şimdi Sayın IHilek Beyefendi, bu okulla
rın. çoğalmasını memleket için faydalı görmek
tedir. Tabiî kendi düşüncelerine göre haklı
dırlar. Ama, bu okulların çoğaltılmasını iste
diği zaman, ileri sürdükleri fikirleri, gerçek
leri ben tatmin edici bulmadım. Af buyursun
lar. Çünkü bir kere, memlekette mütemadi
yen yabancı okulların çoğalması hangi Devlet 
tarafından yapılırsa, memleket çocuklarının o> 
Devletin kültürünün tesiri altında kalmasına 
sebebolacaktır. Arkadaşlar, yabancılar Nihat 
Akay arkadaşımızın söylediği gibi, Kars'ta, 
Van'da, Tarsus'ta ışurada burada neden okul 
açıyorlar, gayeleri nedir; Türk Milletine olan 
fazla aşklarından ötürü müdür? Kâr gayesi ile 
mi açmaktadırlar. Hakikaten Türk kültürüne 
hizmet gayesi için mi açmaktadırlar. Mutlaka 
kendilerinin ıbu memleketlerde özel okulları 
açması kültürlerini yaymak istemeleri netice
sinde elde ettikleri bir menfaati vardır. Me
selâ, biz yüzde 25 istifade edersek, yüzde 75 
bu yabancı memleketlerin gayesine hizmet et
miş olabiliriz. 

Kasım Oülek Bey dediler k i ; şimdi kapıları 
yabancılara kapayamayız, Ortak Pazara girdik, 
'milletlerarası iş birliklerimiz vardır, böyle bir 
durumda, böyle bir devirde ve böyle bir asırda 
özel yabancı okulların tahdidedilmesi hiç doğru 
değildir. 

Gercd Nihat Akay arkadaşımız söylediler; 
biz bütün milletlerle teşriki mesai edebiliriz 
ama millî şahsiyetimiz üzerinde hassasiyet, 
göstermek şartiyle. Biz eğer yabancılarla kül
türde de ortak olursak o zaman işte millî şah
siyetimizden milletin zararına çok büyük fe
dakârlık yapmış oluruz ki, bu çok mahzurlu 
bir şeydir. 
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Şimdi,, ben yabancı bir okulda okudum, fa

kat hiçbir zaman onların kültürünün tesiri al
tında kalmadım, yani millî hislerimden, millî 
şahsiyetimden hiçbir §ey kaybetmedim dedi
ler. Olabilir. Böyle kaybetmiyen arkadaşları
mız vardır, ama eğer bunu gerçek olarak ka
bul «dersek, kültürün tesirini inkâr etmiş olu
ruz. Hepimiz okullarda yabancı ddl okuduk. 
Ama, insan dilini öğrendiği millete karşı elinde 
olmadan bir sempati duyabilir. Şuur altında 
böyle 'bir sempati var.. (Duymasın im, yani, 
sesi.) 

Demek ki, yabancı kültürün insan üzerin
de bir tesiri vardır. Bu tesiri inkâr etmemek 
lâzımdır. Bu tesiri inkâr etmek doğru değil
dir. Yabancılar para döküyorlar, okul açıyor
lar. Şimdi Hükümetin getirdiği kanun Jtasa-
rısı yabancı okulları kapatalım demiyor ki, 
mevcut okullar muhafaza edilsin, ama müte
madiyen açılmasına millî kültürümüzü millî 
şahsiyetimizi, müdafaa bakımından, muhafaza 
bakımından engelliyor, tahdidiyor Yeter artık, 
bu kadar okul açılmıştır, bu okullardan artık 
başka açılmasın. Gayesi nedir Hükümetin? 
Komisyonun bu noktai nazarı kanun tasarısı
na dere etmesindeki sebep nedir? Millî şahsi
yeti muhafaza yönündendir vö bu da tebrike şa
yandır. 

Yine Gülek Bey, birtakım subaylarımızı 
yabancı memleketlere gönderiyoruz ve bunlar 
hiçbir zaman yabancı kültürün tesiri altında, 
kalıp da memleketimize zararlı olmuyorlar, de
diler. Bir subay bütün tahsilini Türk okulunda 
yapmıştır, yetişmiştir. Birtakım harb sanatını 
öğrenmek için Amerika'ya, Batının falan veya 
filân memleketine gitmiştir. Bunda hiçbir mah
zur yoktur. Sonra biz yabancı okullar açılma
sın derken Batıya açılan pencereyi kapıyalım, 
demiyoruz. Batı'dan teknik alınır, müesseseler 
alınır, medeni bütün vasıtalar alınır, öğrenilir. 
Ama mutlaka yabancı dil öğrenmek için, çocuk
larımıza yabancı dil öğretmek için yabancı özel 
okullara, yabancılar tarafından açılan okullara 
ihtiyaç yoktur, arkadaşlar. Bizim, okullarımızda, 
Türkler tarafından açılan, Türk Maarif Cemi
yeti tarafından açılan okullarda çocukları muz ya
bancı dil öğrenmiyorlar mı? Mutlaka yabancıla
rın mı okul açması lâzımdır. 

Batı'dan biz tabiî kültüre hizmet eden her 
şeyi, eğitimi, eğitim metotlarını alabiliriz. Ama. 
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hiçbir zaman millî kültürümüzü bozmamak, millî 
şahsiyetimizden fedakârlık etmemek lâzım. Şah
san ben de, Sayın Dursunoğlu hocamızın önerge
sinin çok uygun olacağına kaaniim. Hükümet ta
sarısında yer alan 5 nci maddenin kabulünü is
tirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Esengin. 
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlarım, bu 5 nci madde üzerinde konuşu
lurken, esastan da biraz uzaklaşılarak bütün mev
zular incelendi. Fakat bu 5 nci maddede mühim 
olan bir nokta vardır. O da ikinci fıkradır. Bi
rinci fıkra zaten Hükümet tasarısında da var, 
Komisyon tasarısında da kabul etti. İkinci fık
ra çok önemlidir. Çünkü bütün dünya memle
ketleri çeşitli yollarla, çeşitli kanallarla her 
memleketin çeşitli müesseselerine suzinak ister. 
5 nci maddeyi kanunlaştırmadan da biz bunu te
min edebiliriz. Hiçbir müessesenin bir vakfın 
hayır yolunu kapatmak mümkün değildir. Fakat 
biz bunu kanunlaştırıyoruz, neden bir kalıp içi
ne sokuyoruz? Buna ben muhalifim. Evet bir 
okula hibeler yapılabilir. Kitap gönderilebilir. 
öğretmen gönderilebilir. Diğer bâzı vasıtalar 
gönderilebilir. Fakat bize her gönderilen öğret
meni, her gönderilen kitabı şimdiden kanunla 
tesbit edip, illâ bunları kabul etmiyeceğiz mi di
yeceğiz. Her istikametten adam gönderilebilir, 
her akımdan kitap ve araç gönderilebilir. Biz 
kanun vardır, bunları sokmayız mı diyeceğiz? 

İkinci bir nokta; mevcut yabancı uyruklu 
okulları kapatmıyoruz. Hiç kimse bugün Türki
ye'de yabancı dil öğrenilmesin şeklindeki fikrin 
arkasında kalamaz. Bir yabancı dil bilen insan 
bir ikinci insan demektir. Bir üçüncü lisan bilen 
üçüncü bir insan demektir. Ama yabancı dile 
karşı bir allerji duymak veyahut Batı âlemine 
karşı pencerelerimizi kapatma gibi bir fikir içi
ne girmiyclim. Yalnız, yabancı dil öğrenirken, 
bu kanunda konulan barajları elbette kabul et
memiz lâzımdır. Bilhassa ikinci fıkranın kanun
dan çıkarılmasını bilhassa Komisyondan rica 
ederim. Bunlara lüzum yoktur. Kendi kendimizi 
kanun ile bu yolda bağlamıyalım. Yarın 'birçok 
istikametlerden yardım, 'kitap, öğretmen gelir. 
•Millî'müesseselerimizin içerisine çeşitli zihniyet
lere, çeşitli fikirlere sahibolan insanlar girmiştir. 
Ancak nenelerden sonra, bunun farkına varılmış
tır ve onun ıstıraplarını bu millet çekmiştir, 
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Bu bakımdan Komisyondan rica ediyorum, 

bu fıkrayı çıkarsın. Esasında bu yapılabilir. Hi
belere, yardımlara kimse engel değildir. Fakat 
bunu bir kanun maddesi halinde kalıpl astımı ı-
yalun, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dursunoğlu. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Ben de söz iste

miştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim isteğiniz üzere kayde

dilmiştir, sabırlı olun lütfen Sayın Oran. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar, bir bardak suda fırtına koptu. f> nci 
madde o kadar ehemmiyetli görünmemekle bera
ber benim ortaya attığını bir teklif, meselenin 
aslına taalluk ederek kürsüye getirdi. Neticede 
ben bundan memnunum. 

tzin verirseniz ben burada bir iki arkadaşın 
yaptığı gibi kültür tarihi ve kültür felsefesi yap-
mıyaeağım. Konuşulanlar hakkında, realiteye te
tabuk bakımından birkaç söz söyliyeceğim. 

Başlangıçta şunu arz edeyim ki, Sayın Ahmet 
Nihat Akay ile, sağlam bir kültüm olduğuna 
kaani olduğum arkadaşımla bu konuda mutaba
kat halindeyim. Onun sözlerine ilâve olarak bun
ları arz ediyorum, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, dâva Garblılaşma, Şarklı kalma 
meselesi değildir. Elbette ki, yine deminki ko
nuşmamda dikkat buyurduysanız, ben dedim ki, 
millî müesseseler üzerine çıkarılacak her kanun 
üzerinde her bağımsız memleketin insanları titiz 
bulunur. Türkiye gibi bir kültür değişimi içinde 
bulunanların daha 'kuvvetle bu işe sarılmalarının 
da bir zaruret olduğunu arz ettim. Bu G-arblı-
laşma, medeni olmak diye birtakım sözler var 
ya, bu onlardan birisidir arkadaşlar. Başka bir 
şey değildir. Dâvanın esası budur. Ama, hiçbir 
zaman yabancı müesseseler ile ben Garbi ılaşmı-
yacağım, kendi ilim adamlarımla Garbi ılaşaca-
ğım. Avrupa'ya 1 000 talebe göndereceğim, 5 bin 
talebe gönderelim. Memlekette benim malım ol
sun, gitsin. 

Arkadaşlar Japonya'dan bahsettiler. Vaktiyle 
İstanbul Üniversitesine gelen yabancı uzmanla
rı, hocaları ben seçerek getirdim. Ama, benim 
hocalarım, benim müesseseme geldiler. Benim 
müessesemde yabancı bir yıra açmadılar. Mâru
zâtını, benim, buradadır. 

Dâvanın tarifi vardır. Bu tarife burada gi
rilmez. Daha sonraki maddelerde gireceğiz. O za- ' 
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man bunun nasıl olduğu gayet iyi anlaşılacak
tır. Hiç kimse babasının hayrına değil, elbette 
«hululü muslihane» yolu ile geldiler.. Bugün, de 
dâva hululü anuslihaneye bir yol açmaktan İba
rettir. Arkadaşlar, dâvayı, biz bu yoldan ele al
dık. 

Şimdi, Kasım Gülek burada yok, ama nefsine 
bir iftirada bulundu. O nefsine iftirası galiba 
yabancı okuldan gelmenin bir neticesi idi. Dedi 
ki : «Ben yabancı okulda okudum, vazife sevgi
sini orada aldım.» Ben, merhum babası Rifat Be
yi tanırım, gayet kültürlü, vatansever ve çok 
vazifesever bir adamdı. Hiçbir yabancı mektep 
görmiyen rahmetli Kâzım Orbay, daha birkaç 
gün önce kaybettiğimiz Orbay, bir vazifeni*! 
heykeli halinde değil mi idi? Hangimiz vazifemi
zi ihmal ediyoruz? Beni bu yaşımda bir gün bu
rada olmadığımı gördünüz mü? Bunu kimsenin 
söylemeye hakkı yoktur. Bunu bize yabancılar 
öğretmedi. Herkes kendi müessesesinden, anasın
dan, babasından aldı bu terbiyeyi. Kasım Gülek 
de anasından, babasından aldı. Rifat Beyin na
sıl vazifeşinas olduğunu sanırım ki, arkadaşlar 
da gayet iyi hatırlarlar. 

MEHMET OEÇİOĞLU (Adana.) — Millî 
benliğimize halel getiren her şeye muhalifim. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Bu
nu tesbit ettim. Onu rahmetle anıyorum. Şimdi 
arkadaşlar, dâvayı buraya götürmiyelfcn. (Kar
şılıklı konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, Sayın Oral, 
kürsüdeki arkadaşın fikrini dağıtmıyalım, lût-
fııe. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlar, izin verirseniz konuşayım. 

BAŞKAN — Bizi mecbur etmeyin, müdaha
leye rica ederim. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Dâ
va ne Garblılaşma, ne şu, ne bu. Devrimlerle mil
lî Devlet 'haline geldikten sonra millî vasfının 
kendi kültürü içerisinde bulunması davasıdır. 

Şimdi arkadaşlarım, sizlerden rica ediyorum, 
hanginiz bana misal verebilirsiniz, hangi medeni 
memlekette yabancı bir memleketin mektebi var
dır, yalnız Orta- Doğu memleketlerinde, Bağdat'
ta görürsünüz, Beyrut'ta görürsünüz, Karâşi'-
de görürsünüz. Japonya'da dahi böyle bir mek
tep göremezsiniz. Mesele budur. Çünkü Orta -
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Doğu memleketleri vaktiyle yarı müstemleke idi
ler, Mevzuumuz bu yarı müstemleke olmaktan 
kurtulmaktır. 

Beyler, elli senedir biz bu işe emek verdik. 
Tek dâvamız bu yarı müstemlekecilikten kurtu
lup da Türk Milletini kendi haysiyeti içerisinde 
birinci sınıf bir millet olarak kültürü ilıc de tecelli 
ettirmektir. Dâva buradadır ve dâva böyle kü
çük dâva değildir. Arz ettiğim gibi Orta - Doğu 
memleketlerinden başka hiçbir memlekette ya
bancı bir kültür müesssesine tahammül yoktur. 
Demin Nihat arkadaşımızın söylediği gibi, bu 
para dâvası da olamaz. Para dâvası nedir? Tür
kiye'de orta tahsilde Türk resmî mekteplerinde 
700 bin, hususi mekteplerde 60 bin küsur ki, hep
si 760 000, öğrenci vardır. Yabancı mekteplerde 
okuyan talebenin adedi ise 6-7 bindir. Binaen, 
aleyh, bu devede kulaktır deniyor. Ben bu 7 bi
ne neden kulak vereyim, ben bunu anlamıyorum. 
Arkadaşlar bu işi en iyi şekilde Lozan Andlaş-
ması çözümlemiştir. 

O zamanki hava içerisinde ıbu müesseselerin 
Lozan Andlaşmasiylc yalnız mevcudiyeti kabul 
edilmiştir. Buna bir itirazımız yok. Andlaşmala-
rına sadık bir millet olarak, evet diyoruz. Bun
da zerre kadar kimsenin şüphesi yoktur. Demin 
arkadaşlarım dediler ki, 'Sayın Kasım Gülek ar
kadaşımız «Dünya değişmiştir şeklinde konuşan
lar bu değişikliği görmüyorlar» dedi. Ben bu de
ğişikliğin evlâdıyım. Dünyada birinci derecede 
değişiklik Türk Milletinin emperyalist sömürge
cilik altından kurtularak millî devlet halinde te-
pcllisidir. Onun içindir ki, kurtuluşumuz da bü
tün dünyaya bir hüsnü misaldir. Dâva burada. 
Bu değişmenin her safhasını beraber yapmış 
adamım. Dünyada şovenlik ömrümde aklımdan 
geçmedi. Elbette ki, memleketimi severim, elbette 
ki milletimi severim, elbette ki milliyetçiyim. 
Ama şovenlik hatırımdan geçmedi. Şovenlik ha
tırından geçen adam İstanbul Üniversitesine 120 
yabancı hoca getirmez. Müsaadenizle arz ede
yim; idâva buradadır. Kemdi ımiüestseısieım için de 
keşke bugün de getirebilsem ve nitekim geçen 
bütçe konuşmasında iftihar ettim; benim de ho
cam oralarda ders veriyor diye. Kültür mübade
lesi böyle karşılıklı olur. 

Ortak Pazar gibi dâvalar iktisadi dâvalardır. 
Ben bunlara karışmak istemiyorum. Benim'için 
(azmeden yukarı olacaktır. Ama bugün Ortak Pa
zara dâhil hangi memleket öteki pazarların ken-
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di memleketlerinde okul açmasına razı olur? 
Bunları konuşmıyacağım. Vakit geçti arkadaşla
rım, sizi rahatsız ediyorum. Yalnız konuşmamın 
bir faydasını gördüm ki, bu dâvalar burada 
mevzuubahsoldu, üstelik Komisyon Sözcüsünün 
ağzı ile de bu maddeden ne anlaşıldığı, teabit 
edilmiş bulundu. Binaenaleyh oradaki hükme gö
re; araç verelim, icabında kitap falan yardımı 
da yapalım ama yeni müessese kurulması orta
dan kalkmış oldu ve bu sözler zapta geçmiş bu
lundu. Yani müessese açmak demek arkadaşlar, 
hakikaten bu memleketin kurtuluş fermanı de
mek olan Lozan'ı yıkmak demektir. Lozan'ın bi
ze getirdiği bu şeyler üzerinde ehemmiyetle du
ralım. 

Arkadaşlar, demin arkadaşlardan birisi Satı 
Beyle Ziya Beyden söz etti. Ziya Beyin yanında 
bulunmuş bir adam sıfatiyle yakînen bilirim. 
Bu işte, Ziya Gökalp benden çok daiha ileri idi. 
Hattâ rahmetliyi ben teskin ederdim. Arkadaş
lar, dünyanın neresinde, Orta - Doğu memleket
lerinden gayrı dünyanın neresinde bu çeşit mü
esseseler vardır? Hem memleketin haysiyetine 
dokumuyor ıbeyiler. Biz kabul letımJişjiız pıekâlâ ka
bul. Keşke onu da kabul etmese idi. Vaktiyle tas
fiyesini yapıp kurtulmuş olsaydık. Ama ne yapa
lım ki kabul etmediler, bin küsur kültür müesse
sesinden beş on tane kaldı. Zamanla inşallah bun
ların da millî mües'seeler haline gelmesi nasib-
olur ve tülü emelde bulunmıyayım ama, bunu 
Allah bana da göstersin. (Alkışlar) Dileğim 
bundan ibarettir. Arkadaşlar, titiz bulunun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sayın Dursunoğlu'ndan sonra ko
nuşmak benim için hem bir talihsizlik, hem de 
bir bahtiyarlıktır. Kendilerinin duymalarını is
terdim. 

Bir bahtiyarlıktır Sayın Dursunoğlu'ndan 
sonra konuşmak benim için, çünkü, çok yakın
dan tanışırız ve Türk Milliyetçiliğinin, Atatürk 
milliyetçiliğinin, mânası Anayasamızda anladı-
ğitm anlamda, milliyetçi devlet, lâik devlet, çağ
daş uygarlığa ulaşmak gibi mefhumlar hususun
da ben ne kadar eminsem, kendileri de o kadar 
emindirler, sanırım ki, aramızda en ufak mef-
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hum farkı mevcut değildir. Bu itibarla, her hal
de şuradaki sözlerim, Muhterem Dursunoğlu ile 
bir ideoloji münakaşası mahiyetinde değildir. 
Çünkü, çok iyi biliyorum ki, birbirimizi çok iyi 
tanıyan iki insan olarak, ben çok daha küçük, 
çok daha genç, kendisi çok daha fazla hürmete 
lâyık, hürmet ettiğim, hürmet etmekle birlikte, 
hattâ hürmetten en fazla kıymet verenden daha 
fazla sevdiğim Sayın Cevat Dursunoğlu ile ne 
millî devlet, ne lâik devlet anlayışı üzerinde ve 
ne de Atatürk'ün anladığı anlamda çağdaş uy
garlığa yönelme bahsinde ne de Millî Eğitimimi
zin amaçları, diye Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından uygulanan esaslar üzerinde kendisi ile 
hiçbir ihtilâfımız olmadığını kendileri de zanne
derim teslim ederler. Aynı sözleri aynı hislerle 
meşbu olduğumu kendisinin de çok iyi bildiğini 
sandığım Sayın öktem de kabul edeceklerdir. Bu 
meseleyi pratik olarak halletmek isterim. 

Bir kere, Lozan Muahedesindeki mektup tea
tisinden bahsediliyor. Sanki bu mektup teatisi 
kapitülâsyonların bir nevi devamı imiş gibi sa
nılır, değil, mektup teatisi elimde.. Mektup tea
tisi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece in
giltere, Fransa ve italya muvacehesinde. Ameri
ka Birleşik Devletleri muvacehesinde de değil, 
sadece ingiltere, Fransa ve italya muvacehesin
de. Hangi taahhüde girmiştir, okuyorum. «Her 
nevi mükellefiyatı maliye noktai nazarından ba
lâdaki müessesat, Türk müessesatı mümasilesi ile 
tamamen müsavi muameleye mazhar edilecek ve 
işbu müessesat hakkında cari olan nizamı âmme 
ahkâmı ile kavanin ve nizamata tabi olacaklar
dır. Mahaza şurası mukarrerdir ki, Türk Hükü
meti işbu müessesatm şeraiti faaliyetini ve mek
teplere gelince tedrisatın ameli teşkilâtını nazarı 
itibara alacaktır.» Görülüyor ki, burada kapitü
lâsyon, diye bir şey yoktur. Burada kendisine 
karşı bir taahhüde girdiğimiz Sayın Dursunoğ
lu böyle dediler demiyorum, böyle bir mahiyeti 
vardır. Bu mektepleri biz Lozan dolayısı ile ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Biz bu mektepleri 
sadece nevama kapatmamak mükellefiyeti altın
da girmişiz, ingiliz mektepleri, Fransız mektep
leri, italyan mektepleri.. Bunları imtiyazlardan 
istifade eden mektepler olarak kabul etmemiş, 
asla. Türk kanunları muvacehesinde Türk özel 
okullarının tabi oldukları ahkâm aynen, onlar 
hakkında da tatbik edilir demişiz. Binaenaleyh, 
ismet Paşa'nm altında imzası bulunan bu mek-
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tup teatisini nevama kapitülâsyonlardan arta kal
mış ufacık bir artık olarak dahi kabul etmeye 
imkân yoktur. Kapitülâsyon imtiyazdır. Kapitü
lâsyon yabancıya vatandaşa nisbeten imtiyaz ta
nımaktır. Burada böyle bir imtiyaz yoktur. Sayın 
Nihat arkadaşımızın bahesttiği Bursa'daki Ame
rikan Kolejinin kapatılması, ki çok yerinde se
beplerle kapatılmıştır, işte o Amerikan Kolejini 
bırakınız, bu mektup teatisine tabi olmayı, çün
kü Amerikan kolejleri bu mektup teatisine tabi 
değildir, tabi olsaydı dahi hattâ bir ingiliz Koleji 
olsaydı dahi, yine kapatılırdı. Eğer Türk Millî 
Eğitiminin amacına aykırı hareket etseydi, nasıl 
ki, bir Türk özel okulu Türk Millî Eğitiminin 
amaçlarına aykırı hareket ettiği takdirde, hattâ 
bırakın Türk Millî Eğitiminin amaçlarına aykırı 
hareket etmeyi, kalitesi düşük tedrisat yaptığı 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ka
patılabilir. Aynı sebeplerle şu mektup teatisinin 
şümulü içine giren ingiliz High School'nu kapat
mak mümkündür arkadaşlarım. Hiçbir imtiyaz 
bahis konusu değildir. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığının bugünkü 
anlayış ve tatbikatı içerisinde bu madde kabul 
edildiği takdirde hâsıl olacak ameli durum ne
dir; şunu bir tetkika gayret edelim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Millî Eğitim 
Bakanı ibrahim öktem arkadaşımız, kendileriyle 
çok kişi bilir ki, çok derin bir fikir mutabakatı 
içinde olduğum bir insandır. Sanmam ki, her 
türlü kültür mübadelesini bir kültür hâkimiyeti 
kurmak yolu ile esarete müncer olacak bir husus 
telâkki etsin. Ne ibrahim öktem bu fikirdedir 
bilirim, ne de Cevat Dursunoğlu bu fikirdedir, 
bilirim. 

Çünkü doğrudur, Sayın Yılanlıoğlu arkadaşı
mızın dediği. Bâzı hallerde kültür mübadelesi 
kültür hâkimiyeti yolu ile esarete müncer olabi
lir. Ama her kültür mübadelesi esarete müncer 
olmaz. Meselâ bâzı hallerde hakikaten bâzı ufak 
Lâtin Amerika memleketlerinin Amerika ile kül
tür mübadelesinin esarete müncer olduğu fiiliyat
la sabittir. Ama buna mukabil kültür mübadele
leri bâzan millî statü içinde vukubulduğu zaman 
dahi esarete değil, hürriyete müncer olmuştur. 
Nehru ingiliz mekteplerinden çıkmıştır. Bin Bel-
lâ Fransız mekteplerinden çıkmıştır ve bugün 
hepimizin aynı derecede bağlı olduğumuz milli
yetçilik ilkesi, ümmetçiliğin yerini Batıda açılan 
kapı sayesinde bu memlekette almıştır. 
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Şimdi arkardaşlarım, öyle zannediyorum ki, 

Sayın Dursuııoğlu ve Sayın öktem ile aramızda 
en ufak bir fark yoktur. Sayın Dursuııoğlu ve 
Sayın öktem yabancılarla kültür mübadelelerini 
20 nci asrın ortasında kaldırmak hayalinde değil
dirler. Bu kültür mübadeleleri isterler ki; sade
ce ve sadece Türk resmî müesseseleri çerçevesi 
içinde cereyan etsin. Yahut zait ikinci fıkra bu
na mütedairdir. Beşinci maddenin Millî Eğitim 
Bakanlığının murakabesine tabi Türk özel okulla
rı çerçevesi içinde cereyan etsin. O ay el eri budur. 
Bu maddeyi ruhu bakımından başka gayelere 
bağlamak doğru değildir. Evvelâ, bu gaye üze
rinde mutabık kalalım. Tekrar arz ediyorum; 
benim anladığım Millî Eğitim Bakanlığının ve 
Hükümetin gayesi Batı ile kültür mübadeleleri
ni Batı memleketlerinin bu memlekette bir nevi 
esarete müncer olacak bir kültür hâkimiyeti şek
linde görmeleri mümkün değildir. Maksat Batı 
ile olan kültür mübadelelerini sadece ve sadece 
Türk resmî okulları zait Millî Eğitim Bakanlığı
nın murakabesine tabi özel okulları çerçevesi 
içinde yapılmasını sağlamaktan ibarettir. Yoksa 
buradan... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Hariçte kaç Türk 
lisesi vardır? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bir dakika, 
daha oraya gelmedim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Ama mübadele 
karşılıklı olur. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Kültür mü
badelesi dediğim zaman karşılıklı şeyi kastetme
dim sevgili Soyer. Çok daha geniş bir mânayı an
lıyoruz. Yani kıymet hükümleri teatisi diyebile
ceğimiz şey elbette ki, her millî toplumda münha
sıran kendisine has birtakım kyımet hükümleri 
silsileleri vardır. Ama, Anayasamızın 153 ncü 
maddesi çağdaş uygarlıktan bahsediyor. Uygarlık 
sadece teknik değil, uygarlık aynı zamanda bir
takım kıymet hükümleridir. Demokrasi de bun
lardan bir tanesidir. Çağdaş uygarlığın içerisine 
girince bir millî kültürün başka millî kültürlerle 
müşterek noktaları da olur. Onlar da aynı de
recede millî kültürdür. O müşterek noktalardan, 
meselâ bizim için demokrasi, milliyetçilik müşte
rek noktalardır. 

Elbette ki, her millî kültürün biribirindeıı ay
rılan safhaları vardır. Bunların gelişmesinde en 
iyi yol, kıymet hükümleri mübadelesinde, dâhil 
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olduğumuz Batı camiası çerçevesi içerisinde ser
best bırakmak olacaktır. 

Türk milliyetçiliği kendi içinde mevcut, ta
rihinden gelen şahsiyeti ile bu mübadelelerde kâfi 
derecede mukavemet edecektir. Sade mukavemet 
edecek değil, bu mübadeleler neticesinde bize ge
len yeni fikirlerin, yeni kıymet hükümlerinin 
Türk millî şahsiyeti içinde yuğrularak onlara hâs 
birtakım kültür mefhumlarının müşterek olan ta
raf lariyle, ama Türk taraf lariyle teşekkül edebi
leceğine inanıyorum. Kültür sadece donmuş bir 
mefhum da değildir. Kültür türdü tesisler altında 
içten ve dıştan gelen tesisler altında daima yuğru
larak gelişen 'bir mefhumdu t' ve Türk milleti-
irin eilbetteki bu hür anlayış içinde Batı uygar
lığı dâhilinde kendisine has kültürü vardır. Bu 
kültür gelişmekte ve daha da gelişecektir. 

Şimdi muhterem kardeşlerim, bu anlayışla 
Millî Eğitim Bakanlığı ile ve Sayın Dursuııoğ
lu ile 'mutabıkız. Pratikte de fark hâsıl oluyor. 
Şimdi bir kere zannediyorum, ki, herkes şu nok
tada mutabık, asgari şu noktada mutabık. Türk 
ezel okullarının açılmasındaki serbestiye göre 
Türkiye'de yabancı okullar da açılsın. Kimse 
böyle bir iddiada değil. Elbette İki yalnız okul 
bakımından değil, yabancı sermayenin dahi 
Türkiye'ye gelmesinin izne tâbi olduğu bir 
memleketteyiz. Çok doğru ve çok yerinde ola
rak cihetteki yahancı okulların Türkiye'de açıl
masında da Türk özel okullarının açılmasında, 
aranan şartlardan çok daha üstün ve çok daluı 
hassas bir takım esaslar aramak mecburiyetin
deyiz. 

Şimdi Sayın Dursumoğlu ve Sayın Millî Eği
tim Bakanı derler k i ; «Bu murakabeyi kanun-
ki yapalım.» Hukuk tekniğinde bunun yolu şu
dur : 

Kanunlaı-, ancak hususi kanunlarla değişti
rilebildiğine göre meselâ hiçbir mâni yoktur ki, 
kendileriyle kültür mübadelesi bakımından daha 
ileriye gitmesinde bir mahzur igöremiyeceğimiz 
bir memleket ile yapacağımız bir andlaşmanm 
bu Meclisden geçmesi suretiyle bu izin veril
sin. Bu izni vâzıı kanun zaten bertaraf edemez. 
Hukuk tekniği imkânlarından biri olarak bu 
(ı rtada durmaktadır. 

Ne demektedir aslında Ibu kanuni . . Yaban
cı bir okulun açılması ancak T. B. M. Mecli
sinin izniyle mümkündür. O da muahede yolu 
ile. Hukuk tekniği bakımından açılan imkân 
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sadece budur. Bir muahedede yapılsa ve bu
radan geçse, o muahede hususi kanundur, bu; 
umumi kanundur. O yoldan mümkün olur. 
Ama yine Meclisin izni ile ımümkün olur de
mektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bugün mev
cut yabancı okulların, yarın şu veya bu şekilde 
açılacak yabancı okulların bütün bu yabancı 
okulların şu kanuna ta'bi olmaması düşünüle
bilir mi?... Şu kanunla vaz'edilmiş olan mura
kabe esaslarına talbi olmaması düşünülebilir 
mi?... Asla, düşünülemez. Türkiye'de yabancı
lar tarafından da açılsa, açılacak özel okul hcr-
şeyden evvel Türk Millî Eğitiminin amaçları
na hizmet etmek zorundadır. Etmediği takdir
de Millî Eğitim Bakanlığı bunu kapatır, kapat
makla mükelleftir. 

Şimdi arkadaşlar, burada bir nokta mevcut. 
Diyorlar ki ; hayır kapatamıyor. Çünkü bu 
Devletin sefiri bunun arkasındadır. Muhterem 
arkadaşlarım, ben bu anlayışı kabul etmiyorum. 
Nevama bir memleketin sefiri o memlekette 
mevcut sadece okul sahasında değil, her hangi 
bir sahada da mevcut vatandaşının arkasında
dır. Devletler Hukuku bu sefire o imkânı za
ten vermektedir. Ama haysiyetini İnlen hâki
miyet ve istiklâline sadık bir devletin ki, ben 
Türkiye'yi 'böyle bir Devlet olarak kabul edi
yorum, ve Türkiye'de bugün yahut yarın ge
lecek her hangi bir iktidarın başka bir anlayış 
içinde yabancı sefirlerle konuşacağıma da inan
mıyorum, elbette ki kendisine Devletler Hu
kukunun yabancı tebayı himaye esasına teba
an, Hariciye Vekâletine gelecek bir sefirine 
«Senin vatamdaşm Türk kanuni an dışında gay-
riinsani bir muameleye asla tabi tutulmuş de
ğildir.» cevabını verir ve sefirin yüzüne bu 
memleketin diplomasisinin kapısı kapanır. Bu 
memlekette - benim bildiğim kadar - işler böyle 
cereyan etmiştir ve ıböyle etmelidir. 

Şimdi, bu yalnız gördüğünüz gibi okul husu
sunda değil. Bir pratik noktaya daha dokun
mama izin veriniz: Türk uyruklu olanlar, 
Türkler açar. Türk uyraklu olan tüzel kişileri 
açar. Biraz evvel Sayın Nihat Erimle de istişa- I 
re ettik - Bir sual sormak isterim muhterem ! 
Komisyondan, bir Amerikalı gelse, Türkiye'de 
bir tesis kursa, Medeni Kanun hükümlerine gö
re. Kanunda derpiş edilen sicille bu tesisi kay-
dettirse, benim bildiğim kadar hukuku hususi 
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düvel kaidelerine göre o Amerikalının burada 
kurduğu tesis Türk uyruklu bir tesisdir. 

O tesisin şu maddeye göre burada özel okul 
açması imkânı vardır. 

Şimdi kendilerine şunu belirtmek isterim; o 
tesisi kuran bir Amerikalı olduğu vakit, o tesis
le ilgili olarak açılacak özel okul için Amerikan 
sefirini yine karşınızda bulacaksınız. Ama ora
daki fark şudur, Amerikan sefirine o tesisin kur
duğu mektebi kapattığınız zaman yine aynı ce
vabı vereceksiniz. Türk Kanunları tatbik edil
miştir, ayrı hiçbir muamele yapılmamıştır, insa
ni olmıyan bir muamele, muahedelere aykırı bir 
muamele bahis konusu değildir, güle güle diye
ceğiz. Ama o tesis burada kurulmamış başka bir 
yerde kurulmuş. Aynı muameleyi yapacaksınız. 
Başka bir şey yok, burada aynı muameleyi ya
pacaksınız. Çünkü yabancılar tarafından da açıl
sa bir özel okul şu kanunun hükümlerine tabi 
olacaktır, başka bir kanunun değil. Binaenaleyh, 
hâkimlik mefhumu bakımından, devletler huku
ku kaidelerinin tatbiki bakımından şu maddenin 
bu şekilde mevcudiyetinin doğuracağı durum ilo 
yabancı okulların Türkiye'de açılmasına muay
yen şartlarla cevaz verilmesi takdirinde, açılacak 
okulların durumu arasında hiçbir fark mevcut 
değildir. Hiçbir amelî fark, hiçbir hukukî fark 
mevcut değildir. 

Şimdi arkadaşlar, nasıl gelir istemediğimiz 
tesirler. Ben, dışarıdan gelecek bütün tesirlerin. 
istenilecek tesirler olduğuna da kaani değilim. 
tstenmiyecek tesirler de hiç şüphesiz vardır. Hat
tâ daha ileri gideyim; bir Türk vatandaşı tara
fından açılacak bir özel okulu bu kanunla kon
trol ediyoruz. Neden? Çünkü onlarla da birta
kım muzır tesirler gelebileceği ihtimalini önle
mek istiyoruz, ihtimalini derpiş ediyoruz da on
dan. Binaenaleyh elbette açılacak her okul ya
bancı veya Türk olsun birtakım muzır fikirler 
getirebilir. Muzır tesirler getirirse elbette ki, 
eğitim, sahasında Devletin murakabesine tabi ola
caktır. Bunu zaten biz istememişiz. Bunu Ana
yasa bize emretmiş. 

Şimdi bu böyle ise, muzır tesirler neyle gelir? 
Arkadaşlar, bu okulun binası, bu okulun bah

çesi, lâhoratuvarı ve bu okulun sıralariyle gel
mez. tnsanlarla gelir. İnsanların getirecekleri 
fikirlerle gelir. Yani öğretmenle gelir. Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Sayın Oevat Dursunoğlu Galatasaray Lisesinde 
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ecnebi öğretmen sayısının şimdi hâlâ arttığını 
sandığım ve Ingiliğce tedrisat yapan resmî ko-
lejlerdeki ingilizce öğretmenliğini tehlikeli bul
muyor mu? Prensibolarak. Benim prensibim şu; 
ne tehlikeli buluyorum, ne tehlikesiz. Tehlikeli 
de olabilir, tehlikesiz de olabilir, adamı kontrol 
etmek istiyorum. 

Şimdi acaba şu kanun, muhterem Millî Eği
tim Bakanına bir ingiliz öğretmenini, bir Alman 
öğretmenini, bir Fransız öğretmenini kontrol 
etmek bakımından, acaba resmî müesseselere na
zaran daha mı az imkân getiriyor?... Ne münase
bet. 

öğretmenin tâyini; Millî Eğitim Bakanlığı
nın muvafakatine bağlıdır, herşeyden evvel. 

Eğer o öğretmenin yaptığı tedrisat, Türk 
millî eğitiminin amaçlarına ve kanun hükümle
rine aykırı ise, Millî Eğitim Bakanlığı onun uzak
laştırılmasını ister, okulda buna uymak zorun
dadır. Şu halde yabancı personelin istihdamı ba
kımından nasıl kendi resmî okulunda istihdam 
ettiği ingilizce hocasını, Fransızca hocasını Mil
lî Eğitim Bakanlığı istediği anda kolundan tu
tup uzaklaştırabiliyorsa aynı şekilde bu kanun 
hükümlerine göre açılacak her hangi bir okulda, 
yabancılar tarafından da açılsa, bu kanun hü
kümlerine tabi olacağına göre, Millî Eğitim Ba
kanlığı muzır gördüğü yabancı bir öğretmeni, 
hattâ daha ileri gidelim muzır gördüğü Türk öğ
retmenini kolundan tutup müesseseden dışarı 
atabilir. Şu halde muzır tesirleri getirebilecek 
olan personel unsuruna tesir etmek o personel 
unsurunu murakabe etmek bakımından resmî 
müesseselerde Millî Eğitim Bakanlığının bu ka
nun muvacehesinde acele olarak haiz olduğu im
kânlarla özel okullarda haiz olduğu imkânlar ve 
bunların tesirlilik dereceleri arasında zerre ka
dar fark yoktur. Resmî eğitim müessesesinde in
gilizce öğretmeni olacak. Ama o ingilizce öğret
meni oradan istenildiği gibi atılacak. Güzel.. Ama 
özel okul yabancı okul bile olsa bu kanun baş
ka bir şey mi diyor? Hayır. Yabancı ve Türk öğ
retmenini getirirken benim muvafakatimi alacak
sın ve ben, «at» dediğim zaman atacaksın, diyor. 
Aradaki fark bu. 

Şu halde hakikaten muhterem arkadaşlarım, 
ben öyle zannediyorum ki, meseleyi tarihi ve bir
takım ideolojik açılardan incelemek yersizdir. 
ideolojimiz malûm, ideolojimiz bu Anayasanın 
ideolojisi. Millî devlet, lâik devlet, demokratik 
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ve sosyal devlet. Milliyetçilik nedir? Bunu Ana
yasanın dibacesi anlatmış. «Bütün fertlerini, ka
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında 
toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesi
nin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç 
bilen Türk Milliyetçiliği», diyor. 

işte Türk Milliyetçiliği bu. Bunun dışında 
hiçbir şey yok. Bu Türk Milletçiliğinin korunma
sı hususlarında aramızda hiçbir ihtilâfımız yok. 
Korumak için gereken imkânlara sahibiz. Kim
den gelirse gelsin muzır tesirler vukubulduğu 
takdirde yabancı olarak kuruluş bir özel okul
dan, o okulu kapatmak salâhiyetine bu kanunda 
sahip değil miyiz? Sahibiz. O okuldaki muzır öğ
retmeni kovmak salâhiyetine sahip değil miyiz? 
Sahibiz. Şu halde korkumuz personel unsurun
dan ise o personel unsuruna karşı, bütün tedbir
lerimiz vardır. Ama bina kurulmuş lâboratuvar 
kurulmuş, bahçe açılmış. Benim binadan, bahçe
den, lâboratuvardan korkum yok, arkadaşlar. 
Personelden korkum var. Sayın Akay arkadaşım 
kadar korkum var. Ama bu muzır personeli ora
dan uzaklaştırmak için, muzır hale gelmiş okulu 
kapatmak için bu kanun bütün imkânları veri
yor. Türk ve yabancı özel okullara karşı veriyor, 
bu kanun hükümlerine tabi olduğu müddetçe. 

Şunu arz edeyim ki, ismet Paşanın altında 
imzası olan mektuba göre o mektubun şümulü 
içine giren ingiliz, Fransız, italyan okulları için 
de, bu kanun aynen tatbik edilecektir. Onlar 
için de aynı imkân vardır. 

Şimdi, Sayın Dursunoğlu biraz evvelki ko
nuşmalarında, not etmiştim, şimdi de tekrar edi
yorlar; dünyanın neresinde bu tip müesseseler 
var. Bu, hakikaten üzerinde durmamız lâzımge-
len bir mesele. Dünyanın neresinde bu tip mües
seseler var? Kendilerine şunu hatırlatmak iste
rim : 

Batı uygarlığını kabul edecek olan biziz, Ba
tının kendisi değil, Sayın Dursunoğlu. Batı uy
garlığını biz henüz kabul etmiş de değiliz. Batı 
uygarlığına Türk Milletinin millî vasfını muhafa
za etmek ve Batı uygarlığının müşterek kıymet 
hükümlerinden gelecek olan yeniliklerle o millî 
vasfı hem zenginleştirirerek, hem de o yeni mef
humları Türkleştirerek gidiyoruz. Daha oraya tam 
varmadık, oraya gidiyoruz. Şimdi elbette ki, Fran
sa'da ingilizlerin okul açmasına, Fransızların in-
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giltere'de okul açmasına lüzum yoktur. Sebebi, 
gayet basit, kendimden vereyim misalini. Ben ev
velâ Fransızca öğrendim, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Galatasaray Lisesinde öğrendim. Evve
lâ Fransızca öğrendiğim için hiçbir hocaya lüzum 
kalmadan da - o kadar iyi değil ama - bir derece
ye kadar îngilizceyi öğrendim. Neden?.. Aynı li
san ailesi, aynı mefhumlar, aynı gramer, aynı 
senteks. Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki; aynı 
şey değil. İngilizlerin esasen Fransa ile kültür mü
badelesi asırlar boyunca mevcuttur, İngiliz mille
tinin Fransa milleti ile bütün kavgalarına rağ
men. Fransızların Almanya ile, Almanların Fran
sa ile kültür mübadelesi tarihlerinin içine gir
miştir. Koskoca 19 ncu asırda Fransa romantiz
minin üzerinde Fransa'nın hiç sevmediği Alman 
kültürünün, Alman felsefesinin tesiri olmamış mı
dır? Koskoca bir Fransız romantizminin üzerin
de Şekspir'in tesiri yok mudur? Bu tesirler, bu 
mübadeleler asırlara dayanıyor tarihlerin iç içe 
geçmesine dayanıyor. Biz bu durumda mıyız, bu 
durumda olduğumuz gün Sayın Dursunoğlu ile 
beraberim. Kaldı ki, bu durumda olduğumuz gün 
zaten böyle bir şeye lüzum kalmıyacak. Esasen 
böyle müesseseler kendiliğinden ortadan kalka
cak. Ama bu durumda değiliz. Biz henüz kendi 
millî benliğimizi, bir, koruyarak; iki alacağımız 
yeni kıymet hükümlerini kendimiz millileştirerek 
Batı uygarlığına gidiyoruz. Oraya giderken el
bette ki bir şeyler alacağız. 

Şimdi arkadaşlarım, bunu almanın yolu, Mil
lî Eğitim Bakanının ve Sayın Dursunoğlu'nun 
söyledikleri gibi, bu işi sadece Türk vatandaşla
rının açacakları özel ve resmî okulları burada yol 
ittihaz etmek mümkündür. Bu bir görüştür. Ama 
ben amelî olarak şunu anlamıyorum. Muzır te
sirleri olabilir. Bu muzır tesirleri getirebilecek 
olan unsur personel unsurudur. Personel unsuru 
üzerine tamamiyle hâkimsiniz bu kanunla. Şu hal
de, şimdi bütün bu mülâhazaları düşününüz. Biz 
bütün mülâhazaları düşünerek, Sayın Kasım G-ü-
lek, Sayın Nihat Erim, Sayın Oğuz Oran, Sayın 
Mustafa Uyar ve Fevzi Ceylân ile birlikte bir tak
rir hazırladık. Bu takririmizde asla Türk özel 
okullarının açılmasiyle, yabancı özel okullarının 
açılmasını aynı ölçülerle mütalâa etmedik. Elbet
te ki, yabancı özel okulların açılmasında çok da
ha hassas ölçüler tatbik edilmeli. Bu ölçüleri 
şurada görüyoruz: Evvelâ Meclis buna izin verme
lidir. Bunu da kabul ediyoruz. Bu iş sadece Hü-

18 . 6 . 1964 0 : 1 
kümet safhasında verilecek bir izin ile olmamalı
dır. Prensip iznini Meclis vermiştir. Mesele, muh-
trem arkadaşlarım, bana sorarsanız, Sayın Dur-
sunoğlu'nun ve Sayın öktem'in düşündüğü gibi, 
ben Fransa, İngiltere ve Almanya ile bu kıymet 
hükümleri mübadelesine çok taraftarım, ama Su
riye, Suudi Arabistan, Mısır ve Sovyet Rusya ile 
değilim, arkadaşlar. Binaenaleyh... 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Bu 
kapı açıldı mı, Rusya da gelecektir. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
Dursunoğlu, biraz sabreder, dinlerseniz, bu kapı
yı açmamak istediğimizi de anlıyacaksmız. O ka
dar gafil olmadığımızı da belki bilirsiniz. 

Diyoruz ki, bu iş sadece Bakanlar Kuruluna 
dahi verilse Türkiye'de kurulmuş, kurulacak 
hiçbir Bakanlar Kurulunun ne Sovyet Rusya'
nın, ne de Mısır'ın ne de Suudi Arabistan'ın 
kültür mübadelesi bakımından burada onların 
özel okul açması için izin vereceklerini san
mıyorum. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Vermişler. 
COŞKUN KIRCA ÎDevamla) — Müsaade 

buyurulursa, verilmiş iznin Sayın Soyer; ne Mı
sır, ne Suudi Arabistan, ne de Sovyet Rus
ya'yı veyahut Demir Perde gerisini iliglendir-
diğini sanmıyorum. Bizden evvelki zamanlarda 
buna benzer şeyler olmuştur. Fakat ben biz
den evvelki zamanları dahi böylesine ağır it
hamlar altında bırakmak istemem, olmamış
tır böyle bir şey. Şimdi buna rağmen ben di
yorum ki ; bu yola gidilecekse prensip izni Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden gelmelidir. 
Hangi yolla? İleriyi de düşünmek zorunda
yız. İleride, elbette ki, yine Batı uygarlığı 
içinde, Batının da bizden alacağı çok şeyler 
olacaktır. Alıyor hattâ. 'Sayın özdemir ben
den iyi bilir, bugün bâzı şairlerimiz, kökü
ne kadar millyetçi şairlerimiz milliyetçi ro-
romancılarımızm - başkaları da var maalesef, 
onları da biliyoruz - eserleri yabancı lisan
lara tercüme -adiliyor. Onlar da alıyor. Yarın 
daha da çok alacaklar. Şimdi ileriyi de düşüne
rek diyoruz ki, evvelâ bu işin prensip husu
sundaki izni bir mütekabiliyet esasına dayanan 
bir milletlerarası anlaşma ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ıtarafmdan verilmelidir. Böyle bir 
milletlerarası anlaşmadan hiçbiri yapılmama
lıdır. İkincisi; bu anlaşma üzerine gelecek 
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olanlar hakkında her halde Türk nizamlarına 
ve Türk Millî eğitimi amaçlarına uygun ola
rak hareket etme şartı olmalıdır. Türk millî 
eğitiminin amaçlarına ve Türk nizamlarına ria
yet, bu da kâfi değil Bakanlar Kurulu bu
nun için ayrıca izin vermelidir. .Şimdi ben ha
kikaten muhterem arkadaşlar Türkiye'de her 
hangi bir Bakanlar Kurulunun bu meselede her 
hangi birimizin göstereceği hassasiyetten daha 
az hassasiyet göstereceğini kabul etmiyorum. 
Bunu kabul etmiyorum. Amerikan Koleijnin 
genişletilmesi için izin verildi; kastedilen şey 
bu. 

Muhterem, arkadaşlarım, şimdi işin ciddiye
tine gelelim. Verilmiş de ne olmuş? Doğrudur 
Sayın Akay'ın söyledikleri. Amerikan Koleji, 
Türkiye'de misyoner gayelerle kurulmuştur. 
Yalnız bu değil, ben daha fazlasını söyliyeyim. 
Ermeni ve ramları yetiştirip, Türkiye'de Er
menistan Cumhuriyetini kurmak için kurul
muştur. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bunun 
için mi çalışıyor. Bununla Amerikan Kolejini, 
Amerika'yı ithama hakkımız yoktur. Bu da or
tada. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Ben usulün değiştiğini ifade ettim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Siz ayrı fi
kir söylediniz demedim, şu anda. Doğrudur, 
ifade ettiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu Amerikan 
Kolejine birtakım sınıflar açmak için izin 
verilmiş. Verilmiş de ne olmuş? 'Giren muallimi 
kolundan tutup da atamıyor musunuz? Mualli
mi kontrol imkânına sahip değil misiniz? 
Amerikan Kolejini kapatmak imkânına dahi sa-
hepsiniz. Bir kere Lozan'daki mektup teatisine 
dâhil değil, dâhil dahi olsa Türk kanun ve 
nizamlarına uymadığı takdirde bu mektup tea
tisine göre kapatmak imkânına dahi sahipsiniz. 
O halde tehlike nerede? Şimdi esas hakkındaki 
görüşümüz ıbu. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayınız efen
dim, gürültü oluyor, arkadaşlarımızın silsile! 
kelâmı kaybolabilir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Kolay ko
lay kaybolmaz efendim. İkinci fıkraya gelince, 
ben ikinci fıkranın aynen muhafazasına taraf- I 
tarım. Sayın Dıırsunoğhı bu fıkranın kaldırıl- | 
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masını istedi. Bu fıkra kalkacak olursa sanırım 
Millî Eğitim Bakanlığının haiz olması gereken bir 
murakabe imkânı ortadan kalkmış olacak. Bu 
murakabe imkânının kıskançlıkla muhafazasını 
istiyorum. Bakın neden? No deniyor, Türkiye 
'Cumhuriyeti bu kanun hükümlerine göre ku
rulmuş olan özel okullara, Türk Millî Eğitimi
nin amaçlarına uygun olarak çalışmak üzere 
öğretim elemanı ve ders araç ve gereçleri yar--
di m in da, bulunabilirler. Hangi yardımla? öğ
retim elemanı bir ders araç ve gereçleri iki. 
Şimdi dediler ki bâzı arkadaşlar, hibeler sı
nırlamış ki, bunu sınırlıyorsunuz. Zaten sınır
lanmış buna ne lüzum var? Zaten yapılabilir. 
Hayır efendim, zaten yapılamaz. Yabancı bir 
unsur dâhildeki bir Türk özel okuluna öğret
men gönderirse ne olur? Bu kanuna göre gön
derir, bu kanuna göre yönetmelik vardır. Bu 
yönetmeliğin, şartlarına uygun değilse zaten 
Millî Eğitim. Bakanlığına bildirilmesi lâzımdır. 
Kolundan tutar atar. öğretmen bakımından 
bir tekrar vardır. Çünkü öğretmen yardımı ya
pacaksa öğretmeni çalıştırmak için Millî Eğitim 
Bakanlığından izin alacaktır. Ders araç ve gereç 
yardımında bulunulmak için, kanunun mütaakıp 
maddelerinde böyle bir şey yok. Bir Türk özel 
okulu vardır. Bu Türk özel okuluna ders araç ve 
gereçleri yardımında diğer bir Türk uyruklu 
kimse bulunabilir. Bu hükmü kaldırdığınız za
man nasıl bulunabilir? Bilir misiniz? Türk Borç
lar Kanununa göre ders araç ve gereçlerini hibe 
etmek, yabancılar hibe ettiği zaman da yasak de
ğildir ve bu kimsenin murakabesine tabi de de
ğildir. İşte bu hüküm bir murakabe hükmü ge
tirmektedir. Bir Türk özel okuluna bir yabancı 
ders araç ve gereç yardımında bulunursa, bu 
Borçlar Kanunu hükmüne tabi olacaktır ve Millî 
Eğitim Bakanlığının iznini alacaktır, öyle sanı
yorum ki, Sayın Dursunoğlu'nun maksadı bu 
izin verilmesi keyfiyetini kaldırmak değildir. Ben 
kalkmasına da taraftar değilim. Bu aslında mu
rakabeyi artıran bir hükümdür, bilâkis azalmı
yor. Bu kaldırılırsa murakabe azalıyor, umumi 
hükümlere tabi oluyor, ders araç ve gereçlerinin 
gönderilmesi. Bu da hiçbir izne tabi değil. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım kısaca sözleri
mi özetliyeyim, korkulması icabeden tesir perso
nelden gelir. Personel üzerine bu kanunun, özel 
müesseselerdeki personeli murakabe etmek, on-
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ların tâyinine rıza göstermek bakımından ve on- I 

/ l an kovdurmak bakımından verdiği imkânlar 
asla resmî müesseselerden daha az değildir ve ol
mamalıdır. Böyle olduğuna göre, o zaman biraz 
evvel hulâsa ettiğim şartlarla ve Türk özel okul- I 
larınm açılmasına nisbeti çok daha ağır olan şart- j 
larla yabancı özel okul açılması, Türkiye'de özel 
okul açılması her halde plâna asla bir mahzur j 
getirmiyeeektir. Benim nâçiz kanaatim, sade be- ! 
nim değil, öyle zannediyorum ki, bütün takrir 
sahibi arkadaşların kanaatleri budur. Bir nok- i 
tayı tekrar etmek istiyorum. Burada konuşan ar- , 
kadaşlar, takrire imza koyanlar Türk Millî Eği- | 
timinin Anayasadan alınmış amaçları üzerinde 
Sayın Dursunoğlu ve Sayın öktem kadar kıs
kançtırlar arkadaşlar. i 
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BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyo

rum : 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi îdare 

Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin oylama
sına 204 arkadaşımız katılmış, 199 kabul, 3 ret, 
2 çekinser oy çıkmıştır. Aranılan nisap temin 
edilemediği için gelecek birleşimde oylama tek
rarlanacaktır. 

Saatin 19,00 olması ve bu mevzu üzerinde 
Bakanın, komisyonun ve birçok söz almış arkada
şımızın bulunması dolayısiyle ve vaktin de gecik
mesini nazara alarak 19 Haziran 1964 Cuma 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

(Kapanma saati : 19.00) 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi îdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifine verilen 

oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

Oye sayısı : 450 
Oy verenler 204 

Kabul edenler : 1 99 
Reddedenler : 3 
Çekinserler 2 

Oyh katümıyanlar 23 5 
Açık üyelikler \ [ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoglu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip -
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal YörüH 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

[Kabul 
AYDIN 

Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

edenler] 
I DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Hilmi Güidoğan 
Vefik Pirinçeioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Periııçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnen Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cem alcı! ar 

I Ertuğruİ Gazi Sakarya 
I Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÎRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
I Neemeddin Küçüker 

Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğiı-
Şekip inal 

İ Ç E L 
Mehmet AH Aralan 

Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhidddn Güven 
Ali Coşlkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran (1.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Sabri Vardarh 

IZMtR 

Osman Sabri Adal 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakdh özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ADANA 
AM Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (I.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
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I MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğhı 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

I Ali Baran Numanoğlu 
I NİĞDR 

Mehmet Altınsoy 
I Asım Eren (I.) 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
I Cevat Yalçın 

SAKARYA 
I Burhan Akdağ 

[Oya kat 
tbrahdm Tekin 
Ahmet Topalo&lu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
HaMk Nur Baki 

18 . 6 . 1964 O : 1 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kaziova (t.) 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osmaın Ağan (1.) 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlü 
Mehmet Ali Pestildi 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Rıza Pulat 
AMASYA 

Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

[Çekinserler] 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

edenler] 
MİR I MARI 
kelâm oğlu | Esat Kemal „ 

nserler] 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

ıhntyanlar] 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
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Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbagı 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
tsmail Gence 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bllgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haliit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Alkalin 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

M. Meclisi B : 108 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bagk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu (I.) 
ismail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai tsıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müfitügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 

18 . 6 . 1964 O : 1 
Ali îhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (î.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiv. 
Nizamettin Er km en 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğb 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Riılgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Buralk 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(î.) 
Saadet Evren 
« ir han Evüboelu 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
llhami Sanear (B.) 
Selim Sarper (1.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurraıhman Yazıgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ardf Ertunga 
Saim Kaygan 
Şinasâ Osıma 

Lebit Yurdoğlu (B.) 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alaeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
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MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 
Talât 0£uz 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NÎĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan^ 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 

1 Bahri Cömert 

Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakraaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 11 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
CeîâT öncel 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZSEKİZİNCİ BİRLEŞİM 

18 . 6 . 1964 Perşemibe 

Saat : 16,00 

A - BAŞKANLIK DİVANIN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İ K İ N C İ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR YE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 
1. — '5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununa ek kanun tasarısına dalir 
Cıımhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresıi ve C. 
Senatosunca yapılam değişiklikler hakkında Mil-
l>e*t Mecllisi Plân Komisyonu naporu (M. Meclisi 
1/505, C. Senatosu 1/389) (S. Sayım : 537 ye 1 
nci ek) [Dağıtma tarlilhii : 17 . 6 . 1964] 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdarte Âımiiırlerdtuin 1964 yılı Bütçe Kanumtuna 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değli-
ejilklifc yaprlımalsa .hakkımda kanun itefdifi ve 
Karıma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu ıbaşjkanlık-
ları tezkereleri \(M. Meclisi 2/709, C. Sena
tosu 2/128) (S. Sayası : 717) [Dağıtma tari
hi : 17 . 6 . 1964] 

X 3. — özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Maınıiea Üyesi 
Feriıt Alplisfcenderlin, hususi eğitim ve öğrettim 
müesseseleri kanunu teklifli ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erldemir'in, Âmım'e menfaatimle 
hikmet gaylesiyle kurullan dernekler tarafından 

açılan özel okul öğretmenlerimin sosyali güven
likleri hakkında kanun tekföfîi ile Adana Miü-
letveküli Kemial Sarıibrıaihıiımoğlu ve 55 arkada
şınım, Âmme menfaatine ıh'izmfet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan, özel okul öğrett-
menlerindin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
ıteklıifi ve Millî lEğiıtiım ve Plân komisyonlaritti1-
dan seolllen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 ncli ek) [(Dağıtıma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 4. — Devlet personeldi mıeslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa ,Adal©t, Işjşleri 
>ve Plân komıiısyanlaraindan üçjer üyeden kurulu 
Geçici Komlisyon raporu (1/546) (lS. Sayısı : 
543) [Dağıtana ıtarühi : 28 . 12 1963] 

5. Siyasli partiler kanunu talsarıisı ile Ada
ma Milletvekilli Kasım iGülek ve Kemal Sarı-
liıbrahimoğhı'nuaı, Siyasi partiler kanunu teklifle
ri ve Geçici Kom|i|syon <raporru (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A- İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

>*>•—».« 



Dönem : 1 *7 I 7 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / | / 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 2 /709; C. Senatosu 2 /128) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 475) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 5 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3828 

KAKIMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 7 . 5 . 1964 gün ve 2/709-2 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun teklifinin Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu 
Gıenel Kurulunun 15 . 5 . 1964 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dos
ya ilişikte sunulmuştur. 

E. Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

(95) 
93 
2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 15 . 6 . 1964 

Esas No. : 2/709, C. S. 2/128 
Karar No. : 405 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 15 . 5 . 1964 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Tralbzon Milletvekili 
A. Ş. Ağanoğlu 



Toplantı : 3 MÎLLET MECLlSÎ S. Sayısı : 537 ye I nci ek 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/505; C. Senatosp 1/389) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 433) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3440 

MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Ûgi : 1 . 2 . 1964 gün ve 6210 - 36666 sayılı yaanıza karşılıktır : 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 4 . 1964 tarihli 60 ncı Bir
leşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
- E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oya arz edilen maddeler. 
fGeçici madde 5. — (Oy sayısı 85, kaftral 81, ret 3, çekimser 1) 
Geçici madde^ 6. — (Oy sayısı 81, kabul 72, ret 9, çekimser —) 
Tümü : (Oy sayısı 98, kabul 98) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

M. Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 6 . 1964 

Karar No. : 34 
Esas No. : 1/505 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Ek Kanun Tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

22-23 . Şubat . 1962 ve 20-21 . Mayıs . 1963 tarihlerindeki silâhlı ayaklanmaların bastırılma
sında vazifeli olanlardan ölenler ile vazife malûlü olanların durumlarını derpiş eden teklif, Millet 
Meclisinde kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosunca tekli
fin geçici 5 nci maddesi adı geçen hâdiselerde «Uzuvlarını kaybedenlerin sunilerinin yurt dışın
da da tamamlattırılabilinmesini» temin için değiştirilmiş, keza bu hâdiselerde ölenler ile vazife mâ-
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lûlü olanların çocuklarının yatılı veya pansiyonlu Devlet Okullarında ücretsiz olarak okutulmasını 
ve bunlardan yüksek öğrenim yapacak seviyeye ulaşanların yüksek öğrenim yurtlarından parasız 
olarak faydalanmalarını temin gayesiyle de geçici 6 ncı madde ilâve edilmiştir. 

Yapılan değiştiriş ve ilâveye Komisyonumuzca da uyulmuştur. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

îzmir 
N. Kürşad 

Sakarya 
B. Akdağ 

Başkan V. 
Sakarya 

N. Bayar 

Kars 
K. Okyay 

Sözcü 
îzmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
M. Gürer 

Ankara Diyarbakır 
İV. Berkkan H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
H. F. Evliya 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
A. Şener 

îmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu ayaklanmalar sı
rasında ve bu ayaklanmaların bastırılmasında 
uzuvlarını kaybedenlerin uzuvları protez ola
rak taktırılır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanun hükümle
rinden faydalanacakların eksilmiş olan vücut 
organları, Millî Savunma Bakanlığınca yurt 
dışında sunileri ile tamamlattırılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Geçici 1 nci maddede 
yazılı ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli 
olanlardan ölenler ile vazife malûlü olanların 
çocukları yatılı veya pansiyonlu Devlet okulla
rında ücretsis olarak okutulurlar. Bunlardan 
yüksek öğrenim yapacak seviyeye ulaşanlar 
yüksek öğretim yurtlarından parasız olarak 
faydalanırlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 537 ye 1 nci ek ) 




