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genişlikte getirileceği vaat edilmiştir. Hüküme
tin iş başına geldiği günden beri millî eğitilin
eamiasındaki milliyetçi öğretmenlerin çoğu gö
revlerinden alınmışlardır. Bunların görevlerin
den almışlarında, (inançları dışında bir kusur
ları, bir kanunsuz eyleme katılma haliçti...
BAŞKAN — Efendim, Sayın Korkmazcan,
mevzuu da biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinde sorabilirsiniz. Beyhude yere su
al sorma müessesesini listismar etmeye hakkınız
yoktur. Çok rica ederim. Millî Eğitim Bakan
lığı ile ilgili sualinizi, Millî Eğitim. Bakanlığı
bütçesinde sormanız her zaman mümkün.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, bu tayinlerin bu atamaların bir kıs
mı kararnamelerle yapılmıştır, Başbakanlığı il
gilendirmektedir, onun için burada soruyorum.
İkincisi, mahkeme kararları beklenilen 141
ve 142 nci madde sanıklarından birçokları gö
revlerine iade edilmişlerdir; iade edilmesi yo
lunda genelge çıkarılmıştır. Bu genelke, fikir
özgürlüğü vaat eden Hükümetin, .özgülük tat
bikatının ilk adımı mıdır1? Yani milliyetçi öğ
retmenlerin görevden alınıp yerlerine... (C. H. P.
sıralarından gürütüler)
BAŞKAN — Çok rica edeceğim, çok rica
edeceğim, bu sual olmaktan çıkıyor efendim..
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, sualleri bitti mi efendim?
BAŞKAN — Bitti efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhteremi
Başkan, benim de bir sualim var. İçtüzükte
her ne kadar sualler tahdit edilmcmişsc de Da
nışma Kurulu 12 kadar soru sorulacağı hususunu
istişari olarak karar altına almıştır. Şu hususta
Başkanlık Divanı ne düşünmektedir? Bu husus
lar acaba karar altına alınmış mıdır?
VEFA TANIR (Konya) — Reddettik, ka
rar değil.
BAŞKAN — Gerek Danışma Kurulunun gerek
se Divanın bu hususta herhangi bir kararı yok
tur efendim.
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan,bir sualim var.
Ayasofya Camii hususundaki* sualime cevap
verilmedi.
BAŞKAN — Bir dakika; Sayın Korkmazcan
sualleriniz biti mi efendim?
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şu
andaki sualim bitti.
BAŞKAN — Yazılı mı cevap vereceksiniz
efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, haki
katen bir arkadaşımızın hatırlatması üzerine ha
tırladım, demin burada söz konusu olan iki tane
sorunun cevabını arz etmekte bir zühul göster
mişim. o soruların cevaplarını arz edeyim. An
cak onlara geçmeden önce, biraz önce bir arka
daşımızın sorduğu soru münasebetiyle şu [maru
zatta bulunmak istiyorum.
Kendileri bazı tayinlerin ve tasarrufların
kararname ile yapıldıklarını ileri sürdüler, bu
varit değildir. Kararnamelerle bakanlıklar içe
risinde kastettikleri şekilde tasarruflar yapıl
mamıştır ve yapılmamaktadır. Millî Eğitim
bütçesi görüşülürken suallerini ilgili Bakan ar
kadaşımıza tevcih ederler.
Ayasofya'nm ibadete açılması hakkında de
min burada bir sual oldu ve bir vasiyetten bah
sedildi. Hükümet programımızda, vakıfların
kendi maksatlarına uygun olarak kullanılması
esası vazedilmiştir. Konu, bu cihetle, vakıfların
bağlı olduğu Devlet Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. Devlet Bakanı Sayın Arif Emre, yarın bu
hususta gereken açıklamayı yapacaklardır.
Diğer bir soru, demin burada vaz edildi, bir
arkadaşımız, köy camilerinin onarımı meselesine
temas ettiler. O arkadaşımızın sorusu üzerine
ifade etmek isterim ki, bugüne kadar bütçelerde
cami onarımı ve yapımı hulusunda 1 ilâ 5 mil
yon lira arasında paralar konmaktaydı, eski yıl
ların bütçelerinde. Bu yıl, 25 milyon lira, yeni
yapılacak camilere; 10 milyon lira mevcut cami
lerin onarımlarına ve 5 milyon lira da Kocatepe Camiine olmak üzere 40 milyon lira ayrılmış
tır; eski yıllarda 1 ilâ 5 milyon liralık bir para
ayrılmasına mukabil. Bu para mümkün olduğu
kadar iktisatlı bir şekilde kullanılacaktır, ilgili
Bakanlığımız, bu camilerin inşaatına ait malze
meleri maliyet fiyatına alarak, köylerdeki cami
lerin yapılmasına ve onarımına yardımcı olmayı
düşünmektedir.
Ayrıca, hiç şüphesiz bu camilerin inşaatında
halkın da büyük katkısı olacaktır. Ümit ediyoruz
ki; büyük ihtiyaç karşısında yetersiz de olsa, iyi
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