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mışması sona ererken söylemiş olduğu bir söz var.
Ben, aslında konuştuğum esnada, Adalet Partisi Grupundan atılan bir söze cevap vermek üzere ve ken
disini de incitmemek suretiyle, «İki yüzlü» demedim,
«Çok yüzlü» dedim. (A. P. sıralarından «İki yüzlü»
dedin sesleri)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ama kendi
sinin bana cevaben «çok vücutlu» demekle neyi kas
tettiğini anlayamadım. (A. P. sıralarından, «anlarsın,
anlarsın» sesleri)
Bu nedenle, eğer Adalet Partisi Grup Başkanvekilinin vücuda ihtiyacı varsa, jinekoloji masasını za
ten bu amaçla kullanıyor, kendisine tevdi ediyorum.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müracaat edersen,
özel muamele yaparız size.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Sayın Bakan, size söz vereceğim.
Sayın Bakan, zatıâlinize, Cumhuriyet Halk Parti
si Sözcüsü Sayın ölçen'in, kürsüden göstermek su
retiyle size izafe etiği beyanlar hakkında, - kabul et
mediğinizi yerinizden işaret ediyorsunuz - doğruluğu
ve yanlışlığı hakkında, bu hususta söz veriyorum.
Rica ediyorum, bu hudutlar içinde kalırsak, mü
nakaşayı uzatmamış oluruz.
Buyurunuz Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Geçen sene, zannediyorum 19 Ocak 1976 tarihin
de, Tebliğler Dergisinde çıktığı ifade edilen şey ger
çekte doğrudur.
Kitaplarla ilgili tedbirler mahiyetinde ve bunların
neler olduğuna dair geçen sene Bütçe Komisyonunda,
arkadaşlarımın vaki sualleri üzerine açıklamada bu
lunmuştum.
Okullarda hangi kitapların bulunmasının lâzım
gelip gelmediği hususunda bir tespit yapılmasını rica
etmiştim^ O tespitler, bazı taraflarca,
«Kitapların
Yayınlar Genel Müdürlüğüne gönderildiği» tarzında
Sayın Ecevit'e intikal ettirilmiş olacak ki, «Okul ki
taplıklarından, sınıf kitaplıklarından bazı kitaplar çı
karılıyor» diye gayet ağır, gayet sert, doğruluğunun
tespitini dahi yapmak lüzumunu hissetmeksizin bir
konuşma yapmışlardı, ona atfen bu cevap verilmiştir.
O zaman okul kitaplıklarından toplattırılan kitap
ların neler olduğunu daha evvel açıklamıştım. Biz is
temiştik ki, okul kitaplıklarında, Temel Eğitim Kanu
nunun 2 nci maddesinde belirli kılınan fikre açık,
hürriyete açık, geniş görüşe açık, ama edepli, ama
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üslubu yerinde, küfre kapalı, öfkeden uzak kitaplar
olsun. Ama o kitapların içinde öyleleri vardı ki, açık
ça onların milü terbiyemiz ile bağdaşması mümkün
değildi.
Sokak vitrininde dağıtılabilirdi, sokak vitrininde
olabilirdi, çok seven baba alır, evlâdına verebilirdi;
onlar hakkında söyleyecek bir şeyim yok, ama ders
kitabı değildi.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ders kitabı
değildi onlar.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bu kitaplar daha
mı edepli?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — O kitaplara cevap verildi ve dedik ki:
«Okul kitaplarına millî terbiyemize uygun olmayan
kitaplar girmeyecektir; edep dışı kitaplar girmeye
cektir; millî benliğimize uymayan kitaplar girmeye
cektir; bölücülüğe meydan veren kitaplar girmeye
cektir.» dedik. Bugün de aynı görüşleri savunuyorum,
aynı görüşlerin içerisindeyim. Bunların hepsini söyle
dim.
O tarihte söylediğim şey, 800 ...
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Devlet kita
bı değil onlar. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Ccrİt...
REMZİ ÖZEN (İzmir) — O zaman toplattığın o
kitaplar senin beyanınla toplandı. Felsefe kitabı mı
onlar? Sen bu kitapları okutmaya devam ettirecek
misin, onu söyle.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bilmediğin şeyi konuş
ma be, otur yerine.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — O kitapların hiç birisi toplatılmamış,
hepsi duruyor. Siz her şeyi, beni yanlış biliyorsunuz.
Siz her şeyi dibinden tutuyorsunuz. Siz her şeyi biîiıırizam, bile bile, daima hakikatleri kendi siyasî an
layışınıza göre yorumluyorsunuz.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, lütfen efen
dim. Karşılıklı konuşmayın, lütfen efendim; lütfen
efendim, lütfen... (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler)
Sayın Karsu, Sayın Dirik lütfen...
Sayın Ünat Demir lütfen, lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bahsettiğimiz kitabın bu bölümü; 873'
te doğmuş, 936'da ölmüş - tekrar edeyim, 873'te doğ
muş, 976'da ölmüş - Ebuî Hasan Eşarî'nin (Prof.
Ritter yayınlarından) 929 senesinde yayınlanmış...

