İ : 10

5.12 .1950

dır. Aksi takdirde tehditlerle ve hattâ mektep
ten sizi kovarız, demekle dâva halledilmiş olmaz.
Hiçbir zaman arzu ve tasvibetmediğimiz bu gi
bi haller zaman zaman bizim için üzüntü mev
zuu teşkil edebilir.
îkaz etmek ve açıklamak istediğim nokta bu
dur.
Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar).
R E Î S — Maarif Vekili.
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; huzurunuzda
arz ettiğim cevapla iktifa edileceğini zannedi
yordum. Hattâ bu zannım, huzurunuza çıktık
tan sonra değil, elimde bu mevzua ait dosyam
bulunmamasına rağmen hâdiseyi çok yakından
takibettiğim için huzurunuza çıktım. Fakat
baktım ki, lâf çok kolay söyleniyor, hele haki
katleri görmeden....
Görüyor musunuz efendim, şimdiye kadar
Ankara'da yıllardır açılması düşünülmiyen, kim
senin aklına gelmiyen, Ankara gibi bir mer
kezde Yüksek Ticaret Okulunun açılması hatır ve
hayellerden geçmediği halde Maarif Vekâleti,
Hükümet, canını dişine takmış, bütün imkânsız
lıklara rağmen Ankara'da bir Yüksek Ticaret
Okulunu bu sene açmıştır. Şimdi deniliyor ki,
neden bir buçuk aydır tedrisata geçmediniz?
Doğrusu Allah'tan korkmak lâzım, Allah'tan kork
mak lâzım. (Soldan alkışlar)
İkinci suale gelince, arkadaşlarım, Maarif Ve
kâleti tarihinde hiç böyle örnekler görülmemiş
diye söze başladılar, öyle örnekler görülmedi
mi? Talebelerin dekan kapılarına hucüm ederek
üniversite rektörlerini alaşağı ettiklerini ne ça
buk unutuyorlar. Bu tahrikkâr sözlere ne lü
zum var? Elbette talebe, şunun, bunun iğvasma
kapılırsa, hattâ bu kürsüde arkadaşımızın tah
rikkâr sözlerine, fikirlerine muttali olursa ya
par. Biz öğrencinin zararına olan- hiçbir şey
yapmış değiliz, öğrenci, öğretmen olarak yetiş
tirilmek üzere bu okula girmektedir. O taahhüt
le okula girer. Ve öğretmen olarak yetişir. Ta
limatname yapıldığı zaman güdülen gaye, ne
üç sene, ne dört sene, ne de şu veya bu, sadece
bâzı derslerin saatlerinin indirilmesi, bâzı ders
lerin saatlerinin çıkarılması ve devamsızlık ha
linde sınıfta kalma müddetinin devam müdde
tinden biraz daha azaltılması suretiyle öğrenci- I
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nin okula devamını sağlamayı, iyi bir öğretmen
olarak yetiştirilmesini emniyet altına almaktan
ibarettir. Başka hiçbir iş yapmış değiliz. Bu
öğrenciler dışarda iş yapmak için uzun müd
det mezun kalırlar. Dışarda öğretmen olarak
değil, yetişir yetişmez hemen başka sahaya atı
lırlar. Arkadaşlar elbette bu onların hakkıdır.
Atılacakları saha, memleket sahasıdır. Orada
hizmet göreceklerdir. Bu bir kayıp değildir.
Ama vekâletin ve okulun gaye ve hedefi bu de
ğildir. Öğretmen yetiştirmektir.
Şimdi, arkadaşım buj^uruyor ki, şu kadar
öğretmen sene içinde istifa etti. Efendim bunun
öğrencilerle, okulu terk etme hadisesiyle ne alâ
kası vardır? Bugün Devlet hayatında, iktisadi
devlet teşekküllerine geçmektedir, istifa edip
dışarıda iş bulmaktadır. Memleketin her gün
genişliyen kalkınma vsahasmda iş bulmak için,
daha fazla para kazanmak için ayrılanlar yalnız
öğretmenler midir? Her sahada bunlar vukua gel
mektedir. Bunun mahzuru mevcut değildir. İş
genişlemiştir, vatandaşlar kendi hayatına, ken
di kazancına en uygun bulduğu bir sahayı intihabederek oraya gitmektedir. Bu, nihayet bir
bütçe meselesidir arkadaşlar.
Muhterem arkadaşlar; öğrencilerin okulu
terk hâdisesinin bütçe ile olan münasebetini anlıyamadım, sual sahibinin sualinden hakikaten
bunu anlamak müşküldür arkadaşlar. Kaldı ki,
yaptığımız tahkikatta, ki tahkikat devam etmek
tedir, müfettişler bu işi takibetmektedirler, bu
öğrencilerin bâzı kimseler tarafından tahrik ve
teşvik edildiği neticesine varılmıştır ve öğren
ciler bu sebeple okullarını terketmişlerdir. Bu
gün de arz ettiğim gibi bunlar okullarına avdet
etmişler, vekâlet ile, idare ile öğrenciler arasın
da hiçbir ihtilâf yoktur. Burada söylenecek
sözler meselelere iyi bir istikamet vermektedir.
Yeni ihtilâflar ihdas etmek değildir. Mâruzâtım
bundan ibarettir. (Soldan, alkışlar).
R E İ S — Sual cevaplandırılmıştır. Yalnız Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, Gediz kazası
Jandarma Komutan vekilinin iki kişiyi dövdü
ğünün ve kaza kaymakamının bir köye ait muh
tar mührünü hiçbir resmî sıfatı olmıyan birine
teslim için emir verdiğinin doğru olup olmadığı
na dair Dahiliye Vekilinden şifahi sualini cevap
landırmak için Dahiliye Vekili on dakikalık bir
mühlet istemişti. Kendileri gelmişlerdir. Şerafot-
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