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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma 
Hikmet tşmen'in, MİT'i kanunsuz eylemlere 
sevk etmek suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu fiilin T. Ceza Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Ana
yasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başba
kan hakkında bir Meclis Soruşturması açıl* 
masına dair önergesi okundu. 

Kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 14 üyeden teşkili, seçimlerin yapıldığı 
andan itibaren 30 günlük bir çalışma süresi 
tanınması ve yine seçim anından itibaren 15 
gün içinde ilgililerin yazılı görüşlerini komis
yona bildirmeleri hususları kabul olundu. 

2/332, 9/16, 9/17, 9/18, 9/2, 9/3,̂  9/4, 
9/5, 9/9, 9/10, 9/14, 9/15, ve 9/?' esas 
numaralı komisyonlara yapılacak üye seçim
lerinin, adayların parti gruplarınca henüz 
tam olarak bildirilmemiş olması sebebiyle, bu 
birleşimde yapılamıyacağı açıklandı. 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çeti-
ner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii idare 
Meclisi Âzalığına tâyini ve bilâhara Gima ida
re Meclisi Âzalığına getirilişinde yapılan işlem 
ve tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret 
bakanları Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet 
Türkel haklarında Anayasanın 90 ncı ve 
T. Bj. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri gereğince Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 6 nu
maralı ve, 

Adana eski Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle mücadele 

konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Sü
leyman Demire! ile Ticaret ve Tarım bakan
ları haklarında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarının raporları kabul olundu, 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetd-
ner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis bel
gesi tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında 
bâzı personelle ilgili işlemlerden dolayı Baş
bakan ve Ticaret eski Bakam Ahmet Tür
kel haklarında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 7 numaralı Hazırlık 
Komisyonu raporunun görüşülmesi, komisyon 
başkan ve sözcüsünün Genel Kurulda hazır bu
lunmaması sebebiyle, ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş ve 19 arkadaşının, özel yüksek okul
lar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasiyle 
Millî Eğitim eski Bakanı ilhami Ertem hak
kında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 18,50 de sön verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
ikret Turhangil M. 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Manisa 

Orhan Daut 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 ncii Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunrnk suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Sonra

dan gelen arkadaşlarımın dunumu birer teske
re (ile Başkanlığımıza iletmelerini istirham ©di
yorum. 

'Görüşmelere başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sakarya Milletvekili M. Vedat Önsal'ın, 
siyasi partilerin Başkanlık Divanında kuvvetle
ri oranında temsil edilmesi gerektiğine, bu ko
nudaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulan
madığına ve bu sebeple normal bir Başkanlık 
Divanının bulunmadığına dair gündem dışı de
meci ve Başkanın cevabı. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Meclis çalışmalarının (selâmeti ba
kımından Demokratik Parti Gruıpu adına, usul 
bakımından söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önsal. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Millet
vekili) — Muhterem Başkan, T. B. M. M. nin 
değerli üyeleri; 

Anayasanın 84 ncü maddesi; «Meclislerin 
Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur.» demekte
dir. Anayasanın 85 noi maddesi ise; «içtüzük 
hükümleri siyasi parti gruplarının Meclislerin 
bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katıl
malarını sağlıyacak yolda düzenlenir.» demek
tedir. 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair 1056 sayılı Kanunun Ana
yasaya aykırılık iddiası üzerine durumu dnçe>-
liyen Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 84 ncü 
maddesinin 'emrettiği şekilde bütün siyasi 
parti gruplaranın kuvvetleri ölçüsünde katıl

dığı bir Başkanlık Divanının, bu kanunun 
müzakeresi sırasında mevcudolmadığı gerekçe
siyle iptal kararı vermiştir. Anayasa Mahke
mesi bu kararında, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
4 ncü maddesinle göre Divanın ıgörev süresinin 
bir yıl olduğu, bu sürenin (dolmasından önce 
Başkanlık Divanında değişiklik yapılmasının 
içtüzük hükümlerine aykırı düşeceği görüşü
nü de redıdetmekte ve Anayasa hükümlerinin 
tatbikini zorunlu görmektedir. Anayasa Mah
kemesi karan şu şekilde sonuçlanmaktadır, 
aynen okuyorum : 

«Yukardan beri açıklananlarla varılan so
nuç şudur : 

1056 sayılı Kanuna ilişkin tasarının Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesini ve ka
rara bağlanmasını yöneten Başkanhık Divanı
nın hukukça geçerli bir kuruluş olup olmadı
ğını araştırmak ve doğru bir sonuca varabilmek 
için ele alınacak ölçü, Millet Meclislinin içltü-
ızük hükmü niteliğindeki 10 . 11 . 1967 gün
lü karan değil, Anayasanın 84 ncü maddesi
nin birinci fıkrası hükmüdür. Bu ölçüye vuru
lursa söz konusu Başkanlık Divanının Anaya
saya aykırı ve bu nedenle de hukukça geçeri 
sayılaımıyacafc bir kuruluş olduğu ortaya çı
kar. 1056 sayılı Kanuna ilişkin tasarının görü
şülmesi sırasında Millet Meclisi Genel Kuru
lunu böyle bir Divanın yönetmesi ile Genel 
Kurulun Divansız çalışması arasında fark yok
tur. Başkanlık Divanı olmayınca da bir Millet 
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Meclisi Genel Kurulundan söz edilemez. Bu 
sadece gelişigüzel bir toplanma hali olur. Böyle 
bir toplanmada görüşülen ve kabul edilen ka
nun tasarısı ise, iptal nedeni olacak bir şekil 
noksanı ile malûl sayılmak gerekir.» 

Anayasa Mahkemesinin bu kararı üzerine 
Meclis Başkanlığında grup temsilcileri toplan
mışlar, siyasi parti gruplarının kuvvetlerinde 
bir değişiklik olursa Meclis organlarında da 
gerekli intibakın yapılması konusunda ittifa
ka varmışlardır. Millet Meclisinin 13 . 7 . 1970 
tarihli toplantısında da bu husus görüşülerek 
karara bağlanmış, Anayasanın emrettiği siya
si parti gruplarının Divanda ve diğer Mecls 
faaliyetlerinde kuvvetleri oranımda derhal tem
sil «dilmeleri gerektiği neticesine varılmıştır. 
«Derhal» kelimesinden ise «en kusa zamanda» 
mânasının anlaşılması gerektiği öngörülmüştür. 

Demokratik Parti Grupu, Meclis Başkan
lığına, 28 . 12 . 1970 tarihinde yazılan bir ya
zı ile otuzbeş üyeli olarak fiilen kurulmuştur. 
Bugün otuzyedi üyeden müteşekkildir. Ara
dan geçen yirmıidört günlük sürenin, Meclis 
kararında ifade edilen «derhaJI» veya «en kı
sa zamanda» ibareleriyle tesbite çalışılan sü
reyi çok aşmış olduğu bir vakıadır. Demokratik 
Partinin, Başkanlık Divanında ve komisyonlar
da temsili meselesini görüşmek üzere Meclis Baş
kanının riyaseltinde grup temısikilerinin yapmış 
loliduğu ilk toplantı 11 Ocak 1971 günü yapıl
mıştır. Bu toplantıda Demokratik Parti Grupu 
olarak Başkanlık Divanında bir Başkanvekili 
ile temsil edilmemizin daha önceki Meclis tat
bikatına ve Anayasanın öngördüğü kuvvetler 
oranındaki temsil prensibine uyacağı görüşün
de olduğumuzu belirtmiştik. 

Nitekim, 37 üyeden az Millet Partisi Grupu 
1966 yılında ve yine 37 üyeden az Güven Par
tisi Grupu 1967 ve 1968 yıllarında Başkanlık 
Divanında birer Başkanvekili ile temsil edil
mişler idi. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
.temsilcisi ve Güven Partisi Grupu temsilcisi, 
bizim bu görüşümüze katılmışlardır. 

'Gerek bu toplantıda ve gerekse mütaakjjben 
yapılan 13 Ocak 1971 ve 19 Ocak 1971 tarihli 
toplantılarda, iktidar Partisi Grupu ile bir an
laşma teminine varabilmek imkânı bulunamadı. 

BAŞKAN — Sayın önsal, bir saniyenizi is
tirham edebilir miyim? Teferruatlı bir şekilde 
anlatmak istidadını gösterdiğiniz bu konu... 

20 . 1 . 1971 O ı 1 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan bitiyorum, iki daki
ka daha müsaade ederseniz bitiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
En son toplantıda anlaşma imkânlarının orta
dan kalktığını üzüntü ile müşahede ettik. Mec
lis Başkanlık Divanının hali hazır teşekkül 
tarzı Anayasanın 84 ncü maddesine aykırıdır. 

Anayasa Mahkemesinin, biraz önce bâzı 
kısımlarını okuduğum kararı muvacehesinde 
hukukça geçerli bir kuruluş olmak vasfını kay
betmiştir. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik toplantıların
da Başkanlık Divanı, Millet Meclisi Başkanlık 
Divanıdır» hükmü gereğince, Birleşik Toplantı 
şu anda divansız olarak yapılıyor demektir. 

Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; «Di
vansız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulundan söz edilemez. Böyle bir toplantıda alı
nacak kararlar, yapılacak seçimler ve kabul 
edilecek kanun tasarıları ise, hukukan geçerli 
olmak vasfından mahrumdur.» 

Bu durumun doğmasında mesuliyet, Anaya
sa hükümlerini ve mevcut Meclis tatbikatını na
zarı itibara almamakta direnen iktidar partisi 
grupunundur. 

Durumun biran önce tashihinde, Yüce Mec
lisin çalışmailannın selâmeti bakımından büyük 
zaruret gördüğümüzden bu açıklamayı yapmayı 
vazife saydık. Hepinize hürmetlerimi sunarım. 
(Demokratik Parti sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 1 nci maddesi hükmü uya
rınca «Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısının da Başkanlık Divanı, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanıdır.» 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grupunun 
teşekkülünden sonra Sayın Önsal'm da bahsini 
ettikleri Anayasa Mahkemesi kararının buyru
ğu ve hükmü yönünde divan teşekkülünü sağla
mak amaciyle Millet Meclisinin Sayın Başkanı
nın Başkanlığında, siyasi parti gruplarının tem-
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silcilerinin katılmaHariyle derhal çalışmalara ve 
müzakerelere başlanmış idi. 

Bahsi edilen Anayasa Mahkemesi kararının 
hükmü istikametinde bir anlaşma zemini ara
mak ve Divanı, bahsi edilen kararın hükmü uya
rımca teşkil etmek üzere derhal başlanan çaba
lar bugüne kadar sürdürülmüştür. Millet Mec
lisinin bu hafta içindeki birleşimlerinden birin
de, önümüzdeki ilk birleşimlerinin birinde konu, 
bütün aynntılariyle Millet Meclisi G-enel Kuru
luna sunulacak, gerekirse etraflı bir müzakere
den sonra bir karara bağlanacaktır. 

Anayasa Mahkememizin bahsi edilen kararı
nın buyruğu istikametinde Divan teşkili için, 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grupunun te
şekkülünden hemen sonra Millet Meclisinin Sa
yın Başkanının Başkanlığında başlıyan görüş
meler böylece Millet Meclisi G-enel Kurulunda 
ve önümüzdeki ilk günlerde sonuçlanmış ve bir 
karara bağlanmış olacaktır. 

Şu anda, Millet Meclisinin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 1 nci maddesi uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının meşru bir 
Başkanlık Divanı vardır ve görüşmelere başlı
yoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim (2/332) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağ
lamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatı
rım indiriminden istifade ettirilmelerinde Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket edil
diği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 nci mad
desi kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan hak
kında Anayasanın 90 nci ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/16) 

4. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçayhn, 
İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tari
hinde İstanbul çevre yolu güzergahı ve Boğaziçi 

köprüsü tasdikli plânı ile plânı tadilen onayla
nan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı İmar Ka
nununa aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti 
zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. C. Kanununun 
240 nci maddesine uyduğu iddiasiyle Anayasa
nın 90 nci v& T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
ve Bayındırlık Bakanı hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/17) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiğ, bu 
fiilin ise T. C. Kanununun 230 ve 240 nci mad
delerine uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 nci 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Başbakan, Devlet Ba
kanları Refet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli 
haklarında bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonununa üye sĞçimi 
(9/18) 

6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liklere seçim (9/2) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Enerji. ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini in
celemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim. (9/3) 

8. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Başbakan, eski Ticaret Bakanları 
Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim (9/4) 

9. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Başbakan hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki acık üyeliklere seçim (9/5) 

10. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski Bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
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Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. 
(9/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. (9/14) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Başbakan hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/15) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'i kanunsuz eylem
lere sevk etmek suretiyle görevini kötüye kul
landığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 

IV — GÖRÜŞ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Ozgüneş ve 19 arkadaşının, Özel yüksek okul
lar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevlii ve 
nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasiyle 
Millî Eğitim eski Bakanı İlhami Ertem hakkında 
Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi ve 11 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/11) (S. Sayısı : 69) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Meclis soruş
turması ve Yüce Divana sevk ile ilgili konular» 
bölümünün 1 nci sırasında kayıtlı konu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ön
ceki birleşiminde ilgili komisyon bulunmadığın
dan görüşülmesi ertelenmiş ve onu isliyen ko
nunun görüşülmesine geçilmiş idi. Şimdi, önce
ki birleşimde görüşülmesine başlanmış olan ve 
adını andığım bölümün 2 nci sırasında kayıtlı 
konunun müzakeresine devam edeceğiz. 

Gündemimizin, «Meclis soruşturması ve Yüce 
Divana sevk ile ilgili konular» bölümünün 2 nci 
sırasında kayıtlı ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgüneş ve 19 arkadaşının, «özel 
Yüksek okullar ile ilgili işlemlerde memuriyet 
mevki ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği id-

240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Anaya
sanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına da
ir önergesini incelemek üzere kurulacak soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/19) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme geçiyo-
1T1~ 

"ödentimizin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 
G ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nci, 12 nci 
13 ncü sıralarında kayıtlı, Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarındaki açık üyelikler seçimi işi, 
adayların bildirilmesi işlemi bugün ve öğle üzeri 
tamamlanabildiğinden aday adlarının basılması, 
incelenmesi ve sayın üyelere sunulması kabil ol
mamıştır. Bu nedenle adlarını zikrettiğim mad
delerde kayıtlı Soruşturma Hazırlık komisyon
larındaki eksik üyelikler için yapılacak üye se
çimi işlemlerini bu birleşimde yapamıyacağız, 
ertelemekteyiz. 

LEN İŞLER 

diası ile eski Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına» dair öner
gesi üzerine kurulmuş bulunan ve çalışmasını 
bitirmiş olan 11 numaralı Sorutturma Hazırlık 
Komisyonu raporunun görüşülmesine devam edi
yoruz. 

Bu görüşmelerin başında ve önceki birleşimi
mizde sırası ile, önerge sahibi Sayın Mehmet öz
güneş, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Salih 
Aygün ve Komisyon Başkanı Sayın Fahri Uğra-
sızoğlu konuşmuşlar idi. Şimdi söz sırasını su
nuyorum : 

Sayın Hüseyin öztürk, Sayın Nuri Kodanan-
oğlu, Sayın Mehmet özgüneş, Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıozlu ve eski Millî Eğitim Bakanı Sayın 
ilhami Ertem. 

Söz sırası Sayın Hüseyin Öztürk'ün. Buyu
runuz Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖETÜRK (Cumhuriyet Se-atosu 
Sivas Üyesi) — Sayın Başkanım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; bu komisyonun 
bir üyesi olarak, Yüce Meclisi aydınlatmak ve 
gerçekleri ortaya koymak düşüncesi ile, rapor
da bulunduğum muhalefet şerhine sadık kalarak, 
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onu açıklayıcı bir konuşma yapmak mecburiyeti- I 
ni duydum. 

Özel Yüksek okulların açılışında ve işleyişin
de^ Anayasa ve diğer Devlet okullariyle olan 
bilgi ve seviyeleri bakımından ve alınması gere
ken tedbirler bakımından noksan bırakıldıkla
rını, önce birkaç madde altında toplıyarak, ko
nuşmamı bu maddeler üzerinde yapmaya çalışa
cağım. 

1. özel Yüksek okullarda yapılan eğitim ve 
eğretim, Devlet okullariyle erişilmek istenen se
viyeye uygun olarak tesbit edilmemiştir. 

2. Özel yüksek okulların,, kanunda belirti
len bina ve çeşitli eğitim tesisleri, ders araç 
vo gererleri bakımından yetersizliği saptan
mıştır. 

3. Tüzüksüz, yönetmeliksiz, programsız ola
rak açılmasının mahzurları olmuştur. 

4. Öğretim üyesi yetersizliği ve açıldığı 
tarihten itibaren 5 yıl içinde öğretim üyele
rinin 3 te 1 ni yetiştirme işinin sağlanmamış 
olması. 

5. ülkenin ihtiyacına ve kalkınma plânı 
hedeflerine göre açılması gereken özel yük
sek okulların, yukarda saydığım gereklerin Sa
yın İlhami Ertem tarafından dikkâte alınma
yışı: 

1969 a kadar 2 nci 5 Yıllık Plân hedeflerin
de özel yüksek okullarda öğrenci kapasitesi
nin 14 bin kişilik bir sayıya ulaşması zorun
lu kılınmışken, 1969 yılına kadar 50 bini aş
kın öğrenci kapasitesine ulaştırılmış olması 
'bir kanun özelliği taşıyan yüksek oylarınız
la meydana gelmiş olan 2 nci 5 Yıllık Kalkın
ma Plânı hedeflerinin nasıl ihlâl edildiğini 
görüyorsunuz. 

Ayrıca Türkiye'nin, yüksek okul mezunu 
basın elemanı ihtiyacının, yılda ortalama 10 
kişiyi geçmediği halde bugün Özel Yüksek 
Gazetecilik okullariyle, Devlet okullarından 
her yıl mezun olanların sayısının 1 700 den az 
olmadığını da bir örnek olarak dikkatinize 
sunmak istiyorum. Bu bir örnektir,, bunun gi
bi Türkiye'de eğitimin, Türkiye gerçeklerine 
açılan okulların, Türkiye'nin ihtiyacına, 5 Yl-
lık Plânın hedeflerine uygun olarak açılma-
yışmda büyük sorumluluğu üzerinde taşımış 
ve zamanında buna önayak olmuş olan Sayın | 
İlhamı Ertem'i bu konuda suçlu bulurum. | 
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Bu hali ile, okulların bu şekilde açılışı ile 
Devlet ekonomisi bakımından eğitilmiş insan 
gücünü yerli yerine kullanamamak bakımın
dan suçlu olanlar herhalde okul açan patron
lar olmasa gerektir. 

Diplomalı işsizliğini Türkiye'de bugün için 
yaratanların başında, bozuk eğitim sisteminin 
içinde bocalıyarak acizlik gösteren Sayın ilha
mi Ertem gelmektedir. 

1065 te özel okullarda okuyan 10 000 ka
dar öğrenciyi üç yıl içerisinde 70 000 e çıkaran 
Sayın İlhami Ertem'in kanunsuz ve plânsız 
hareketi olmuştur. 

Bu kadar açık deliller ve Anayasa hukuku 
ile suçluluğu kaçınılmaz görülen ilhami Er
tem'i, Komisyonun Â. P. li üyeleri olarak ko
rur şekilde davranmalarını Yüce Meclisin ve 
Türk kamu oyunun gözünden ve dikkatin
den kaçırmak mümkün değildir. 

Sayın Komisyon Başkanımız Fahri Uğrasız-
oğlu, 1962 den 1965 e kadar açılan 13 özel yük
sek okulun açılmasından hiçbir şart aranmadığı
nı, buna rağmen Sayın ilhami Ertme'in,, niçin 
samanında açılan okullardan sorumlu tutuldu
ğu gibi bir ifade kullanmıştır. Bunun cevabını 
konuşmamın ilerisinde vereceğim. Burada şu 
kadarını söylemekle yetineceğim; Sayın Orhan 
Dengiz dâhil, bu süre içinde Millî Eğitim Ba
kanlığı yapanların hepsi bu işi Sayın İlhami 
Urtem'den daha ciddî tutmuş ve sorumlulukla
rım müdrik olarak hareket etmişlerdir. Ayrı
ca, 1965 e kadar olan sürede 625 sayılı Kanun 
gibi bir belge de yok iken. 

Bu özel yüksek okullar, o süre içinde Me 
kâtib-i Hususiye Nizamnamesine göre açılmış
tır. Buna rağmen idari yetkilerin imkânları 
içinde birtakım şartlar aranmış ve kullanılmış
tır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Ana-
samızın 120 nci maddesindeki «Üniversiteler an
cak Devlet eliyle ve kanunla kurulur, üniver
siteler bilimsel bir idari özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişileridir» hükmüne rağmen temelden 
bozuk bir eğitim düzenine dayalı olarak ku
rulan özel yüksek okullar işi bugün bir çık
maza girmiştir. Anayasanın 21 nci maddesine 
göre kurulacak ve öğretime başlatılacak özel 
yüksek okullar bu maddenin son fıkrasında 
saptanan, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına ay-
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kın eğitim, öğretim yerleri olarak açılamıyaca-
ğı, hükmüne rağmen eski millî Eğitim Baka
nı Sayın îlhami Ertem bu gerçeği de dikkate 
almadan özel yüjksek okullara açılma izni ve 
öğretime başlama müsaadesi vermiştir. 

Bugüne kadar açılan 43 özel yüksek okuldan 
39 u hâlâ öğretime devam etmektedir. Bunlar
dan kapanan dört okul dâhil otuzu Sayın îl'ha-
mi Erbem'in Bakanlığı zamanında açılmıştır ve 
öğrenci oranı da 1965 e göre yüzde 570 art
mıştır. Çünkü, Sayın Orhan Dengiz'den Millî 
Eğitim Bakanlığını devraldığı zaman, 1962 den 
1965 yılı sonu dâhil, 13 yüjksek okul öğretime 
devam etmekte idi. 625 sayılı Özel Yüksek 
Okullar Kurumu Kanununda saptanan asgari 
standartlar bile göz önünde tutulmadan çığ gibi 
gelişen bu okullar vo öğrenci sayısı devamlı 
olarak bizlerin dikkatini çekmiş, Sayın îlhami 
Ertem'i defalarca Senato kürsüsünden yaptığı
mız konuşmalarla uyarmışızdır. Buna rağmen 
kendi bildiğini okuyan bu eski Millî Eğitim 
Bakanının hatalı tutumu sonucunda Anayasa 
Mahkemesi, bildiğiniz gibi, 625 sayılı Kanunun 
bir maddesi hariç, özel yüksek okullarla ilgi
li diğer maddelerini tamamen iptal etmiştir. 
Bu okullarda okuyan ve sayıları 70 000 in üze
rinde olduğu tahmin edilen öğrencileri bir çık
maza itmiş, özel yüksek okul sahiplerini pe
rişan etmiş, Devleti de büyük bir öğrenci so
runu ile karşı karşıya getirmiştir. Eğer, Sayın 
îlhami Ertem Parlâmento üyelerinin uyarılan-
na, ülkenin yetkili kişileri, profesörleri, uzman
ları ve yazarlannın özel yüksek okulların açı-
ış ve işleyiş tarzını eleştirerek, ilgilileri 

uyarmalanna dikkat etselerdi, bu fikirleri be
nimseyip bir çözüm yolu arasalardı her halde 
özel yüksek okullar bugünkü çıkmaza girmez
di. Bu özel yüiksek okulların açılışı ile Dev
let yüksek okulları ve üniversitelerdeki öğretim 
üyelerinin de yüksek ücretle özel yüksek okul
larda ders verme işine başlamalan, kendi oîkul-
lanndaki derslerinin hazırlıklı ve randımanlı 
olarak verilmesini de engellemiştir. Bu okul
lardaki lâboratuvar çalışmaları, yayın işleri, 
öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme me
seleleri daha çok aksamıştır, hattâ boş kalan 
üniversite öğrencileri bu kontrolsüzlüğün et|ki-
si ile aslında içinde bulundukları ve kıvrandık
ları bir ideal kuraklığının da zorlamasiyle boy-

I kot ve işgallere doğru1 yöneltilmişlerdir. Sa
yın îlhami Ertem ise zamanında hızla başlayan 
bu olaylar karşısında ilgisiz kalmış, üniversite

lin bir ülkü birliğine doğru yöneltilmesin
de üniversite ile bir işbirliği |kuramamış, bu 
yüzden olaylar görüldüğü gibi bugün Türki
ye'yi ve rejimi de sarsan, tehdit eden duru
ma gelmiştir. 

özel yüiksek okulların bir ihtiyaç olarak açıl
masını belirten Sayın Komisyon Başkanı doğru 
söylediler. Bu okullardaki gelişmelerde yedi ay
lık icraatı olan Sayım îlhaımi Ertem'den noksan
larının ve kanunsuzluklarının sorulmasının ise 
İnsafsızlık olacağını belirttiler. 

1968 da başlayıp* 1969 a kadar Millî Eğitim 
Bakanlığı yapan îlhami Eriteni zamanında öğ
renci sayısının 60 000 arttığını ifade ettiğimize 
göre, diğer sayım bakanlara kıyasla bu okullarla 
ilgili suçluluk derecesi, her halde diğerlerine 
göre Sayın îlhami Ertem'in yüzde 75 ten az ol-

'masa gerektir. Aynca, diğer bakanlar sizlerim 
yüksek oyları ile temize çıkmış, icraatlarımdan 
Yüksek Meclis memmunluğunu, neticedeki olum
lu düşüncelerini saptamış ve teısbit etmiştir. Son
ra, başkalarının da bu okulların açılışındaki suç
luluğu Sayın îlhami Ertemim yaptığı kamum-
suzluklan ve işlediği suçu elbette M, kaldıramı-
yacaktır. Bu, basit bir hukuk ilkesi olsa gerektir. 
Sayın Komisyon Başkanının bunu bilmesi gere
kir. Bakanlığı süresimce özel yüksek okullara 
alan eden öğrencilerin ebeveynlerinin çocukla
rımı okutmak iıçin para harcama yönsemeleri özel 
yüksek okul patronlarınca keşfedilip, bumdan. 
f aydalamılırken bu yönsemeiden baıkamhk olaıraJk 
neden faydalanma yoluna gidilmemiştir? Bir ba-
kaırm demokrasimin vie Keımalizmin gereği ola
rak daima devrüımci anlayışı içinde olması, Cum
huriyet rejimimin de bir özelliği olsa gerektir. 

özel yüksek okullar konusunda yapılan Se-
mafeo araştırması Sayın îlhami Ertem'in suçlulu
ğunu katî delillerle ortaya koymuştur. Bu Sena
to araştırması, Sayım Komisyon Başkanının bu 
küraüldem kendisine yaptıramadığım ifadesi 
gibi, raıstıgele ve delilleri sağlam olmıyan bir 
araşjtırma raporu değildir, bilâkis yeriınıde, bilim
sel, teknik ve iidari yönlerden gayet iyi bir şe
kilde incelenmiş değerli bir araştırma raporudur. 
Hele bir Paırlâmemto üyesinin bir komisyonun, 

i tarafsız çalışma ve görüş içinde yaptığı incele-
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melerine ve dolayısiyle kişiliklerine gölge düşü
recek bir ifadede bulunmasını Sayın Fahri Uğ-
rasıızoğluha yaikıştıraımadıım vie ayıpladım. Sa
vunduğu bir tezi ve kişiyi ille de haklı çıkarmak 
için başkalarını kötüleme kişiye puvan kazandır-
madığı glibii, hedefe ııalşmak için de makbul bir 
ısavuaiima yöniteımli olmasa gerdktlir. 

Özel yüksek oıkul sahiplerinden Sayın Osman 
Nebioğlu ise Sayın Uğrlaısızoğlu gibi düşünmü
yor. Birkaç güm önce özsl okul 'sahiplerinden 
(bir heyetle konuşurken Sayın Osman Hebioğiu, 
^arkadaşları adına aynem şu ifadede bulîudu : 
«Senato araştırması yapılana kadar biz noksan
larımızın neler olduğunu açıkça biliniyorduk. 
Bu araştırma ile bir baikııma başı boşluktan kur
tulduk, kendimize bir çaki düsen verjdük.' Bu 
Senato araştırması eok hayırlı oldu. Teftişten, 
murakabeden yoksun, hakikaten okul sahipleri 
'bir okulun açılışında gerekli eğiştim ve sistem 
olarajk neler uygulanacağını bilemezler. Bunu il
gili bakanlığın bir tüzük, bir programla mutlaka 
tes!bilt ediip, onların eline vermesi gerekirken, 
elbette ki, plânsız, programsız, tüsüksüz açılan 
okulda bu neticeler alınır. öyleyse bu rapor bu 
yönlüyle de faydalı olmuştur.» 

İşte Senato araştırmasının önemi ve gerçek
liği böylece teşdi! edilmiştir ki, Sayın Uğrasız-
oğlu'nm bu- şekilde sübjektif ifaldelenden kurtul
ması için bu sözlerin kendisine biitr ders olmlasını 
tavsiye ederdim. 

Yine Say:m Fahri Uğrai^.zoğlu'nun, özel yük
sek okulların teftiş ve denetiminde Sayın İlhamı 
Erteım'in bir çaba gösterdiğini, ondan önceki 
(bakanların im hiçbir davranışta bulunmadığını 
ısöylsm!3i3İ de yine aynı hatalı bir psikolojik sap
lantının bir .sonucu olsa gerektir, sanıyorum. 
Osya gerçek, 'Sayın Uğrasıs;oğl.u'ni7fi ifade ettiği 
gibi de değildik Millî .Birlik Komitesli zamanıanda 
özel yüksek okullar açılması prensibine varıl
dıktan sınıra Birinci Koalisyon Hükümeti zama
nında 'bu okullar açılmaya başlanmıştır. 625 sa
yılı Kanun olmamasına rağaıctn Sayın îlhami 
Ertem''den önceki bakamlar zamanıınıda genelge
ler ve talimatlar çıkarılmış ve uygulanmıştır. 
Bunlardan birkaç örnek vererek sözü uzatma-
ımalk işitiyorum. 

Başlık : '«Valiliklere 
Yüksek dereceli özel okullara açılma ve öğ

retimle başlama izinlerinin verilebilmesiyle ilgili 
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işlemlerde aşağılda belirtilen hususların müteşeb-
feisbr ve resmî makamlarca bilhassa dikkate alın
malının, tavsiyesi için önemi ve özelliği dolayı-
siyle faydalı görülmüştür. 

Dr. İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı» 

Bu Özel okullar yönetmeliğinin arkasında 
şöyle diyor : - Birkaç yerini kısaca okuyaca
ğım - «okul binaları, bakanlık müfettişlerince 
ilgili vilâyet, sağlık, bayındırlık, itfaiye daire
lerince binaların plânları da ayrıca bakanlıkça 
incelenecek; raporlar 4 ncü madde uyarınca ve 
esas itibariyle olumlu ise müracaat önce il ida
re kurulunca karara bağlanacak, daha sonra 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca incelenip uy
gun görüldüğünde kurucuya açılma izni verile
cektir. Açılma izninin ilân vermek veya öğrenci 
kaydı yapmak için yeterli olmadığı bilinmeli
dir.» 

Başka bir madde; «okul binalarının, kurucu 
tüzel kişinin tapu veya bir yıllık kirası tama
men ödenmiş, en az iki yıllık kontratla tasar
rufunda bulunduğu belli olmalıdır.» 

Başka bir madde; «okulun, en az iki öğre
tim yılı için ders araç ve gereçleri tamam olmak 
şartiyle sağlanmış olacak, demirbaş defterlerine 
işlenmiş ve isim ve fiyatlar listeleri yönetmelik
le beraber bakanlığa gönderilmiş olacaktır. Bu 
bakımdan okul, ayrıca teftiş ettirilecektir.» 

Başka bir yeri; «okul, en az iki yıllık öğre
tim üye ve görevlisi kadrosunun yazılı sözleş
meyle teminat altında bulunduğunu ispat ede
cektir.» 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Sayın Öztürk, tarih ve numarasını 
lütfeder misiniz? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 31 Mayıs 
1964. 

«Okul, en az iki yıllık öğretim üye ve görev
li kadrosunun yazılı sözleşmeyle teminat altın
da bulunduğunu ispat edecektir. Gereçleriyle, 
kitaplığındaki eserler nitelik ve sayıları yeterli 
olacaktır.» 

Başka bir maddesi; «okul, kuruluş halinde 
olan özel yüksek okuUararası yardım ve sigorta 
fonuna iştiraki kalbul ettiğini taahhüdedecek-
tir.» 

Başka bir madde; «anonim şirketlerinin ta-
ahhüdedilmiş sermayelerinin 2 milyon liradan 
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az olmaması - devam ediyor - yatırım icaplarını 
zamanında gerçekleştirmiş bulunmaları gerek
lidir.» diye bir özel yüksek okulun açılışında 
dikkat edilmesi gereken bütün özellikler tesbit 
edilmiş, okuduğum zaman hepsi, hazırlanacak 
bir tüzük için anamaddeler olarak ortadadır. 

Öyleyse; Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun dedi
ği gibi değil, ondan önceki bakanlar bir okulun 
açılmasında asgari şartlan ve standartları tes
bit eden yönetmelikleri ve talimatlan - Sayın 
Orhan Dengiz olsun, Sayın îbrahim Öktem ol
sun - göndermişlerdir. 

iSaym îlhami Ertem ise, kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içinde ilgili tüzü
ğün hazırlanıp uygulanması gerekirken, bu hü
kümlere riayet etmemiştir. Hattâ bu tüzüğün 
uygulanmasını engellemiştir. Şöyle ki; 

Talim ve Terbiye Kurulunca, Sayın Orhan 
Dengiz zamanında hazırlanılmasına başlanılan 
ve hazırlandıktan sonra Danıştaya gönderilmek 
üzere Sayın îlhami Ertem'e verilen bu tüzük, 
Danıştaya gönderilmemiştir. Kendisinin görev 
verdiği özel bir kurulca hazırlattığı tüzük de 
Danıştayca yeterli bulunmamış ve tatbik edil
memiş ; bu bakımdan da özel yüksek okullar tü-
züksüz olarak kalmış ve böylece de özel yüksek 
okullar bugünkü fecî haline düşürülmüştür. 

Sayın Fahri Ugrasızoğlu; sSoruşturma Ko
misyonunda hazırlanan raporun esaslarına ve 
özelliklerine değil de, sanki hakkında tahkikat 
açılması istenen bakan kendisiymiş gibi bir sa
vunma psikolojisi içine girmiştir. Hattâ, bu ko-
muşmalıarına sayın A. P. li üyeler bile ikazlarda 
bulunmak zorunda kalarak; «Sayın Bakana da 
söz ve fırsat bırak» diye oturdukları yerden 
müdahale etmişlerdir. Bu, bir komisyon başka
nının tarafgirâne hareketinin açık bir delilidir. 

Yine Sayın Uğrasızoğlu'nun, Sayın Özgü
neş Un; «dünyanın hiçbir yerinde bizdeki özel 
okullar sistemine benziyeni yoktur» sözünü 
eleştirirken, sayın bakanlan ve öğretim siste
mindeki bozukluğu da ortaya koyarak, kendi 
kendilerini eleştirmelerine ve hattâ bir bakıma 
yapılan hatalı işlemleri ortaya koymasına şaş
tım. Bunlan; - sanki kendisi de - bu işlemlerin 
hatalı işlemler olduğuu farkında olmadan ifade 
etmiştir. Şöyle ki; 
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iSayın Özgüneş; Başka ülkelerde kâr gaye
siyle özel okul açılmasını ve açılamıyacağını 
ifade etmiştir. Hele, bu okullann masraflarının 
tümünün öğrencilerden alınmasının sakıncala
rını, söylemiştir. Sayın Ugrasızoğlu ise; bizde-
kilerin başka ülkedekilerine benzemediği ve 
benzemiyeceğini ifade ederek, bilimsel yönleriy
le dünyada bir sistem kazanmış olan, özel yük
sek okulların gerçekliğini inkâr edercesine, Sa
yın îlhami Ertem'in bunda da beceriksizliğini, 
suçluluğunu açıkça ortaya koymuştur. Yani, 
vatandaşın, çocuğunu okutmak için vereceği pa
ranın özel okul sahiplerine kaptırmasına göz 
yumduğunu, bu yönsemelerinin Bakanlıkça or
ganize edilmediğini de açıklamış ve ortaya koy
muştur. Böylece Sayın Bakanı bir acz içinde 
göstermiştir. Sayın Bakanın, Anayasanın 50 nci 
maddesine rağmen, özel okul patronlariyle 
müşterek bir anlayış içinde olduğunu bir bakı
ma tescil etmiştir. Oysa ki; dünyadaki örnekler
den faydalanması beklenirdi. Özel yüksek okul
ların yabancı ülkelerdeki harcamaJlannın az bir 
miktarının öğrencilerden alındığını, büyük bir 
kısmının vakıflardan alındığını, aynca sanayi
den, ulusal kaynaklardan artmlan paralardan, 
bağışlardan ve biraz da Devletin yardımliann-
dan sağlandığını bilmeli idi. Bu okullarda, kâr 
gaye değildir, eğitim öğretim gayedir. Fark bu
radadır. Sayın Özgüneş, bunu anlatmak istemiş
tir. Sayın îlhami Ertem ise, Komisyon Başkanı
nın düşündüğü gibi; eğitimin gayesini kâra yö
nelttiği için suçludur. Öğrencilerini, özel okul
lara vereceği para ile Devlet okullannda okut
mak istiyen velilerin sayısı, bugün bir anket aç
sanız, yüzde yüz olur. Çoğunlukta olmasına rağ
men ve/bu para ile mevcut okullarda yeni tesis
ler kurmak, araç, gereç, öğretim üyesi sağlıya-
bilmek ve bu gençlerin daha iyi yetiştirilmeleri 
mümkünken, maalesef bugünkü duruma düşü
rülmüşlerdir; bunun suçlusu da Sayın îlhami 
Ertem'dir. Çünkü; bütün gelişme onun zamanın
da olmuştur. 

Üniversiteye giremiyen öğrencilerin, özel 
yüksek okullara girmeleri için zorlanması ise; 
bozuk eğitim düzeninin üzerine bağdaş kurup 
oturmanın bir sonucu olmasa gerektir. Ortaöğ
retimde mesleke yöneltme işine önem verilmeyi-
şinin sonucu olarak da gençler üniversite kapı
larına yığılmak zorunda bırakılmış ve buralara 
giremiyenlier, özel yüksek okullara itilmiştir. 
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Anayasadaki fırsat eşitliğine aykırı olduğunu 
patronlar değil, bu okulların tüzüksüz, prog
ramsız, yönetmeliksiz olarak açılmasına müsaa
de eden Sayın îlhami Ertem bilmeliydi, suçlu 
odur. Bu özel yüksek okullarda yeteneği elve
rişli olanın değil de, kesesi elverişli olanların 
'okumasına yardımcı olduğu için de Sayın Îlha
mi Ertem, Anayasa hükmüne aykırı davranmış 
sorumlu bir bakandır. Böylece sosyal devlet ve 
eşitlik ilkesi de ihlâl edilmiştir. 

'Sayın îlhami Ertem; bırakalım mevzuatın
daki suçluluğu, Anayasa suçlusudur. Anayasa 
Mahkemesi, 625 sayılı Kanunun 1 nci, 13 ncü ve 
48 nci maddeleriyle, 8 nci maddenin 2 nci, 3 ncü 
ve 4 ncü fıkralarını iptal etmiştir. Buna göre; 
70 000 öğrenci, yüzbinlerce aile kuşku, ıstırap 
ve şaşkınlık içinde bırakılmıştır. Bunun müseb
bibi kimdir; biz daha ne delil arıyoruz? Şüphe
siz ki, bunun en büyük suçlusu ıSaym îlhami 
Ertem'dir. Özel okul patronları, son yıllarda 
anonim şirketler haline gelerek kişisel sorumlu
luktan kurtulmuşlardır. Anonim şirketlerde de, 
ortağın kim olduğunu, kaç olduğunu aramak da 
önemli olmadığına göre, suçlu ortadadır. Diplo
maya esas olmak üzere, yüksek okullarda oku
tulan bütün derslerden sınava tabi tutulması 
kanuni gerçekken, özel yüksek okullarda yalnız 
son sınıflarda okutulan derslerin diplomaya esas 
olmak üzere sınavda gençlere sorulması, açık bir 
kanunsuzluktur. Sayın îlhami Ertem, bu konu
da hiçbir kanuni işleme başvurmamıştır. Özel 
yüksek okul mezunlarının istihdamı ise, plân 
hedefleriyle bağdaştırılacak bir durumda değil
dir. îlerde büyük patlamalar yaratacak bir or
tama getiren de Sayın îlhami Ertemedir. Ticari 
şirketler tarafından yönetilen bu okulculuk sis
teminde, elbette ki, Devletin ihtiyacı yerine, 
kâr ön plândadır, kalite yerine yazanç düşünce
si hâkim olmuştur. Senato araştırma raporu ob
jektif ve hukuka esas olan maddi delillerle bun
ları saptamıştır. 

IHal böyle iken; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir üyesi, hele tarafsızlığını koruması ge
reken Komisyon Başkanının; Senato araştırma
sı raporu gelişi - güzel hazırlanmıştır, gibi bir 
ifadeyle kötülemesi, kendisine itibar ve itimat 
kazandırmıyacağı gibi, müdafaasını yaptığı Sa
yın îlhami Ertem'i de suçluluktan kurtaramı- I 
yacaktır. Hattâ, birkaç oy fazlalığı ile Sayın | 

! îlhami Ertem hakkında tahkikat açılması kara
rı reddedilse bile, kamu oyunda, sizlerin vicda
nında bu suçluluk devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özel 
yüksek okullar konusuna ve Sayın îlhami Er-
tem'in suçluluğunu kanıtlayacak bâzı delillere, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bir ra
pordan bilgiler arz ederek devam etmek istiyo
rum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazır
lanan raporda; özel yüksek okullarla ilgili bir 
bölümde, «bu okulların önümüzdeki yıllarda 
Türkiye için önemli sorunlar yaratacağı» belir
tilmekte, öğretim kalitesi üzerinde de durula-
ralk eğitimde bellübaşlı kalite ölçülerine göre 
ve dengi kamu yüksek okullarla mukayeseli bir 
inceleme yapıldığında, bu okulların öğretim ka-
litesiriim çok düşük olduğu orltaya çıkarılmıştır. 

Raporun başka bir bölümünde, Devlet Plân
lama Teşkilâtının görüşü olaralk; «Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından özel yüksek okullara öğ
retime başlama izni verilirken, açılan okulun 
yetiştireceği elemanların Plânda belirtilen in-
kangücü taleplerine uygunluğu incelenimemiş ve 
dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, günümüze 
kadar açılan özel yüksek okullar, daha çok, az 
masrafla çok sayıda öğrenci kaydeden ve yara
tılan öğrenci kapasitesi balkımından insangücü 
hedeflerine aykırı düşıen bir duruma getirilmiş
tir.» Bu bakımdan öziel yüksek okullar kâr ga
yesi güden ticari şirketler tarafından idare edil
dikleri için kalite yerine kazanç ön plâna geti
rilmiştir. Böylece, öğretim kalitesi çok düşük 
olan bu özel yüksek okullardan mezun olan öğ
rencilerin, dengi katımı okullarının mezunlariy-
le kıyaslanmıyacak kadar geri oldukları saptan
mıştır. Böylece ve çok sayıda özel yüksek okul
ların açılması ve çok sayıda mezun verip, dip
lomalı işsizler yaratılması, yine bir hiylei şer'iye 
ile özel yüksek okulların ilk sınıflarında yük
sek olan sınıf geçme oranı, ileri sınıflarda da 
düşürülmekte ve böylelikle talep artırılarak, 
okul sahiplerinin geliri yükseltilmektedir. 

Bunlar devam ederken, Sayın ilhami Er
tem yerinde oturmakla, özel okulların müdafi-
cisi olmakla yetinmiştir. Ama, bu müdafilci ol
ması ne özel yüksek okul sahiplerine, ne ora
da okuyan gençlere, ne de kendisine, ne de 
Türk Devletine maalesef birşey kazandırma-
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mış, çok büyük zararlar getirmiştir. Devlet 
Plânlamanın da... 

ALİ AVNİ TURANLI (Adiyaman Milletve
kili) — Sizin zamanınızda da açılmıştı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, bi
zim zamanımızda açılmıştır, özel yüksek okul
ların, Cumhuriyet Halk Partisinin yahut koa
lisyon devirlerinin zamanında açılması önemli 
değildir. O zaman da açılmış ama açılan okul
lar devamlı kontrol altında tutulmuş, sayıları 
mahdut kılınmış, plân hedeflerini aşıcı, kanun
ları .dikkate almayışı bir duruma getirilmemiş
tir. 

Devlet Plânlamanın bu görüşüyle de özel 
yüksek okulların teftişsiz ve denetimsiz bırakıl-
masiyle Sayın ilhaimi Erltem'in vazifesini suiis
timal ettiği gerçeği ortaya çıkmışjtır. Hattâ, öğ
retime başlama izni bile almadan açılan özel 
yüksek okulların, denetim yetersizliğinden de 
faydalanarak, öğrenci kaydetmek gibi, kanun
suz işlemlere giren bu okulların durumu ile Sa
yın Bakan hiç ilgilenmemiş, bununla ilgili bir 
kovuşturma yapmamıştır. Sayın Bakanın suç
luluğu bu örneklerle beliğ ve hakikaten orta
dadır. 

MUİSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul Mil
letvekili) — Devamlı, «iSuçlu» diyor, Sayın Baş
kan. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devaimla) — Devlet 
Plânlamanın, «özel yüksek okullar olarak ge
rek öğretim şekli, gerek eğitim alanları bakı
mından, kamu standartlarının çok altındadır. 
Sınıflar çok kalabalık, hattâ bir salonda yüzler
ce kişi okutulduğu tesbit edilmiştir. Kültüpihane 
ve sosyal tesisler yetersizdir. Genç üniversitele
rimizin üye sikiıntısmm çoğalmasına sebebolun-
muştur.» gibi, önemli ve ilhami Ertemin ih-
mıalleriyle ilgili, suçluluğunu ortaya koyan bu 
belgeler karşısında, Tahkikat Komisyonunun 
kurulmasının zaruretine inanmıyan bir arkada
şım çıkmıyacak sanıyorum. Şayet çıkarsa şöyle 
düşünürüz: Eğer suçsuzsa elbette çıkacak. Fa
kat bu kadar delillerden scmra, «ille de bu iş
lerde kusuru yoktur, suçu yoktur.» diye dire
tirsek, o zaman üzerimizdeki şaibelerin ve Türk 
Gençlîtğinin içine girdiği bu çıkmazın devamına 
bir çare bulmamıza imkân yoktur. Öyle ise, ola
ya gerçek yöniyle teşhisimizi koyacağız, suçlu 
kimse, o, bu konuda cezasını çekecek ki, bun
dan sonrakiler için bir örnek, bir irşat olsun. 

Sayın Uğrasızoğlu'nun, Sayın ilhamiı Ertem'-
in özel okulların açılması için evraka imza koy
masının bir sorumluluk taşımıyacağını ifade et
mesine de, bir meslekdaşım olduğu için, üzül
düm. Sayın Bakanın, özel okullar açılması için 
bir evraka imza koyması, onun hukukî sorum
luluğunu gerektirdiğimi bilmesi gerekti. Çünkü 
bu, hukukun belli ve değişmez bir ilkesidir. 

İzinsiz olarak açılan okullar, öğretime baş
lamadan öğrencilerden para almış ve bu, Sa
yın Bakana şikâyet edilmiş; Sayın Bakan bun
lar içim de hiçbir işlem yapmamıştır. Yine Ba
kanlık mensuplarından, yani memurlarımdani 
bâzılarının özel yüksek okullarda ders vermesi
ni, aynı partinin bir Sayın Bakanı mahzurlu gö
rüyor ve bir genelge ile menediyor Sayıp! İlha
mı Ertem geliyor, tekrar bu memurlarım ders 
vermesine müsaade ediyor. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne Milletveküli) — Yalan. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın il-
hami Ertem'in özel yüksek okullarda Bakanlık 
memurlarının öğretmenlik yapmasının kanunla
ra aykırı olduğunu bilmesi gerekirdi. Şayet ka
nundaki bu hükmü beğenmiyorsa, o hükmü de
ğiştiren bir kamun tasarısı hazırlayıp yürürlü-
ğ*e koymalıydı. Yoksa, kanuna aykırı icraat, bir_ 
bakanın sorumluluğu içiın, işlenen olaylardan 
suçlu olmasına etkilidir, tesirlidir. 

Sayın ilhami Ertem, eğer özel yüksek okul
ların açılmasında ve denetiminde yaaııltılmışsa, > 
yanıltıldığını öğrendiği andan itibaren ilgililer 
hakkında niçin bir işlem ve bir kovuşturma yap
mamıştır? Görülüyor ki, bütün kanunsuz işlem
lerin başsorumlusıı Sayın ilhami Ertem'dir. Eğer 
değıü'se, tahkikat komisyonunun kurulmasına ta
raftar olmalı, suçlular bulunmalı, cezasını gör
meli ve mağdur edilen 70 bin öğremcinin çektiği 
ıstırabın vicdan azabından kurtulmalıdır. 

Bendenizi dinlemek lûtfunlda bulunduğunuz 
için, sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamainıoğlu, bu
yurunuz efendimi. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir ölçüde adlî bir vazife yaptığınızdan ba
hisle, geçen oturumda konuyu münhasıran so
rumluluk yönünden ele almaya ve delilleri de-

— 221 — 



T. iB. M. M. B : 4 20 . 1 . 1971 O ı 1 

ğerlendirmeye çalışmıştım ve çok bariz birta
kım unsurları arz ettiğim iğin de, deliller1! ço
ğaltarak vaktinizi almıyacağımı ifade etmiş ve 
konuşmamı kısa kesmiştim. Beni mütaakıp Sa
yın Komisyon Başkanının söz alarak birtakım 
mütalâalarda bulunması, bendenizi yeniden hu
zurunuzu işgal etmeye mecbur etti Bu itibarla, 
birkaç dakikanızı alacağım için özür dilerim. 

Aziz arkadaşlarım; Komisyon Başkanı arka
daşımız, gerek iddia sahiplerini, gerek muhale
fet şerhi yazan bizleri hissizlikle itham ediyor 
ve özellikle muhalefet serhiradeki mütalâaları-
mızı mühimsemediğinden cevap vermeye lüzum j 
görmediğini belirtiyorlar. 

Şimdi, hissî olmak suretiı katiyede bizim 
için mevzuu bahis değildir. Bunu, konuişmamız-
daki unsurlar yönünden tesbit etmek mümkün
dür, tutum ve davranışımız açısından tesbit 
etmek mümkündür ve bunun bugün birkaç ör
neğini daiha arz ederek, özellikle Sayım Komis
yon Başkanının ve Kom"iıyouun hissî olduğunu 
ispata çalışacağım. 

Mühimsememek noktasına gelince; hiç şüp
hesiz, herkes herşeyi müJhimsemiyebilir. Ancak, 
(bu davranışında icabet göstermesi, kişinin ken
di şahsiyetine olan saygıisı ve formasyonunun 
Toir muhassalasıdır, başka çeşiti de olamaz. Onun 
için, bu beyanları, ağırbaşlı olması gereken bir 
komisyon başkanı arkadaşıma yakıştırama
dığımı söylemekle iktifa edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi, Sayın Komisyona 
ve Sayın Başkanına bakınız. Raporlarının, bu 
baskıda 175 nci sayfasında diyorlar ki : «Bu 
okulların 12 si eski Millî Eğitim Bakanı îlhami 
Ertem'in Bakanlığından önce açılmış ve öğreti
me başlamış, pek çok eksik ve kusurlarının ol
duğu bu zaman zarfında ciddî bir teftişe tabi 
tutulmamış, daha önceki Bakanlar tarafından 
iyileştirilmesi hususunda hiçbir tedbir alınma
dığı aşikârdır.» Cümleyi aynen okuduğum için, 
Türkçesindeki bozukluğun bana aidolduğu zan-
nedilmemesini rica ediyorum. ~ 

Şimdi, diğer cümleleri okumak istemiyorum. 
Sayın Başkan ve arkadaşları, beş eski Millî Eği
tim Bakanını gayriciddî okullar açmakla, açtığı 
okulları kusurlu bulmakla ve iyileştirilmeleri 
için hiçbir ciddî tedbir almamakla itham ediyor
lar ve kusurlu buluyorlar. Neye dayanarak? 
Senato Komisyonu raporuna dayanarak. Aynı 

Senato Komisyonu, Sayın Ertem'in açtığı okul
lar için daha vahîm kıymet hükümleri getirdiği 
halde, bu, Sayın Ertem hakkında bırakınız suç
lamayı, bir tahkikat yapalım da gerçeği anlıya-
lım demeye dahi yetmiyor, fakat eski Başbaka
nın suçlanmasına yetiyor. Bu tezadı nasıl be
nimseyip de raporunuzu imzalıyabilirdim Sayın 
Komisyon Başkanı? 

Aziz arkadaşlarım; yine komisyonun rapo
runun, bu baskıda 176 ncı sayfasında ikinci pa
ragrafında şu hüküm yer alıyor : «Araştırma 
raporunda tesbit edilen noksanların ve bâzı 
yanlış uygulamaların sorumluluğunu, araştır
ma tarihinde bakanlık görevi ancak 8 ay kadar 
olan bir bakana yüklemek istemeleri, hak ve 
adalet duyguları dışında, objektiflikten ve ta
rafsızlıktan uzak bir tutum ve davranışın var
lığı kanısını uyandırmıştır.» Kimler hakkında? 
İtham eden arkadaşlarımız hakkında. 

Şimdi, bu cümleden açıkça anlaşılan şu : 
Eğer gerçeklerin içyüzünü bilmesek, bu cümle
den şöyle bir yargıya varacağız hep beraber : 
Bir yığın okul açılmış. Eski bakanlar yalan -
yanlış açmışlar, rapor bunu tesbit etmiş, Komis
yon raporunun bunları tesbit ettiği devirde, 
8 aylık gibi çok kısa bir süre bakanlık yapmış 
arkadaşımız', suçlamışız... Gerçek bunun tama
men aksidir arkadaşlarım. Bu raporu onun için 

i imzalıyamadınL Bakınız, gerçek ne kadar yan-
j lış ve haksız olarak bu raporda kamufle edil-
! mistir. 
I 
l Komisyonun araştırma kararı verdiği za-
| man, filhakika Bayın Ertem'in Bakanlığı 8 ay-
I dır. Ama Komisyonun raporunu neşrettiği 1968 
i in Kasımında Sayın Ertem, 13 tane özel okulu 
] açmış olan Sayın Bakandır. Demek ki, raporu 
| hazırlıyan senatör ve milletvekilleri, raporun 
i hazırlanması süresinde 5 Bakanın, 5 yılda 12 

okul açtığını görmüş ve bu okulları incelemiş, 
Sayın Ertem'in o birkaç ay zarfında 13 okul 
açtığını görmüş ve bu 13 okulu yerinde görmüş 
ve hükümlerini tesbit etmiş. Araştırma Komis
yonu raporunun ek dosyasının, 21 nci okul dos
yası namı altındaki paragraflarını okursanız, 
Sayın Ertem tarafından açılmış 8 tane özel yük
sek okulun, - hem de İzmir'de - incelemesine git
miş, bina olarak birisinde tütün deposu bulmuş, 
birinde iki katlı bir teraslı yalan - yanlış bir bi
na bulmuş. 
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Şimdi, 13 okulu incelenen tek bakan, bu ra
porda eksik muamele, yanlış muamele ihmale mü
tevakkıf muamele yapmakla itham ediliyor, Ko
misyon buna itibar etmiyor. Beş Bakan beş yıl
da - bir çoğu da kanundan önce -12 okul açmış. 
Rapor onlardan da bir kısmını itham ediyor; 
onlara dayanarak Sayın Komisyon ve Başkanı, 
o bakanların delillerini görmeksizin, savunmala
rını dahi almaya lüzum görmeksizin itham ede
biliyor. 

Şimdi Yüce Heyete sormak istiyorum; hissi 
olan Sayın Başkan ve Komisyon mu, sayın itham 
sahibi Özgüneş ve arkadaşları mı, bunlara imza 
atamıyarak vicdanlarının doğrusunda yürüyen 
biz miyiz? 

Şimdi başka bir hususu daha arz edeyim: 
Komisyon, araştırma yapmaya mecbur oluyor. 
Araştırmalar yapılıyor. Ağır ithamları ihtiva 
eden rapor neşrediliyor. Memleket, özel okulla
rın lehinde - aleyhinde bir yönü ile ideolojik, 
bir yönü ile pragmatik bir takım tartışmaların 
içinde çalkanıyor. Sayın Ertem, bunların hiçbi
rini kaale almaksızın 16 okul daha açıyor. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, bunlar matematik 
gerçekler. Biz hem Vicdanımızın, hem aklımızın 
icaplarına itaatle mükellefiz; hele böyle bir adlî 
vazife görürken. Bendeniz, muhalefet şerhimi 
yazdığım zaman Sayın Ertem'in 2 yıl 7 ayda 
14 okul açtığını öğrenebilmiştim. Şimdi afları
nı diliyereık düzeltiyorum; 29 okul açmışlar ar
kadaşlar. Bunun 13 ü araştırma Komisyonu ta
rafından yerinde incelenmiş, 16 sı bütün bu ten-
kidleri hiçe sayarak çok eksik tesisler içerisinde 
yeniden açılmış. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, artık Senato rapo
ruyla, kamu oyu, sokak yürüyüşleri, basın, 
gündem dışı konuşmalar, sözlü ve yazılı soru
larla bu konunun üzerine eğilip ilgili bakanları, 
«Dikkat ediniz, burada bir sıkıntı var» diye 
ikaz ettikten sonra bile 16 okulu yalan yanlış 
açmak mümkün olabiliyor; 13 ü de daha evvel 
açılmış bu şartlar altında. 

Şimdi biz diyeceğiz ki, bu işte hiç bir sorum
luluk gerektirecek nokta yoktur. Bu, raporu na
sıl imzalıyacağım arkadaşlar? Benim kendi ki
şiliğime saygısızlık olur. Bunu yapamazdım. 

Şimdi sayın arkadaşımız, raporda olduğu gi
bi, burada da uzun boylu Türkiye'de yüksek 

öğrenimle ilgili ihtiyaç ve meseleleri anlatmaya 
çalıştı. 

Türkiye'nin yüksek öğretim ihtiyacının ma
hiyet ve şümulü nedir? Bu konuyu tartışmak 
bu gündem maddemizin dışında bir iştir. Sadet 
dışıdır. Ama şu kadarını arz edeyim; Sayın Ba
kanın çok ciddiye aldığı bilgilerinin önemli bir 
kısmının düzeltilmeye, bir kısmının da tamam
lanmaya muhtacolduğunu söylemek isterim. Bun
lar nelerdir? Bunları izah ederek vaktinizi al-
mıyacağım. Buna hakkım da yok, çünkü sadet 
dışı. 

Komisyon Başkanı arkadaşım bunları niçin 
anlattı? Bir mazeret değeri taşır diye. 

Şimdi tasavvur buyurunuz; bir memlekette 
yüksek öğretime çok ihtiyaç var diyeceksiniz. 
Ondan sonra da yarım yamalak bir yığın okul 
açacaksınız. İçinde öğrenim yapmaya değmez bu 
okullarla da memleket çocuklarının yüksek öğ
renim ihtiyaçlarına cevap bulduk diyereksiniz. 
Bunu kimse ciddiye almaz arkadaşlarım. Bu
nunla kimseye bir mazeret kanaati vermek müm
kün değildir. Kaldı ki, şu veya bu mazeret ve 
sebeple kanunların ihlâl edilebileceğine dair bir 
hukuk kuralı var mıdır? Böyle bir anlayış anar
şiye yeşil ışık yakmaktır arkadaşlarım. Kanun
lara hiçbir sebep ve bahane ile karşı gelinemez, 
saygısızlık edilemez. Görüyorum ki, bu zihniyet
le bugünkü bunalıma gelmişiz. Elbette bu zih
niyeti benimsiyen bendeniz o raporu imzalıya-
mazdım. 

Arkadaşıma ve sayın komisyona bir çok de
lil değerlendirmeleri yaptım, mâruzâtta bulun
dum. Bunların hiçbirini cevaplayıp, şurası yan
lış, burası değersiz şeklinde konuşmadılar. Sa
dece mühimsediklerini söylediler. Şimdi bende
niz bir iki örnekle mâruzâtımın ne kadar önemli 
ve konuyu aydınlatmaya ne kadar yararlı oldu
ğunu göstermek istiyorum. 

Bir başka değerli arkadaşım daha bu kürsü
den ifade etti; «Efendim bakan ne bilsin Ba
kanın önüne dosyalar gelir, o da ona göre mua
mele eder.» Dolayısiyle demek istediler ki, bü
tün bu kusur ve mesuliyet, vebal memurların 
sırtınıdadır, onların marifetidir. Simidi bir defa 
•bakaınllar, maiyetindeki memurların tasarrufla
rından siyaseteoı ve Ceza Hukuku yönünden so
rumludurlar. Onun içindir ki, bakanlara me-
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murlar hakkında birtakım özel yetkiler veril
miştir; usulüne uyarak azletmek yetkisi veril
miştir, tecziye etmek yetkisi verilmiştir. Me
murları, ımüsteş arını, umum müdürünü dilediği
niz anda atıp satmaya geldiği zaman bakansı
nız. Onların işlerini cidldî yürütmek gerektiği 
zaman «Vallahi bu onların kusurudur..» Böyle 
bir hukuk nizamı kurulmamıştır. Ama bir an 
için böyle bir hukuk nizamı olsa dahi, Sayın 
Balkanın tasarruflarımda, itilalarına varmış bir
takım meseleler var idi. Şimdi bir iki örnek 
arz edeceğim. 

ıSayım arkadaşımız, ilgili arkadaşımız her-
hanJgi bir milletvekili olsa idi mesele yoktu. 
Komisyon Başkanıdır, Komisyonun görüşünü 
savunuyor, bende muhalif olduğum için beni it
ham ettiler. Komisyonda muhalefet şerhi yazan 
üyeler arasında bir tartışma yapmak, sizin daha 
kolay hüküm vermenizi kolaylaştırır. Onun için 
yer verdim, özür dilerim yine de. 

ıŞimıdi balkınız arkadaşlar, İstanbul Cağalöğ-
lu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Oku
luna bir teftiş heyeti gidiyor. Burada okul açı
lır mı, açılmaz mı? Heyet rapor veriyor, 21 Ka
sım 1067 de. «'Burada böyle bir okul açılamaz. 
Bu tesisler elverişsizdir» diyor. Kurucular iti
raz ediyorlar; «Bu Komisyon yanlış hüküm ver
di, biz haklıyüz» diyorlar. Şimdi sorumluluğun 
gereği nedir burada? «Ay Kasıma gelmiştir. Se
ne ortası okul açılmaz. Haklı da olsanız gecik
tiniz. Gelecek seneye hazırlığınızı yapım» deme
lidir. Denmemiş. Yeniden komisyon kurulmuş. 
o komisyon da gitlmiş, incelemeler yapmış, ders 
yılı, yıl başını bulmuş. İkinci komisyon 19 Ara
lıkta «Burada okul açılır» demiş. 

iŞimdi, sorumluluğun gereği nedir? Birinci 
komisyona; «gel halkalım, size vazife verdim, 
gidip vatandaşı mağdur edici rapor verdiniz. 
Verin bunun hesabını» demek lâzılm değil mi
dir? Hayır, o komisyona hiç ses çıkarılmamış. 
«ikinci komisyon mademki olur dedi, ben de 
olur diyorum» denmiş, okula sene ortasında 
açılma izni verilmiş. Arkasından Senato rapo
ru neşredilmiş ki, bu okul tesisleri yönünden 
berbat. Ne gerekir? «Gel bakalım ikinci komis
yon; ben size güvendim, birinci komisyondan 
daha çok güvendim, sizin dediğinizi tuttum, bu 
okulu açtım, beni siyaseten Yüce Meclise, ma
nen kamu oyuna, hukukaaı da ileride iddia edi

lirse birtakım merciler önünde kusurlu düşür
dünüz. Verin hesabını» demek gerekmez mi? 
Hayır... Hiç ses çıkmamış ve okul çalışmaya de
vam etmiş. 

Simidi bu örnek karşısında «vallahi ne bile
yim, bu benim maiyetimdeki memurların mari
fetidir» denebilir mi? O memur kim? Kendile
rinin beğemmiyerek ayırdıkları veya hastalığı 
diolayısiyle ayırdıkları, kendilerinin tâyin etti
ği bir umum müdür, simidi suçlanmak istenen 
zat... 

Şimdi başka bir örnek; Efes'te Dişhekimliği 
Özel Okulu, izmir 'de dolu ya böyle okullar, bir 
tanesini alalım; 29 . 12 . 1967 de bu okula 
izin verilmiş. Sene ortasında vermeye lüzum 
ydk, fayda yok, ama verilmiş. Senato raporu 
neşredilmiş ki, bunun tesisleri çok fena, Ne ge
rekir? «Gel bakalım, bunun hakkında müspet 
rapor verenleri tahkikata veriyorum, bunların 
sorumluluklarını inceleyiniz, niçin vazifelerini 
ciddî yapmamışlar?» Bu araştırılır değil mi? 
Hayır. Sayın Bakan bunu araştırmadığı gibi, 
17 gün sonra daha ileri bir adimi atıyorlar, «ISa-
na öğretime başlama izni verdim» diyorlar. Ol
maz arkadaşlarım, zaten bu, açılma izni bakı
mından, Senato raporiyle sabit oldu ki; malûl,. 
öyle ise ikinci bir defa inceletip, bumun tesisle
rinin öğretime başlamaya müsâidolduğu tesbit 
'edilmeden, kanunun 8 ve 10 ncu maddeleri bu
nu mecbur tutuyorken, bu ikazlara rağmen, 
niçin bu zata yeniden öğretime başlama izni ve
riliyor? Böylece milletin çocuklarından kayıt 
kabul paraları toplanarak birtakım adamlar, 
birkaç j'ûz bin lira, milyonlara yakın para sahi
bi kılmıyorlar? Bu olmaz arkadaşlarım. Yal
nız, Sayın Komisyon Başkanının üslûbundan 
esinlenerek üslûp bakımından galiba biraz 
ithamkâr olmaya başladım, yanlış anlaşılma
sın. Ben vakıaları arz ediyorum, suçlamajk bi
zim Komisyonumuzun yetkisinde değildir. Bi
zim amacımız ve vadfcmia şudur: Bir soruş
turma açarak bu delillerin suçluluğu müncer 
olup olmadığını arayalım diyoruz. Aramaya 
değer diyoruz, onun için arz ediyorum, bunları. 
Yoksa suçlamaya hakkım yok, vazifem de de
ğil. Ama arkadaşlarım, şu arz ettiklerim, hiç 
olmazsa bir tahkijkat yaparak işin iç yüzünü 
aramak için kâfi ciddiyette değil midir? Sayın 
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Komisyonun insafına sığınırım, bunların nere
si ınühimsenemezmig?.. 

iddia sahipleri, bu yollarla okul sahiplerine 
milyonların ^kazandırıldığını, himaye edildikle-
#mi ve JB&kanm birtakım menfaatlere vasıta ol-
(duğujtfa ifade buyuruyorlar. Ben bu derece 
-ileit varmıyorum. Belki de varmak gerekir, 
imlemem.. Ama benim, vazifemin sınırlan şu de
liller karşısında bunu aramanın lüzumunda top
landı. Onun için ısrar ile maruzatta bulunu
yorum 

Şimdi başka bir unsur; bunu da söyliyeyim, 
iflaha çoğaltmayacağım, sizi yorduğumu hisse
diyorum. LCC diye bir dershane.. Bu ders-
İhanenin kanun hükümlerini hiçe saydığı, mü
fettiş İbrahim Özadak tarafından 23 Ocak 1968 
<de Bakanlığa duyuruluyor. Bakanlıîk da, «Ka-
^nunA uy» diye ihtarda bulunuyor. 6 ay son-
-r* müfettiş tekrar, «Bu, ne ihtarı dinliyor ne 
•'kanun dinliyor, kanunsuzlukta ısrar ediyor» 
diyor. Bakanlık bir şey yapmıyor buraya. Ar-
kasındna Sayın Özgüneş sözlü soru ile meseleyi 
Senatoya getiriyor, «Bu nasıl iştir?» di
yor. Ba defa, bir yıl sonra yeniden tetkijk edi
liyor hu o&ul. 

Şimdi ilik kanunsuzluk haberi Ocak 1968 de, 
3üriaci haber Temmuzda, Kasımda yazılı soru 
-ile senatör meseleden davacıdır. Ocak 1969 da 
yeniden teftiş ediliyor. 

Arkadaşlar, yeniden teftiş etmeye lüzum 
yok. îljk iki teftiş ile, bu okulun kanunsuz
luğu açık. Yapılacak iş, müeyyideleri kul
lanmaktır. Kullanmıyorlar. Bunların üzerine 
Sayın Özgüneş bu defa, Sayın Bakanın vazife
yi suiistimal ettiği ve bu okulu himaye ettiği 
liddiasiyle Mart ayında, yeni teftişe gidilmesin
den iki ay sonra, tahkikat önergesi veriyor. O 
.zaman oikuJ geçici olarak kapatılıyor. Tabiî te
ferruatına girip vaktinizi almıyacağım. Bu oku
lun kanunları ve Hükümeti nasıl hiçe saydığına 
*dair muazzam bir rapor var. Sayın Özgüneş'in 
serdiği yazılı soruya, Sayın Bakan tarafından 
gönderilen cevapta bunların uzun hikayesi var. 

Şimdi Sayın Bakan diyor ki savunmasında, 
«Ben burayı kapattım, hattâ burası Şûrayı Dev
lete gitti, mahkemeye verdim» filân.,, 

Şimdi efendim; bu müessese bir yandan 
dans dershanesi açıyor, bir yandan tiyatro 

açıyor veya açtı görünüyor; birtakım insan
ları kaydediyor; yalan yanlış ve yetkisiz diplo
malar veriyor. Karmakarışık bir müessese, ya
ni bulanık bir müessesedir. Derhal gereği ya
pılmak lâzım iken, aylar aylar oyalanılıyor. 

Aziz arkadaşlarım; Devlet otoritesi ve bir 
mesuliyetin icabı bu derece hafife alınamaz. Ge
reği yapılır. Kanunun ne demek olduğu ka
nunsuzlara anlatılır. Ondan sonra da bunun 
hesabı dilenilen yerde verilir. Benim anlayışım 
budulr. Tabiî, aylarca menfaatini sürdüren bu 
zat, bir yerde gelipte menfaati tükenince, ken
disi hakkında kanunları uygulamakta ihmal,, 
ya da suiistimal gösteren - bilmiyorum, Tahki
kat Komisyonu kurulursa anlaşılacak - Baka
na karşı çıkıp mahkemeye gidiyor elbetle. 
Elbette, hizmet yerine menfaat kaygusuna 
düşmüş bu insanların eğitimin hürmetine va
zife alacaklarını zannetmek zaten yanlış idi. 
Bunlar menfaatleri ihlâl edildiği anda, her
kese her çeşit tepkiyi gösterirler. Binaenaley, 
bunlarla hukukî ihtilâfa düşmüş olmak, me
seledeki. ihmal, ya da suiistimali kaldırmıyor. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi misalleri burada 
kesiyorum. Çok önemli bir ithamı da içine alan 
bir başka noktayı arz etmek isterim: 

«Devlet memuru olanlar, hiçbir özel okul
da vazife alamazlar.» 

Şimdi, geçen celse bu hususu, bundan ibaret 
arz ettim ve sonra Sayın Komisyon Başkanı 
konuştular. Anladım ki, bunu daha iyi arz et
meme ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım; 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla değişik 18 nci maddesine göre, 
Devlet memurları kadro karşılığı veya ücret
le resmî okullarda bir öğretmenlik vazifesi 
alabilirler. Devlet memurları bu kanun ile 
resmî müesseselerde bir öğretmenlik alabilirler; 
fakat özel müesseselerde alamazlar. Bu durum, 
1944 tarihli Kanununun 18 nci maddesini tadil 
eden Kanun gereğidir. 1965 te yeni çıkan Ver
gi kanunları, özel okulları kâr müesseseleri 
saydığı için, kanun bunları ticarethane ola
rak tadadetti. Bunun üzerine, özel okullarda 
vazife gören <• bırakınız Devlet memurları
nı - öğretmenler «Ticarethanelerde vazife gö
rüyor» muamelesine tabi tutulup, Maliyece iş
ten alıkondular. Onun üzerine, o tarihteki ik-
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tidar, 1956 da alelacele 7174 sayılı Kanunu çı
kararak sadece öğretmenlere, özel okullarda 
bâzı. şartlarla öğretmenlik yapma imkânını 
tanıdı. Şimdi öyle ise - bırakınız memurla
rı - öğretmenleri dâhi burada özel bir kanunla 
yetkili kılmaya ihtiyacolduğuna göre, memur
ları özel okulda öğretmenliğe göndermek için. 
kanunların müsait olduğunu zannetmek, bu işi 
anlamamaya karar vermektir. 

Şimdi, 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi
nin fıkralarım aynen okumak istiyorum, sara

haten yazık, olan madde şöyle diyor: 
Birinci fıkrada, «Özel öğretim kurumların

da yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi 
bu, kuramlarda olan yönetici ve öğretmenlerle 
y'driitülme.-si esastır.» 

Bir başka fıkra : «ihtiyaç halinde,, esas gö
revi resmî öğretim kurumlarında olan öğre
tim, elemanlarına..» Dikkatinizi çekerim.. «,.esa3 
görevi resmi öğretim kurumlarında olan öğre
tim elemanlarına» memurlara değil, «..aylığı 
kargılığında okutmakla yükümlü olduğu ders 
saatlerine halel gelmemek ve resmî öğretim 
kııri'mlarmda okuttukları ders saatlerinin ya
nsım geçmemek üzere, yetkili mercilerin izni 
ilo özel öğretim, kurumlarında ücretle ders ve-
ril,L\» 

Açık, sarih bir hükümle 625 sayılı Kanım, 
«Sadece öğretmene izin verdim» diyor ve onu 
d?, bir yığın şarta bağlamıştır. 

Şimdi, aslında bu kanun gerçekten ciddi
yetle uygulansaydı, bugünkü anarşi olmaz ve 
bu kanun da bir çeşit «G-ünah geçidi» haline 
gelmezdi. Kanunun elbette eksikleri çoktur. 
Ama, birtakım faydalı ve ciddî hükümleri uy
gulamadan kaldırılınca, her şey olur. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Bakan, biraz ev
vel bu konuda iddiada bulunan Sayın Öztürk'-
ün, «Memulların özel okullarda vazife gör
mesine cevaz vermiştir, müsamaha etmiştir» 
yollu beyanı üzerine,' yerlerinden «Yalan» de
diler. Şimdi bu «Yalan» iddiasına ben de uy
mak mecburiyetindeyim. Çünkü, benim muhale
fet şerhimde de var. 

Arkadaşlarım,, Sayın Bakanımızın şimdi bu
rada olmalarını çok dilerdim, çünkü gıyapla
rında konuşmak istemiyorum,. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — He
pimiz sizi aynı şekilde dinliyoruz. (A. P. sıra
larından «Bakan burada, sizi dinliyor» sesleri) 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ri
ca ederim, peki efendim. 

Efendim, hulûs ile arz ediyorum: Sizi te
min ederim; yani ortada bir mesuliyet yok ise, 
bunu memnuniyetle kabul etmeye hazırım. 
Am,a var ise, vazifemizin gereklerinden sakına
nlayız. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Denıgiz'in Bakan
lığı zamanında, memurların bu okullarda vazi
fe alamıyacaklarına dair tamim yayınlanmış; 
onun tarihi ve numarasını geçen celse verdiğim 
için tekrar etmiyeceğim. Sonra kendisi vazifeden 
ayrılmış, Sayın Ertem vazifeye gelmiş. Senato, 
bu okulların çok fena olmalarından ötürü aya
ğa kalkmış, araştırma yapmış; Bakanlıktan 
dosya, istemiş; dosyaları açıp bakmışlar ki, bir 
yığın Devlet memuru buralarda vazifeli görü
nüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ba
yındırlık Bakanlığından, Millî Savunmadan, 
yani her çeşit bakanlıktan memurlar var. 

Şimdi Sayın Bakan; imzanızla Senato Araş
tırma Komisyonuna sunulan dosyanın cetvelle
rinde bir yığın memurun orada vazife gördüğü 
yazılı iken, sizden evvelki Bakanın da bunu 
menettiği tamim ortada iken, siz bunun yalan 
olduğunu Sayın Senatöre söylerseniz, biz nasıl 
ispat edelim, yalancılıktan nasıl kurtulalım sa
yın Bakan? Yapmayın... «Gözümden kaçmış» 
filân, birtakım şeyler söylenebilir. Fakat bu 
yalan değil. 

Aziz arkadaşlarım, bu neden olmuştur, an
latayım : 

2 yıl 7 ayda 29 tane özel okul açılırsa, öğ
retim elemanına ihtiyaç var demektir. Bu du
rumda, sağda solda ne kadar mühendis varsa, 
«hocadır diye, sınıfa sokmak istiyorlar, bura
dan doğuyor. Halbuki, memur olmalarını bir 
yana bırakınız, bunlar - yine kanun yazıyor -
resmî müesseselerdeki seviye ve ehliyette ola
caklar. Acaba öyle oldukları arandı mı? Dok
torları, kitapları yok, birşeyleri yok. Sadece 
filân yerde memurdur; «Buyurunuz, özel okul
da hocasınız.» Olmaz. Beyanlarımız doğrudur. 
Bunu bir hükme bağlıyor, değilim. Ama söyle
diklerimiz doğrudur. Bu neden böyle olmuştur? 
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Kim kimi yanıltmıştır? Himaye kastı var mı
dır? Bilemem... Bunlar, soruşturma açarız, an
cak o zaman anlaşılır aziz arkadaşlarım. Çün
kü soruşturma açmazsanız ve sadece evrak 
üzerinde yapılan tetkik ile iktifa ederseniz, 
bunlar netice vermez. Şahit dinliyeceksiniz, tet
kik yapacaksınız, bütün dosyalara el koyacak
sınız. Ondan sonra hükme varacaksınız. Bu, o 
zaman aranacak bir iştir. Bu mevzua, biraz son
ra, ceza hukuku ile ilgili bir kanun maddesi 
dolayısiyle geleceğim. 

Şimdi rica ederim; biran için dikkatlerinizi 
şu noktada toplayınız, çünkü bu önemli bir un
surdur. 

Zabıtlardan arz ediyorum, Sayın Komisyon 
Başkam geçen celse aynen şöyle diyorlar: 

«Size çok garip bir noktayı arz edeyim, içi
mizde bulunan çok değerli bir arkadaşımız, 
Bakanlığın en üst kademesinde mesul mevkide 
bulunan bir arkadaşımız, kendisi bu okullarda 
ders okutmuştur. Ne buyurursunuz? Ve bu, 
Adalet Partisi iktidarı zamanında olmamıştır.» 
Konuşuyor, konuşuyor ve en alt cümlede ise, 
«Şayet bunda bir mesuliyet varsa, Bakanlığın 
en üst kademelerine kadar gelmiş sorumlu bir 
arkadaşın, bunu herkesten evvel takdir etmesi 
gerekir. Bunu dahi yapmamışlar.» diyor. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi ortada itham 
edilen bir insan var. Kim bu? Bu, Bakanlığın 
en yüksek kademesinde mesul vazife görmüş 
ve bu, Adalet Partisi devrinde değil; o halde 
Halk Partisi devrinde, yani ondan bir evvelki 
devirdedir. Ve bu zat aranızda... 

Bu, o zamanki Sayın Bakan olamaz. Çünkü 
Bakan mebus olduğu için öğretmenlik yapa
maz. öyle ise, Bakandan bir aşağıda müsteşar 
var ve bu müsteşar, bendeniz Nuri Kodaman-
oğlu... Bunda tereddüt var mı? Yok. 

Bunu ben böyle anladım ve böyle anla
makta da baştan aşağı haklıyım. Çünkü bir is
mim eksik; bütün vasıflar tadadedilmiş; bir 
de itham yanlış. 

Aziz arkadaşlarım; bir komisyon başkanı 
kürsüden konuşurken ağırbaşlı olmaya, söyle
diklerini ispat edecek mevkide olmaya mecbur
dur. Bir komisyon başkanı, tartışmaları kişisel 
yöne sekip, konudan uzaklaştırmaya çalışma-
malıdır. Bendeniz maruzatımda - ister istemez -

Sayın Ertem'den sık sik bahsettim, muhatap 
kendileri olduğu için, yoksa ondan dahi kaçı
nırdım. Hele bir komisyon başkanı, iftira et
mekten özellikle sakınmalıdır. Arkadaşım de
mek istiyor M, «Kodamıanoğlu bunun doğru ol
madığını, yasak olduğunu söylüyor, ama ken
disi bu işi yaptı.» 

Bir defa şunu da arz edeyim: Bu sadece ka
nun yasağı değil; bu aynı zamanda hizmetin 
taibiatı icabıdır. Teftişle mükellef olduğunuz 
özel müessesede derls alırsanız, orada muraka
be vazifenizi yapamazsınız, oraya etkili ola
mazsınız. Bırakımı kanunu; işin icafbı dahi bu
nu yasakar. 

Aziz arkadaşlarım; huzurunuzda arz ve ilân 
ediyorum : 

Bendeniz müısiteşarhğım sırasında ve ne de 
öğretmenliğim sırasında hiçbir özel okulda, 
hiçbir tarihte löğrdtanenlik yapmadım. Ya is
pat etmelidirler; ya mecburiyeti kalbul ederek 
özür dileyip, düzeltmelidirler. 

Daha bir adım ileri gideceğim : Bendeniz 
müsteşarlığım zamanında hiçbir vekâlet vazk 
f elişi, içinizde bulunan eski Müsteşar Muavini 
Sayın Arslantürk ve Genel M üdür Sayın Mus
tafa Kemal Yılmaz, Şube Müdür Muavini Sa
yın Çetin Yılnüaız, hiçbir arkadaşım hiçbir özel 
okulda vazife lalmadılar; alamazdılar, zira izin 
vermezdim. 

Sayın arkadaşımdan rica ediyorum : Bu 
noktayı düzeltmelidirler veya delillerini buria^ 
ya getirmelidirler. 

Bendeniz, vilâyette mulhtelif vazifeler gör
düğüm sürede ve müsteşarlığım da dâhil, resmî 
yüksek okulda vazife aldım, öğretmenlik yap
tım. Ankara'da (bir Numune. Yüksek öğretmen 
Okulu hazırlık sınıfı kurduk; orada malteıma-
tik okuttum. Ankara Yüksek öğretmen Oku
lunda «Eğitim Tarihi», «Eğitim idareciliği» 
derslerini okuttum. Amacım şu idi : 

Müstakbel idareci ve öğretmen, Devletin 
okuttuğu bu genç adamlar, eğitim idareciliği
ni bakanlığın en sorumlu insanından okusunlar 
ve mümkün olduğu kadar yararlansınlar ve 
kendilerini idare edenleri tanısınlar; kimdir
ler, kim değildirler... 

«Efendim, ben bu (okullar) tâbirinden res
mî yüksek okulları kaisdetlti idim» diyemezler. 
Çünkü konuşmalarının gelişi, dâvanın mihra-
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ki, her şey, bu (okullar) tâMrinıden özel okul
ları kasdettiklerini açıkça ianlatıyor. Zaten 
yasaktan bahsedildiğine göre, ıbunun özel okul
lar olduğu (besbelli; resmî okulda yasak da 
yok çünkü... 

Şimdi, bekliyorum, sayın komisyon baş
kanı arkadaşım bu kürsüden ne diyecek; beklli-
yoruım... 

Yalnız bir hususu arz etmek istiyorum ar-
kadaşlarom, daha başka cebelerden de hatır
larım, sayın komisyon başkanımız bu itiyat
tan bu vesile ille kurtulmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; mâruzâtımı bir parça 
uzattığımı fark ediyorum, fakat şunları arz 
etmeseydim, eksik olacağını zannediyordum. 
Bu endişe ile huızurunıuzu işgal ettim, beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuz için hepinize 
saygılar sunarım. (Muhalefet sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 
Uğrasızoğlu, buyurunuz. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Çok kısa bıiır mâruzâtta bulunmak üzere hu
zurunuza geldim. Burada konuşan arkadaşla
rım çok garip bir haleti ruhiye içerisinde ko
nuşma yapmamış olsalardı, bu lüzumu hiaset-
miyeoektim. Hem bâzı rakamları tashih etmek, 
hem de bu garip üslûp içerisinde bitirilen ve 
Ibenim mutlaka buraya çıkıp kendisine bir ce
vap vermemi ihtiyaç halinde hisseden bir ar
kadaşıma birkaç kelime ile cevap arz etmek 
üzere söz aldım. Çünkü, sözünün başında bu
yurdular ki, geçen hafta komisyon olarak ge
nişçe izahta bulunurken biz kendüerinin ten-
kidlerine cevap vermemişiz, kendi tabirleriyle, 
önemsenmemişiz. «Onun için ben tekrar söz al
dım, illâ bana cevap versin ve burada komis
yon başkanının konuşmasını bekliyorum» di
yor. İşte bunun için ısöz aldım. Mademki ar
kadaşımız sözlerinim önemsenmesini istiyor ve 
benim kendisine bir miktar olsun cevap verme
mi istiyor, onun için söz aldım. 

Yalnız, sözlerime başlamadan evvel, îSayın 
Hüseyin öztürk arkadaşımın ifadelerindeki 
bâzı rakamları tashih etmek lüzumunu hissedi
yorum : «Kcinci Beş Yıllık Plânda özel yük

sek okulların kapasitesi 14 bin olarak tesbit 
edilmişken, bugün ıbu rakam 50 bine ulaşmış
tır» diyor ve sözünün başka yerlerinde de özel 
yüksek okullara devam eden öğrenci sayısının 
70 binin üstünde olduğunu söylüyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi) — 1969 senesine kadar 50 bindir, 
efendim. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devam
la) — Bunlar tamamen yanlış rakamlardır. Bu
raya konuşmaya gelen bir arkadaşımızın bun
ları kesinlikle ifade etmesinde fayda vardır. 
Aksi takdirde, zataâlileri 70 bin derse, ben 
44 bin dersem, Sayın Bakan 43 bin civarında 
derse, o zaman herkes bunun ne olduğunu bir 
türlü anlıyamaz; madem ki konuşmaya teşrif 
ettiniz, gerçekleri söylemenizde fayda vardır. 
Ben açık olarak ifade ediyorum, geçmişte, ge
lecekte özel yüksek okullara devam eden öğren
ci sayısı 44 bini geçmemiştir, hâlâ 43 400 civa
rındadır. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 
— Gelecekte nasıl, gelecekte Sayın Uğrasız-
oğlu,.. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devam
la) — Onun için bu rakamı bir defa tashih et
mek istiyorum. 

Arkadaşımız konuşmasının, bir yerinde Ana
yasanın 21 nci maddesini çağ dışı, eğitime ay
kırı olarak niteliyor; yani özel yüksek okulla
rın açılması keyfiyetini çağ dışı eğitim olarak 
kabul ediyor ki, böyle bir beyana nasıl cevap 
vermek gerektiğini takdirlerinize bırakıyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK ( Cumhuriyet Senato
su Sivas Üyesi) — Çağdaş eğitim dedim, çağ 
dışı eğitim demedim Sayın Uğrasızoğlu, kelime
yi yanlış anlamayın... Çağ dışı değil, çağdaş 
eğitim dedim. 

KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZ
OĞLU (Devamla) — Anayasada zikredilen çağ 
dışı eğitimle, özel okullar arasındaki münase
betin ne olduğunu eğer bir arkadaşımız fark 
edemiyecek kadar böyle bilmez bir eda içinde 
konuşursa, buna cevap vermek fevkalâde güç 
muhterem arkadaşlarım. Onun için cevap ver
mek lüzumunu hissetmiyorum, 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi) — Çağ dışı değil, çağdaş eğitim 
dedim, yanlış ifade ediyorsunuz, yanlış... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Öz-
türk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi) — Söylemediğim bir tâbiri kulla
nıyor, yanlış ifade ediyor da onun için... 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, 

Her iki arkadaşımız da bir noktada birleşi
yorlar; diyorlar ki: «Komisyon, eski Millî Eği
tim Bakanı Sayın İlhami Ertem'i korumak için 
birtakılbm tutum ve davranışlar içerisine gir
miştir.» 

Biz bunları sureti katiyede reddederiz. So
ruşturma Hazırlık Komisyonunda çalışan de
ğerli arkadaşlarımız, tekrar ediyorum, gayet 
ciddî mesai sarf etmişlerdir, meseleyi enine bo
yuna incelemişlerdir, fakat kendilerinin kafa
larında mevcut bulunan önyargıyı silip atmak 
bir türlü mümkün olamamıştır. Daha meseleye 
başlar başlamaz Sayın ilhami Ertem'in suçlu 
olduğu noktasından hareket etmek için, her tür
lü tedbir ve çareye başvurmak gayretini gös
termişlerdir. Biz komisyon olarak bunların bu 
türlü hissî hareketlerine mâni olduğumuz için 
her halde bu şekilde ifade buyuruyorlar. Bina
enaleyh, hissîlik ithamlarını, bu şekilde kullan
dıkları hissî olma ifadelerini kendilerine tekrar 
iade ediyorum. Çünkü komisyonunuz objektif 
esaslar dâhilinde ve bilimsel bir görüş açısın
dan, hukuk kaidelerine tamamen riayet ederek, 
bir eski bakanda suçluluk derecesinin bulunup 
bulunmryacağı hususunu incelemiştir. Bina
enaleyh, tamamen mesnetsiz olan bu ifadelerin 
kendilerine aidolması gerekir. 

Yine öztürk arkadaşım, konuşmasının bir 
yerinde, 70 fain öğrencinin, yüz binlerce aile ile 
birlikte üzüntü duydukları v. s. şeklinde birta
kım ifadelerde bulundular. Her halde arkadaşı
mızın bu sözü gayet tuhaf, «Acaba 70 bin tale
benin 100 bin ailesi mi var?» diye insanın dü
şüneceği geliyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas üyesi) — 100 bin demedim Sayın Uğra-
sızoğlu, yüdbinlerce dedim. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devam
la) — 100 bin ailenin şu kadar çocuğu dese, 
bunu mâkul karşılardık ama, bu kadar araştır
madan ve hakikaten üstünkörü bir ifade ile bu
rada maksatlarını anlatmaya çalışmaları zaten 
meseleyi ortaya koymuş oluyor; zira 70 çocuğun 
hiçbir zaman 100 bin ailesi olmaz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Ne ise canım, bunlar sorumluluğa 
etkili olmaz... 

SADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — 100 
bin de olabilir, 200 bin de olabilir. Nasıl olmaz 
beyefendi?... 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devam
la) — Olmaz... Türkiye'de, beyler, 70 bin çocu
ğun 100 bin ailesi olmaz; 70 bin çocuğu 60 bin 
ailesi olur, 50 bin ailesi olur, ama 100 bin ailesi 
olmaz... 

Arkadaşlarımız mutlak surette önyargı için
dedirler: «Sayın İlhami Ertem kusurludur, me
sele ortadadır; Senato Araştırma Komisyonu 
raporu bütün meseleyi ortaya koyuyor» v.s. gibi 
sözleri tekrar etmişlerdir. Senato araştırma ra
poru, Sayın İlhami Ertem'in suçu olup olmadığı 
meselesini araştırmış bir rapor değildir, karara 
bağlanmış bir rapor değildir. Senato araştırma 
raporu, özel okullar üzerinde bir tetkîkatı ifaide 
eden bir rapordur. Binaemaleyh, biz sözümüzün 
başında 'bunu şunun için ifade ettik : «Bu Se
nato araştırma raporu bu maksatla yapılmamış 
olduğu için, Senato araştırma raporu bilitmsel 
bir nitelik taşımadığı için, birtakım ilmî metot
lara dayanularak hazırlanmış bir rapor olmadığı 
için, objektif değildir, bu bir mesnet olamaz» 
dadik. «Bu bakımdan ancak hissî birtakım dav
ranışlara mesnet olabilir» diye mütalâada bu
lunduk. Aynı sözümü tekrar ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Saym Kodam'anoğlu arkadaşımız, kürsüye 

geldiği zaman, hattâ komisyonlarda veya nere
de olursa olsun, daima kendisini, bir vehim içe
risinde hisseder, meseleyi böyle ele alır, böyle 
konuşur. Kafasındaki fikir neyse, mutlaka o 
odur. Suçlu ise, ona göre Sayın ÎHhami Ertem 
suçludur, suçlu değilse suçsuzdur. Bu noktadan 
hareket eder. Tabiî bu noktadan hareket edince, 
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objektif Mır neticeye vaarımanın hioMr zaman 
mümkün olamayacağını bir defa daha ifade et
mek isîıiıyorum. 

iSayın arkadaşımız, «/benim kcmuşmıamı 
önemsetmedi» diyor. Hakikaten iSayın Kodaanlan-
oğlu'nun geçen haftaki konuşmalarındam büyük 
Ibir kısmı kayda değıer değil idi, çünkü, raporda 
yazılmış olan 'birtakım hususlar, Sayın özgüneş'-
in ifade ettiği hususlar, ;haltitâ Sayın Aygüln ar
kadaşımın ifade eristiği hususlar ve bunların bir 
teıkrarından ibaırlet idi. Tekrardan İbaret olan 
Ibir konusmlayı, tekrar cevaplandırmak lüzumu
mu bir ko'mlisyon başkanı olarak lüzumlu görme
dik, lüzumlu görmediğiimiiz için de Cevap verme
dik. 

Yine temas etm'iştinn, arkadaşımız, «Komis
yon hissidir» diyor. Komisyonun his'sî olmadığı
nı, faikait kendi tutum ve davranışımın önyargı
dan mıüteıvıelliit, niiçin hissîlik içiinde bulunduğu
mu dalha önce de ifaide eltltıiim. Onun için birçok 
sözlerle, hakikatten önemli ifadelenmiş gibi ele 
alanaik csvaplamdırımak, ancak Yülkstik Huzuru
muzu işgalden 'ibaret, olacağı içim üzerinde dur
muyorum. Yalnız şunu ifaide etımiekte fayda gö
rüyorum, bu sayın arkadaşımız 1963 - 1964 yıl
larında Millî Eğitim Balkanlığınım üst kademe
lerinde haikikaltten hizmet görmüş, kaldıramıya-
cağı ağır bir yüküm altına girmiş, kaldırama-
mış... 

HtflSEYÎN ÖZTÜRK (Cumhuriyeti Senatosu 
;Sivaıs Üyesi) — Siz de maıiıyeıtinide çalışmışsınız, 
ezilmişsiniz... 

ISORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) 
— Birçok yanlış adımlar atmış, özel okulları te-
silsite, (kanunların hasırlanmasında, birtakım ted
birler alınması mevzulumda ve bilâhare bütün 
orta dereceli okullarla imtihan s'istemıiıni koymak 
gilbi bir yanlış tutumun, davranışın, içerLislnde 
bocalamış, ıbakasnluktan uz'ajklaştınlmış, bilr müd
det dışarıda kalmış, .bilâhara tekrar rica üzenime 
gelmliş. Böyle biir tutum içerils'inde olam arkada
şımızın, kemü yaptığı kusurları, hataları, bir 
ianda kendisini takibeden iktidar bakamlarından, 
istemeye hafkkı var mıdır? Kemdi yaptığı hata
ları, kusurları, bunların düzeltıilmjsisülni, kısa za
manda, kendisimi takibeden Millî Eğitim bakan
larından iSfiemeye hakkı var mıdır? Onların 
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hepsini unutuyor, sanki kendisi pek güzel bir 
idare kurumuş, pelk güzel bir sistem tatbik et-
ımiilı, Türk millî eğitimini geliştiraıiiş, ondan son
ra gelen Aldaleit Partfeimin Millî Eğitim bakan
ları bunu bozmuş, millî eğitimi bo'zuk düzen ha
line geltinmiş gibi biır eda içeriisiinldie konuşuyor 
ki, fevkalâde yanlış ve kamuoyunu aldatan bir 
nıdkibaii aıaaar olduğu için, bu hususu tekrar ifa
da «tansık lüzumun hiase'tltdm. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Rapor üzerinde konuş... 

NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı MU-
lötıveiküH) — Şahsiyat yapıyor, Sayın Başkan... 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI FAHRt UĞRASIZOĞLU (Devam
la) — Sözümü hemen bağlıyacağım... 

Sayın arkadaşımızın bir ifadesi fevkalâde 
garip - her halde dikkatinizi çekmiştir - Komis
yonu hissizlikle itham ettikten sonra., bu komis
yonun konuyu bu şekilde rapora bağlaması mev
zuunu da Komisyon Başkanı olan arkadaşının 
tutum, davranış ve formasyonunda bulmak gibi 
bir tuhaf tutumun içerisine giriyor; her halde 
dikkatinizi çekmiştir. Benim bu sözlere verecek 
cevabım yoktur. Bu Yüksek Heyetinizce takdir 
edilecek bir konudur. Ancak; bu arkadaşımızın 
böyle ön yargılar içerisinde, başkasını birtakım 
vehimlerle itham eden Tur tutum içerisinde, hat
tâ hattâ ruhî bir hastalık haleti ruhiyesi içeri
sinde birtakım beyanlarda bulunmasını, komis
yonda, Komisyon Başkanı olara'k çok yadırga
dığımızı tekrar ifade eder, saygılarımı arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Sayın Başkan, sayın hatip biraz evvel, 
«ruhi hastalık», «Kaldıramıyacağı bir vazife
nin altında kalmak» gibi birtakım tezyif edici 
tâbirlerle bendenize sataştılar. 95 nci maddeye 
göre söz rica ediyorum. Esasen bendeniz, ken
dilerini, bana müteveccih isnatlarını isbata da
vet ettim, yoksa sataşması için davet etmedim. 
Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, sataşma 
vâki olmuştur, size söz vereceğim. Yalnız, yeni 
söz istemelerini davet etmiyecek ölçüde konu
şacağınızı ümidederim. Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Sayın Başkan, bu hakşinas tutumunuz
dan ötürü şükranlarımı sunarım. 
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Aziz arkadaşlarım, bendeniz yeni bir sataş
mada bulunacak değilim ve dikkat buyurduy-
sanız, mâruzâtımın tamamında ne Komisyon 
Başkanına, ne komisyon üyesi arkadaşlarımızı-
za, ne itham edilen Sayın eski Bakan arkadaşı
mıza saygısızlık, hakaret tazammun eden bir 
tek kelime de söylemedim. Sadece Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın ilk konuşmasında kul
landığı hissî, komisyon raporunu beğenmemek
le haksız olduğumuzu beyan eden ifadelerine 
cevaplar verdim ve buna dair delilleri söyledim. 
Bir de, kendileri ismimi zikretmeksizin bir id
diada bulundular, onu zabıttan aynen okudum 
ve kendilerini bunu isbata davet ettim, O zabıt
tan açıkça görünüyordu ki, «Sayın hatip Koda-
manoğlu hem özel okullarda vekâlet erkânının 
vazife almasını kanunların yasak ettiğini söy
lüyor, hem de kendisi bu okullarda öğretmenlik 
yapmış, ne buyurursunuz?» diyordu. Ben de çık
tım ; bunun tamamen yanlış olduğunu, hattâ bu 
kelimeyi de kullanmadım, «Arz ve ilân ederim 
ki, bu varit değil» dedim. E, şimdi şu kelimeyi 
kullanmaya zannediyorum hak sahibiyim; bu 
yalanr isbata davet ettim, yoksa mütalâalarıma 
cevap vermesi ihtiyacı içinde değilim arkadaş
larım. Sadece arkadaşımın isnadını, iddiasını 
isbata davet ettim; yoksa, kendilerinin mütalâ
alarıma cevap vermelerine hiç önem vermem, 
herkes her istediğini düşünür. ~ 

Ruh hastası filân gibi, ona benzer bir şey 
söyledi. Arkadaşlar herkes her zaman herkese 
sövebilir, şimdi buna ben ne diyeyim, ne cevap 
vereyim? Yakıştırdınız mı? Ve bu zat... 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Kö
tü söz sahibinindir! 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bu 
Sayın arkadaşım, bu değerli arkadaşım; benim, 
kaldıramadığım bir vazifeye geldiğimi söyledi. 

Arkadaşlar, bendeniz iki defa müsteşar 
oldum, iki defa da azledildim. Azledenlere kar
şı da hiçbir itham ve iddiam yoktur, saygılıyım; 
tâyin edenlere de saygılıyım, ne yaptığımı, ne 
yapamadığımı bütün kamu oyu bilir. Eserlerim 
vardır, seçkin çevreler bilir. Daha, söylediği 
birçok şeylere cevap vereceğim ama, konu bu 
değil. Bunu lütfen böyle kabul buyurunuz, çün
kü zamanımızda yapılan tasarruflardan birisi, 
lise talebesinin miktarını dondurmaktı ve o 
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dondurma sayesinde Sayın Ertem, Bakanlığının 
ilk iki yılında bir ölçüde rahat etti. Çünkü 
1983 - 1964 ve 1964 - 1965 te biz liseleri dbn-
durmıyaydıfk, üniversiteye girmek istiyen tale
belerin sayısı iki misli, üç misli artacaktı. Ona 
Devlet nereden yer bulacaktı? Ha!.. Anlıyoruz 
simidi Sayın Uğrasızoğlu'nun zihniyetinden; ya
lan yanlış okullar açıp doldurulabilirmiş... Ta
biî biz bunu düşünemedik. 

Aziz arkadaşlarım, benim bu vazifeyi kaldı
rıp kaldıramadığımı söylemek, o da indî bir 
söz, yalnız şu kadarını söyliyeyim, benim her 
iki müsteşarlığımda da, vazifeyi kaldıramadı
ğımı iddia elden arkadaşım bir şube müdürü idi, 
beriden kaç denece geride bir hiyerarşi içinde 
vazife alan bir memur idi ve kemali hürmetli, 
yaktığı muamelâtı tasvip, tasdik ve tashihime 
arz ederdi. 

Teşekkür ederim. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın 'arkadaşlarım, yeterlik 
önergesi gelmiştir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Sayın Başkan, aleyhte... 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini, aleyhte bir 
arkadaşımız konuştuktan sonra, Türkiye Büyük 
Millelt Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
15 nci maddesinin son fıkrasındaki, son söz hak
ikinin, hakkında soruşturma açılması istenen 
kimseye aidolması, hükmü gereğince, Sayın il-
hami Ertem'in söz hakkı saklı bulunmak kaydı 
ile oylatacağım. 

Yeterlik önergesinin aleyhinde Sayın Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu, buyurun efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin saygı değer üyeleri; 

önümüze önemli bir konu gelmiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin saygı değer üyeleri de
netleme görevlerini yapmaktadırlar. Sayın Baş
kanlık, yeterlik önergesi bulunduğunu belirtti
ler. Bendeniz yeterliğin aleyhinde konuşaca
ğım. 

NAİME İKBAL TÖKGÖZ (İstanbul Millet
vekili) — Yeterlik önergesi okunmadı. 

ISÜLEYKEAN ÇAĞLAR (Manisa Milletveki
li) — Sayın Başkan, önerge okunmadan aleyhte 
konuşulamaz ki... 
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w
 N 5 R Î y ™ ^ YAZICIOĞLU (Devamla) -

Efendim, *•• . . ' V*. -,„ önergenin okunup okunmaması Baş-
_. Divanını ilgilendirir. Ancak, önergenin 

^eali bellidir, önerge konuşmaların yeterli ol
duğunu belirtmektedir, kanım buldur. 

Ancak, bendeniz de konuşmaların yeterli ol
madığını belirteceğim. Ama, önergenin okunma
sını istiyorsanız, Sayın Başkanım susuyorum, 
lütfen önergeyi okutun, ondan sonra konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Gündemdeki diğer iş
lerin görüşülmesine imkân vermek üzere, kifa
yeti müzakere kararı verilmesi arz olunur. 
İstanbul Milletvekili Sinop Milletvekili 

Fevzi Güngör Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Devaım buyurunuz Sayın. Yazı-
cıoğlu. 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Saygı değer arkadaşlarım, her halde konuşabi
lirim, önerge okunmuştur. 

Şimdi dediğim sonuç çıktı : Konu aydınlan
mıştır, gündemde ciddî konular vardır. O halde, 
11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru ve bu konudaki sayın üyelerin eleştirileri, 
konuşmaları, Anayasanın milletvekillerine ta
nımış olduğu, denetleme hakkını kullanmaları 
gayriciddîdir... öyle nü? 

Arkadaşlar, eğer bu gerçeklerin ortaya çık
masını istiyorsak, eğer sayın komisyon üyeleri, 
Başkanı, sayın iktidar partisi milletvekili ve se
natörleri ve ilgili Sayın Bakan gerçekten kamu
oyunun aydınlanmasını istiyorsa, eleştirilerin 
devamını istemelidir, herkes fikirlerini söyle
melidir. Benim söyliyeceğim, her halde, «Bakan 
asılsın» demek değildir. Zaten buradan suçlu 
diyemeyiz. «Tahkikat açılmasını gerektirici, 
soruşturma açılmasını gerektirici sorumluluk
lar vardır» diyeceğiz ve bu konudaki fikirleri
mizi belirteceğiz. Zaten söz sırasında iki arka
daş vardır; önerge sahiplerinden Sayın özgü-
neş ile bendeniz varım. Bunun dışında konuşma 
sırası olan kişi yoktur. Benim konuşmam çok 
çok 15 dakikanızı alacak, Sayın özgiineş'inki de | 
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zannederim 15 dakikanızı alacak, eder yarini sa
at. Gündemimizin bugün bitmesi gerekir veya 
gerekmez, ama normal sürenin dolmasına öy
le zannediyorum ki, 1 saat 20 dakika vardır. 
Bu süre içinde 1 saat de Bakana zaman kalmak
tadır. isltirham ediyorum, gerçeklerin ortaya 
çıkması ve Sayın Bakan yönünden, iktidarımız 
yönünden ve Parlâmentonun itibarı yönünden, 
yeterlik önergesinin reddi üzerinde oy kullan
manızı diliyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Sayın ilhami Ertem'in, 15 nci mad
desinin son fıkrası hükmü gereğince, söz hakkı 
saklı kalmak kaydiyl'e, yeterlik önergesini ka
bul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSöz iSayıın tlhami Ertem'in. Buyurun Sayın 
Ertem. (A. B. sıralarından alkışlar.) 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edlür-
ne Milletvekilli) — Muhterem Başkan, mubJte-
rem milletvekilleri; 

Özel okullar konusunda vazifemi iilhmal et~ 
tliğim ve kötüye kulalndığım görüşü siilıe hak
kımda soruşturma açıtanlası önergesi, iki top
lantıdır enline boyuna ortaya konmuştur:. Bir 
memlîeketlteki isosyal, ekonomik, eğitsel so
runların, burada konuşan arkadaşlarım kadar 
hafife (alındığını ığormek gerçekten üzücüdür. 

Türkiye'nin eğitim durumunu, sorunlarını 
dikkate almadan, Türkiye'nlinı içinde bulun
duğu meseleleıri ciddiyetle değerleidirmeden, 
bu meseleler hakkında (bu kadar rahat, (bu ka^ 
dar basit konuşulmiası gerçekteni üzücüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Sayın öagüneş, burada yaptikları uzun ko
nuşmada, benim aleyhimde olan görüşlenni 
iki hususa istliniadeitltiirdiler. Bunlardan birisi, 
Cumhuriyet Senatosunun yapmış olduğu araş
tırmaya dalir rapordur, dliğeri de Bakanlık 
müfettişlerinin raporudur. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Her ikisine de bakıldığı zaman görülecek

tir ki, burada konuşan arkadaşlarım tamamen 
hissîliğin içindedirler. 

Neden hissîliğin içindedirler? 
Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ, 'Senato (raporu yalnızca 21 okul 

hakkında ar&şjtırma yapulmıasnn neticeye bağ
lamıştır. Bu 21 okuldan muhterem arkadaş-
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larını, yalnızca 16 taneisli 'bana aiititlir. Greni ka
lan okullardan 9 itaaJesli, müsteşarlığı ziamanınH 
da olduğunu zannettliğim, Sayın Kodamanoğ-
lu'nun ve Sayın ibraJhlim ökbemlin, 3 tanesi 
daha öncedir, Şevket Raşdıt Hatipoğlu'nun, 2 
tanesi de Sayın Orhan Dengiz'in zamanında 
laçılmıştır. 

Binaenialeyh, bir rapor M, istinadettıiği ve 
konu yaptığı çoğunluk okullar hana ait de
ğildir; 'ondan isonıra dönüp de bu meseleydi 
mesnet yapıp bu kadar ağır konuşmalarla 
(beni, vazifemi ihmal veya suiistimal içinde 
görmek hiıssiliğim ifadesidir; blir. 

ikincisi; burada okudukları müfettiş ra
porlarım ben tanzim etitürdim muhterem ar
kadaşlarım. Usul olarak, her yıl bu okul
ların teftişe talbi tutulmasını ben istedıim 
ve ben getirdim. Benlim zamanımda bu okullar 
her yıl teftişe tabi tutulmuştur. Eğer ben, 
(birtakım eziintinin içinde olsaydım, eğer ben 
Türk eğitimine ve Türk gençliğine hizmetin 
dışında başka şeyleri düşünür olsaydım her 
okulu, asgari, senede Ibfir yıl mı teftiş ettirir
dim, yoksa müfettişleri onların semtine bile 
uğratmaz miydim? 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bu göstermektedir ki; ben özel okulların ıs
lahı yolunda en büyük titizliği göstermenin 
içinde idim, Bu meseleyli gayet (basite alıp, 
«Efendim,» Şunun hakkında bir defa araş
tırma yap, b»ir defa teftiş ettir, nemlen arka
dan kapat...» Bu iş değil muhterem arkadaşla
rım, bu, mümkün de değil. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK .0. S. Sivas Üyesli) — 
lüzum yok, Anayasa kapatıyor. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Beyefendi, siz ciddliye aknmıyacak 
konuşmalar yaptınız. Bunları katiiyen asabi
leşmeden, rahat rahat yerlimden dinledim, 
ama, siz benim konuşmalarımla daha (başında 
tahammül edemiyorsunuz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (€. S. Sivtas Üyesi) — 
ciddiliğini anlamiadımsa bize ne? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — öiddilğini, zamanı geldiğinde izah 
edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (O. S. Sivas Üyesi) — 
Anlamazsıaı; Türk gençliğini bu hale sokan bir 

numaralı insansın. 1968 den beri söylüyoruz', 
duyulmuyor. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Türk gençliğini o hale sokanların 
kimler olduğunu bütün Türk Milleri bilmek
tedir. 

BAŞKAN ^- Sayın Bakan... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Türk gençliğini ısiyasft maksatları 
üçün, kendi çıkarları iiçin her gün tahrik eden
lerin kÜmHer olduğunu Türk Milletli bilmekte
dir. (A. P. sıralarından; «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi) — 95 nci maddeye göre söz isti
yorum, sataşma var... Gayriciddî konuşuyor 
Bakan... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım. 

Türkiye, nüfusu hızla artan ve okuma arzu
su aynı şekilde hızla çoğalan, iftihar edilecek 
hir ülkedir. Türkiye'de okullaşma oraînı her yıl 
büyük ölçüde artmaktadır. Bunun neticesidir 
ki; her yıl liselerden, bir evvelki yıla nazaran 
5 binin üstünde öğrenci yeniden yüksek öğre
nim istemektedir. Bir yandan; lise mevcudu bu 
yıl 35 bdni aşmış iken, öbür yandan da iktida
rımızın kabul ettiği bir sistem ve görüş olarak, 
kabiliyetli bulunan teknik ve meslek okulu me
zunlarına da üniversite imkânımı açan yönet
meliği de getirmiş bulunduğumuzdan, teiknik 
ve meslek okulu mezunları bu yönetmelik gere
ğince 6 dersten imtihan vermek sureti ile lise 
mezunu olmak hakkını kazanmış bulundukla
rından, lise ayarı meslek ve dengi teknik okul
lardaki 16 bin öğrenciyi de dikkate alırsak, Tür
kiye'de 56 bin genç yüksek öğrenim imkânı 
Cindedir. 56 bin öğrencinin birden yüksek öğ
renim istediğini kalbuü etmemiz doğru değildir, 
ama, her yıl üniversitelere, yüksek öğretime, 
hu oranda bir talebolduğu gerçektir. 

Buna karşılık muhterem arkadaşlarım sene
lerden beri, 1964 yılma nazaran 240 in 250 nin 
üzerinde yatırım ve ödenek artırması yapmamı
za rağmen, üniıversitelerdeki kapasite artımı ge-
ndşlememektedir, 13 000 - 14 000 etrafında dön
mektedir. Yüksek okullarda da; ki bunların 
içinde meslek ve teknik okul mezunlarını doğru
dan doğruya alan Erkek Teknik Yüksek Öğ-
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retmen Okulu, Kız Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu, eğitim enstitüleri bulunduğu halde, 
resimî yüksek okulların da kapasitesi 12 bin ci
varındadır. Biöylelükle muhterem arkadaşlarım, 
her yıl 50 bin gence mukabil, resmen yaratılan 
kapasite (25) bin civarındadır. 

Şu halde; Türkiye'min yüksek öğrenimde bü
yük bir dar boğazı vardır. Bu konuda söyle
nen «Hükümet resmî okullara gerekli ehemmiyeti 
vermiyor, bu ondan doğuyor» gibi sözler ger
çeğin tamamen aksidir. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi yüksek öğretime, bizim iktidarımızdan ev
vel iktidar olanların ayırdığı ödeneğin 200 ü 
aşan oranında yatırım ve ödenek ayırmamıza 
rağmen, yicıe aradaki açıklık böylesine devam 
etmektedir. Bu sene, meslek okulu mezunu olan
lar da dâhil olmak üzere, üniversitelerin 13 bin 
küsur, yüksek resmî okulların da 12 bin küsur 
kapasitesine karşılık, yalnız merkezî sistemde 
76 bin küsur genç, üniversite ve merkezî siste
me tabi akademilere girmek üzere imtihana gir
miştir. Bunları bir tarafa bırakarak, Türk eği
timini bunları dikkate almadan değerlendirmek, 
gerçeğin ifadesi değil, sadece tahrikin ve istis
marın ifadesi olur. (A. P. sıralarından; «taavo» 
sesleri, alkışlar) 

işte muhterem arkadaşlarım, bu gerçekler
dir ki; Türkiye'de bir Özel okullar kanunu çık
masına sebebolmuştur. 

Özel okullar kanununu Adalet Partisi ikti
darı hazırlamanuştır, muhterem arkadaşlar. Bu 
kanun Cumhuriyet Halk Partisi zamanında ha
zırlanmıştır. Bu kanunun uygulanmasındaîn ev
vel özel yüksek okul açılışını, burada, kanunun 
çıkışından sonra özel yüksek okulla bir nevi mu
kayese yapmayı, ben hayretle karşıladım. Biır 
iktidar ki; özel yüksek okullar bulunmamasına 
rağmen, ta Osmanlı imparatorluğundan kalma 
Mekâtilbi Hususiye Talimatnamesine dayanarak 
özel okul açar da, kanun çıktıktan sonra Özel 
okul açılmasının, bâzı hatiplerin ifadesine göre, 
Anayasa ihlâline kadar giden tarafını ileri sü
rerler; bunu anlamaya imkân yoktur ve o za
manki açıhş şekli ile, açılış miktarı ile kanun 
çıktıktan sonraki açılışları da birbirine kıyas 
etmeye de yine akıl erdirilemez. 

Mulhterem arkadaşlarım, 

Özel okulların durumunu, beni ilgilendirdiği 
kismın dışında arz etimiyeceğim, ama burada, 

«Batıda bizdeki mânada özel okul yoktur» de
diler, bunun izahı lâzimgelen bir tarafı vardır. 

Batı'da, bizim anladığımız mânada özel okul 
açmaya mâni hiçbir hukukî engel yoktur, ama 
Batı, sorunlarını halkltmiştir mulhterem arka
daşlarım. Bu sebepledir ki; Batıdaki özel okul
lar vakıfların, kiliselerin, hayır derneklerinin 
ibirer okulu halinde inkişaf eitmliışıtir. 

Burada muinim olan bir konu vardır muhte
rem arlkadaşlanım; özel okul açılmasını yalnız
ca kâr müessesesi, ticari müessese telâkki et-
ımıeık, bizi en büyülk hatalara götürür, işte, var
mış olduğumuz hatalar da buradan gelmekte
dir. Orada da öğretmenler vardır, kurucular 
vardır, o müessesenin devam etmıssinden men
faati olanlar vardır ve nihayet, onların da ya
şamadı büyük ölçüde öğrenciden alınacak üc
retlere bağlıdır. Biniaenaleyh, arada böyle bir 
paralellik mevcuttur, öziel yüksek okullar Türk 
toplumunun ihtiyacından doğmuş, kendine has 
mıüesiaaselerdir. Ne yazık ki; bu müesseseler bir 
eğitim müelssE'sesi olarak ele alınıp, ıslah edil
meleri, onların Türk eğltiiimine daha çok hizmet 
eder birer müessese haline getirilmeleri yerine, 
birtakım ideolojik, birtakım politik meselelere 
istismar konusu olmuştur. Tıpkı, zaıman zaman 
yabancı sermayenin, petrolün, NATO'nun oldu
ğu gibi, özel okullar da birer dolktriner görü
şün, başka maksatlar gütmenin hedefi olmuş
lardır. işte o zaman da, gelip benim zamanıma 
çaltımışltır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Burada konuşan arkadaşlariim, görüşlerini 
iki hususta ileri sürdüler: 'Bir tanesi; bana 
atfetmek istedikieri husus, kanun anlayışından 
doğan husustur. Bunlara aşağıda geleceğim, 

Kanunu ben böyle anlıyorum, sen böyle an
lıyorsun... 

Mulhterem arkadaşlarım, kanunu tefsir et
mek yetkisi yoktur; ama her tatbikatçı bir nevi 
kanunu tsföir eder. Binaenaleyh, yetkili olan 
iniierciler kanunu anlarken, tabiî ki kendi mer
cilerinin, kendi hukuk müşavirlerinin görüşleri 
içinde bir tarzda anlarlar. Bunun vazife ihmali 
veya suiistimali ile ilgili tarafı nerededir? Eğer 
kanun anlayışında bir halta varsa, Devlet Şûrası
na müracaat edilir, bu anlayış iptal ettirilir. 

ikinci konu; vakıaların yanlış teşhisinden-
dir. Bunlara da kısaca temas edeceğim. 
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Şimdi muMerean arkadaşlarım, ileri sürülen 
görüşleri şu noktalarda toplamak mümkündür: 
BirM; özel okullar DevM okullarının erişmek 
islediği seviyeyi yaraltamamakfcadır. Bunun 
sebepleri: 

1. Binalar yetersizdir. 
2. öğrenim kadrosu yetersizdir. 
3. Programlarda ve yönetmeliklerde bir

takım aksaklıklar mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, özel okulların ve 
resmî okullarımızın beklenilen seviyeye, bekle
nilen imkâna ulaştığını hiçbir zaman ifade et
medim. Hiç kimse de bunun bu tarzda olduğu
nu ifade edemez. 

Türkiye, gelişmekte olan bir ülkedir. Resmî 
okullarımızda çok eskiye varan, Ankara Hu
kuk Fakültesinden, Ankara'ya taşınan Siya
sal Bilgiler Okulundan, Orta Doğu Teknik Üni
versitesinden,, Hacettepe üniversitesinden, Ata
türk Üniversitesinden, Karadeniz üniversitesi
ne kadar hepsi, kuruluş halinde öğretim gö
revlileriyle idare edilmişlerdir. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, bu
rada ileri sürülen meselelerin niye gerçeğe uy
madığını ayrıca ifade edeceğim. Ama, bekle
nilen seviyeye ulaşılmasını ele alıp bunun, bü
yük bir facia tarzında gösterilmesi, gerçeğin 
ifadesi değildir. Niçin ifadesi değildir? Özel 
mühendislik okulunu bitiren gençler mastır 
yapmak için, yüksek mühendislik hakkını al
mak için üniversitelerimize, akademilerimize 
müracaat etmişlerdir ve ön sıralarda başarı 
kazanarak «yüksek mühendislik» sıfatını al
mışlardır. Ayrıca da Avrupa'da kendileri ka
bul edilerek doktora yapmışlardır. 

Binaenaleyh, hemen bunun tek ifade ile se
viye düşüklüğünü ileri sürmek, gerçeğin ifa
desi değildir. 

Özel yüksek okullarda denklik nasıl kurula
caktır? 

1. Programlarla, 
2. Sonra temas edeceğim, diplomaya esas 

olan ders imtihanlarının verilmesiyle. 
Özel yüksek okullardaki başarı nisbeti res

mî okullardan fazla olmamıştır!. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, birinci is

nadın, arz ettiğim üzere öğretim ve eğitimde 
devlet okullarından geri kalındığı iddiasıdır. 
Bu iddianın, gerçeğin ifadesi olmadığını, özel 
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okulların çok noksanlıkları bulunduuğunu, bu 
noksanların resmî okullarımızda da mevcut ol
duğunu, bunların düzeltilmesi gerektiğini pe
şinen kabul ediyorum ve bütün çalışmalarımı 
bunlara teksif etmiş bulunuyorum. Ama„ naza
ri olarak, hiçbir delile istinadetmeden «Özel 
yüksek okullarda seviye düşüktür» demek, ge
reğin ifadesi değildir. Biraz evvel arz ettiğim 
imtihanlar ve başarılar, özel yüksek okulların 
da Devlet okullarına eşit seviyede tutulduğu
nun vakıalarla ispatıdır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi) — Devlet Plânlama Teşkilâtını 
men ediniz, feshediniz. Sizin fikrinize uymu
yor 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Milletve
kili) — Rahat dur, rahat dur. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, öğretime baş
lama ve okul açma izni şu yolla cereyan eder. 

Burada Sayın Öztürk bir yönetmelik okudu 
ve bu yönetmeliği, bir ileri meseleymiş gibi or
taya koydu. Okul açılırken ne yapılacakmış? 
Efendim, itfaiyeden, Bayındırlık Müdürlüğün
den durum tetkik edilecekmiş,, Bakanlık mü
fettişleri de bunları tesbit edecekmiş. 

Muhterem arkadaşlarım,, açılan okullar öyle
sine bu statünün ilerisindedir M, okulun açıl
ması için Bakanlığımızın tesbit ettiği esasa gö
re, iki üniversite öğretim üyesi veya resmî 
okul öğretim üyesi, iki Bakanlık müfettişd, 
bü' Talim Terbiye Heyeti üyesinden müteşekkil 
bir heyet kurulur, üniversite üyelerini Millî 
Eğitim Bakanlığı seçmez üniversite seçer. 
Bunların iştirakiyle binalar görülür, eğer bi
nalar öğretime elverişli ise rapor tanzim edi
lir, ondan sonra açılma izni verilir. 

Benim zamanında açılan bütün okullarda 
verilen kararlar heyetin ittifakiyle verilmiş
tir. 

Bundan sonra «Öğretime başlama» gelir. 
Öğretime başlama için bu defa eskiden farklı, 
aynı şekilde yine ikisi üniversite üyesi, ikisi 
Bakanlık müfettişi, biri Talim - Terbiye Heye
ti üyesi olmak üzere bir heyet kurulur. Fa
kat bu kimseler açılmayı tetkik eden kimse
ler değildir. Onlar da durumu tetkik ederler,, 
ondan sonra başlama izni, öğretime başlama 
izni verilir. 
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işte muhterem arkadaşlarım, bütün özel 
okullara bu tarziyle, 625 sayılı Kanunun uygu
lanmaya başlamasından sonra bütün izinler bu 
yolla verilmiştir. Buna rağmen olumsuz bina
lar mevcut mudur? Mevcuttur. Niçin oldukları
nı biraz sonra arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh, arka
daşlarımızın ileri sürdükleri bina yetersizliği 
hakkında bana veya benden evvelki Bakan 
arkadaşlarıma isnadedilecek hiçbir hata, hiç
bir kusur bulunamaz. Hukuk Devletinde «açıl
ma izninin nasıl verileceği kanunda belirtil
miştir, «Öğretime başlama izninin» de nasıl 
verileceği belirtilmiştir. Buna göre, heyetler ku
rulacak,, heyetler raporlarını nıüsbet verecek. 

Bakan, hangi hakla bu tarzda verilen rapor
ları uygulamaya koymaz? Ne zaman ki kendi
sine bir ihbar, bir şikâyet olursa bunu bir de
fa daha tetkik ettirir, ama ondan sonra mut
laka bu raporları uygulamaya koymaya mec
burdur. Bunun aksini yapmak, kanunu uygu
lamamaktır. işte o zaman Bakan vazifesini ih
mal veya suiistimalin içine girer. 

Bütün meseleler bu tarzda olmuştur. 

Şimdi arkadaşlarımın ileri sürdüğü bir hu
sus, «3 okul hakkında yönetmelik ve program 
tasdikinden evvel başlama izni verilmiştir» 
deniyor. Buna da, Sayın Özgüneş'e verdiğim ce
vap - bu kadar açık olmasına rağmen - mesnet 
gösteriliyor. 

Hâdise şu muhterem arkadaşlarım, Sonra
dan tekrar buna geleceğim; biz Senato Araş
tırma raporundan faydalandık. Bunun aksini 
hiçbir zaman söylemedim, Senatoda da ifade 
etmedim. Biz,, gerek müfettişlerimizin raporla
rından, gerek Senatonun raporundan sonra 
özel yüksek okullar hakkında, bilâhara arz 
edeceğim, bir dizi tedbir aldık. Konuşan arka
daşlarım, önergeyi veren arkadaşlarım bunla
rı çok iyi bildikleri halde nedense bunlardan 
hiç bahsetmediler.. Bu tutumla ben onların ta
rafsızlığını nasıl anlarım? Tarafsızlığın örne
ğini nasıl verirler? Bu sistemleri getireceksi
niz, ileri sürdükleri, burada bahis konusu et
tikleri, var veya olması muhtemel bütün yol
suzlukları önleyici tedbirleri alacaksınız,, bun
ların hiçbiri hakkında burada tek cümle ile 
olsun ifade etmiyecekler. Bu, ancak ve ancak 

samimiyetsizliğin ve hissizliğin ifadesidir muh
terem arkadaşlarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Ben, bütün özel yüksek okulları tek tip prog
rama ve yönetmeliğe bağladım, muhterem ar
kadaşlarım. Bunun ifade ettiği mânâ şudur: 
Hiçbir özel okul kendisi, kendine has bir prog
ram, bir yönetmelik alıp Talim - Terbiyenin 
karşısına çıkamaz. Bunun ileriyi önleyici bir 
gösteriş olduğunu ileri süren arkadaşlarım bu
lunabilir. Ama, Türkiye'nin ortamında özel 
okulların daha ileri statü getireceğini kabul 
etsek dâhi, ortamın bunu kabul etmiyeceğini 
düşünerek biz, özel yüksek okulların, ancak 
benzeri resmî okulların beğendiklerinden bi
rinin yönetmeliğini ve programını aynen al
mak mecburiyetini koyduk. 

Binaenaleyh, hangi yüksek okul açılacak
sa; mühendislik okulu mu açılacak - o zaman 
iki yüksek okul mevcuttu; birisi Yıldız'da biri 
Maçka'da - ya Maçka'nın yönetmeliğini ve prog
ramını kabul edecek, ya Yıldız'in yönetmeliği
ni ve programını kabul edecek. 

Bu üç okul, zamanında Millî Eğitim Ba
kanlığına başvurmuştur. Hangi yönetmeliği ve 
programı kabul edeceğini de bildirmiştir. Sa
yın Kodamanoğlu'nun dediği gibi acaba biz, 
getirin şuraya dosyaları, getirin Resmî Ga
zeteyi deyip hemen bunu tasdik etsek mi da
ha ciddî oluruz, yoksa bu program ve yönetme
likleri ilgili yüksek okullara gönderip onla
rın muhtemel itirazlarını, muhtemel görüşleri
ni ve yeni bir tasavvurun içinde bulunup bulun
madıklarını dikkate alıp tasdik etmek mi acaba 
daha ciddî ve daha salim bir yolda olabiliriz? 
işte biz ikincisini seçtik muhterem arkadaşla
rım. Bu müesseseler,bu okullar yönetmelikle
rini ve programlarını zamanında Bakanlığa ver
mişlerdir. Bakanlık da zamanında bu yüksek 
okullara bunlara göndermiştir. Ama,, onlardan 
cevap almakta gecikme olmuştur, bir. 

ikincisi, biraz sonra anlatacağım, hayret 
ediyorum; bu kadar güzel sistemi kurduğu
muz halde bu arkadaşlarımda bunları bildik
leri halde nasıl olur da tek cümle ile konuş
mazlar? Hayrettir muhterem arkadaşlarım. 

O da şu: Bu yüksek okulları tek tip yönet
meliğe ve programa bağlamakla yetinmedik. 
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Bunun üzerinde diplomaya esas olan dersi her 
sınıfa yaydık, muhterem arkadaşlarım. Bunun 
ne demek olduğunu arz edeceğim. Bu, her tür
lü suiistimali önliyen, çocukların son sınıfa 
kadar ücret ödiyerek, kendilerinin ifadeleriy
le, özel okulculara menfaat sağlamasını önli
yen bir tedbirdi. Bu tedbiri alkışlıyacakları 
yerde ufak yerlerde,, olmıyacak yerde ihmal ve 
suiistimal aramaları tamamen ciddiliğin ve 
samimiyetsizliğin ifadesidir. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

işte muhterem arkadaşlarım, hangi dersle
rin hangi sınıfta diplomaya esas olacağı me
selesinde, bu tasdikleri yapmakta gecikme ol
muştur. Bu sebeplerden dolayı kısa bir süre 
bunların gecikmesi vâki olmuştur. Binaenaleyh, 
burada ihmalimiz veya özel okul sahiplerine 
menfaat sağlamak gibi aşağı duyguların içinde 
değiliz muhterem arkadaşlarım. 

Biz yüksek öğrenim ariyan Türk gençlerine 
bu imkânı sağlamanın ve onları en yüksek se
viyede, en ciddî şekilde yerine getirmenin he
yecanı içindeyiz. (A. P. sıralarından bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, bina konusuna 
geliyorum. Biraz evvel bina konusunun hangi 
heyetlerle tesbit edildiğini arz ettim. Senato 
Araştırması yapıldıktan sonra bizim daimî taz
yikimiz, daimî murakabemiz neticesinde 11 
yüksek okul yeni binaya taşınmıştır muhte
rem arkadaşlarım. Burada hani berber dükkânı, 
bilmem kuaför bulunan yer falan diye ede
biyatını yapanlar eğer gerçekle karşılaştırsa-
lardı bunun başka türlü olduğunu görürlerdi. 
Tekrar ediyorum; 11 yüksek okul yeni binaya 
taşınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tenkid konu
larından birisi aynı binada farklı mahiyette 
okul açılmış olmasıdır. Bu husus da böyle de
ğildir. Bunu bir okulun farklı mahiyette mi, ay
nı mahiyette mi olduğunu dâhi biz tesbit etme
dik, üniversiteye gönderdik, heyetler kurduk. 
O heyetler: iktisadi ilimlerle gazetecilik aynı 
mahiyettedir. Binaenaleyh, aynı bina içinde bu
lunabilir» dediler. Şu halde, bu hususta kanu
na aykırı bir durum yoktur. Bu hususu biz 
üniversite yoliyle tesbit ettirip, ondan sonra 
gereğini yapmış durumdayız. 
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Muhterem arkadaşlarım, sayın önerge sahip
leri (e) fıkrasında Cağalıoğlu Mühendislik Oku
lunun kapatılmasını eleştirmektedirler. Bunu 
Senato araştırması karşısında bir hafifleme 
sağlamak maksadına bağlamaya kalkmaktadır
lar. Bunun onunla ilişkisi yoktur muhterem ar
kadaşlarım. Teftişimizi yapıyoruz, iyi niyette 
olanlara gerekli telkinlerde bulunuyoruz, bir 
defa, bir defa, bir defa daha teftiş yapıyoruz 
muhterem arkadaşlarım. Bunda vazife suiisti
mali yok. Bu berber dükkânı değil muhterem 
arkadaşlarım. Bu, bakkal dükkânı değil, bir 
okuldur. Okulu hemencecik kapatabilmek kolay 
bir konu değildir. Oradaki gençlerin durumunu 
dikkate almak lâzımdır. Tâ ki, bir okul ne za
man bu haddi geçerse, işte o zaman kapatılır. 
Cağaloğlu okulu da böyle olmuştur. Danıştaya 
gitmiştir, Danıştay kapatma kararımızı tasdik 
etmiştir. 

Ders yılı sonunda kapatma yapılacağını sa
yın arkadaşımız ileri sürmektedir. Halbuki, bu
nun yüksek okullara değil, orta dereceli okulla
ra aidolduğunu Danıştay da kabul etmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh, burada da 12 nci mad
deye aykırılık bahis konusu olamaz. 

Yine arkadaşlarımız, açılışların ders yılı 
başladıktan sonra yapılmış olmasının kanunun 
11 nci maddesine aykırı olduğunu ileri sürmek
tedirler. Kanunun 11 nci maddesi, ileri sınıflar 
hakkında getirilmiş bir kanun maddesidir. Ya
ni, ileri sınıfların açılması gerektiği zaman uy
gulanacak bir maddedir, yeni açılışlar hakkında 
uygulanacak madde değildir. Binaenaleyh, uy
gulamamız tamamen hukukîdir, kanunun mad
desinin metnine de, ruhuna da uygundur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine burada ileri 
sürdüler, intifa hakkı konusunu mevzuubahset-
tiler. Ya, maliki olmak, ya intifa hakkına sahi-
bolmak... 

Biz bunu, intifa hakkına sahibolmayı kira 
mukavelesine bağlamak tarzında anladık. Sayın 
Öztürk'de burada yönetmelikte aynı şeMi «ki
raya bağlamak» diye okudu. Demek M, Sayın 
Öktem'in hazırladığı yönetmelikte de durum 
aynı olarak ileri sürülmüştür. Arz ettiğim inti
fa hakkı, kira hakkı, ileri sınıflar, ara yerde 
açılma, sene başında açılma İlhami Ertem'in gö
rüşü değildir muhterem arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığının görüşüdür, hukuk muşa-
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virlerimizin görüşüdür ve benden evvelki bakan 
arkadaşlarımın da uyguladığı hususlardır. 

Tüzüğün çıkarılmasını bana bir kusur ola
rak atfettiler, hattâ Sayın Öztürk «maksatlı 
olarak» diye ileri sürdü. Bu, insafsızlıkların en 
(büyüklerinden biridir. Kanun 1965 yılında yü
rürlüğe girmiştir. Ben 1 Nisan 1967 yıllımda 
Bakanlığa başladım. Tüzük henüz yoktu. Ben 7 
ay sonra tüzüğü hazırlıyarak Danış taya şevket
tim. Anayasa Mahkemesi kararında belki bahis 
konusu olacak, aradan 3 yıl geçmesine rağmen 
tüzük hâlâ tasdik edilemedi. Tabiî şimdiki du
rumda artık onaylanması da bahis konusu de
ğil. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir sistem ge
tiriyorsunuz, özel okullar... Türkiye'de geçmişi 
yok, ananesi yok. Buna bir tüzük hazırlıyacak-
sınız. Bunu, çok basit iş telâkki etmek ve bunun 
gecikmiş olmasını söylemek; hele benim 7 ay 
ıgilbi bir zaman içinde hazırlamamı takdir etme 
yerine bir kasta bağlamak, ancak kendilerinden 
şüplhe edenlerin kârı olsa gerektir. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri) 

Muhterem, arkadaşlarım, biz tüzüğün gerek
lerini, tüzükte ne emrediliVorsa onların uygula
masını tamamen yerine getirdik. 

Onun dışında imtihan konusunu dile getirdi
ler. İmtihanların özel okullarda olması 13 ncü 
maddenin gereğidir. Bu, sadece tüzüğe bağlı bir 
hüküm değildir. Yine bu bakanlığın görüşüdür, 
benim görüşüm değildir. Bu karar benim zama
nımda alınmamıştır. Ama, ben de tabiî olarak 
kanuni, hukukî olan bu görüşü uygulamakta 
devam ettim., 

Muhterem arkadaşlarım, LCC hakkında ba
na yapılan isnatlar ise yine isnatların en insaf
sızına;, en insafsızlarından birini teşkil edijyor. 
LCC sahibinin soyadı ÜsltüneTdir muhterem 
(arkadaşlarım. Evet, Üstüneıl'ıdir soyadı. Bu 
müesseseyi §iıddetle takibeittim, 

iSayın özgimıeş 'ili dediği yanlıştır, istanbul 
Valiliği beni ısılkıştırmıadı, her ızaman telefonla 
ve her istanbul'a gidişimde ben İstanbul Vali
liğimi sikuştıırdıım. Bütün yazılar ortadadır, 
(kendileri de bunları bilmektedir. Ben Üstü-
neTleri müddeiumumiliğe de verdim. OkuUları-
nı da kapalt'tmm, mühürlettim ve daimî olarak 
da kapattım. Neticede onlar beni tazminat dâ-
vasıiiyle Adliyeye verdiler. Dâva evrakı şurada

dır, zamıanımızı almak istemiyorum. Bu dâva 
dilekçesi komisyona da sunuldu. 

İSayın Kodaman'oğlu'nıun meseleyi bu kadar 
küçük hesaplara dayamasından cidden üzül
düm. Efendim, iki defa olmıuış, üç defa ol
muş, bu şöyle iolmulş... Yok böyle şey muihte-
rem arkadaşlarım. Efendim, evvelâ menfaate 
ahştalıyormıuş, ondan sıonıra böyle oluyormuş. 
Yok böyle şey m/ulhtereım arkadaşlar. Mesele
leri ciddiyetle ele almamaız, bir eğitim dâvası 
içimde bulunduğumuzun hıer 'zamanı şuunu ve 
idraki içinde bulunmamız gereklidir. Binaen
aleyh, LCC hakkında söylenen sözlerin ne ka
dar hissî olduğunun ifadesidir. Heım okulu 
muvakkat kapatacaksınız, heım kapamışı ilân 
edeceksiniz, hem savcılığa vereceksiniz, hem 
daimî kapaitacaksmıız ve karşı taraf sizi şahsan 
dâva edecek. 

iMuJhtıeîiem arkadaşlarım; Millî Eğitim Ba
kanlığı olarak değil, Millî Eğitim Bakanı İlliha-
mi Ertem olarak sizin hakkınızda hukukta 
tazminat dâvası açacak; ondan sonra dönecek
siniz; «ıSiız LCC yi koruyorsunuz» diyeceksiniz. 
Bilmiyorum insafa sığar mı? (A. P. sıraların
dan gülüşmeler, «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet memurla
rının özel yüksek okullarda öğretmenlik yap
ması, kanunumuzıa göre, mümkün değildir. 
Burada konuşan arkadaşlarım yanlış konuş
muşlardır, «yalan konuşmuşlardır» demiyonıtm.. 
Hiçbir vakit Millî Eğitimi Bakanı olarak be
nim bu hususu tasvibelttiğimi ve memur olduğu 
bilinen veya bildiğimiz bir kimsenin öğret
menliğini tasdik ettiğimizi kimlse göstereîmefc. 
Hangi öğretmenin mıetmıur olduğu lanlaşüdıysa 
bepsi hakkında, okulla ikisini kesmesini ve 
teblügat yapılır yapılmaz, reddedilir edilimıeız 
öğretmenliği bırakmasını temin etmişizdir, ko-
valamışızdır. 

MuJhteırem arkadaşlarını, tekrar bir yere ge
liyorum : Türkiye'de bir eğitim sorunu varıdır. 
Türkiye'de binilence genç yüksek öğretim bek
lemektedir. Seviyeli bir öğretim sağlanması 
lâzımdır. Böyle bir ıhatva içinde hemen okulu 
kapat, binlerce öğrenciyi dışarda bırak, bu 
yapılabilecek bir şey değildir. Ancak karşı ta
rafın iyi nijyeti görülünce ıslah yoluna gitmek 
ve bu suretle eğitim ve öğretim seviyesini sağ-
lıyabilmiektir. 
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Sayın Kodamanoğlu buraya, yeri olmıyan 
bir dedikoduyu getirdi. Kendileri uzun müddet 
Millî Eğitim Bakanlığında başarı île müsteşar
lık yapmışlardır. Eğer ben de böyle küçük he
saplar peşinde olsaydım, her halde birtakım 
dedikodular derleyip toparlamam gayet müm
kündü. Onun için lütfen böyle meseleleri bırak
sınlar. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Fa
lan yerde filân, yerde böyle konuşmuş... 

Yalnız bir şeyi açıklıkla ifade ediyorum 
Özel yüksek okulların bir ticari müessese oldu
ğu telâkkisinin karşısmdayim. Özel okulları bir 
fabrika, bir ticarethane, tıpkı radyo satan, 
konfeksiyon satan, bilmem kundura satan bir 
ticarethane tarzımda telâkki e-mek ç'ok büyük 
hatadır, çok büyük yanlıştır. Bunlar kamu nite
liğini taşıyan, bir nevi âmme hizmeti gören mü
esseselerdir. Meseleye bu yoldan bakmak lâzım
dır. Bu kadar Türk gençliğine hizmet etmek he
vesinde bulunduğumuz ve Türk gençliğinin se
viyeli olarak yetişmesini arzu ettiğimiz bir za
manda, nasıl memurun vezifesini haleldar etme
mek şartiyle resmî okulda öğretmenlik yapması 
mümkünse, özel okulda da aynı ölçüler dahilin
de öğretmenlik yapması hususunda tasarı geti
rebilirdim. Ama, hiçbir vakit bu inanış ve bu 
düşünüş me'vcııt kanunları uygulamamak mâ
nasına gelmez. Ben bütün gücümle kanunları 
uygulamaya çalıştım. Nerede bir memur gör-
müşsem derhal okuluna gerekli ikazı yaparak 
memuriyeti bırakmasını temine çalıştım. 

Muhterem arkadaşlarım, 439 sayılı Kanuna 
göre müddet budur, şudur. Bütün bunlar, de
min arz ettiğim gibi, bir kanun anlayışı mese
lesidir. Biz kendileri gibi, 12 saat anlamıyoruz. 
Biz bunu 24 saat anlıyoruz ve tekrar ediyorum, 
bu görüş benim görüşüm değil, Bakanlığın gö
rüşüdür ve uygulamalar bu yolda olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok yorulduğunu
zu bilerek daha fazla derinlemesine gitmeden 
şunu arz etmek istiyorum ve arz etmiş oluyorum 
ki, özel yüksek okul açılması Millî Eğitim Ba
kanlığının emri ile, onayı ile tekemmül eden bir 
husustur, ama, onun öncesini hazırlamak, üni
versitelerin de iştirak ettiği heyetler yoliyle 
olur. Ne okul açmada, ne de öğretime başlama
da bunun dışında bir tek işlem olmamıştır. 

Millî Eğitimci olan sayın arkadaşlarımdan 
rica ediyorum; sorsunlar, ben müfettişlere gi

derken «Özel okulları tetkike gidiyorsunuz. 
Çok dikkatli olun, en ufak müsamahanızı affet
mem» mi dedim? Yoksa «şunları idare edin» 
mi dedim? Çok rica ediyorum soruştursunlar. 
Bütün müfettişlere verdiğim talimat nedir sor
sunlar. Burada herkesi lekelemeye çalışmak, 
âmme hizmeti görenleri, hem de büyük heye
can ve enerjiyle iyiyi yapmaya çalışanları umu
mi efkâra ,bir nevi kusurlu gibi göstermeye 
çalışmak samimî olmaz. Politik olabilir ama, 
vicdana uymaz (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, çok kısa 
olmak üzere arkadaşlarımın sorularına cevap 
vereceğim. Esasen soruların bir çokları konuş
mamın içinde yer almış oldu. 

Sayın Özgüneş soruyor «Senato raporu mu 
hissidir, müfettişlerin raporu mu hissidir?» 

Muhterem arkadaşlarım, meseleler objektif 
olarak ele alındığı zaman sonuçları objektif 
olur. Ama, bir mesele hissî şekilde ve bir nevi 
politik veya doktriner görüşün heyecanının top
lumu sardığı devirde orta yere atılırsa sonuç 
pek objektif olmaz. 

Senato raporunda çok kıymetli hususlar var
dır. Senato raporundan vazifede bulunduğum 
müddet zarfında çok istifade ettim. Ama Se
nato raporu, «özel yüksek okullar Anayasaya 
aylarıdır» iddialarının ileri sürüldüğü, basında 
çeşitli makaleler yazıldığı maalesef birtakım 
öğretim müesseselerinin, üniversitelerin bu gö
rüşlere katıldığı, bir zamanda ele alınıp yürü
tüldüğü için, bir çok yerlerde hissidir muhterem 
arkadaşlarım. 

Müfettiş raporlarına gelince; müfettiş ra
porları hissî değildir. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, müfettiş raporlannı ben istedim muhterem 
arkadaşlarım. Özel okulları adım adım takibe-
debilmek, kendilerini ıslah edebilmek, mükem
mel hale getirebilmek için, hangi ortamda bu
lunmalarını tesbit etmek için ben istedim. Bü
tün emirler meydandadır. Her yıl, hatta kritik 
yerlerde bir yılda bir kaç defa teftişi ben yap
tırdım, muhterem arkadaşlarım. Ve ben onların 
'hapsinin nefticeîar'imii okullara gönderip, ısrarla 
i/kmalini bekledim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özgüner'in, 
burada ileri sürdüğü bir konu var. Belki sonra 
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da temas edebilirim ama, yeri geldi. Saym Öz-
güneş bâzı özel yüksek okullar yönetmelik de
ğiştirerek sınıifta kalmayı kaldırmak suretiyle 
birtakım menfaatler sağlamışlardır. Bu yönet
melik değişikliğinde bâzı Millî Eğitim Bakanlığı 
mensupları da para almışlardır» (dediler. Eğer 
bunu açıkça ifade ederlerse, değerli halefim 
derhal bunu tahkikata kor, banıa intikal ©den her 
şeyi tahkikatla koyduğumu ifade ederim bir. 

İkindisi, Sayın özıgiüneş bunları ifade ediyor 
da, bütün 'bu sistemi, bu suiistimali orta yerden 
Ikaldmmak için diplomaya esas ıolan dersleri bü
tün sraıflara yaydığımı niçin itiraf etmiyorlar1?.. 
^Suiistimal önlemek için esasta değişiklik yap-
tığılmı - tefekkürle demiyorum ama - hiç olmazsa 
bir gerçek olarak niçin ortaya koymuyorlar 
muhterem arkadaşlarım 

Eğer böyle meseleler varsa bunları ancak sis
temlerle hallederiz. İşte ben o sistemleri getir
dim muhteriam arkadaşlarım. Ben bu sistemleri 
«getirdim» derken özür dilerim, benden evvelki 
arkadaşlarıma en ufak şekli ile bir tarizim yok
tur. Bu, yeni bir sistemdi muhterem arkadaşla
rım. Senato araştırması gerçekten hepimizi uyar
mıştır. Benim zamanlımda demin söylediğim gibi, 
Türk toplumunu rahatsız etmek için zaman za
man ortaya atılan konular varsa, onlardan oiri 
de özel okullar olmuşsa, onun bütün mücadelesi-
<ni yapma/k bana düşmüşse, özel okullara bir sis
tem getirmek, bir nizam getirmek baıhtı da, Öbür 
bahtsızlığın yanında, bana düşmüştür. Sonra bu 
sistemleri de arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlanm, bir husus katiyen 
yanlıştır. Sayın özgüneş ve diğer arkadaşlarım 
da konuştular, bea Millî Eğitim Bakanı olduğum 
zaman özel yüksek okullarda vazife almış bü
tün Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarını rica 
ettim, vazifeden aldım, mıenettüm. Benim «mü
saade ettiğini» tarzımda ifadeleri yaoılıştır, ha
kikatin aksidir. Tekrar ediyorum, ben onları özel 
yüksek okullarda vazife salmaktan medettim. 

iSayın Kodaımanoğlu'nun temas etmiş olduğu 

hususlara konuşmalarım arasında cevap vermiş 
olduğum kanısındayım. Yalnız, 'Sultanahmet 
iktisadi ve Ticaırü İDimler Okulundan bahsetti
ler, «birçok defa nelye teftişe tabi tutulmuştur? 
Evvelce bunun kusurları belli iken miçün bumun 
tekrarına gidilmiştir?» deldJiler. 

Bütün sorumluluğunu kabul ediyorum ama, 
»bu okul benim zamanımda açılmıamıştır. Bu okul 
kendi zamanlanında da vardır, kendilerinden ev
vel açılmıştır. Kemdi zaJmalarmıda da vaddır. 
Eğer ibunun binası bu kadar elverişsiz idi ise, 
acaba kenldleri riiçlm kapamadılar? Çünkü, bu 
okul Sayıın Şevket Raglit Haitiipoğlu zamanında 
açılmıştır, bir. 

İkincisi, eğer tekrar teftişe taJbi tutıılmuşsa, 
'biraz evvel arz ettiğim gfoi, eğitindir bu muhte
rem arkadaşlarım, karşı tarafın samlimî ve gay-
risamimî çeşitli iddiaları oluyor, çeşitli vaitleri 
oluyor, yeni bina yapmakta olduğu iddiaları 
oluyor, işte bu sebeple bu gelişmiştir. Ama bu 
okulu da ben kapattım muhterem arkadaşlarım. 
Dâvasında samimî olmadığına kanaat getirdiğim 
gün bu okulu ben kapattım. Ama Saym Öztürk'-
teın simidi öğreniyorum ki, Sayın NebioğM yeni 
Tbiir bina yapmaya başlamış ve bu binayı da bi
tirmek üzere imiş. Demek ki, o zaman kendisine 
mühlet vermemde haksız dieğümiigiım. Bütün aki-
betlinje katlanmak lâzımgeldiğme inaınarak, yüz
lerce, binlerce gencin durumumu dikkate alarak, 
mâruz kalacakları güçlükleri düşünerek ve Türk 
eğitimi için daha başkasmı yapmanın doğru 
olmıyacağmı bilerek kapattım. 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef özel okul
lar Türkiye ide bir eğitim sorunu olarak ele alın
mamıştır. Bu konu ideolojik ve siyasi açı dışında 
değerlendiıilmemiştir. işte bugün içinde bulun
duğumuz özel okullar komusunun çıkmazı bun
dan, doğmaktadır. Bu meselenin bir eğitim so
runu olarak ele alınmayıp, bir ideolojik konu, 
(bir siyasi konu olarak ele alınmasıdır. Bugün 
içinde bulunduğumuz güçlükler bundan doğ-
m'uştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlanim,, en mühim kıs
ma, meselenin somuna gelmiş bulumyyorum. O 
da almış olduğum tedbirlerdir. Çok isterdiim ki, 
Komisyon üyesi olan ve bir hâkim olmanın so
rumluluğunu taşıyan, tarafsız olmanın gerekle
rini bu kürsüde yerine getirdiğini iddia eden 
Sayın Kodamanoğlu ne olurdu, gerek Senato 
konuşmamda, gerekse Komisyona verdiğim ifa
demde arz ettiğim tarafımdan alman tedbirleri 
de eleştirseydi?... O zaman tarafsız olduğuna ben 
de inanırdım. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, sözlerimi to
parlıyorum, Türkiye'de bir özel okullar konusu 
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vardır. Türkiye tâe özel okulculuk, Türkiye'nin 
arttan nüfusundan, Türk halkınım öğretime duy-
dluğu istekten, çocuklarını yetiştirmek arzusun
dan ve sonsuz arzuya rağmıeoı Devletçe yerime 
getirilememişinden, çıkmış b'iır konudur. Bıenim 
zamanımda, benden evvel ve bendem srara Ada
let Parltlisi iktidarı zamanında yüksiek öğretime, 
eskinin yüzlerce misli ödenek ayırımsızdır. 

Yeni ümiversülteler, yeni fakülteler, yeni yük
sek okullar açmışızdır ve açmaya devam ediyo
ruz. thtiversitelerde gece öğrenimi Kanununu da 
yine benim zamanımda yüksek tasviplerinizle 
gerç^leşjtirmiş bulunmaktayız. Ama, bütün 
bunlara rağmen, ihtiyaç giderilememiştir, işte 
bu ihtiyaçtan dolayıdır ki Parlâmentonun ka
nunları ile özel okullar doğmuştur. 

Ben Millî Eğitim Bakanı olarak kanunu 
tatbik etmekle mükellefim. Kanunun Anayasa
ya aykırı olup olmadığım düşünmek veya bunun 
hakkımda fikir yürütmek bana ait değildir. Ben 
elimdeki kanunu tatbik ederim. Ben bu kanu
nu çok dikkatle, titizlikle Türk gençliğine ve 
Türk Millî Eğitimine hizmet yolunda tatbik et
tim ve birtakım kararlan aldım. Bu kararlar, 
özel okulların mükemmel işlemesini sağlıyacak 
kararlardır. 

Tekrar ediyorum; çok isterdim ki gerek 
önerge sahipleri ve gerekse burada aksi görü
şü müdafaa eden arkadaşlarım şu tedbirleri di
le getirselerdi veya şunların münakaşasını yap
salardı. 

Şimdi tedbirleri arz ediyorum: 

1. Özel yüksek okulları her gün teftişe 
tabi tuttum muhterem arkadaşlarım, Ve müfet
tişlerin bildirdikleri bütün kusurları okullara ya
zarak ısrarla takibettim. Zamanı • geldiğinde ve 
bu ısrarımın, artık o dkulun ıslâhına imkân 
vermediğine inandığım anda da Çağaloğlu'nda, 
Sultanahmet'te, LCO de olduğu gibi, okulları 
kapattım. 

2. Muhterem arkadaşlarım, gerek okulların 
açılmasında, gerek öğrenime başlamasında de
dim ki, bu kaldar değerli heyetlerin mevcudiye
tine rağmen, bâzı olumsuzluklar olmuştur. Ne
den? Standartların tesbit edilememesinden muh
terem arkadaşlarım. Gidiyor heyet, bakıyor bi
naya... Okul olabilir mi, olamaz mi? Bu, bir 
takdir ölçüsü size göre olamaz, ona göre olur. 
işte bu takdir konusunda sübjektifliğini önle

mek maksadiyle okulların bina standartlarının 
tesbitini yaptırıyorum, bir. 

3. Okulların ders araçlarının standartları
nı yaptırdık muhterem arkadaşlarım. Üniversi
telerle, resmî yüksek okullarla müşterek ça
lışma neticesinde mühendislik okulunda «ne gibi 
lâboratuvar malzemesi, bulunacaktır» diye bir 
liste hazırladık. Heyet, elinde bu liste ile gide
cek, bu listedeki şeyler varsa öğretime orada 
başlanabilir, yoksa orada öğretime başlanamaz. 
işte o zaman Sayın özgüneş'in «bir ortaokul 
için gerekli lâboratuvar malzemesinin bile bu
lunmadığı yerde mühendislik okulu açılıyor» 
gibi bir görüş bahis konusu olamazdı. Niçin 
bunu ifade etmediler? 

Her hususta; bina hususunda, ders araçları 
hususunda, kütüphane hususunda standartları 
tesbit ettik muhterem arkadaşlarım. Giden he
yetlerin eline bunu verdik. Ancak iktisadi ve 
ticari ilimler okulunda «şu adedde, şu vasıfta 
kitap bulunursa orada okul açılabilir» dedik. 
Bu olmadığı zamandır ki heyetin keyfî takdiri
nin sübjektif takdirinin neticesi içindedir, işte 
onun için birtakım olumsuzluklar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; «Ortaokul öğret
meni vasfında bir arkadaş yüksek okulda öğ
retmenlik yapıyor» dediler. Buna mâni olanak 
için özel yüksek okulda öğretim üyesi' olabile
cek kimselerin yeterliklerinim resmî okullarda 
ve üniversitelerde onların kuracakları heyet 
önlünde bir denemeye tabi tutularak bu husu
sun tesbitini istedim. Niçin buna dokunmadı
lar? 

Eğitim seviyesini yükseltmek için, öğret
men kadrosunu yükseltmek için bumdan daha 
objektif, bundan daha m'ükemımel bir usul ola
bilir mi muhterem arkadaşlarım? Bakanlık ola
rak ben takdir hakkımı kullanmıyorum, üni
versitelere, resmî yüksek okullara veriyorum. 
Bunun eiddî bir çallşma olduğu, her türlü 
menfaati kapayıcı, bir seviyeye getirici karar 
ve tutum olduğu niçin ifade edilmiyor? 

Muhterem .arkadaşlarım; demin de arz et
tiğim seviyeyi sağlamak için özel yüksek okul
ların ancak ve ancak resmî okulların yönet
meliğini veya programım alabileceği usulünü 
getirdim. Seviyeyi temin etmek içim bundan 
daha mükemmel ne düşünülebilir? Seviyeyi 
ne ile kuracaksınız? Bir programla, yönetme-
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likle, iki öğretim üyesi ile her ikisini de reısmî 
okulların, üniversitelerin murakabesine, onla
rın tasvibine sunmuştur. Bundan, daha oibjelk-
!tif, daha ciddî bir çalışma tasavvur edilebilir 
mi? 

Muhterem arkadaşlarımı; bu kâfi olmadığı 
için üniversitelerin ve yüksek okulların iştira
ki ile «özel yüksek okulları değerlendirme ku
rulları» tenkil ettim. Sağlık bilimleri ilcin, fen 
Ibili'mleri. için vs sosyal bilimler için üniversi
te ve yüksek okullar temsilcileri ile beraber 
(bu toplantı yapıldı. Broşür önümde. Böyle
likle bunların değerlendirilmesine gittik. Se
viye yükseltmek için bundan güzel şey düşü-
nülelbilir mi? 

(Diğer ve son, fakat hayati bir konuya ge
liyorum, muhterem arkadaşlarım.. O da şu : 
DıiıpSoımaya esas lolan derslerin bütün sınıflara 
yayılması. 

Muhterem arkadaşlarım; özel yüksek okul
larda imtihan sistemli şöyle cereyan ediyor; 
eğer bir ders diplomaya esas dersten sayılıyor-
sa, o zaman öğrenci o dersin imtihanım kemdi 
ders öğretmeni, 2 de üniversite veya resmî 
okul öğretim üyesinden kurulu heyet önünde 
veriyor. Bu üyeleri biz seçmiyoruz muhteremi 
arkadaşlarım. IBu üyeleri doğrudan doğruya 
üniversite ve resımî okullar seçiyor. 

Bundan evvelki tatbikatlarda okullar ıdileı-
dikleri ıgibi yönetmelik yapıyorlardı. Diplo
maya esas olan derslerin tamamını son sınıfa 
alabiliyorlardı. Çocuk 4 yıl müddetle okula 
devam edecek, taksitini verecek, yalnızca özel 
okul öğretmeninin verdiği notla sınıfını geçe
cek, son sınıfa gelip dayanacak, işte biz bu
nun doğru olmadığına kanaat getirdik. 4 yıl 
müddetle kabililyeti olmayan çocuğun özel 
okulda bulunmasını ve özel okula, bir nevi 
taksit ödemek suretiyle özel okulu yaşatması
nı, böylelikle de gencin en kıymetli zamanları
nın heba olmasını, böylece özel okulculuğun 
ciddî olmayan bir safhaya girmesini hatalı bul
duk, bunun için bütün 'derslerin diplomaya 
esas olanlarını üniversiteler ve resmî okullarla 
beraber tesbit etltik muhterem arkadaşlarım 
ve bu dersleri bütün sınıflara taksim ettik. 

Binaenaleyh, bir çocuğun seviyesi müsait 
değilse, bir çocuğun okuma kabiliyeti yoksa o 

çocuk 4 sene mlüddeltle okulda kalmıyac&ktm 
1 nci sınıfta iki rıesmî okul veya üniversite öğ
retim üyesi, bir özel okul öğretmeni huzurun
da imtihana girecek, buna göre başarısını veya 
başarısızlığını tesbit edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; böylelikle konuş
mamı bitirmiş oluyorum. 

Bütün bu hâdiselerden sonra diyorum ki', 
özel okullar, gerçekten bahtsız bir ortamın 
içine düşmüştür. Niçin düşmüştür? Bunun 
aynıca tahliline girmiyeceğim. Ama, ideolojik, 
siyasi maksatlar bunları kendi havası için®, 
(bu ortama sokarak, bu atmosfer içine İtmeler
dir. Bu atmosferin liiçinde maalesef gerek si
yasilerimiz, gerek üniversitelerimiz, gerek ba
sınımız gerçeklere eğilememiştir. Deminden be
ri :ariz ettiğim, saydığım bütün yolsuzlukları 
kökünden kaldıracak çok esaslı tedbirleri al
mış olmamıza rağmen, bunların yankıları maa
lesef, muayyen görüşün içinde bulunan basıin 
tarafından değerlendirilmedi. 

Şu saydığım tedbirler karşısında özel okul
larda suiistimal olamaz, özel okullar ticari bir 
müessese halinde gelişemez. Nitekim, onun 
içindir ki, muhteremi arkadaşlarım beni bura
da «çok okul aştın» diye itham eden arkaidaşla-
rım - cevabımda olmasına rağmen - şurada dille 
getirmediler ki, 1969 - 1970 yılında benim za
manımda hiçbir yüksek okul, özel yüksek okul 
açılmamıştır muhterem arkadaşlarım. Niçin 
onu ifade etmediler? Bana, «falan zamanda şu 
kadar özel okul açtın, sen şu tarzda sorumlu-
sundur» diyen arkadaşlar, 1969 - 1970 ders yılr 
lmda hilçbir özel yüksek okul açmadığımı niçin 
şurada dile getirmediler? 

Ben bununla, eğer karşıma bütün icapları ya
pılmış teklifler gelse idi, «açmazdım» demiyo
rum, o zaman kanunu çiğnerdim, tik anda ben 
de iştirak ediyorum, özel okulculuk bir nevi 
menfaat yolu zannedildi, fazla kâr umacağını 
zanneden pek çok kimseler bu yola koyuldular. 
Ama alman tedbirler karşısında görüldü ki, özel 
okulculuk bir menfaat yolu değildir, özel okul
culuk bir âmme hizmetidir muhterem arkadaş
larım. İşte ondan sonra menfaat güdenler ya
vaş yavaş yerlerini terk ettiler, 44 e kadar Va
ran özel yüksek okul sayısı 37 ye indi. Sebep? 
Demin arz ettiğim alınan tedbirlerdir. 
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Muhterem arkadaşlarım, takdir Yüksek He
yetindir. Karar nasıl tecelli ederse ona son de
rece hürmet ederim. Şu anda karşınızda alnım 
açık olarak, vazifemi yapmış olmanın, hem de 
büyük bir titizlikle, inançla yapmış oimamn 
gururunu taşıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler Anayasamızın 
90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 15 nci maddeleri hüküm-

"•*• »avı 
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leri uyarınca süregelmekte olan görüşmeler bu
rada bitmiştir. 

Konuyu oylarınıza arz edeceğim. Millî Eği
tim eski Bakanı îlhami Ertem hakkında Meclis 
soruşturması isteminin dikkate alınması yönün
deki 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

-ler... Kabul etmiyenler... Dikkate alınmaması yö
nündeki Komisyon karan kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısını kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,58 

>~<mm •• »ı • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
4 NCÜj BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1971 Çarşamba 

,Saat : 15,00 

1, -v 'BAŞKANLIK! DİVANININ JSUNUŞLARI 
2, — 'TEKRARLANACAK! OYLAMALAR 

3. - , SEÇİMLER 
1. — İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan-
ttusı İçtüzüğünün 14 nıcü maddesinin 5 ve 7 nci 
fılkraJlanının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi-
nü görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komıisyo-
nunldaki açık üyeliklere seçim (2/332) 

2. — ChımShuriyet Senatosu Trabzion Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölo/men'in, yakınlarına; ve kardeşlerine 
sağlaimıtş oi]jduğu kredilerin temin edilişimde \e 
yatırım indiriminden istifade etMriÖimellerinde 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına laykırı hareket 
ddilldiği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı 
ımaidldesi Ikapsıaımına girdiği iddiasiyle Başba
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi 'Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maJdldesi gereğince Meclis Soruşturması açılıma-
sıına dair önergesini inceleımeik üzere kurulacak 
Sornışiturima Haızırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/16)! 

3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, 
İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 10'. 1968 tari-
ihinlde İstanbul çteıvre yolu güzergâhı ve Boğaziçi 
(köprüsü tasldiilkli plânı ile plânı tadil/en onayla
nan îmıar ve İskân Bakanlığının plânını değiş
tirerek tatlbifc etmesiyle, 6785 sayılı İmar Ka
nununa aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile 
açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti 
zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. C. Kanununum 
'240 ncı (maddesine uyduğu Idldiasiyile Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik toplantısı İç-< 
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan 
ive Bayındırlık Bakanı hakkında bir Meclis So-
irulşjtuırmajsı, açılmasına dair önergesini incele
ımeik üzere kurulacak Soruşturma Haızırlık Ko-
ımiisyonuna üye seçimi. ('9/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi M'eh-
ımeft Özgüineş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 

çeşitli mialksatlarla istisımiar edilmesine müsama
ha] ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad-
Idelerine uyduğu i'Jdiasiyle Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
112 ,nci maddesi gereğince Başbakan, Devlet Ba
kanları Refet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli 
haklarında bir Meclis sıoruş'turmaısı açılmasına 
dair önergesini inceleımeik üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye secimi 
(9/18) 

5. — 27 MayB 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan So-
ruıştunma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liklere seçim (9/2) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Elklmel 
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezıgin haıkkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki laçık üyeliklere seçim (9/3) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Elkimel 
Çetiner'in, Bajşbakan, eslki Ticaret Bakanları 
Ah'met Tüıkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müfltiüoğlu halklarınldaki önergesii'ni incelemekle 
ığörevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim (9/4) 

8. — Aydın eski Milletvekili Reşat Öza.rda'-
mn, Başbakan hakkındaki önergesini incele
nmekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliklere seçim (9/5) 

9. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimioğlu'nun, Ticaret eski Bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel halklarınlda,-
k i önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
T9/9)i 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski B.akanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim, 
('9/11). 



İ'.L — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Ihlsan Topal oğlu'ıran, Enerji ve 'Tiaibiî Kaynak
lar löslki Bakanı İtelet Sezigiıı hakkınldaki öner
gesini ince] emcikle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisiyûnunldaki açık üyeliklere seçim. (9/14) 

1112. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı,'um, 
Başbakan hakkındaki önergesini inceleımekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Koalisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/15) 

13. — Cumlıuriyeit Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatl'ma, Hikmet İşmen'in MİT'i kanunsuz eylem
lere sevk etmek suretiyle görevinii kötüye kul
landı ğı V3 'bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 mcı maddelerine uyduğu idldiasiyle Anaya
sanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç-
tüzüğün'ün 12 ncii ımadldesi uyarınca Barbakan 
hakkıhda bir Meclis 'Soruşturması acılım asma 
ıdadr öncrgeslini ince] eımcik üzere kurulacak: so
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/19) 

4. _ İÇTÜZÜĞÜN 6 NOI MADDEİSİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA, YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ BORULAR 
5. ~ ÖNCELİKLE! GÖRÜŞÜLECEKİ (KANUN 
TASARISI Vm TE'KLİFLERÎ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. •—. KANUN TAISARI VEl I T E K L İ F İ J E R İ Y L E 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7, —, MECLİS SORUSJTUEMAIS! VE YÜCE 

DİVANA SEVKI İLE İLGİLİ! KONULAR 
il. — Zonguldak eski Milletvekili E'kmel 

Çcıtirıer'in, Ticaret Sicil Gazetesi, ithal •malları 
fi'yait tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi, 
tasldilk haıreı ve Ticaret Balkanlığmlda bâzı per
sonelle ilgili ilşleımleıtden dolayı Başlbakan ve Ti
caret eski Bakanı Ahmet. Tıürkel hakla rın'da, 
Anayasanın 90 inci ve T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci malddelûri uya
rınca Meclis soruştuılması açılmasına dair öner
gesi ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis

yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 , 9 . :197'0) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
'Mehmet Ö'zigüneş ve 19 arkadaşının, özel yük-
isek okullar ile ilgili işlem]erde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ve ilhımal etltüği id'di-
asiyle Millî Eğitim eski Bakanı İllhaımi Eırtem 
hakkımda Anayasanın 90 (ncı maldldeisi uyannca 
bir Meclis, soruştuıiması açıllmasına dair önergesi 
ve İ l numaralı Soruıturma Hazırlık Koımisiyonuı 
raporu (9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıtıma, tarihi : 
16 . 5 . 4970)' 

• ?>..— 27 Mayıs 1960 tarlhmiden evvelki bâzı 
'balka.ula.r hakkı nida evvelce yapılan sıaruştur-
ımanm yürütülmesi hakkmlda Başbakanlıktan 
iade ol uman dosyalaıidan sıonuçlanldırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu ra(pıoru (9/2) (T. B. M. Meclisi 
'S. Sayısı : 70) (Dağııtma tarihi : 30 ., 'S . 1970) 

4. — 27 Mayıis 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar haklkm'da evvelce yaipılan 'Soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iaklc olunan dıosyaılarldan sionuçlanldırılami'yan 
(5) dosya i'cpn kurulan Sormştunma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . $ ., ,1970) 

5. — 27 Mayıs 1960 tarihin'den evvelki 
bâzı bakanlar hakkmlda evvelce yapılan sıoruş-
ıtuıimanm yürütülmesi hakkmlda Başıbakanlık-
tan iade olunan (dlosyalarJdaınj sonuçla nidırıla-
raıyan ('5) dosya, için kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Mec
lisi S. Sayısı : 72) (Dağıtima tarihi : 3i0.l5.197O) 

6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
(bakanlar hakkın'da evvelce yapılan sioruştur-
(manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iakle olunan ddsyalar'dan Sıoınuçlanldırılamıyan 
(!5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Koınlfeyonu raporu (9/2) (T. B. M. Menisi S. 
'Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1'970) 

http://3i0.l5.197O

