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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak : 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 

malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı açık oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonucuna göre tasarının kabul olun
duğu bildirildi. 

Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
A. P., C. H. P., M. B. ve Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üyeler grupları Başkanlıklarının, Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk 

Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı 
ve takdirlerinin iletilmesine dair önergeleri kabul 
olundu, Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bildirildi. 

6 . 2 . 1976 Cuma günü saat 9.30'da toplanılmak 
üzere Birleşime ( 6 . 2 . 1976) saat 03.20'de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Macit Zeren 
Kâtip 

Diyarbakır Üyesi 
Sebahattin Savcı 

Kâtip 
Kastamonu Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 
Kâtip 

Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay 

Kâtip 
Muş Üyesi 

İsmail İlhan 

i>e<t 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 09.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâbını Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demiıkol (Urfa) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/363 
Cumhuriyet Senatosu: 1/367) (S. Sayısı: 515 (1) 

A) SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/380; Cumhu
riyet Senatosu : 1/384) (S. Sayısı : 532) 

BAŞKAN — 5 Şubat 1976 gününden bugüne 
intikal eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü bütçesinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

İlgililerin yerlerini almalarını rica ediyorum: Sa
yın komisyon buradalar... Sayın Hükümet temsilcisi 
buradalar. 

Grupları adına ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum: Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mustafa Gülcügil, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Taiât Doğan ve şahısları 
adına söz olanlar Sayın Hamdi Özer, Sayın İsmail 
İlhan, Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın Nâzım 
İnebeyli, Sayın Talât Doğan, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın Sclâhaddin Babüroğlu. 

Konuşma sırası Sayın Mustafa Gülcügil'de... Bu
radalar mı efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Af eder
siniz efendim, programda bir değişiklik oldu. Arka
daşımız biraz geciktiler, müsaade ederseniz ikinci 
konuşmayı yapalım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Talât Doğan... Buyurun Sayın 
Talât Doğan.. 

C .H .P . GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN 
(Rize) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; sayın 
Bakan, bakanlığın çok değerli yöneticileri; 

(1) 515 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1976 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir, 

1976 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına görüşlerimizi ve isteklerimizi sunmak üzere 
yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 

Sağlık Bakanlığımız 3 Mayıs 1920'de kurulmuş
tur. Sağlığın önemini anlamaya başladığımız, 56 yıl 
gibi yakın bir geçmişten başlar. Cumhuriyetimizin en 
hayırlı reformlarından birisi sağlık işlerinin modern 
anlayışla benimsenerek ele alınmış olmasıdır. Cum
huriyetimizin kurucularına bu yönden de bir kere 
daha minnettarız. 

Bakanlığın kuruluş amacı: 
Memleketin sağlık şartlarını ıslah ve ulucun sağ

lığına zarar veren bütün hastalıklar veya etkenlerle 
mücadele etmek ve bu alanda konularla verilmiş di
ğer görevleri yapmak, sosyal yardım ve sosyal hiz
met faaliyetlerini düzenlemek ve gerekli örgütleride 
kurmak suretiyle herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağla
mak ve bu halkın sağhk seviyesinin yükselmesini 
temin etmektir; 

Sağlık meselelerini tespit etmek, tanımlamak; fert 
ve toplum sağlığının devamı için, gerekli tedbirleri 
almak, bulaşıcı, salgın hastalıklarla savaşmak, ana-
çocuk sağlığını koruyucu tedbirler almak, bedenen 
ve ruhen sosyal bakımdan tam iyilik içinde sağlam 
nesillerin yetiştirilmesine, çevre sağlığı şartlarının ve 
beslenmenin düzeltilmesine çalışmak, koruycu ve te
davi edici sağlık tesisleri ile, sağlık personeli yetişti
ren okullar kurmak, bu gibi tesisleri kuracaklara iş
letme izni vermek ve denetlemek, eczacılık işleri ile, 
tıbbî müstehzarat sanayiini kontrol ve murakabe et
mek, yardıma ve korunmaya muhtaç yaşlı, sakat, ço
cuk ve yoksullara yapılacak yardımları organize et
mek, gıda maddelerinin, içilecek ve kullanılacak su
ların, kaplıcalar ile maden sularının sağlık şartlarını 
denetlemek, sağlık merkezi hastane, doğumevi, sana-
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toryum gibi muayene ve tedavi müesseselerini kur
mak ve işletmek, Bakanlığa ait olanlar dışındakilerin 
ruhsat ve kontrol ve işlerini yürütmek, sağlık tıp ve 
şubeleri mensuplarıyle sosyal hizmetler personelinin 
çalışma şartlarını düzenlemek, sağlık personelinin 
yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimini sağlamak, bu 
konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, milletler
arası kuruluşlarla ilgi kurmak, sağlık konularında 
halk eğitimi yapmak, sağlık istatistikleri düzenlemek, 
işte Sağlık Bakanlığı bu kadar çok görevle yükümle 
ve sorumludur. 

Arz ettiğim çok çeşitli amaç ve görevlerin ifası 
için, üç temel kanun vardır. 

1593 sayılı Genel Sağlığı Koruma Kanunu, 3012 
sayılı Teşkilât Kanunu, 224 sayılı Sağlık Hizmetle
rinin Sosyalleştirmesi Kanunu. Bu temel kanunlara 
ek kanunlar ve ayrıca destek kanunlarda vardır. 

Arz ettiğim üç temel kanunda esas prensip sağ
lık hizmetlerinin bir elden idaresi, öncelikle koruyu
cu hekimliği geliştirmek, tedavi edici hekimliği ko
ruyucu hekimliğin gelişmesine paralel yurt sathına 
yaymaktır* 

Bu gerçekçi yol, zamanla terk edilmiş, bugün 
Sağlık Bakanlığı dahil 50 kuruluş ayrı ayrı istika
metlerde milletimize sağlık hizmeti götürme yerine 
sağlık anarşisi getirmiştir. 

Koruyucu hekimlik, ihmal edilmiş, tedavi edici 
hekimlik hizmetleri de ancak, mahdut sayıda il ve 
ilçe merkezlerine kadar istenilen bir ölçüde götürü-
lebilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu
dur. Ne var ki, bugün bu sorumluluk 50'ye bölün
müştür, Sağlık Bakanlığının yetki ve sorumlulukları 
elinden alınmıştır. Bu bölünme faydadan çok, zarar 
getirmektedir, israf getirmektedir. 

Kıymetli zaman, para ve personel verimsiz şe
kilde harcanmaktadır, milletimizin sağlık çilesi sürüp 
gitmektedir. Sağhk Bakanlığının amaç ve görevlerini 
yerine getirmede gerekli imkânlar sağlanmadıkça, an
laşılamayan sağlık meselesi anlaşılmadıkça, sağlıklı 
fertlerden oluşan bir millet olamadıkça, bütün kal
kınma çabalarımızdan beklenilen sonuçları almamız 
çok zor olacaktır. 

Bebek ölüm oranı şehirlerde binde 153, köylerde 
binde 265, anne ölüm oranı onbinde 25, ortalama 
ömür süresi köylerde 50, şehirlerde 52 yıl olan bir 
ülkede yaşıyoruz. 

En pahalı yatırım insan yatırımıdır, bizler bunu 
bilmiyoruz, daha doğrusu önemsemiyoruz. Bir in-
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san, nişanlılıktan, evlilikten, gebelikten, doğum:'|in, 
çocukluktan, öğrenim süresinden hayata atılıncaya 
kadar, ailenin, milletin kendisine harcadığım kazan
maya başladığı zamandan itibaren kendisine edilen 
masrafları, yaşamını sürdürmedeki masraflarını orta
lama ömür 50 yıl olan ülkemizde 25 senelik bir za
man içerisinde kazanıp ödeyemeden ölmektedir. Her 
ölen bu yüzden millete borçlu ölmektedir. Fakirliği
mizin esas nedeni budur. Bu hal ortalama ömür batı 
memleketlerinde olduğu gibi 75 yıla yükselinceye 
kadar-devam edecektir. 

Bulaşıcı hastalıklardan ölümler listelerde ilk sı
ralarda, kaba ölüm oranı şehirlerde binde 10,7, köy
lerde binde 16,7, sayıları onlbinler, yüzbinlerle ölçü
len cüzzamlı, trahomlu ve rehabilitasyona muhtaç 
hastalarla dolu ülkemizde sağlık hizmetlerinden, 
saadetten, huzurdan konuşmak kendimizi ne kadar 
zorlasakta olmuyor, olamıyor. Her tüten ocakta, ana 
baba da evlât acısı, evlatta ana baba acısı var. Ver
diğim istatistik rakamları bir milletin sağlık seviye
sinin ölçü kriterleridir. 

Birleşmiş Milletler üyesi devletler sıralamasın
da yüzüncü sıradan sonra geliyoruz. 

Memleketimizde kendi bünyesinde çok iyi or
ganize olmuş bir Sağlık Bakanlığımız var. Bu Ba
kanlığın merkez ve taşra teşkilâtında Bakanlık dışı 
diğer kuruluşlarda her biri bir memlekete bedel 
idarecilerimiz ve hekimlerimiz var buna rağmen, 
durumumuz bu. 

Neden bu böyledir: Bir kere iyi organize olma
sına rağmen Sağlık Bakanlığı kendisini yenileyeme-
mişttr. Hizmetler bir elde toplanamamıştır, kaynak
lar değerlendirilememiş ve israf edilmiştir. Yukarda 
belirttiğim üç temel kanuna sahip çıkılmamıştır, bu ka
nunların uygulanmasında kanunların esprilerine ters 
düşülmüştür, bu kanunlarda gelişen durumu uygun 
değişiklikleri hazırlayıp Parlamentoya getirilememiştir. 

Hükümetler, Sağlık Bakanlığını yalnız bırak
mışlardır. Başka bir deyimle Sağlık Bakanlığı ken
disini hiç bir hükümete kabul ettirememiş ve ağır
lığını getirememiştir. îşte böyle bir ortamda her şey
den sorumlu tutulan ve kendisinden mucize bekle
nilen Sağlık Bakanlığının Bütçesi; 

5 milyar 327 milyon 584 bin TL. ilk nazarda 
büyük görünen bir bütçe ile karşı karşıyayız; ama 
gerçek bu değil. Bu bütçeden 1976 yılında yüzde 
70'i köylerde 84 bin yerleşme yerinde, yüzde 30'u 
şehirde 639 yerleşme yerinde altyapı hizmetlerinden 
öncelikle sağlık hizmetlerinde önem taşıyan ulaşım, 
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haberleşme, su ve kanalizasyon hizmetlerinden yok
sun yedi iklime sahip 780 bin Km2 vatan sat
hında yaşayan 40 milyon nüfusa götürülecek hiz
met bütçesi yalnızca 866 milyon liradır. Kişi başına 
21 lira düşüyor. Bu para ile bugün bir kişinin çiçek 
aşısı bile yapılamaz. Bizler Sağlık Bakanlığına bu 
parayı veriyor ve ondan sonra mucize bekliyoruz. 

10 milyon nüfusun sosyal güvenlikten yararlana
rak kısmen tedavi edici hekimlik hizmetlerinden 
faydalandıklarını kabul edersek, 40 milyon nüfusun 
koruyucu hekimlik hizmetleri ve 30 milyon nüfusun 
tedavi edici hizmetleri Sağlık Bakanlığınca bu 866 
milyon lira ile yapılacaktır. 

Bunun içindir ki, hastanelerde hastadan pjama, 
terlik, havlu, sabun, bardak, çatal, kaşık ve ilâcı 
kendisinin temin etmesi istenilmekte, bunun içindir ki, 
bulaşıcı hastalıklara musab olan, ilk yardıma muh
taç, ebelik hizmetlerine muhtaç olan vatandaşlara 
ilâç yerine, pansuman malzemesi yerine reçete ve 
nasihat verilmektedir. 

Sayın Senatörler; 
Hasta olmak bir felaket, hastalığı tedaviye çalış

mak ayn bir felâkettin 
Vatandaşla sağlık kuruluşları arasında sağlık 

ilişkileri yerine sağlık savaşı vardır. Bu savaştan 
mevki sahipleri, para sahipleri bile zorlukla bera
bere kalmaktadır. Diğer kesim yenilmekte, ezilip 
acılara boğulmaktadır. Tüten her ocakta maalesef 
bir acı sağlık hatırası vardır. 

Bütün bu yokluklar içerisinde yılmadan çalışan, 
ayakta durmasını başaran, veremi, sıtmayı, frengiyi 
kolerayı eradike eden, gece - gündüz hastanelerde, 
kırsal bölgelerde hastaların tedavisi için çırpınan 
Sağlık Bakanlığının Sayın Bakam, değerli yönetici
leri, taşrada çalışan fedakâr personel istisnaları hariç 
sizlere şükran ve minnet borcumuz vardır, yerine 
getirmekten şeref duyuyoruz. 

Muhterem Senatörler, 
Genel hatlarıyle değindiğim hususlardan sonra 

personel konusu, sosyalizasyon konusu, Bakanlığın 
bünyesi, konularıyle uzun vadeli ve kısa vadeli işlere 
müsadelerinizle geçiyorum. 

Personel Durumu; 
Sağlık hizmetleri bir ekip hizmetidir. Bu ekibin 

lideri hekimdir. Yurdumuzda mevcut aktif hekim 
sayısını bilemiyoruz. Halen 1974 sonu itibariyle 
tescilli hekim sayısı 22 383'dür. Bunun ne kadarı 
yurt dışında, ne kadarı emekli, ne kadarı meslek 
değiştirmiş ne kadarı politikacı belli değil. 
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1974 yıl sonu itibariyle 20 868 hekim var de
niliyorsa da, 1973 rakamı 18 511 aradaki fark yani 
artış 2357, Oysaki, aynı yıl mezun hekim sayısı 
1009, bu hale göre 20 868 bulunan rakam yanlış
tır. Fiilen hekimlik görevini yapan hakikî hekim. 
yani aktif hekim sayısı Türkiye'de bugün benim 
araştırmalarıma, benim bulgularıma göre 15 bin 
civarındadır. Bende hekimim; ama fiilen hekimlik 
görevimi yapmadığımdan sağlık hizmetlerinde yerim 
yoktum 

îşte sağlık hizmetlerinde çekilen acı bu sayıda 
düğümlenmektedir. Bu sayının azlığını belirtmek 
için, dıştan dört örnek vereceğim bu rakamlar 10 
yıl öncesi istatistiklerine göredir. 

Belçika Devleti saha Km2 olarak Ankara vilâye
tine eşit, 9 milyon 251 bin nüfus, 80 836 hasta ya
tağı, 14 609 hekimleri var, bize yakın. Hollanda 
Devleti, saha Km2 Konya Vilâyetinin üçte ikisi nü
fus 11 milyon 797 bin 102 bin hasta yatağı, biz
den fazla; 15 bin 400 hekimleri var bizden fazla. 
Yunanistan Devleti, 8 milyon 500 bin nüfus, 31 267 
hasta yatağı 10 bin 400 hekimleri var, Romanya 
Devleti 20 milyon nüfus 32 bin hekimleri var. Gö
rüldüğü gibi nüfusça, kilometre kare saha olarak 
ne kadar büyük isek, hekim sayısı ve hasta yatağı 
sayısı bakımından bir o kadar eksik durumdayız. 
Bugün en az faal 250 bin hasta yatağımız olması 
gerekirken, 1974 sonu itibariyle 97 bin 579 yatak 
vardır 34 bin 692'si Devlet kayıtlarında görünürse 
de boş kapasitedir. En az fiilen hekimlik yapan 45 
bin hekimimiz olması gerekli iken, mevcut 15 bin 
civarındadır. 3 hekimin işini 1 hekime gördürmeye 
çalışıyoruz ve olmuyor. Hekim ihtiyacımız özerk 
üniversitelerimizin sorunudur. Bu sorunu hertürlü 
fedakârlığa katlanarak onların çözmesi lâzımdır. Yıl
da ortalama bin hekim yetiştiriliyor; oysa ki, orta
lama 3 bin hekim yetiştirilmesi zorunludur. 1974 -
1975 öğrenim yılında 1738 öğrenci alınmış, 
1975 - 1976 yılında da 1860 öğrenci alınması plan
lanmıştır. Hiç bir surette yeterli değildir. 1946 
yılma kadar tek üniversite tek Tıp Fakültesi vardı 
ve yılda ortalama 600 hekim mezun veriliyordu 
bugün faaliyette 7 Tıp Fakültesi var; ancak 1000 
mezun verebiliyorlar. Ne kadar gariptir. Üzerinde 
iyice düşünülmesi gereken bir mesele. 

7 Tıp Fakültesinde 1974 - 1975 öğrenim döne
minde 9 655 öğrenci ve 3 bin 134 öğretim üyesi ve 

yardımcısı vardır. Bir öğretim üyesine üç öğrenci
den az düşüyor. 
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Yılda ortalama üç bin hekim yetiştirilecek öğre
tim üyesine, Tıp Fakültelerine geniş binalara ve 
hastanelere sahibiz. Bu sorunun -çözümlenmesinde 
Sağlık Bakanlığının öncülüğü ile mutlaka el atıl
masını önemle istiyoruz. 

Hekim sayımızın azlığı yetiştirmedeki nemelâzını-
cılığımîz bir yana bir de bunların yurt dışına gitme
lerini önleyecek tedbirleri alamadığımızdan yabancı
lar kolayca hekimlerimizi transfer ediyorlar. Çün
kü, bizdeki gibi tıp öğrenimine hevesli bol sayıda 
lise mezunları onlarda yok. Onlarda öğrenimi ve 
çalışma düzeni zor olan hekimlik mesleğine liseli 
gençler iltifat etmiyorlar. Bu yüzden yabancı ülke
lerden (transfer ettikleri hekimlerle açıklarım kapatı
yorlar. Almanya'ya, Amerika'ya her zaman gidiş 
olacaktır; ta ki, onların seviyesine gelinceye kadar. 
Bir bakıma bunda da fayda varıdır. Gelişen tıbbı ve 
ona bağlı tekniği eninde sonunda yurda getirecekler
dir. Ama, bugün bile Libya'ya hekim gidiyor. îşte 
bunun izahı yoktur. Ve bunun günahı hekimlerde 
değil, Devlettedir. Hekimlere en az hâkimler ka
dar huzur içinde çalışma olanağı sağlayamazsak, he
kimin aldığını istihkak değil hak olduğunu kabul et
mezsek ve onu memur baremi içinde sıkıştırır durur
sak, hayat mücadelesi, can mücadelesi veren vatan
daşla beraber aynı mücadeleyi veren hekimi toplum 
içinde hor görür daima hırpalarsak, o hekim küser 
ve gider. 

Her sene görevinin ehli olduğuna dair yetkili 
amirlerinden teskiye alan bir hekimi bir vali isteme
di diye alırsanız, o hekim gider. Vali istemiyor peki 
valiyi isteyen kim var ki demezseniz o hekim gider. 
Bir vali keyfi istediği zaman bir hekimi açığa aldı
ğında sahip çıkmazsanız, o hekim gider. Bir ilçe
de iki .refikası olan bir savcıya muayene etmeden 
muhterem refikanıza sevk raporu veremem diyen 
hekimi tevkif ederler, sahip çıkmazsanız o hekim 
gider. Valinin, savcının olmadığı il ve ilçede onla
rın görevini ifa edecek bir vekil nasıl olsa bulunabi
lir; ancak açığa alınan, tevkif edilen, nakledilen he
kimin yerine bir yenisini bulup göndermedikçe, o hiz
met kalır ve kalmaktadır. îşte hekime huzur ve em
niyet sağlanamadığından bugün 34 bin 692 yatak he-
kimsizlikten boştur, sağlık ocakları boştur, birkaç 
sene evveline kadar Doğu illerinde her ilde sağlık 
müdürü ve birkaç sağlık müdür yardımcısı var iken, 
bugün 18 ilde ne acıdır ki, sağlık müdürü bile yok
tur. Ağrı ili merkezinde doktor bulunmaması yüzün
den olacak, sağlık müdür vekilli bir sayın veteriner 
hekimdir. 

Gümüşhane ilinde 1975 kısmî Senato seçimlerinde 
bulundum. Devlet Hastanesinde cerrah yoktu, ge
çirdiğim trafik kazasında hastaneye kaldırıldım. Es
ki Sosyalizasyon Başkanı olduğum için, elden gelen 
ilgiyi gösterdiler, kaJşımdaki yaranın dikilmesi 
icalbediyordu, bildiğim kadarı bevliye mütehassısı bir 
cerrah olacaktı, sordum seçim arifesinde etkili olur 
korkusu ile Kalk Partili bilindiğinden seçim arefesi 
nakli çıkartılmış. OlaJbilir, harcırahı gelmediğinden 
malum emir tebliğ edilemez; ama vali hastaneye gir
mesini arkadaşlar yasaklamıştır. «Siz haiber gön
derin, beni tanır gelir» dedim geldi, yaramı dikti ve 
gitti. Ankara'ya şevkim gerekli. Sağlık Müdür 
Vekili bir Lantroveır Jeep temin etmiş. Oysa ki, 
onunla gitmek olanağım yok. Valiye durumu du
yurmuş, Vali, «olmaz idare et gitsin, başımız der
de girer.» Neden?... Ben Cumhuriyet Halk Partisi 
Senatörüyüm. 

Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz Türkiye Cum
huriyetinin lâyık olayım, olmayayım bir senatörü
yüm. Bu MC Hükümetinin Valisi Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin bir senatörüne, 11 yılını sosyali
zasyonuna vermiş eski emektar bir doktoruna bir 
Jeepi çok gördü. O mühim değil, bana geçmiş 
olsun bile diyemedi. Şimdi, bu adam Vali ve bu ada
ma bir Gümüşhane'yi emanet etmişler. Böyle zayıf 
şahsiyetli, zayıf karakterli, korkak valilerden hiç 
'bir iktidara hele hele Millete ve memlekete hiç bir 
fayda gelmez, gelmiyor. Bunun böyle bilinmesini 
şahsî mesele olmasına rağmen üzülerek arz ediyorum. 

Muhterem senatörler; 
Beterin beteri de vardır. Bugün Sağlık Teşkilâ

tının başında ki Sayın Doktor Kemal Demir üçüncü 
kez Sağlık Bakanıdır, tecrübesi ile Devlet adamlığı 
nitelikleriyle tüm teşkilâtın güvencesini kazanmıştır. 
Ama, 4'lü iktidar politikası içerisinde gayet tabiîdir 
ki, Hükümetin devamlılığı bakımından zorunlu ba
zı tutumlar, taraflar olabilir. Ben böyle bir Ba
kanın devrinde bu yakınmaları yapıyorum; ya ma-
zallah olmasa idi, halimiz nice olurdu. Mevcut 
çapraişık, karmaşık Hükümetin Cumhuriyet Halk Par
tisini ezeceğim diye boşuna çırpınmaları yurtta, Mil
lette ne yaralar,açıyor, Millet eziliyor, maalesef hep 
üzülerek görüyoruz. 

Hekimlerimizin yurt dışına gitmelerini önleye
cek, azaltacak tedbirleri düşünen yök. Yurt dışın
dan döneceklere yardım eden, dönmelerini temine 
çalışan yok. Bunların demekleri var. Benimle de 
ilişki kurdular. Giderler, gelirler, beyanat verirler; 
her gün matbuatta görürsünüz. 
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Sağlık teknisyenleri, sağlık sekreterleri yetiştirilme
si işine de el atılmasında büyük faydalar görüyor ve 
bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, vatandaş de

yimiyle, «Sosyalizasyona» geçiyorum : 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu 6 

Ocak 1961'de çıkarılmış, büyük bir eser ve büyük bir 
hizmettir. 

Neden sosyalizasyon? Başlangıçta arz ettiğim gibi, 
Milletimizin sağlık seviyesinin geri kalmışlığının se
bebi araştırılmış, neticede sağlık hizmetlerinin tüm va
tandaşlara köy, şehir, kasaba farkı gözetmeden eşit 
ve dengeli götüremedimiz görülmüştür. 

Varılan sonuç yüzde 30 nüfus şehirlerde yaşıyor, 
yüzde 70 nüfus köylerde yaşıyor, bu köyler nüfusu 
sağlık hizmetlerinden yoksun; öküzünü tarlasını satma
dan tedavi olanağı yok. Bu böyle sürdükçe Milleti
mizin sağlık seviyesini yükseltmekde olanaksızdır. 

O halde, köyde köylünün ayağına gitmek lâzım; 
kısaca öküzünü, tarlasını sattırmadan tedavisini yap
tırmak, sağlık hizmetlerini yaymak lâzım. 

Neler istiyorlar: 
Getirecekleri cihazlar için gümrük muafiyeti, 

Sigorta primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna 
veya Bağ - Kur'a devri, 

Tebaibet UzmanMc Tüzüğünde değişiklik yapıl
ması, 

İhtisastan sonra yapılan imtihanın kaldırılması, 
Tasarruflarının Devlet kanalıyle sağlık konusun

daki yatırımlara aktarılması, 
Doktorlar Bankası kurulması, 
Çocuklarının yurt dışında yabancı dil öğrendikle

rinden, memlekete geldiklerinde; yabancı dille öğre
tim yapan okullara girişte öncelik tanınması. 

Bu konuları Cumhuriyet Senatosunda gündem dı
şı olarak konuştum. 2,5 senedir bütçe konuşmalarımda 
sözcü olarak meseleyi dile getirdim. Şubat 1975'deki, 
Nisan 1975'deki zamanın Sayın Başbakanlarına duru
mu yazılı olarak arz ettim. İlgililere konuyu havale et
tiklerini lütuf ettiler ve bana cevap verdiler. Hiç bir 
ses seda çıkmadı, kasıt mı var, basiretimiz mi bağlan
mış anlayamıyorum; onun için de tekrar hatırlatıyo
rum. 

Sağlık hizmetleri ekip hizmetidir. Lider, hekim yar
dımcıları, hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, sağlık me
muru ve sağlık teknisyenleridir. Bugün Sağlık Bakan
lığının sağlık teknisyenleri dışında yardımcı sağlık per
soneli yetiştirilmesi için iyi bir planlama ile; açtığı sağ
lık koleji, sağlık okulu, enstitü ve yüksekokullarla ko
nuyu çözümleme yoluna girmiş ve başarıya ulaşmıştır. 
Sevinçle, mutlulukla tüm Bakanlık erkânını kutluyo
rum. Yakın bir gelecekte yardımcı sağlık personeli 
sıkıntımız kalmayacaktır. 

İstatistiklerden edindiğim bir durum beni endişe
lendirdiği için bunun neler olduğunu açıklıyor ve ne
den olduğunu öğrenmek istiyorum. 

1973 yılı sonu itibariyle hemşire ve hemşire yardım
cısı sayımız 13 401'dir. 

1974 yıl sonu itibariyle 12 641 olup, eksilme 760' 
dır. 

Aynı yıllara göre sağlık memuru; 1973'de 11 025 
iken, 1974'de 8 479 olup, eksilme 2 546'dır. 

Ebe : 1973'de 13 567 iken, 1974'de 12 228 olup, 
eksilme 1 339'dur. 

Bir önceki yıla göre rakamlarda artmalar olacağı
na, (Bu kadar sağlık personeli ile ilgili okullar olması
na rağmen.) Bu büyük derecedeki eksilmenin neden 
ileri geldiğini, Bakanlığın bunun üzerinde durup dur
madığını, çarelerini arayıp aramadığını öğrenmek is
tiyorum. 

Efendimiz, siyasî, ekonomik, askerî velinimetimiz 
olan köylüye hizmetkârlığımızı, vefa ve sadakat bor
cumuzu bilmemiz lâzım. İşte kısaca sosyalizasyonun 
nedeni budur. Sosyalizasyon budur. 

Sosyalizasyon bugüne kadar büyük işler başarmış
tır. Yurdumuzda neyin ne kadar muavffak olduğu bi
linen bir devirde olması gereken' ölçüde muvaffak ol
muştur. Her ne kadar aksini savunanlar İsrarla, inatla, 
varsa da eskiyi bilen bugünü yaşayan, geleceği düşü
nebilen ve sosyalizasyona 11 senesini veren bendeniz 
böyle söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 3 dakikanız var efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkanım. 

Ben konuşmamın yarısına geldim; zatıalînizi müş
kül mevkiye koymak istemem... 

BAŞKAN — Hayır ikinci kez 15 dakikalık bir ko
nuşma süreniz gene var... 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Hayır efendim, şunu arz etmek istiyorum. 
Sırada konuşmam var, onu değerlendirebilir miyim? 
Yani ikinci kez olan 15 dakikalık konuşmamı burada 
değerlendirebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun devam ediniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De

vamla) — Teşekkür ederim. 
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Beklenilen ve istenilen seviyeye getirilememişse, 
kabahat bu yeni sistemde değil. Bu sisteme inanma
yanların ve el'an inanmamakta direnenlerindir. 

Bunun tartışılması yeri Yüce Senato değildir. Sos
yalizasyon Kanununun 22 nci maddesi gereğince her 
yıl toplanması gereken genel kurul toplanır ve davet 
edilirsek enine boyuna konuşuruz. 

Sosyalizasyona evvelâ Bakanlık üst kademe sorum
lularının çoğu inanmamış; değil yardımcı olmak, ge
lişmemesi için ne lazımsa yapılmıştır. Elbetteki bu Ka
nunun, hızla gelişen ve değişen aziz Yurdumuzun ve 
Milletimizin ihtiyaçlarına oranla değiştirilecek, yenile
necek kısımları vardır. Bugün sağlık hizmetlerinden 
ne kadar şikâyetimiz varsa, çaresi bu Kanunda vardır. 
Eski alışkanlıklarından bir türlü kopmayı sevmeyen 
yetkili yöneticiler statükoyu muhafazada direnmişler, 
kendilerini yenileyememiş ve yenilik getiren bu sisteme 
adapte olamamışlardır. 

Şu içinde bulunduğumuz kış mevsiminde Yurdu
muzda en az 700 bin kızamık vakası vardır. Bunun 
tespit edilebileni 100 bin civarındadır. Bu miktarın ya
rısı 10 milyon nüfusu kapsayan, fiilen hizmette olan 
her türlü altyapı hizmetlerinden yoksun en sert iklime 
sahip Doğu'daki sosyalizasyon bölgesindedir. Diğer 
yarısı 30 milyon nüfusu kapsayan gelişmiş, nispeten 
gelişmiş sosyalizasyon dışı bölgededir. Sağlık teşkilâ
tı sosyalizasyon bölgesinde vatandaş sağlığına üç katı 
daha fazla sosyalizasyon dışı bölgelerine sahiptir. Kı
zamık musablarında ölüm oranı yüzde 3'dür, sosyali
zasyon bölgesinde binde 4'e kadar düşürülen yıllar ol
muştur. Ebelik hizmetleri sosyalizasyonda yüzde 50'nin 
üstünde ebeler eliyle yapılabilmektedir. 

Bugün ne istiyoruz; sağlık hizmetlerinde bir elden 
idare, vatandaşın rahatlıkla sağlık hizmetlerinden isti
fadesi, koruyucu hekimliğin yaygınlaştırması, sağlık 
personeline emniyet, huzur, hak ettiği ücretin verilme
si. toplum kalkınması, vatandaşların, kamu kuruluşla
rının sağlık hizmetlerine katkısı, modern sevk ve idare, 
poîivalan hizmet, ademi merkeziyet, tam gün çalışma 
hizmet içi eğitim, işbaşında eğitim, tıp öğrenimi sıra
sında sağlık hizmeti eğitimi, ambulans hizmetleri, hep
si bu Kanunda var. 

Bunlar? kim yapacak? Sosyalizasyon Kanununun 
21 nci maddesi gereğince kurulan Sosyalleştirme Dai
resi Başkanlığı. 

Sosyalizasyon teşkilâtı 9'ncu madde gereğince, bir 
ilde sağlîkevinden sağlık müdürlüğüne kadar ne kadar 
sağlık kuruluşu varsa; ocak, hastane, dispanser, okul, 
kolej, lâbaratuvar bütün olarak sosyalizasyon teşkilâ
tıdır. 

6 . 2 ; 1976 O : İ 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 1 dakika lütfen. 
Sayın üyeler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın Do-

ğan'ın birinci kez konuşma süresi bitmiştir. Ancak, 
kendisinden önce konuşması gereken Sayın Mustafa 
Gülcügil hazır olmadıkları için, Sayın Doğan konuşu
yorlardı. Şimdi, Sayın Doğan, kendisi de biraz önce 
ifade ettiler; konuşmasını bitirmek için bir süre ta
nınmasını istediler; konuşmasının insicamının bozul
maması bakımından ikinci kez olan 15 dakikalık ko
nuşma hakkını kullanmasını kendisine veriyorum. Ay
nı şekilde sayın diğer grup sözcüsüne de... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın-Baş
kan, bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan. 
Bir noktayı hatırlatmak isterim. Zatıalînizden ev

vel Başkanlığı işgal eden Sayın Başkanlar bu tarzı tat
bik etmediler efendim. Sonradan ikinci 15 dakikalık 
zamanını da kullandılar; onu arz edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Sayın Ege, istirham edeceğim... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Doğan. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan. 
Sayın arkadaşımızın dikkatinden kaçmış olacak; 

15 dakikalık süre yarım saate eklenmiştir. Bundan ev
velde bunun misali vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki efen
dim, olabilir. Yanlış bir tatbikat olmasın diye söyle
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin ifade ettikleri husus 
doğrudur, Program gereğidir. Yalnız, başka konuş
mak isteyen yalnız Sayın Mustafa Gülcügil var. O ba
kımdan insicamın bozulmaması bakımından söz veri
yorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir yanlış
lık olmasın diye arz ettim, ben öyle biliyorum; peki 
efendim öyle olsun. 

BAŞKAN — Tamam efendim, biliyorum. Öyle 
diye söylüyorsunuz. 

Buyurun Sayın Doğan devam ediniz. 

C. II. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkan size ve sayın üyelere teşekkür 
ederim... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, ikinci kez kullanacağı
nız süreye girmiş bulunuyorsunuz, tam 15 dakikadır; 
bu müddet içerisinde tamamlayınız efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) —• Hizmetin yürütülmesi, 13'üncü maddede 
sağlıkevinden hastaneye kadar bir bütün olarak görü
lür. 224 Sayılı Kanunun 21 nci maddesi, 225 Sayılı Ka
nunun 1 nci maddenin (f) fıkrası, Sosyalleştirme Dai
resinin görevi olarak bütün bu polivalan hizmeti plan
lamak, yürütmek ve denetlemekle görevlendirilmiştir. 
Bu görev yapılıyor mu, yaptırıyor musunuz? Bence ha
yır, yapılmıyor ve yaptırılmıyor. «Sosyalizasyon ne
den genel müdürlük değil de başkanlıktır.» Münaka
şalarına da bir nebze değinmek istiyorum. 

Sağlık Bakanlığı Teşkilâtı kuruluşunda monevalan 
hizmetler ve polivalan hizmetler vardır. Hepsi Makam 
adına, Bakan adına yürütülür. Polivalan hizmeti yü
rütenler, Başkanlıktır. Yani tüm hizmeti kapsayan, 
tüm sağlık hizmetlerini Bakan adına yürütmeyi kap
sayan hizmetler Başkanlıktır : Teftiş Kurulu Başkan
lığı, Dış Münasebetler Başkanlığı, Plân Koordinasyon 
Başkanlığı gibi... Bunlar Bakan adına tüm hizmetleri 
yürütürler. 

Tedavi Kurumlan, Verem Savaşı Trahomu monova-
lan tek hizmeti yürütenler genel müdürlük veya mü
dürlüktür. İşte sosyalizasyon da Bakan adına tüm sağ
lık hizmetlerini okulundan, laboratuvarından, dispanse
rinden, ocağından yürütme yetki ve sorumluluğunda ol
duğu için Başkanlıktır. Ama, Bakanlıkta daima başkan
lık diye geri itilmiş, hazm edilememiş ve maalesef bu
gün bu büyük müessese ve Memlekete büyük faydalar 
sağlayan bu sistemi yürütecek bu müessese, lütfen bir 
şube müdürlüğü halinde ancak muhafaza edilebiliyor, 
bu yüzden de sosyalizasyon hizmetleri körlenip gidiyor. 

Şimdi, bakınız 1976 Yılı Bütçe Teklifi Kitabının, 
Yüce Bütçe Karma Komisyonuna, Sağlık Bakanlığı
nın hizmeti arz edildiğinde, sağlık sosyalizasyon hiz
metlerinden hiç bahis yok. Oysa ki neler yapılmıştır. 
Köylerde milyonlarca poliklinik yaptırmıştır, köyler
de göz göre göre ölen anaların ölümleri önlenmiştir, 
köylerde göz göre kızamıktan % 3'ü ölürken binde 
4'e indirilmiştir. Bunların hiç biri yazılmamıştır. Bu 
Kitapm 12 nci sahifesinde, «Koruyucu Hizmetlerin 
Gelişimi» paragrafında bakın, «Bugün fiilen 26 ile 4 
eğitim bölgesinde 928 sağlık ocağı var.» Bütçe Karma 
Komisyon Üyelerinin bilgilerine arz edilen bilgilerde 
bu yoktur. 3 500'e yakın sağlıkevi, 130 çeşitli dispan
ser, 130 halk sağlığı başkanlığı olduğu halde bunlar 
kayıtlara alınmamış ve bilgilere sunulmamıştır. Ya
pılan çalışmaların sonuçları bilgilerinize arz edilme
miştir. 

Bugün 67 ilimiz, 571 ilçemizin bulunduğu Ülke
mizin sosyalizasyon bölgesinde 26 il, 202 ilçe vardır 

ve artık bu bölgelerde hükümet tabipliği yok. Bugün 
olsa olsa sosyalizasyon dışında benim hesabıma göre 
368 hükümet tabipliği kalmıştır. Halbuki tetkiklerinize 
arz edilen kitapda hala 532 hükümet tabipliğinden ba
his ediliyor. Mevcut olmayan eski kuruluşlar, bilgi ola
rak sizlere sunulabiliyor. Eski alışkanlıklardan kurtula
madık, kurtulamıyoruz. 

İşte Sayın Bakan, sorun buradadır. Bir harekete 
geçip, işe eğilmeniz el koymanız kâfidir. 

Her zaman ismini yâdetmekle şeref duyduğumuz 
ikinci Refik Saydam olarak Türk sağlık tarihinde ye
rinizi alma olanağı vardır. Bu imkâna sahipsiniz, ben 
sunuyorum; değerlendirmek size kalmıştır. 

Kaç dakikam kaldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Doğan 7 dakikanız kaldı. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) Beş dakika idare edemez misiniz? 

BAŞKAN — Edemem. 
C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De

vamla) — 7 dakikadan sonra kesilecek mi sözüm? 
BAŞKAN — Evet tabiî, tabiî... 7 dakikalık süre içe

risinde konuşmanızı toparlamanızı rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Evet, mecburî olarak bazı konuları geçece
ğim... Evet, bu 7 dakikanın içerisinde benim konuşmam 
bitmez; sizi de zor durumda koymak, Yüce Senatoyu 
da sıkıntıya sokmak istemem. Çok söyleyecek konular 
vardı, yararlı konulardı; ama nasip olmuyor. 

Şimdi ben, ancak iki konu üzerinde durmak istiyo
rum : 

Birincisi, bu hastanelerdeki durumlar; ikincisi, re
habilitasyon işleridir. 

Büyük merkezlerde hastanelerimiz var. Bu hastane
lerimizin standartları bildiğimiz klasik yatak adedine 
göre ayarlanır, düzenlenir. Bunların personel, tıbbî 
sıhhî malzemesi, makine, araç ve gereç standartları iş 
akımına, hasta akımına göre düşünülmeli ve planlan
malıdır. Hastanelerde hasta yatağı sahası ile personel 
çalışma sahası arasında dengesizlik vardır. Gittikğiniz 
zaman görürsünüz. Hilton gibi binalarda 150 - 200 
hasta yatağı var derler, şaşırır kalırsınız. Hastanenin 
2/3'ü personelin rahat ve huzuruna ayrılmıştır; 1/3'ü 
de ancak hastaların tedavisi için ayrılmıştır. 

Derim ki; yerleşme planları yapılsın, hasta yatağı 
sahası sayısı artırılsın, hastanelerde hasta akımı iş 
akımı çalışmaları yapılsın. Bugün modern sevk ve idare
de bunlar birer bilim dalıdır. Gereksiz dolaşmalar, bek
lemeler, zaman harcamaları uygun yerleşmelerle gideril
sin. İş ölçmesi yapılsın, hizmetleri çok olan şubelerin 
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hizmetleri az olan şubelere kaydırılsın. Hasta yatağı 
ihtiyacımız fazla, mevcudun 1/3'ü hekim yokluğun
dan halen hizmet dışı, büyük merkezlerde hasta ya
tağı bulmak mesele. Oysa ki bu merkezlerde hastane 
yatak adetlerinin artırılması olanağı vardır. Bunun dı
şında servislere bol miktarda şezîonk konulmalı. Yat
ması gerekli hiç bir hasta geri çevrilmemelidir. Bugün 
aziz vatandaşlarımızdaki şu «Hastaneye giderim yer 
yoktur, beni muhakkak yatıramazlar, ben bir millet
vekili ve bir senatör de nasıl bulabilirim, perişan olu
rum otel köşelerinde, han köşelerinde...» korkusundan 
lütfen bu vatandaşları kurtaralım. Amerikan standart
larını bırakalım. Bir hasır, bir keçe altında 9 kişinin 
yattığı bir Anadolu köylüsünü, 9 - 1 0 yataklı, karyo-
lalı bir odada yatırmaktan çekinmeyelim. Buna vatan
daşımızın, «yerim dardır, odam dardır» diye şikâyeti 
yok. Tüm hekimlerimizi itham etmiyorum, hizmetten 
kaçan hekimlerimizin bu standartda ben faydalı ol
mam, diye yerim dar diyenlerden ileri gelmektedir. 
Bunları belliyelim, hizmet dışı koyalım. Hekimimiz az
dır; ama bu yatakları koyalım, hekimimiz az olsun, 
ölelim ama hiç olmazsa rahat ölelim. 

Hastanelerde yatak sayısı servislere göre bölün
müştür. Bir servise gidersiniz, hakikaten yer yoktur. 
Ama, diğer serviste boşluk vardır. O hastayı öbür ser
vise yatırma olanağı yoktur. Yatması gerekli hastaları, 
«Servislerde yer yoktur.» diye geri çevirme meselesini 
Sayın Bakanım mutlaka halletmelisiniz ve bu bir işa
retinizle bu hallolur. Boş yer olmayan servisteki has
ta, boş yer olan diğer servise pekâlâ yatar ve onun 
hekimi gider o odada muayene ve tedavisini yapar. 

Bir de, her gün şahit oluyorum; polikliniklere mü
racaat eden hastalardan, ateşlidir, yaralıdır, yürüye-
meyecek haldedir; hastane trafiğini bilmesine imkân 
yok, çünkü yerleşme düzeni bozuktur. Mütemadiyen 
birbirlerine pas verilmektedir. Röntgene git, kan mua
yenesine git; 3 saat, 5 saat o koridorlarda bu zavallılar 
düşerler, bayılırlar, en nihayet bir hayır sahibi bunu 
zorla bir tarafa kaldırır, götürür. 

Gittik gördük. Herkes gitmiş, görmüştür. Batıda 
hastayı, hasta personeli hemen bir sedyeye alır, gö
türür yatıracağı yere yatırır, ilk anda teşhis koyma ola
nağı yoktur, kabul ediyorum; ama ilk anda müdaha
le etme olanağı vardır; ondan sonrasını hastane perso
neli yapar. Ayakta yürüyenler için demiyorum; ama 
artık lütfedin 40 derece ateşli bir sarılığın, (Sarılıklı 
bir hasta için gördüğümü söylüyorum.) İntaniyeye gi
diyor, Dahiliyeye git. diyorlar; İntaniye ile Dahiliye
yi bulmak için bir saat geçiyor. Dahiliyeye gidiyor, 

Hariciyeye git. diyorlar. Hariciyeye gidiyor, İntaniye
ye git diyorlar. Bu adam bekçiydi ve Baştabibin oda
sına geldi, yığıldı kaldı. Baştabibin geçirdiği sinir kriz
lerini hala unutmuyorum. Çok rica ediyorum, bu va
tandaşları futbol topu olmaktan kurtarın. Bunu bir 
hemşire, bir hademe alsın bir sedyeye koysun, bir yere 
yatırsın; o kadar adam var orada birisi gitsin onun 
röntgenini çektirsin, kan muayenesini yaptırsın. 

Bunlar çok acı gerçeklerdir. Bunları bizzat emirle
rinizle, irşatlarınızla halledebilirsiniz Sayın Bakan". Hep 
Ankara'dan bahsediyorum. Çünkü, her gün sabahtan 
öğleye kadar vaktim bu hastanelerde geçiyor. Eksik 
olmasınlar, bir doktor olarak, bir Sosyalizasyon Eski 
Genel Müdürü olarak bana kolaylık gösteriyorlar; 
ama benim içim rahat değil; bunları gördükçe çok üzü
lüyorum, onlara yardım için de yetişemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 
Bir dakikanız var. Lütfen sözlerinizi toparlayınız. 
C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De

vamla) — Peki efendim. 
Bu bir dakika içerisinde de rehabilitasyon konusu

na geçiyorum. 
Bakanlığımızın Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

var. Sessiz sedasız bu Memlekette sosyal hizmetlerde 
çok büyük hizmetler yapmış ve yapmaktadır. Üstelik 
bir de rehabilitasyon merkezi kurmuştur. 

Rehabilitasyon nedir ; «Rehabilitasyon aslında, 
hastaların hastalıkları geçtikten sonraki nekahat dev
rindeki bakım süresidir.» Daha çok trafik kazalarından 
sonraki arızaların giderilmesi; yani arkadaşlar, hepimi
zin bildiği fizik tedavisidir. Bugün tam teşkilâtlı her 
Devlet hastanesinde fizik tedavi servisi vardır. Bu re
habilitasyon merkezi örnektir, çok güzel çalışıyor. Ra
hatlıkla, benim şöyle kaba taslak bir görüşümle bunun 
yatak adedi 200'den 250'ye çıkarılabilir. Şimdi bura
da 101 vatandaş sıradadır. Bunlar zamanlarında yat
madıkları takdirde ya ölecekler, ya sakat kalacaklar 
ya da ömür boyu yatalak kalacaklardır. 

Ankara Hastanesinde, Numune Hastanesinde, baş
ka hastanelerde bu hastaneden hiç bir noksanı olma
yan fizik tedavi müesseseleri var. Bunlar ne yaparlar? 
Ben artık fazla söylemeyim, yani nerede ise kuaför 
dükkânları gibi varlıklı kişilerin siyatik ve artroz teda
vilerini yaparlar. Olmaz böyle şey Sayın Bakan. Fizik 
tedavi fizik tedavidir. Şezlonk koydurursunuz, 4 ya
taklı odaya bir karyola daha koydurursunuz; ama bu 
101 kişiyi ölüme mahkûm sırada beklettiremezsiniz. 
Siz buna el attığınız gün, ben biliyorum ben konuşma
larımda değindiğim de bana bin bir dereden su getiri-

610 — 
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yorlar. Hiç bir mazeret makbul değildir. Lütfen bu 
mazeretlere iltifat etmeyiniz ve mutlaka bu fizik teda
vi müesseselerine de rehabilitasyona muhtaç hastalar
dan 3 - 5 yatak ayrılmasını, hiç olmazsa oradaki ilk 
bakımlarının sağlanarak, rehabilitasyondaki sıralarına 
kadar sahipsiz bırakılmamalarını temin etmenizi istir
ham ediyorum, Türkiye trafiğini... 

BAŞKAN — Süreniz bitmiştir, lütfen bağlayın 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (De
vamla) — Bitti, bitti, bağlıyorum. Müsaade et, bu kür
süde şırası bitip de saatlerce işgal eden olmuştur. Şu
rada iki dakika daha konuşacağım... 

Bu Ankara'da, Türkiye hasta trafiğinin yükünü çe
ken Numune Hastanesi var. Bundan bahsetmeden ge
çemeyeceğim. Hepimizin yükünü bu hastane çekiyor. 
Bilirsiniz üç beş sene öncesine kadar Büyük Refik 
Saydam'ın yaptırdığı eski bina ve İstiklâl Savaşından 
kalma onun karşısında bir taş bina vardır. Bu taş bi
nayı genel müdürlüğüm zamanında denetlemiştim. Fa
relerin cirit attığı bir yerdi. Son 3 - 5 sene içindedir ki, 
bu taş binalar kalkmış, bunun yerine 1 500 yataklı mo
dern hastane binaları yükselmiştir. Bunun Baştabibi di
rayetli, değerli bir arkadaştır. Lütfen genel müdürle
riniz buna sık sık uğrasınlar. Bunun dertlerini bir din
lesinler. Buna verdiğiniz yıllık ödenekle inanın bu 
Hastanenin gazbezi ihtiyacı bile zor karşılanır. Onun 
bir kahvesini içtiklerinde sayın genel müdürleriniz öy
le zannediyorum ki, o anda çözülmesi mümkün olan 
işler vardır. Bu işin içinden gelen bir adam olarak 
söylüyorum. O anda, orada halli mümkün meseleler 
var. Ora halli mümkün olmayan, makama dönül
düğünde halli mümkün olan meseleler var. Size intikal 
ettirildiğinde, anında halli mümkün olan meseleler var. 
Bu ve buna mümasil Ankara Hastanesi, Doğumevi, 
Onkoloji Hastanesi gibi çok büyük hastanelerimiz ve 
bu çok büyük hastanelerin başındaki çok büyük, de
ğerli baştabiblerimiz, beyin cerrahi, göğüs cerrahi, kalp 
cerrahi servisindeki her biri bir memlekete bedel he
kimlerimiz var. Bunlarla hasta yatırma meselesi dola-
yısıyle bir senatör olarak yakalar, dertlerini anlatırlar. 
Hakikaten dinlediğimde, samimî olarak söylüyorum; 
üzerine eğildiği an % 70 - 80 dertlerine çare buluna
cak meselelerden bahsederler, ama bunları sevmek, 
saymak lâzımdır. Makam onlarındır. Kalp cerrahi he
kimi bence, benden de, sizden de en üst seviyede bir 
insandır. Herkes senatör olabilir, bakan olabilir; ama 
8 saat süre ile bir kalbi birinden diğerine nakletmek 
olanağma sahip kimseler, Allah vergisidir, ona nasip 

etmiştir, o olmuştur. Onîari onore edin, onlara gidin, 
onlar bir istiyorsa iki verin, onlar size yüz verecekler
dir. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunuyor, söyleyecekle
rimi bitirememenin üzüntüsü içerisinde bu Bütçenin 
aziz Milletimize hayırlı olmasını, fedakâr Sağlık Ba
kanlığının büyük fedakârlıklarla bu Millete daha ya
rarlı hale getirmelerini Allah'tan diliyor, hepinizi say-
gıyle selâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu Adına Sayın 

Gülcügil'de, buyurun Sayın Gülcügil. 

Sayın Gülcügil, şu ana kadar grupları adına baş
ka müracaat eden olmadığı için, birinci süreniz yarım 
saattir, ikinci konuşma süreniz 15 dakikadır; ikisini 
bir arada konuşabileceğinizi arz ederim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(İsparta) — Sayın Başkan, fazla süreceğini zannetmi
yorum.... 

BAŞKAN — İsterseniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri, Sayın Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığının de
ğerli mensupları; 

Adalet Partisi Grupu adına Sağlık Bakanlığı Büt
çesi üzerinde fikirlerimi açıklamadan evvel hepinize 
saygılarımı sunarım. 

1976 yılı Bütçesine baktığımız zaman, Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinin umumî Bütçenin % 3,53 oranında 
olduğunu görürüz. Sağlık Bakanlığı Bütçesinin umumî 
Bütçeye nazaran bu oranı, Planın öngördüğü hedefin 
çok altındadır. Şimdiye kadar bu oran daima böyle 
olagelmiştir. Planın öngördüğü orana yaklaşılamamış-
tır. 

Avrupa devletlerinde bu oran % 7 - 10 dır. Vakıa 
geçen seneye nazaran miktar itibariyle Sağlık Bakan
lığı Bütçesinde 1,5 milyar TL. bir fazlalık varsa da bu 
Türkiye'de Sağlık hizmetlerinin arzu edilen ölçüde ve 
şekilde görülmesine kâfi değildir. 

Bir milletin ilerlemesini ve kalkınmasını sağlayan 
sağlıklı fertlerin kafası ve çalışmasıdır. Milletlerin 
fertleri sağlıklı olmazsa iş verimi düşer, kalkınma is
tenildiği ölçüde olamaz. Bu nedenle sağlık hizmetleri
ne ayrılan ödeneğin ve yapılacak yatırımların, kalkın
ma için yapılan yatırımlardan daha çok önemi ve 
kalkınmaya hizmeti olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bu seneki bütçede hasta yatağı başına ilâç dahil 
30 - 35 lira ayrılmış bulunmaktadır. Bu para hem bes
lenme ve hem de tedavi için yeterli değildir. Bakanlığı 
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ucuz ilâç kullanmaya veya hasta sahiplerine bazı pa
halı ilaçlan aldırmaya zorlamaktadır ve beslenme de 
iyi olmamaktadır. 

Keza Türkiye'de nüfusa oranla hasta yatağı yüz
desi diğer milletlere nazaran düşüktür. Plan hedefle
rine uygun hale yani onbinde 26'sı seviyesine getiril
mesi için lüzumlu yatırımların yapılması gerekmekte
dir. Bilhassa verimli, iyi çalışan müesseselere ilâveler 
yapılmaktan çekinilmemeli ve onların verimleri artı
rılmalıdır. 

Sağlık hizmetleri milletin bütün fertlerine, ne ka
dar pahalı olursa olsun fark gözetilmeden, aynı hak ve 
imkânlarla sağlanmalıdır. Sağlık hizmetinin, sosyal 
adaletin ve doktorluk mesleğinin gereği budur. 

Bunun içinde sağlık politikasının tespiti, kesin ka
rarlar alınması, koruyucu tababetle tedavi edici teba-
bet hizmetinin ayrılması, Sağlık Bakanlığının koruyucu 
tababette yerini alması, tedavi yönünden de Sağlık Si
gortası Kanununun biran evvel kanunlaşmasının sağ
lanması ve tatbike geçilmesi lâzımdır. 

Bu hususlarda yapılmakta olduğunu bildiğimiz ça
lışmaların daha da süratlendirilmesi arzumuzdur. 

Türkiye'de 24 630 hekim var, bunun ancak 4 675'i 
sağlık Bakanlığı emrinde çalışmaktadır ve 3 bin civa
rında hekim de yurt dışında bulunmaktadır. Yetişmiş, 
araştırıcı, çalışkan beyinler, memleket içinde çalışma 
ve yetişme imkânı bulamazlarsa, bu vasatı dışarıda 
arayacaklardır. 

Hekimlerin dış memleketlere çalışmaya gitmelerini 
kınamamak lâzımdır. Bu göç, maalesef kaliteli beyin
lerin göçü halindedir ve tıbbın ilerlemesini menfî yön
de etkilemektedir. 

Bir zamanlar doktorların durumu ve kazancı kari
katürlere konu olmakta idi, o günler çok geride kal
mıştır. 

Doktorun normal yaşantısı ve masrafları dışında 
mesleğini ilerletmesi hiç değilse geri kalmaması için 
bir çok kitap alması, literatürü takip etmesi ve çalış
tığı müessesede branşının icabettirdiği malzeme ve im
kânı bulabilmesi gerekir. Bu da, masrafı gerektirir. Bir 
çok doktor aldığı ücretle zor geçinir durumdadır. De
vamlı takip etmesi lâzım gelen literatür ve kitaplar için 
para ayıramamaktadır. Meslekî ilerlemesi için sağlan
ması lâzım gelen vasatı çalıştığı müesseselerde bulun
mamaktadır. 

Yurt dışında 3 bin doktor vardır. Bunların yurda 
gelmeleri orada sağladıkları imkânlara yakın imkânla
rın sağlanmasına bağlıdır. 

Sağlık personeli ihtiyacım karşılamak için bunları 
yetiştiren menbaların kapasitelerinin artırılması lâzım
dır. Eskiden Sağlık Bakanlığının açtığı ve kontrolünde 
talebe yetiştirdiği yurtlar vardı. Bu yurtlar Bakanlığa 
bağlı gözetim altında hekim yetiştirirdi. Zannımca bu
günkü tatbikat olan burs usulünden daha verimli idi. 
O türlü tatbikata dönülmesi faydalı olur kanısınday-
dım. Sağlık yardımcısı personeli de kâfi değildir, ye
tiştirilmelerine önem verilmelidir. 

Hastalıklarla mücadelede, Sağlık Bakanlığı şimdi
ye kadar süregelen çalışmalarında başarılı olmuştur. 
1941 - 1946 arasındaki sıtma, çiçek, tifüs, tifo, dizan
teri, uyuz, tüberküloz, salgınlarını hatırladıkça, Türk 
tıbbının ve bu hastalıklarla mücadelenin nereden ne
reye geldiğini, Sağlık Bakanlığının bu mücadelelerde 
ne kadar başarılı olduğunu takdirle yadetmemek 
mümkün değildir. Bu gün Türkiye'de sıtma, dışarıdan 
gelen sporadik vakalar halinde, çiçek ismi anılmamak-
ta, tifüs kaybolmuş bulunmakta, Tifo, dizanteri çok 
azalmış bulunmakta, tüberküloz sa âdeta yok olmuş 
gibidir. 

Şunu unutmamak lâzımdır ki, bazı salgın hastalık
ların, memleketin altyapı tesislerinin kurulmuş olması 
ile yakından alâkaları vardır. Tifo, paratifo, dizanteri 
ve koleranın yok edilmesi, Türkiye'nin bütün meskûn 
ünitelerde su ve kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin 
tamamlanmasına vabestedir. Şunu belirtmek lâzımdır 
ki son senelerde görülen kolera salgınlarındaki müca
delede Sağlık Bakanlığı başarılı olmuştur. Bakanlığı 
tebrik etmek gerekir. Trahom, frengi, lepra mücadele
lerinde de Bakanlığın başarısını takdir etmemek müm
kün değildir. 

Şimdi bu mücadele hizmetini ve hızını bilhassa 
kanser araştırılması, teşhis ve tedavisi üzerinde yönelt
mek, araştırma, teşhis ve tedaviyi kolay, parasız ve 
yaygın hale getirmek lâzımdır. 

Bugünkü kanser araştırma ve tedavi merkezleri 
gerek teçhizat ve gerek kemiyet bakımından zayıftır, 
bütün Türkiye sathında araştırmaya girmek bir çok böl
gelerde teşhis ve tedavi merkezleri kurmak lâzımdır. 

Keza anaçocuk sağlığı merkezlerine ve ocakları
nın inşasına önem vermek ve daha fazla yardım yap
mak imkânlarının hazırlanması, huzurevleri kurulması 
ve çoğaltılması, çocuk bakımevleri ve kreşlerin çoğal
tılması bugün artık çalışma şartlarının zarurî bir neti
cesi haline gelmiştir. 

Bakanlık hastanelerinin malzeme noksanları gide
rilmeli ve ekip çalışması yapan hastanelerde orantılı 
ekipler kurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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Senelerden beri tatbik edilen sosyalizasyon bölgesi 
çalışmaları öngörülen faydayı maalesef sağlayamamış
tır. Buralarda doktor noksanı >% 60 civarındadır. Bu 
hal ile sosyalizasyonun muvaffak olması ve istenileni 
vermesi mümkün değildir. Bunun başlıca nedeni, sos
yalizasyon bölgelerine tayin edilen doktor ve sağlık 
personelinin bir lojmana ekseriya sahip olamaması, 
sağlanan maddî imkânların yeterli olmamasıdır. Sos
yalizasyon bölgelerinde bütün sağlık personeline mut
laka lojman verilmelidir. Keza buralarda lüzumu ha
linde sözleşmeli hekim ve personel kullanılmalıdır. 

Rotasyon yolu ile sosyalizasyon bölgelerinin hekim 
ihtiyacının giderilmesi hatalı bir yoldur ve iki taraflı 
işin aksamasına sebep olmaktadır. 

Netice olarak söylemek lâzım gelirse : 
Sağlık Bakanlığı kuruluşundan beri sağlık hizmet

lerinde çok şey yapmıştır ve başarılı olmuştur. 
Daha iyi hizmet edebilmesi için Bütçeden daha faz

la ödenek verilmesi hiç olmazsa plan hedeflerine ulaş
ması, tesislerini genişletmesi, yeni tesisler kurması, 
bünyesinde yeni organizasyona gitmesi, personelini ar
tırması, onları tatmin etmesi, lâzımdır. 

Hizmetlerinden dolayı Bakanlık mensuplarına baş
ta Sayın Bakan olmak üzere teşekkür eder saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülcügil. 
Konuşma sırası şahısları adına söz alan sayın üye

lere gelmiştir. Konuşma sırası, Sayın Hamdi Özer' 
de. Sayın Özer?. Yok 

Buyurun Sayın ilhan 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze

rinde grup temsilcileri görüşlerini dile getirdiler. Ben 
de aynı bütçe üzerindeki görüşlerimi Yüce huzuru
nuzda belirtmeye çalışacağım. Gerçekten Sayın Ta
lât Doğan çok güzel, teknik bir konuşma yaptılar. 
Kendilerine burada teşekkürlerimi arz etmeyi bir 
görev bilirim. 

Bir hukukçu olarak ben sadece birkaç konuya 
değinmekle yetineceğim. Ancak, bu konulara değin
meden evvel geçen hafta Avrupa Konseyinde sağlık 
konusunda yapılan konuşmalardan bazı hususları be
lirtmek istiyorum. Gerçekten Avrupa Konseyine 10 
aylık bir gecikme ile iştirak ettim. Bu da sizlerin rey
lerinizle bana nasip oldu. Konsey gündeminde çok 
ilginç bir konuşma oldu: En çok ilgimi çeken husus 
şu oldu kıymetli arkadaşlarım. 18 Avrupa ülkesinden 
gelmiş olan delegeler ilk önce konuya dinî açıdan 
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eğildiler. Allah'ın insana vermiş olduğu bu canı biz 
alabilir miyiz, alamaz mıyız? 1600 tarihlerinden iti
baren bugüne, şu anda yaşayan Papa'ya kadar her 
din adamının, tabiî söz sahibi din adamının, bu ko
nudaki görüşlerini dile getirdiler. Ondan sonra tıbbî 
açıdan konuya eğildiler, iki görüş burada savunuldu, 
bir tanesi şu idi. 

Ölüm yatağında cangâhi durumunda, can çekişme 
durumunda bulunan hastalara şerefli bir ölüm bah
şetmek gayet tabiî ki, bizim hakkımızdır, ondan bu 
hakkı almanın hiç bir hukukî dayanağı olmadığını 
ileri sürdüler. Buna karı, karşıt görüşü savunanlar da 
şöyle bir misâl gösterdiler. 36 yıldan beri bitkisel ha
yat yaşıyan oğlunun başında memnun ve mesut bir 
babanın bu hakkına nasıl tecavüz edebiliriz. Çünkü, 
baba oğlunun 36 yıl daha yaşamasını istiyor. 

Buna rağmen genellikle hiç bir suretle iyileşme-
yeceği doktor raporları ile tespit edilmiş olan hasta
ların ömürlerini ilâçlarla uzatmanın yerinde olmadı
ğı kararı verildi ve çalışmalar bu açıdan devam ede
cektir. 

Maddî durumları müsait olmayan hastaların pa
rasız tedavi ediimeleri için bilhassa Muş'lu bir üye 
olarak Hükümetin bu kararını büyük bir saygı ve 
hürmetle karşılarım. Çünkü gerçekten ben şahsen 
kendi açımdan konuyu dile getiriyorum, hiç bir sı
kıntı ile karşı karşıya kalmıyorum. Ankara'ya gelen 
hastalan hastanelere yatırma bakımından. 

Sosyal adalet ve sosyal güvenliğin temini bakı
mından ben şahsen Hükümetin bu kararını takdirle 
karşılıyorum. Ezeli ve ebedî, bugüne kadar çözülme
miş bir derdimiz var. Sayın Bakanımız çok iyi bilir
ler, çünkü geçen yıl da aynı konuyu burada dile ge
tirmiştim; doktor sorunu. Efendim, seçim bölgeleri
mize inanın gidemiyoruz, çekiniyoruz. Çünkü, 
«Doktor niçin gelmiyor, niçin gönderiîmiyor, Dev
let baba buna muktedir değil midir?» diye soruyor
lar. Muş'ta iki tane hastahane var. Bir başhekimden 
başka öyle doğrudan doğruya hastaları tedavi edebi
lecek başka doktoru yoktur. 

Benim amcam önemli değil, çünkü bütün bu hu
susta ölen veya ölmekte olan Türk vatandaşı amca-
mızdır, kardeşimizdir, babamızdın Bundan bir buçuk 
iki ay evvel buraya amcam geldi, onu Numune Has-
tahanesine götürdüm, muayene ettirdim. Hiç bir şe
yi yok dediler. Memlekete gitti, o arada Muş'ta iken 
bir bağırsak düğümlenmesi oluyor; doktor diyor ki, 
Erzurum'a götüreceksin, Ankara'ya yetişemez, ve 
yolda tabiî haliyle komaya giriyor, Erzurum Hasta-
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hanesine geldiği zaman hastahanede ölüyor. Bunun 
gibi nice ölenler vardır, bunlara yardım etmemiz lâ
zım. 

Rotasyon usulü ile doktor gönderilmekte olan 
Doğu ve. Güneydoğu Anadolu'ya doktor gönderil
mesi hususunda herhangi bir çalışma Senatoya inti
kal etmiş değildir. Bunun sebebini anlamıyorum. 
Doktor sorunu esasından halletmek üzere evvelâ 
Sağlık Bakanlığının bazı çalışmalar yapması ve daha 
sonra bu çalışmaların Hükümetçe değerlendirilmesi 
gerekir. Seçildiğim 1973 senesinden bugüne kadar her 
seferinde doktor problemini dile getirdiğim halde Do
ğu Anadoîudaki vatandaşların doktorsuzluktan nasıl 
sıkıntı içinde olduklarını Sağlık Bakanlığı mensupla
rınca çok iyi bilindiği halde neden bu soruna esasın
dan bir çözüm getirmezler, bir türlü anlıyamıyorum. 
Hükümetin ne yapıp yapıp bu hususta bazı çareleri 
bulması lâzım. Gayet tabiî ki ben bilmiyorum, efen
dim, mecburî hizmetle beraber maddî durumun dü
zeltilmesine mi başvurulur? Yalnız şunu belirtmek 
istiyorum, doktorlara maddî bakımdan tatmin edici 
bir ücret vermedikten sonra bu işi halletmek müm
kün değildir. 

Doktoru hastanın ayağına göndermemiz gerekir. 
Hastayı doktorun ayağına getiriyoruz. Geçen yıl da 
belirtmiştim, Ankara'ya gelen bir hastaya bir reçete 
bazen, her zaman değil, 4-5 bin liraya mal oluyor. 
Çünkü yanında beş kişi ile beraber Ankara'ya geliyor. 
Orada bir zihniyet var: ben bu akrabayı Ankara'ya na
sıl yalnız gönderirim. Onun için benim de birlikte 
gitmem lâzım. Esasında, yalnız bir kişi ile gelse ye
terlidir; öyle yapmıyorlar beş kişi ile beraber geli
yorlar. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum. Çok fazla-
siyle kendilerine hürmet duyduğum, gerçekten onla
rı gördüğüm zaman niçin doktor olmadım diye, böy
le gıpta ettiğim doktor arkadaşlar var. Bazen hasta
hanede full - time çalıştıkları için diyordum ki, bir 
hasta geldiği zaman niçin özel muayeneye götüre-
yim doktora. Şu takdir ettiğim hastahaneye götüre-
yim, nasıl olsa özel muayene imkânı vardır, meselâ 
60 lira ile. Ben bu düşüncede iken ve ona hasta gö
türürken sonra öğrendim ki, 60 liralık bu paradan bu 
doktora 18 lira kalıyor, utandım kendi kendime. 18 
lira efendim 18 lira. Dışarı da 250 lira veriyoruz 200 
lira veriyoruz. Hayır efendim, mümkün değil. 18 li
ra ile bir doktor, bir hastaya nasıl bakar bu şartlar 
altında, istirham ediyorum. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, üç yıldan beri 
Muş'a bir ambulansın verilmesi için Bakanlığa gelip 

gidiyorum. Bazı ilçelere verilmiştir ambulans, şimdi 
Muş'ta âcil durumda olan bir hasta, doktor da olma
dığına göre ya Elâzığ'a gidecek, ya Erzurum'a gide
cek, ya da Diyarbakır'a. Şimdi doktor gönderirseniz 
ambulans istemiyoruz veyahut da doktor olmadığına 
göre istirham ediyoruz, ilçelerin dahi isimleri var 
bende, ambulans gitmiştir. Lütfen bu hususta Muş'a 
da yardım edilsin de, biz de vatandaşın huzuruna çı
kabilelim. 

Sağlık Bakanlığı mensuplarına gerçekten burada 
geçen sene olduğu gibi bu sene de huzurunuzda say
gı, hürmet ve şükranlarımı belirtmek istiyorum. Çün
kü, hiç bir konuda ki, Doğu Anadolulu bir parla
menter olarak, bu benim için çok mühimdir, hiç bir 
konuda bana yardımlarını esirgememişlerdir. Huzu
runuzda kendilerini saygı ile selâmlar, Sağlık Bakan
lığı Bütçesinin, Sağlık Bakanlığı mensuplarına, Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler; hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 

Konuşma sırası Sayın Alâeddin Yılmaztürk'te. 
Sayın Yılmaztürk?.. Yoklar. Konuşma sırası Sayın 
Nazım İnebeyli'de. Sayın tnebeyli?. Yoklar. Sayın 
Talât Doğan konuşacak mısınız efendim? Şahsınız 
adına söz almışsınız. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?. Sayın Ba-
büroğîu, Sayın Mehmet Feyyat söz sırasını size dev
retmişler, buyurun efendim. 

SELÂHADDlN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinde söz almak istemiyor
dum. Ancak, Bütçe Plan Karma Komisyonunda dile 
getirdiğim halk muayenehaneler, muayenehaneler, 
hastaneler ve özel durumda olan kamu kesimine hiz
met eden genel müdür, müsteşar, bakan ve parlamen
terlerin hastanelerle ilişkileri konularını dile getirdik
ten sonra Atatürk Sanatoryumuna değinmiştim. Ata
türk Sanatoryumu konularında Sayın Bakan lütfet
ti cevaplarını verdiler. Ben bu cevapları bazı hasta
nelerden öğreneyim diye dolaştığımda, gördüm ki; 
benim dile getirdiğim konu, şimdi arz edeceğim 
gazetede saygı ile kabul ediyorum, gazetenin görü
şünü. Benim düşüncemin dışında kamuoyuna duyu
rulduğu için hastanelerde bir tepki uyanmış. Keşke 
bu tepki sadece bana uyansa idi. Tepki parlamenter
lere uyandığı için, tepki Parlamentoya karşı uyandı
ğı için konuyu buraya getirip ve arkasından hangi 
şekilde Türkiye'nin sağlık sorununun çözülebileceği-
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ne ait zamanımın yettiği ölçülerde görüşlerimi söyle
yeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben parlamenterlerin eşleri ve çocuklarına hasta

nelerde öncelik verilsin diye bir şey söylemedim. 
Tersine halkın, halk kesiminin hastanelerdeki sıkın
tılarını dile getirdim. Halk dış polikliniklerinin ku
rulmasından söz ettim. Muayenehanelerin adedinin 
azaltılmasından söz ettim. Ama, Sayın Bakana dö
nüp dedim ki, Parlamentoya geldiğiniz zaman seç
men baskısı vardır. Parlamentoya geldikten sonra, Sa
yın Doğan da dile getirdiler, insan hangi baskılar al
tında olduğunu biliyor, görüyor ve anlıyor. Hastane
lerde bazı olaylar oluyor, parlamenterlerle. Bunda 
hiç bir zaman parlamenterin hastane nizamını aşma
ya, hastane disiplinini aşmaya hakkı yoktur. Ama, 
iki taraflı düşünmek lâzımdır, dedim ve hizmeti, ka
muya pahalıya malolan ve görevden ayrıldığı zaman 
halk hizmeti, toplum hizmeti, kamu hizmeti aksa
yacak nitelikte müsteşar, genel müdür, bakan en son
ra parlamenteri saymışım. Bunlar da randevulu ola
rak gittikleri zaman bekletilmemelidirler. Hatta bir 
cerrahın önemli bir cerrahın düşününüz pazar yerine 
gitmiş, elinde filesi evinin azığını dolduruyor, ama-
îiyathaneye gitmiyor, bu zaman israfıdır. Buna ben
zeyen bir biçimde hastanelere kendi politik tecrübe
mize dayanarak öyle bir biçimde anlatmalı ki, foto
kopisi burada, randevu almış ve kamuya görevi ya
zar, sanatkâr, müzisyen ve arz ettiğim gibi kişilerin 
bekletilmemesi ve bu arada halkın horlanmaması (ke
limeler benimdir) halka iyi işlemler, iyi muameleler 
yapılması için de şu politik tedbirlerin alınması ge
rekir, demiş idim. 

Cumhuriyet Gazetesinin Sayın yazarı Yalçın Do
ğan gerçekte önemli bir konuyu dile getirmiştir. Ben 
de onun yanındayım; fakat bu biçimde söylemedim. 
Sayın yazar ikinci defa da gene hışımla bunu tekzip 
edeceğinden bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dışarda parlamentere ve Parlamentoya karşı re

aksiyonlar vardır. Bu reaksiyonları eğer parlamenter
ler kendi eylemlerinden dolayı ortaya getiriyorlarsa 
parlamenterler kusurludur. Dışarıda da etki tepki so
runu olarak böyle bir reaksiyon oluyorsa; eğer par
lamenter düzene inanıyorsak demokrasimiz zarar gö
rür. Onun için bu konuya izninizle değiniyorum. 

Sayın yazar şöyle demişlerdi: «Halksın ezilecek
sin, sömürüleceksin, halksın inleyeceksin, horlanacak
sın, halksın hastane kapılarında bekleyeceksin.» Bu 

I-tempo ile gidiyor ve diyor ki, «54 günde Başkanını 
seçmeyen, işte çalışmayan Parlamento bir de Cum
huriyet Halk Partisi Senatörü, parlamenterlerin ço
cuklarına kadar öncelik istedi ey vatandaş» diyor. 

I Böylece ingiltere'deki oğlumdan dahi reaksiyon 
mektubu aldım. Birkaç vatandaş da mektup yazdı-

I lar. Ben böyle dememiştim ve fotokopilerini sayın 
yazara, Gazeteye gönderdim. Eğer bu fotokopilerde 

i gene o anlam çıkıyorsa; yani kendilerinin anladığı an
lam çıkıyorsa, kesin olarak ben o amaçla söyleme
dim. Tersine kendilerinin yanında olmasını istedik
leri ekipten yanayım. Şimdi bu konuşmamdan da 
anlaşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Asıl sağlık sorunu Türk nüfusunun % 70'ni ilgi

lendiren istanbul, izmir ve Ankara gibi büyük kent
ler dışındaki insanlarla çözülecektir. İnsan vardır, 

i son yaşma gelmiştir 12-13 çocuk doğmuştur nisaiye 
mütehassısı görmemiştir. Sayın Doğan'ın dile getir
diği halk kesiminde, yani toplum kesiminde bu tür
lü hekim yetişememesi yüzünden sıkıntılar vardır. Bu 
sıkıntılara eğilecek merciler burasıdır. Denetleme gö
revimizi yapmamız gerekir ve buna çare bulmamız 
gerekir. Bu çare bulmaya kalktığımız zaman da hiç 
kuşkusuz hekimin hizmeti, hekimin ilişkisi bazılarını 
rahatsız etse dahi şimdi de dile getireceğim, bizim so
runumuz olur. 

İstanbul, izmir ve Ankara'daki dört bin hekimle 
Sayın Doğan'ın dile getirdiğine göre 15 bin hekimle 
Türkiye'de 40 milyon nüfusun üstesinden gelinmesi 
mümkün değildir; ama bu ölçüdeki hekimlerin daha 
rasyonel, daha yararlı çalıştırılması olanakları vardır. 
Bu araştırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Batı ülkelerinde muayenehanelerin azaltılması, 

muayenehane hastane ilişkisinin birbirinden koparıl-
j ması, hastanede çalışan hekimin muayenehane açtığı 
I zaman hastane ile ilişkisinin kesilmesi konusunda; 
i Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere'de örnekler 
I vardır, ingiltere'de muayenehanelerden ilişki kesil

dikten sonra hekimler boykot yapmışlardır, bir kıs
mı Amerikaya gitmiştir; ama bunun yanında Kana-

I da hastanedeki hekimlere, (ki, Bütçe Karma Komis
yonunda da arz etmiştim) ameliyat ve saireden prim 
vermek suretiyle hekimleri hastaneye bağlama yolu
nu bulmuştur. Almanya'da dışarı ile ilişkisi kesilmek 
suretiyle hekim halk ilişkisi düzenlenmiştir. 

1 Genel Sağlık Sigortasına gidildiği bir zamanda he-
J kimlerin nasıl çalışacağını bir düzene ve bir politi-
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kaya koymazsak. Genel Sağlık Sigortasının başarılı 
olması mümkün değildir. Ayrılmış olan 300 milyon, 
400 milyon işte Atatürk Sanatroyumunda olduğu 
gibi birtakım malzemelere yatırılır, birtakım tesis
lere yatırılır; ama sağlık hizmetinin üstesinden gelin
mez. 

Son günlerde aldığım habere göre hastanenin is
mini vermiyorum. Bir hastaneden 30 hekim Ankara- ' 
da muayenehane açmıştır ve bir özerk kuruluşumuz
da da Parlamenterlerle ilişkilerinizi özel biçimde 
yapmayınız şeklinde, benim konuşmamdan sonra, 
emir verilmiştir. Bu tür yanlış anlayışlar Türkiye'de 
Parlamento halk arasındaki Parlamento'ya karşı 
olan sevgiyi zayıflatacağı bakımından bilhassa he
kim olan kanadın ilmin, insan kompleksini işleyecek 
kadar ilmin yüceliğine gelmiş olan kanadın bu tür 
eğilimlere kaymamalarını istirham ediyorum. Hatta 
ben konuşmamda demiştim ki, üç hizmet dalı vardır, 
Batı bilim düzeyindedir. Hekimler, askerler ve jeofi
zikçileri söylemiştim. Eskiden mülkî ve idarî idi. 
Türk hekimleri ve jeofizikçilerinin dünya bilim dü
zeyinde olduğunu demiş idim. Ölüm döşeğinde yat
tığım zaman Avrupa'ya gönderilmemi, Sayın Sena
to Başkanı dahil olmak üzere, bütün aile efradı iste
diği halde, Türk hekimine muayene olacağım dediği
mi de ifade etmiştim. Bu kadar saygı duyduğum, bu 
kadar gü^en duyduğum bir kısım hekim arkadaşların 
35 dakikalık konuşmanın bir cümlesini alan yazara 
uyarak bana kızabilirler; ama parlamenterlere kız
mamalarını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi önemli sorunlardan biri de, sigortalı has

tanın sigortalı hastanede, asker hastanın asker he
kimde, sivil hastanın sivil hekimde muayene olması 
gibi birtakım boş kalmalar ve dublükasyonlara se
bebiyet vermedir. Eğer Türkiye'de genel sağlık si
gortası uygulamasına gideceksek, hekim randımanı
nı en yükseğe çıkarmak lâzımdır. O da kapasiteyi ar
tırmak lâzım. Binaenaleyh, tek elde toplanılması, bi
ri diğerinin hastasına bakacak biçime gelmesi söz 
konusudur. 

Eğer muayenehanelerin azaltılmasını ya da mua
yenehanelerin hastanelerden koparılmasını istiyorsak, 
ilk akla gelebilecek bir şey, muayenehanelerdeki ver
giden kaçınma olayını önlemek lâzımdır. Bu gerçeği 
söylemek durumundayız. Herkes hasta olacağım, bir 
hekimin yanma gideceğim diye korku ile söylemez-
sek, bu alıp gider. Şimdi, günde 300 liraya muayene 
yapan, ve günde 10 hastaya bakan, hatta 1 000 liraya 

muayene yapan hekimin vergisi eğer 900 lira ise, 
yılda verdiği vergi 15 bin lira ise, bir yanlış vardır. 
Bu yanlış düzeltildiği gün hastane-hekim ilişkisi dü
zelecektir, hastanede de hekime değerini vermek 
kaydiyle. 

Bunun için reçete üzerinden vergi almak müm
kündür, (Maliye Bütçesinde, gelir bütçesinde bu ko
nuyu eleştireceğim) reçete üzerinden alınabilir. Ba
tı ülkeleri nasıl yapmışlarsa öyle yapılabilir. Hatta 
özel hekimliklerde, hekim ücretinin Bütçe Karma 
Komisyonunda söylemiştim, tabanı değil, tavanı 
söylenilmiştir. Hasta özel muayenehaneye gider, ora
dan evine gider, reçete ve fatura belli noktalarda ge
lir, herkes ne vereceğini, ne alacağım bilir ve reçete 
ve fatura böyle geldiği için hekim de vergiden kaçın
ma gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağından 
hastaneyi tercih eden de çoğalabilecektir, muayene
haneyi tercih eden de belli kazançlar, belli vergi dü
zeyi içerisinde çalışma olanağını bulacaktır. 

Sözlerimin havada kalmaması için bir misâl ver
mek zorundayım. 1971'de Birinci Erim Hükümeti 
zamanında ful] - time çalışan hekimlerin tazminatı
nın hesabını istemişti arkadaşlarımız, hatırlayacak
lardır sayın ilgililer, zannederim Rize'de hekim ne 
kazanıyor diye, pratisyen hekim ve mütehassıs he
kim ne kazanıyor diye bakılmıştı, vergisine göre 
bakıldı. Vergisi 900 lira idi ve bunun karşsında yan 
tazminatı bunun üç mislini almak suretiyle; biliyor
sunuz Rize veya bu tür illerimizde pratisyen hekim
lerin bile kazancının bunun çok çok üzerinde oldu
ğu bedihidir; ama. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bir söz hakkım daha var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, birinci 
süreniz dolmak üzeredir. Gerçi Sayın Mehmet Fey-
yat konuşma sırasını size devretmiş, ancak Tüzüğü
müzün 57 nci maddesine göre konuşma süresi dev
redilmiyor, konuşma sırası verilebiliyor. Bu itibarla.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Ben de hemen peşinden geliyorum. 

BAŞKAN — Peşinde siz, onun sırasında kendi 
söz hakkınızı kullanmış oluyorsunuz. Tüzüğümüzün 
anlamı budur. Ancak tahmin ediyorum konuşmanı
zı ona göre ayarladınız. Konuşmanız kaç dakika sü
rer?. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Yani ikinci hakkımı lütfetmeyecek misiniz?. 
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BAŞKAN — Tüzüğe göre mümkün değil. Yal
nız konuşmanız kaç dakika sürecek. Genel Kurul' 
un... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, burada uygulama yapddı. Başkasının 
yerine ve kendi yerine konuşmalar oldu bu bütçe 
çalışmaları sırasında. 

BAŞKAN — Şimdi, benim anladığım odur. Böy
le bir yol açarsak Sayın Babüroğlu, bu insicamı bo
zarız. Ancak, Genel Kurulun oylanyle size bir müd
det daha konuşma imkânı tanıyabiliriz. Konuşma
nız kaç dakika sürer?.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
7-8 dakikada bitirmeye çalışacağım efendim. Sizinle 
tartışmak, istemiyorum; ama burada arkadaşlarınız 
uyguladılar yalnız. 

BAŞKAN — Arz ettiğim gerekçe sebebiyle Sa
yın Babüroğlu konuşmasını ona göre ayarlamışlar
dır. Kendilerine, kaç dakikalık bir süre tanınmasını 
istiyorsunuz?.. Sayın Babüroğlu kaç dakikada bitire
bilirsiniz?.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
İkinci süremi lütfederlerse mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim Saym Babüroğluna 5 da
kikalık.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) -
10 dakika lütfederlerse rahat konuşayım, kelimeleri 
üst üste bindirmeyeyim; ama hiç arzu etmezlerce. 

BAŞKAN — 10 dakikalık bir süre verilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Saym Başkan size ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
İnşallah 10 dakikadan daha kısa zamanda bitirece
ğim. Biliyorum yorgımluğu; fakat kendimce önemli 
saydığım konulara değinmek için kürsüye çıktım ve 
sözü şu sekile getirmek istiyorum. 

Göz, diş. kulak gibi hekimlikler muayenehane 
götürebilir; ama bu muayenehaneler, Bati ülkelerin
de aynı binada toplanması gibi bir düzen içerisine 
alınmışlardır. Çünkü insan hayatı önemli, Ani şok
lar geçirildiği zaman başka daldaki hekimlerin mü
dahale etmelerini sağlamak üzere. Bütün bunlar 
Sağlık Bakanlığının broşürlerinde ve yine Batı ülke
lerini gezmiş olan Saym Enver Bozyakah nm bize 
dağıttığı broşürde yazılı, bilinen şeyler. Benim bunu 
bir parlamenter olarak düe getirmekten maksadım, 
Parlamentonun temayülünü anlamalarıdır. Ben diş 
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halk poliklinikleri kurulsun dediğim zaman bunu hiç 
dikkate almadan başka türlü yayın yapmanın anla
mı yok. Şu sorun şöyledir. Yeni yönetmelik içeri
sinde emeklilerin ve memurların aileleri de dahil ol
mak üzere hastanelerde dişlerinin ve diğer muaye
nelerinin yapılması karara alınmıştır; ama hekim 
kadrosunda hiç bir değişiklik yapılmamıştır. O hal
de bir çare bulacaksınız. 

Yukarıda bir raporu arz etmiştim. Halk diş polikli
niklerinin ne şekilde kurulabileceğini ve 5 bin liraya 
yapılacak olan protezin 500 - 1 000, 1 200 liraya ya
pılmak suretiyle kâr da sağlanabileceğini; Saym Ba
kanın da buna oldukça olumlu cevap verdiğini Yü
ce Senaio'ya iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi oldukça tatsız başka 
bir konuya değinmek zorundayım. 

Ben Saym Bakandan Kan Bankasının saym di
rektörünün dışarıda öze! bir Kan Bankası olup olma
dığını ve buraya gelen vatandaşların soyut örnek ve
rerek, vatandaştan kanının alınmasındaki sıkıntıyı 
isim vererek, örnek vererek söylemiştim. Dışarıdan 
nara ile satılabilen yeri, eğer ilişkisi varsa; bu orga
nik ilişki kopmadıkça vatandaş artık kanını Devletin 
işletmekte olduğu Kan Bankasına vermez demiştim. 
Buna cevap alamadım. Öteki cevapların da beni tat
min etmediğini arz etmek zorundayım. 

Uzun bir ismi var kısaca arz ediyorum, Ankara 
Sanatoryumunda bir alet toplantısı, alet yığıntısı ol
duğu tek tek arz etmiştim. Bana Saym Bakanın ver
miş olduğu cevaplarda, sanki o cevapları başka yer
den incelememiş, sormamış; kuşkusuz ben hekim de
ğilim; ama incelememiş bir kişiye cevap verir gibi 
Saym Bakan cevap vermişlerdir. Bu hastanede mil
yonları aşan açık kalp ameliyatı yapma ile ilgili alet
ler vardır. Bu aletleri tek tek saymıştım. Saym Ba
kanın bendenize verdiği cevapta: sunî kalp ve akci
ğer makinesinin 606 bin liraya özel bir şirket olan 
Gima kanalıyle alındığını, 225 ameliyat olduğunu; 
ama bunun ağır akciğer ameliyatı olduğunu.. Ben 
açık kalp ameliyatını soruyorum, ilgili hekimleri do
laştım, iki günden beri dolaşıyorum. Aldığım bilgiye 
göre. zaman zaman tecrübe için kullanılıyor diyor 
lar. <rr 5 akciğer için kullanılır ve tecrübe için de her 
halde köpekler üzerinde tecrübe yapıyorlar dediler. 
Eğer tatminkâr cevapları almazsam maalesef konu
yu Senato Araştırması olarak da (Kan Bankasını ve 
bu konuyu) getirmek niyetindeyim. Çünkü, i971 yı
lında bu hastane ile ilgili Maliye Bakanlığı müfettiş
lerinin suçlayıcı raporu vardır. Bu rapor ne bizim hu 
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kümetler tarafından, ne de ara hükümetler tarafından \ 
muameleye konamamıştır. Ben, malzeme yığıntısı 
olan, şimdi kullanmadığınız bu aletleri Anadoîuda, 
Ankara'da açık kalp ameliyatı yapabilecek hastane
lere veriniz, diye olumlu bir teklifle gelmiştim. Bu 
cevabı abaca her- halde Savın Bakanın tabiî i rmek
leridir bilirler, aee'ey'e inceliğine girmeden bendenize 
cevap verdiler. Oksiienatör için de ben bunu sorma
dım. Açıktı sual'm. Renim sorduğum oksijeııatör bir 
defa kullanılıp atılacak, Kaç tane stoku vardır. Böy
le bir cevap. 

Eğer bir sorum: bir parlamenter getirmişse, genel
likle incelemiş olduğunu arkadaşlar bilmelidirler. 
İddialı olarak getiren bir parlamenterin incelemeden 
getirmes; söz konusu değ'ldir. 

Değerli arkadaşlarım, bu İntre aorlık balon pem-
pu 220 bin liraya almışlardır. Balonları olmadığı için 
yıllardan beri Kullanmıyoruz diyorlar. E, b'r yandan 
da Maliye Bakanı, Başbakan dövizin bir lirasını bul
mak için, dövize çevrilebilir mevduat gibi, Maliye
mizin başına belâ getiren hizmetlere gidiyor. Bu yet
memiş şimdi de ploometre denilen kan hacmini öl
çen bir alet almaktalar. Sanki Parlamento denetimini 

yapmıyor, :i Malive Eakaniısu mlifettiskt 
U,= + i yarlar kullar sem oj 

sine bana serilen c 
von var. Niçin aldasın? . Ele 
sîarnus. Kas'sya kullnısmas 

ya mal okluğunu söylediler. Buna benzer bir sürü da
ha suallerim vardır. 

Sayın Bakandan rica ediyorum. Ben burada piş
miş aşa, hani zehir katmak için çıkmış değilim. Ken
dileri de kabineîende Türk Maliyesinin ne sıkıntı için
de olduğunu biliyorlar. Bir yandan hekimlerin ne 
sıkıntıda oldukları hastanelerde yatakların bulunma
dığı söz konusu iken, buradaki israfın önüne geçme 
îerini bu aletleri kullanmıyorlarsa, derhal işe yaraya
cak, kullanılacak yerlere nakletmelerini istirham edi
yorum. Burada görüyorum ki, hekim arkadaşlar 
vardır: tüberküloz tedavisi olan, akciğerle ilgili olan 
bir 3'erde açık kalp ameliyatının beraberce yapıldı
ğı bir hastane 'sar mı, dünyanın bir yerinde?. Ben de 
bihsılvorum, Kekim arkadaşlarınım bana söyledik
leri daha alaylı sözler var, bunları yüce kürsüye ge
tirmek istemiyorum. Aldığım bilgilere göre, bu has
taneni ri sayın başhekimi, hastaneyi gezip görmem 
için bendenizi çağırdılar. Gidecektim, Cuma günü 
şartını koymuşlardı, burada çalışıyorduk onun için 
gidemedim. Ayrıca, ben hastaneye geldiğim zaman 
hastanenin intizamını görürsem, hastanede bir sürü 
aletleri görürsem, bundan memnun olabilirim, bir 
kısım arkadaşlar da memnun olabilir. Biz onu arama 
rnıyorvz. Biz. hekim gözüyle bu meslekten olan ki
şiler gözüyle bu aletler ne fonksiyon veriyor, bu alet
le hr,-gi hassa ameliyat ediliyor ve niçin konuldu, ni
çin yeni ['••• alet almıyor?. Buraca söylenilen kulla
nılma biçimini, ikisi profesör olmak üzere üç müte
hassıs elemana sordum, notlarımı aldım, -.teknik ol
duğu için getirmiyorum. Sayın Bakan, bana verdiği
niz cevapkrın teknik bakımından da yanlış olduğu
nu söy'ediier. Ben bunları yazılı soru haline getire
ceğim. Tekrar arz ediyorum, eğer tatminkâr bir ce
vap almazsam, o zaman Yüce Senato'ya Kan Banka
sı da dahil, başka şekilde getirme voîuuu seçeceğim. 

hareket halinde değil. 
mayacaklar ve burada 
palı devre renkli tele- k 
dim, tecime s- için alm 
caksınız. Auadcludan hastalar arkadaşımızın anlat
tığı gibi. (Sayın libası anlattılar) 5 kişiyle, 6 kişiyle 

.hastaların geldiği bir ülkece böyles'-e hovardaca 
usısıl ha"carsu ıvlk. Ve hu yaraksu1 ne:s:En buluyor
sunuz?.. Ek dernek okluğundan bahsederler. Bu der
nek hâlâ yasıyor mu?.. O müfettiş raporlarında bu 
derneği kaldırılması söz konusu idi. Çünkü bu der
nek. kamu yaren dernek elmasına rağmen, hasta
dan bağış alıyordu, müfettiş raporları böyle idi yan
lış akkmda kakuadıysa. bu dernek simdi Güdüîlüde-
ki hekimler için dinlenme kampı yine bu derneğin 
parasıyla mı yapılıyor?, 

Soruyoium. Gölbaşında bir kesime mnlenrae 
kampı yapılmaktadır. Bu parayı ıvuden bak'yomsu
nuz ve Gölbaşında dinlenecekler srdece kesimin adı
nı arz etmiyorum, o kesim mi dilenecektir, başka- formül getirdik, bunu düzeltmek için öneriler getir-
lan da dinlenecek midir, bu doğru madun değil mi- dik */e halkın hastane köşeknııde ıstırap çekmemesi 
dir?.. için neler yapılması lazım geldiğini ben kendi talâka-

Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarı. Bu, hiç tuna göre dile getirmiştim. Saym Yalçın Doğan'a da 
çalıştırılmayan bir laboratuvar değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyorum, benim aleyhime de olsa Curnhu-
revap burada. Dolaşığım hekimler 2-3 milyon lira- ri yet Gazetesi kanalıyle kamuoyuna bunu böylesine 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben diş hekimliği üzer 

aavacs<uı 
o.urarak sozıenmı ka-

emekli arkadaşımız Devlet hastane
lerinden herhangi birisine gider dişi ağrır yahut dişi 
çekilecektir üş ay. altı ay sonra randevu verirler. 
Düşünebiliyor musunuz? Yani mamızda hepimizin 
bir kez olsun dişi ağrımıstır. Bunu düzeltmek için 
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iletmiş olmasının, bunun kürsülerde tartışılır hale ge
tirmiş olmasının büyük bir yararı var. Hem ben bu
nu Senato'ya duyurmuş oluyorum, hem de parlamen
terin seçmenin yanında olma fonksiyonu olduğunu 
bir kez de sayın gazeteye duyurmak istiyorum. Par
lamenter halka karşı olmaz, halkın gücü ile gelen tek 
meslek yeri burasıdır. Düşüne bilir misiniz siz, bir 
parlamenter arkadaşı vatandaşın isteğine A. P.'den, 
C. H. P.'den hangi partiden olursa olsun, hangi si
yasal kanaatte olursa olsun, seçmenin aleyhinde bir 
harekette bulunması söz konusu mudur?.. Seçmenini 
ezebilir mi?.. Seçmen oyu ile gelecektir, hayatı o, ona 
inanmış. Onun için gelmiş buraya. 

Tavzih ediyorum. Yazının fotokopisini her arka
daşa verebilirim. Ben o yazıyı o günkü tutanaklara 
vurgulayarak söylemişim. Tamamen fonksiyonel, ta
mamen halkın hizmetine hekimin hangi politikayla 
yanaşabileceğini, genel sağlık sigortasının sadece 300 
milyon lira koymayla çözülemeyeceğini arz edip, 
İsveç'ten ve başka ülkelerden de galiba örnekler ver
miştim. Bu şekilde anlaşılmasını rica ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin Türk Ulusuna hayırlı 
olmasını diler saygılarımı sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babüroğlu. 
Konuşma sırası sayın Nuri Âdemoğlu'nda. 
Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
15 senelik parlamento hayatımda zannediyorum 

ki üçüncü defa Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde hu
zurunuzda bulunuyorum. İki defa Grupum adına ko
nuştum, bunu şahsım adına konuşuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunun sebebi şu : İç;nde, en başta kıymetli arka

daşım Sayın Bakan olmak üzere, sınıf arkadaşım, ar
kadaşım ve meslekdaşlanmın bulunduğu bir Bakan
lıkta, maalesef milletimin sağlığını alâkadar eden 
mevzuda birçok aksaklıklar gördüğüm için, bu ak
saklıkları aksettirdiğimde bu camia mensuplarını kı
rarım endişesiyle söz almamaktaydım; ama bugün 
tahammülüm taştı ve şahsım adına konuşmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Sağlık Bakanı, kıymetli genç arkadaşımdan 
şahsen çok büyük şeyler bekliyordum. Eğer arkada
şımın bu Bakanlık koltuğunu işgal etmesi birinci de
fa olsaydı yine bekleyecektim; ama arkadaşım artık 
tecrübeli bir parlamenter ve tecrübeli bir Sağlık Ba
kanıdır; ama açınız siyasî tarihimizi, açınız Meclis 

zabıtlarını, açınız Sağlık Bakanlığı çalışmalarını; Sa
yın kıymetli arkadaşım Kemal Demir'in rahmetli Re
fik Saydam'ların ve yine rahmetli sınıf arkadaşım 
Yusuf Azizoğlu'nun az da olsa yaptığı şeyin üzerine 
mühim bir şey eklemediğini görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de bir hastane ve bir hekim sorunu var. 

Bünyesinde teftiş kadrosu bulunan bir Bakanlığın İs
tanbul, İzmir, Ankara gibi müteaddit tedavi müesse
seleri olan vilâyetlerinde birkaç tanesi hariç, herhan
gi bir vilâyetin herhangi bir hastaneline gidiniz be
yaz diye koyduğunuz yatak çarşaflarının gri olduğu 
görülür. Öğleyin yemeklerine gidiniz, bir parmağa 
yakın donmuş yağla hastaların yemek yediğini görür
sünüz. Bunlar önemli de değil, ben Say;n Kemal De-
mir'den daha önemli şeyler bekliyorum; fakat şura
ya çıkmışken daha önemli şeyleri zikretmeden evvel 
hastane ve hekim durumunda bazı şeyleri söylemek 
istiyorum. 

Gidiniz polikliniklere, arkadaşlarım ana baba gü
nüdür. Falanca filanca vilâyetten gelmiş bir memur 
sanki o vilâyette röntgen cihazı yokmuş gibi, geliyor 
buranın röntgen laboratuvarına gidiyor üç ay sonra
ya randevu alıyor. Bu kabahat buranın röntgen ser
visinde mi? Hayır. Bir röntgen mütahassısı günde iki 
taneden fazla mide filmi çekmez, ama 12 tane mide 
filmi çekiyorlar. E. şimdi bu tanzim edilsin; bir rönt
gen filmi için veya şu için, bu için Ankara'ya gelme
sinler. 

Hepinizin başında, vilâyetlerinizden hasta geliyor. 
Her halde hasta geldiği zaman ilk hatırınıza gelen 
Numune hastanesidir; ama Numune hastanesinin 
başhekimine gidiniz, ihtiyaçları baştan aşmıştır. Hiç 
olmazsa, evet parlamenter götürüyor; ama parlamen
ter nerenin hastasını götürüyor?.. Muş'un, Hakkâri' 
nin, Van'ın, Diyarbakır'ın, Malatya'nın, Erzurum'un. 
Erzincan'ın, Adana'nm, hatta İzmir'in hastasını gö
türüyor. Ne kendi akrabasını, götürüyor, belki pek 
nadiren götürdüğü oluyor. Her gün götürdüğü bu 
hastalar, İstanbul ve 3 - 5 vilayeti çıkaralım, Anado
lu'nun aşağı - yukarı 40 - 50 vilâyetinden gelen has
talardır. Nereye götürüyor? Numune hastanesine. Nu
mune hastanesinin kapasitesi mahdut. Ya bu hasta
nenin kapasitesini çok ileri derecede artıralım, müte
hassıslarını çok artıralım.. E, orada bekleyen vatan
daşımıza da yazık, günah. Onun için mutlaka hasta
neye yatmak isteyen vatandaşımız bir parlamenteri 
buluyor. Sayın Kemal Demir'in buna bir çare bul
masını istirham ediyorum 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de Ankara Hastanesi var. Eurada çok çalış

kan bir başhekim vardı. Partilerüstü Hükümet zama
nında ve Sayın Kemal Demir'in çok yakın mesai ve 
müşavere arkadaşının gazabına uğradı, buranın baş
hekimi. Bugün için hastası olan 100 parlamenterden 
95'i Numune Hastanesine gidiyor, belki 5 tanesi An
kara Hastanesine gidiyor. 

Sayın Kemal Demir'den bu hastaneyi de devreye 
sokmasın; istirham ediyorum. 

Numune Hastanesinde bir kanser ve habis hasta
lıklar tedavi servisi var. 

.Arkadaşlarım, muhterem arkadaşımdan bu servi
si hassaten ziyaret etmesini istirham ediyorum. Zan
nediyorum 20 yatağı var. Gelen kanserli hasta he
men tedavi görse belki bugün metastas olmayacak; 
fakat üç ay sonra bütün bedenini melastasın saraca
ğı ve tedaviden istifade etmeyeceği duruma gelecek 
bir zamana bırakılıyor. Buradaki imkânın genişletil
mesini ve burada çalışan çok kıymetli arkadaşımıza 
yardımcılar verilmesini hassaten istirham ediyorum, 
Yardımcılar verilmesi derken arkadaşlarım, şunu ilâ
ve etmem lâzım. Bir maaşla buradaki doktor çalış
maz. îşte burada yardımcının bulunmamasına sebep 
bu. Yakında belki buradaki çok kıymetli mütehassıs 
arkadaşımız da kaçacak. Çünkü, başını kaşıyacak 
vakti yok. 

Kıymet'; parlamenterler, «Şuraya buraya hekim 
bulamıyoruz» diye şikâyet ederler; ama buraya, he
kimlere, diğer meslek mensuplarından biraz fazla bir 
imkân vereceğimiz bir kanun geldiği zaman da bir
çokları lütfedip oylarını vermezler. Onun için, teda
vi hizmetlerinin tam görülmesi için muhterem arka
daşlarınım böyle bir kanun geldiği zaman bize yar
dımcı olmalarını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu 2 dakikanız var. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 

Teşekkür ederim Saym Başkan. Söyleyeceğim şeyler 
çok. 

Şimdi geliyorum, Sayın Kemal Demir'in bu mü
esseseye katmasını isted'ğimiz, gönlümüzün arzu etti
ği mevzulara. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Dediğim gibi, rahmetti Hulusi Atıf zamanında 

biz Tibbiyc'ye gird'ğimiz zaman, sağhk hizmetleri ne 
ise, aşağı yukarı yine odur. Sağlık Bakanı gidiyor, 
makamına oturuyor, akşama kadar vatandaşlar geli
yor, içeri giriyor, çjkıyor. Gidiyorsunuz dolu. Bu 
sağlık hizmeti değildir, arkadaşlarım. 
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Ben Sayın Kemal Demir'den istirham ediyorum; 
dünyada halledilmiş mevzular var. Bir kere şu mem
lekete üç tane, beş tane de olsa mukaveleli hekimliği 
getirmesini istirham ediyorum, arkadaşlar. Ben yalnız 
hekimlerin imkânsızlığından, hekimlerin maddî du
rumlarının kötülüğünden bahsetmeyeceğim. Meslekda-
şımız olmakla beraber, maalesef iyi çalışmayan dok
torlarımız da vardır. İşte böylelerini tasfiye etmek 
için mukaveleli hekimliği getirmeye mecburuz. Hiç 
olmazsa bir tecrübe olmak üzere başlatmasını istir
ham ediyorum. 

Diğer taraftan, hekim arkadaşlarımızın görgüleri
ni artırmalars şarttır. Yalnız okumakla olmaz, bu iş. 
Tıp fakülteleri münavebe ile Avrupa'ya,, Amerika'ya 
hekim gönderiyor, doçent gönderiyor, profesör gön
deriyor. Benim bir arkadaşım var 60 yaşında, iki se
ne evvel yeni profesör oldu, belki üç sene sonra 
emekli olacak, onu dahi gönderdi. Halbuki Sağlık 
Bakanlığında genç, kıymetli doktorlar var. Yeni ihti
sas yapmış şef muavini veya şef olmuş kıymetli ar
kadaşlarımız var. Bunların görgü ye bilgilerini artır
mak üzere Avrupa'ya, Amerika'ya göndermek için 
bir sağlık vakfı kurulmasını ve bu vakfın kurulması 
şerefinin de Sayın Kemal Demir arkadaşımıza nasip 
olmasını diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
îşte bu ihtiyacı gidermek için Türkiye'de bir Yük

sek ihtisas Hastanesi kuruldu. Açılışında da bulun
duk. Bu Yüksek İhtisas Hastanesinin gayesi, İsviç
re'de. isveç'te, Almanya'da bulunan ve orada çalı-
şıpta dünya çapında şöhret yapmış şube mensupları
nı. ihtisas mensuplarını buraya getirip mukavele ile 
onlar; çalıştırmak ve değil Türkiye'den dışarıya has
ta gitmesini, Balkanlar'dan, iran'dan, Suriye'den ya-
kuı şarktan Türkiye'ye" hasta getirilmesi ve tedavi 
edilmesi gayesiyle kuruldu. 

Şimdi Sayın Kemal Demir arkadaşımıza soruyo
rum, zannediyorum bu hastanenin açılışında da ken
dileri Bakandılar. Bu müessese neden yozlaştırıldı?.. 
İmkân mı yok idi?.. Mukaveleli hekim çalıştırmağa, 
profesör veya ihtisas yapmış, dalında şöhret yapmış 
arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın hatta diğer millet
lerden olan bir doktorun çalıştırılmasına imkân mı 
yoktur?.. Niçin getirmediler?.. Yüce Meclisler, Sağ
lık Bakanlığına bu imkânı vermekten imtina mı etti
ler?.. Böyle bir kanun geldi de taraf mı tutmadık. 
taraftar mı olmadık?. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Trafik kazalarını tedavi için şurada hepinizin gör

düğü bir müessese ortaya çıktı. Bu müesseseyi ortaya 
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çıkaran Profesör Muhittin Ülker'i huzurunuzda say
gı ile anmak istiyorum. Onu saygı ile anarken, Sağ
lık Bakanlığından da bu müesseseye- azamî derecede 
yardımcı olmasını ve buraya yatacak hastaların aci
len yaralarını sarmak, acılarını dinidrmek üzere elin
den gelen maddî yardımı, para yardımını esirgeme
mesini hassaten istirham ediyorum. 

Sağhk Bakanlığı Bütçesinin milletimize, memleke
timize hayırlı, uğurlu olmasını niyaz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âdemoğlu. 
Konuşma sırası Sayın Sırrı Turanlı'da, buyurun Sa
yın Turanlı... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Muhterem Başkan, sayın senatörler; değerli Bakan 
ve Sağlık Bakanlığının güzide mensupları hepinizi 
saygı ile selâmlarım; 

Birçok arkadaşlarımız Sağlık Bakanlığının Bütçesi 
üzerinde, Sağlık Bakanlığı ile ilgili umumî temenni
lerde bulundular, birçok dertlere değindiler... 

Gönül isterdi ki, geri kalmış olan bir bölgenin, 
bir vilâyetin mensubu alarak benim de bölgemde, 
benim de vilâyetimde hakikaten hizmetler Türkiye 
çapımda yapılmış olsun, ben de burada o geri kalmış 
olan vilâyetin bir parlamenteri olarak Adıyaman'dan 
değil de umumî olarak Sağlık Bakanlığı Bütçesi üze
rinde diğer arkadaşlarım gibi temennilerde bulunay-
dım. Fakat, maalesef bu mümkün olmuyor, bu müm
kün olmadığı içinde işte Sırrı Turanlı olarak umumî 
memleketin nef'ine olan meseleleri görüşmek, görüş
meyi kendisine şiar edinmiş bir kişi olarak kendi vi
lâyetimden bahsetmekten hakikaten üzüntü duyuyo
rum. Vilâyetimden bahsetmek dolayısıylede muhterem 
Senatonun değerli vaktini aldığımdan dolayı hepiniz
den özür diliyorum. Elimde taptaze bütün partilerin 
Adıyaman'daki bütün derneklerin, bütün teşekkül- } 
lerin başkanlarının şahsıma yazmış oldukları böyle 
uzunca bir mazibata var. İşte bütün partiler, bütün 
dernek mensupları bir noktada aynı derit üzerinde bir
leşiyorlar, Bu dert, Sırrı Turanlı'yı burada konuş
turuyor. 

Muhterem senatörler; 
Uzun zamandan beri geri kalmış olan bölgele

rin kalkınması hususunda Hükümetlerin programla
rına fasıllar konuluyor, fakat maalesef diyeceğim, 
tatbikatta, bunu tam kemaliyle görmek mümkün ol
mamaktadır. Yalnız şu hususu da arz etmek isterim; 
hiçbir şey yapılmadı demiyorum. Büyük şeyler ya
pıldı. Fakat bu büyük hizmetlerin yapılmasına rağ-
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men, fezaya gidilen bir devirde ve Türkiye'de de 
umumî olarak yapılmış olan hizmetlerin karşısında. 
yine bu bölgelere yapılmış olan hizmetler bücür kal
mak tadır. 

İşte daima bu farkın devamından tevakki edip bu 
aradaki farkı kapatacak şekilde hareket etmekle, ha
kikaten demokratik, sosyal ve millî olan Anayasa
mızın icaplarına uygun olarak hareket edilmiş olur. 
Vilâyetimde bir hastane vardır ve 100 yataklıdır. 
Vakti ile yanında trahomun merkezi olarak bulunan 
Adıyaman'da bir de 100 yataklı bîr trahom hastane
si yapılmıştı. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak bir de 
orada okul açıldı. Bandan dolayı teşekkür ediyo
rum. Fakat ne oldu?... Trahom, hakikaten sağlık 
teşkilâtının, Devletin büyük mücadelesi neticesinde 
Türkiye'de korkulacak durumdan çıktı. Bu durum 
Adıyaman için de öyledir. Şimdi bu müessesenin, 
bu yüz yataklı hastanenin önceden mevcut hastaneye 
ilâve edilmesi gerekirken, bu hastanenin, bu yerin 
bu yataklarının kalkıp da okula tahsis edilmesi ve 
tahsis edilmesinden dolayı da o faydasının ortadan 
kalkması çok kötü olmuştur. 

Adıyaman'ın nüfusu köyleri ile beraber 400 bin 
(merkez 40 bin). Gönüllü olarak orada yetişmiş bir 
mütehassıs var, geliyor diyor ki «Adıyaman'da ope
ratör olarak çalışmak istiyorum» Sağlık Bakanlığına 
başvurduğumuz zaman, efendim yatak adedi 100 ol
duğuna göre bir operatörden fazla veremeyiz. Adı
yaman'ın nüfusuna göre bu hastanenin yatak durumu 
tanzim ve tespit edilmiş olsaydı, bu kıstasta bu öl
çüler içinde hareket edilmiş olsaydı doğru. 400 bin 
nüfuslu Adıyaman'a 100 yatak kifayet etmiyorsa, 
oraya doktor gitmek istediği halde 100 yataklıdır 
deyip doktor vermemenin manasım anlayamıyorum. 

Diğer taraftan, demin arz ettiğim gibi 100 ya
taklı bir trahom hastanesinin başka bir hizmete, bu 
hizmete ihtiyaç olduğu halde tahsis edilmesinin de 
manasını anlamıyorum. Muvakkat olarak evet; ama 
devamlı olarak hayır. Zira eğer gerekiyorsa bir okul 
yapılsın. Hatta Adıyaman'a 100 yatağın yanma, 200 
yatağın yanma 400 yataklı bir hastane yapılsın. 

Adıyaman'ın kazalarında da hastane var; fakat 
hekim yok. Sağlık ocakları var, sağlık memuru 
yok. Yollarımız berbat. Sağlık durumlarımız im
kânsızlıklar içinde bozuk. Şimdi, bu bölgeden za
vallı vatandaş hasta halde, geçmeyen bir derde müp-
talâ olarak koyununu, keçisini satıyor Ankara'ya 
geliyor. Gelen bu vatandaş milletvekiline, parla
mentere başvuruyor, parlamenter de bu vazalh hat-
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ta dil bilmeyen kişilerin önüne düşüp hastaneye gitti
ği zaman, demin sayın arkadaşımın izah buyurduğu 
gibi, bu defada başka türlü tefsir edilip tepki ile 
'karşılanmasının da manasını anlayamıyorum. Par
lamenter hastayı veya herhangi bir işi takip etmenin 
şevk ve heyecanı içinde değildir. 

Şimdi, şu elimdeki, mazbatayı Sayın Bakana arz 
edeceğim. İstirhamım şu: Benim kaza merkezle
rinde Kâirta eskiden 4 000 nüfusken, şimdi 1 6 - 1 7 
bin nüfus. Eski zamanlarda 3 pratisyen hekim var
dı. Sıtma mücadele doktoru, trafom mücadele 
doktora, Hükümet tabibi olmak üzere. Bugün 
hastane açıldığı halde ve nüfusu merkezin 16 - 17 
bine çıktığı halde bir tek pratisyen doktor vardır. 
Bundan 20 - 30 sene önce 3 doktor, bugün bir doktor. 
Adıyaman hastanesinde dört tane doktor vardır. Bir 
operatör, bir nisaiyeci, bir röntgenci bir de intani 
hastalıklar mütehassısı vardır. Bunlardan birisi izin
li çıktığı zaman veya rahatsız olduğu takdirde yeri 
boş kalmakta ve bütün Adıyaman halkına cevap vere
bilecek bir durumda değil. Bir doktorla bütün bun
ların yapılmasına imkân yoktur. Bu sosyalizasyon 
bölgelerine doktor bulmak için hakikaten isabetli ha
reket edilmiştir. Zira doktorlar bu sayede serbest ça
lışmak imkânını bulmuş oluyorlar, bu cazip olmuş
tur. Şahsen bunun taraftarıyız. Nedenine gelince, 
hasta Adıyaman'da doktor bulamayıp Ankara'ya ve
ya başka yere gidip masraf edeceğine, muayeneha
ne olsun derdine devayı ziyanı yok kendi bölgesinde 
bulunan o doktora gitsin, daha ucuz olur. 

Şimdi bu sosyalizasyon meselesi üzerinde, doktor 
bulamıyoruz demek, bence cevap değildir. Bu böl
gelere doktor nasıl gidecek bunun yolunu arayıp, bul
mak gerekir. Fazla para vermek mi icap ediyor, 
başka imkânlar temin etmek mi gerekiyor? Kanunî 
mükellefiyetler mi koymak icap ediyor?. Bu tabiî 
daha ziyade bu işin tatbikatında yetişmiş olan, bunun 
tekniğine vakıf olan kişilerin bileceği bir iştir, ama 
bu bölgenin bir insanı olarak, şunu arzu ediyorum, 
şunu istiyorum, bütün vatandaş da bunu istiyor ki 
bu bir haktır. Her şeyden önce sağlık durumunun 
iyi olmasını istemek bir haktır. Bunun yerine geti
rilmesi için lâzım gelen her şey yapılmalıdır. Adıya
man'da yeni bir okul yapılsın. Trahom için bu ih
tiyaçları karşılayacak biçimde bir hastanenin daha 
büyük bir şekilde inşa edilmesini Sayın Bakanlıktan 
istirham ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Milletin, memleketin 
ve Sağlık Teşkilâtı için hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turanlı. 
Sayın senatörler bu suretle görüşmekte olduğumuz 

Bütçenin tümü üzerinde grupları adına ve şahısları 
adma söz alanların konuşmaları bitmiş bulunuyor. 
Sayın Bakan konuşmak istiyor musunuz efendim?.., 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) -— Sayın Başkan, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı adma ve 
şahsım adma sizi ve yüksek şahsınızda Sayın Cumhu
riyet Senatosu üyelerini saygı ile selâmlıyorum. 

Sa3'in Başkan, 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ile 

ilgili olarak gerek gruplar adına, gerekse şahıslar 
adına yapılan konuşmalarda, Bakanlığımız çalışma
larını övücü, yerici ve uyarıcı konuşmalar yapıldı. 
Bu konuşmalardan özellikle yerici ve uyarıcı olan 
konuşmaları değerlendirmek suretiyle bundan sonra
ki çalışmalarımızda onları değerli birer araç olarak 
kullanmak suretiyle; övücü konuşmalara da lâyı'k ola-
'bilrnek için Bakanlık olarak çalışmaya devam edece
ğimizi arz etmek isterim. Bu konuşmalar için, gerek 
gruplara ve gerekse şahıslar adına yapılan konuşma
lar nedeniyle konuşmacılara da teşekkür ©derim. 

Sayın Başkan, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi, ko

nuşmacıların da belirttikleri gibi, değindikleri uzun 
yıllardan beri genel bütçe içerisinde muayyen oran
larda yer almaktadır. Ancak, 1976 Yılı Bütçesinin 
bir özelliği olduğuna dikkat çekmek isterim. 

1976 Yih Bütçesini 5 milyar 338 milyon TL. diye 
değerlendirmek mümkündür. Bu Bütçeyi 1975 Yılı 
Bütçesinden farklılığı ile de değerlendirmek müm
kündür. 1976 Yılı Bütçesi 1975 Yılı Bütçesinden yak
laşık, 1,5 milyar TL. farklı bir bütçedir ve % 39 
civarında cari, transfer ve yatırım harcamaları bakı
mından fark getiren bir Bütçedir, 

Elbetteki daha fazla bütçe imkânları verildiği za
man sağlık hizmetleri daha farklı yürütülebilecektir. 
Ancak, Genel Bütçe içerisinde her bakanlığın Dev
letin ödeme imkânları içerisinde bir pay alabildiği 
dikkatten uzak tutulmamalıdır. Nitekim, bu neden
lerledir ki yıllarca, Sağlık Bakanlığı Bütçesi % 3,5 -
4 oranında bir yer almıştır, Genel Bütçe içerisinde, 

Sayın Başkan, 
Sağlık hizmetlerini gerek koruyucu ve gerekse te

davi edici hizmetler olarak değerlendirdiğimiz zaman, 
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gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalarda da 
belirtildiği giib ağırlık, personel sorununda düğüm
lenmektedir. Sağlık hizmetlerinin görülmesinde, 
sosyalleştirmede, tedavi edici ve koruyucu hizmet
lerde, tümü ile sağlık hizmetlerinin görülmesinde 
temel sorun, personel yetersizliğinden doğmaktadır. 

Bugün ülkemizde yaklaşık, 22 bin lisans almış 
hekim kaydı vardır. Ancak, bunun bir kısmı yurt 
dışında çalışmaktadır, bir kısmı hekimlik yapma
maktadır; bizim kayıtlarımıza göre 20 bin civarında 
hekim serbest kamu kuruluşlarında görev yapmakta
dır: 

Aslında hekim saysı 20 bin olarak diğer ülkeler
le kıyaslandığı zaman eibetteki yetersizdir. Bundan 
önceki bütçelerde de sunmaya çalıştım. Ülkemizde 
hekim sayısı yetersizdir. Ama, daha önemli bir 
unsur vardır. Hekim sayısının yetersiz oluşunun yap
tığı etkiden daha büyük etki. hekimlerin dağılımda
ki dengesizliktir, kurumlar arasında ve bölgeler ara
sındaki dağılımdaki dengesizliklerdir. Kurumlar ara
sındaki dağılımda da bir büyük dengesizlik vardır. 
Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden 
sorumlu olan bir Bakanlıktır, tümü ile sorumlu olan 
Bakanlıktır, her yönüyle sorumlu olan Bakanlıktır. 
Ama, mevcut sağlık personelinden hekimin 4 675'i 
Sağlık Bakanlığında çalışır. Bu yaklaşık c/r 23'ü 
tutmaktadır. Demek ki % 22 küsur hekimle sağlık 
hizmetlerini yürütme durumunda kalmiştır, Sağlık 
Bakanlığı. Bu personel de tam dengeli bir dağılım 
içerisine sakulabimriş değildir. Kurumlar arasında
ki denge, dengesizliği doğuran nedenlerin başında, 
«eşit işe eşit ücret» sisteminin kurumlar arasında uy
gulanamamış olmasındandır. Gerek üniversitele
rimizde gerekse diğer bir kısım kamu kuruluşlarımız 
dahi, 1 nci derecede sorumlu olan Sağlık Bakanlığı
na nazaran daha farklı ödemeler yapabilmektedir
ler. 

Uzman pratisyen oranı da hizmetin gerektirdiği 
biçimde değildir. Uzman oranı pratisyen oranına 
nazaran daha fazladır. Hastanelerimiz uzman ihti
yacı içerisindedir. Koruyucu hizmetler, pratisyen 
tabip ihtiyacı içerisindedirler. Bu denge yeterince 
kurulamamıştır ve bu denge uzmanlar killinde bo
zulmuştur. Mahrumiyet yerlerini özendirici tedbir
ler yeterince alınamamıştır. 

Şimdi 1976 yılı uygulamaları için personel dağılı
mındaki dengesizliği düzeltici ve mahrumiyet yöre
lerine sağlık personeli göndermeyi sağlayıcı bir kı
sım tedbirler bizi umutlu kılmaktadır: Yan ödemeler 

artırılmışüı. Bütçe Karma Komisyonunda 1976 yıiı 
uygulamalarında yan ödemeler bir misline yakın ar
tırmıştır; önemli bir unsurdur. Sosyalleştirme tazmi
natlarının da artınlmasıyle ilgili sosyalleştirme bölge
sinde çalışacak personele de ödenmekte olan tazmi
natların artınlmasıyle ilgili çalışmalar Bakanlığımızda 
tamamlanmıştır. Bakanlar Kurulu karar«yle 1976 yı
lı içerisinde uygulanacaktır. 

12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin 
Meclislerde yapılan müzakereleri sonucunda yapılan 
değişikliklerle, sözleşmeli personel uygulama imkâ
nı getirilmiştir. 1976 uygulamalarımızda bundan ya
rarlanmak suretiyle, sözleşmeli personeli ve özellikle 
mahrumiyet yerlerinde, ihtiyaç yerlerinde sözleşmeli 
personeli çalıştırma imkânımız olabilecektir. 

Tanı süre çalama tazminatlarım artırıcı kanun 
teklifleri Meclis kcmisyonlarmdadır. Bu kanunlar 
pariemeiîterler tarafından iltifat görmektedir. Kısa 
zamanda kanunlaşacağı, ümit edilmekte ve kısa 
sürede yasalaşması için Bakanlık olarak da çalışılmak
tadır. Bütün bunlar 1976 yılı uygulamaları için umut 
verici aşamalardır. Bütün bunların da hizmeti ak
satmadan yürütmek bakımından personel temininde 
yeterli olamayacağı söylenebilir. Daha yeni tedbir
ler, drh?, geniş tedbirler, daha geniş imkânlar eî
betteki düşünülecektir, düşünülmesi gerekecektir. 

M ? - t: D fpki iü-p]; aklasîk olarak 1 000 doktor ya Ki 

mezun etmektedirler. «Bu sayı daha fazla olmalıdır.» 
diyor sayın sözcü, Doğrudur, daha fazla olmalı
dır ve gerçekten bakıldığı zaman, yıllarca önce ül
kemizde bir tek tıp fakültesi varken, yaklaşık 800 -
900 mezun vediğini o yılları yaşamış olanlar elbet 
hatırlıyor!?."'*. Tıp fakültelerimiz bugün 16'ya çıkmış
tır. Ancak, burada değerlendirilmesi gereken bir 
özellik vardır. 16 tıp fakültesi olmuştur, bu fakül
telerin çoğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
sağlık kuruluşlarında çalışmaktadır. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kendi müesseselerini, kendi has
tanelerini daha çok hekim yetişmesine imkân sağla
mak için, yeni kurulan fakültelerin emrine tereddüt
süz vermektedir. 

Halk sağl.iğı hizmetlerini de beraberce yürütme
lerini isteyerek, bir protokolle, ödeme gücü yeterin
ce olmayan vatandaşların tedavilerinde, üniversiteye 
devredilen, tıp fakültelerine devredilen hastanelerin 
de Sağlık Bakanlığının uygulamalarına uymaları kay-
dını da koyarak, böylece Bakanlık olarak yürütmek
ten sorumlu bulunduğu hizmetleri aksatmamaya ça
lışarak, ama daha çok öğrenci yetişmesi amacıyle 
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hastanelerini fakültelere devir ekmektedir. Ankara 
Tıp Fakültesi, İzmir Tıp Fakültesi dahi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının hastanelerinde gelişmiş
tir, orada başlamıştır. Halen şu anda adı, ünü 
yaygınlaşmaya başlayan Çukurova Tıp Fakültesi hâlâ 
kuruluşumuzdadır. Erzurum, Diyarbakır yine öyle
dirler, Türkiye'nin neresinde bugün (Ankara ve 
İstanbul'daki 1 - 2 tıp fakültemiz hariç) tıp fakültesi 
varsa. Sağlık Bakanlığının kuruluşlarında çalışmak
tadır. Bu daha çok hekim yetiştirmelerine imkân 
sağlamak içindir, Ama, kaJbul etmek gerekir ki 
yeni açılan tıp fakültelerinin klinik öncesi dönemi 
için yeterince imkânlar mevcut değildir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir sorun olma
sına rağmen; bizim Sağlık Bakanlığı olarak kanaati
miz odur ki, (Daha doğrusu üniversitelerimizi ilgi
lendiren bir sorundur.) Tıp fakültelerini Anadolu'nun 
değişik yerlerinde açmak yeterli olmamaktadır. Bu 
fakültelerde ancak klinik hizmetleri görülebilmekte
dir. Klinik öncesi hizmetler onlar laboratuvar hiz
metleridir. Bunları merkezlerde gruplar halinde, ka
labalık üniteler halinde yapıp, oradan mezun olanla
rı bu Anadolu'daki tıp fakültelerine dağıtmadığımız 
sürece, her yıl bu 1 000 - 1 500 mezun sayısını fa
kültelerimiz 16'ya da çıksa dahi aşabileceğimizi zan
netmiyorum. 

Hekim personelinin istihdamında, Sağlık Bakan
lığının ödeme bakımından eksiklikleri olabilir. 

Sayın Başkan. 
Sunmak isterim ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı, hekime değer veren, hekime saygüı davra
nan bir Bakanlıktır. 

Ülke dışına giden hekimlerin, «Neden yurt dışına 
gidiyorlar?» sorununu çözüme bağlarken bunu" belki 
sorunların içerisinde, hatta hiç bulunduğunu zannet
mediğim bir nedene bağlamak, meseleye iyi bakma
mak demektir. Yurt dışına giden hekimlerin, yurt 
dışına gitme nedenlerinin başında ekonomik ve sos
yal sorunlar gelir. Daha çok ödeme... Bunun yanında 
yeni bir şeyler öğrenebilme ümidi gelir. Ama, «Hor 
görüldüğü» için yurt dışına hekim gidiyor değerlen
dirilmesi yapılırsa bu doğru olmaz, yanlış bir şey 
olur. Ben değerli arkadaşımla beraber çalıştım, sayın 
sözcüyle beraber çalıştım. Benim görevim zamanında 
26 ili kapsayan bir bölgenin yönetiminden .sorum
luydu arkadaşım ve yurtdışına gene hekim gidiyor
du. Hor görüyor, kötü muamele ediyordu da ondan 
dolayı sosyalleştirme bölgesinden bir hekim gidiyor 
değildi. Meseleyi böyle almak yanlıştır. 

6 , 2 . 1976 O : I 

Hekimler, özellikle Türk hekimleri ülke sorun
larını bilmektedir. Ülke sorunları ve ülke gerçeklen 
içerisinde görev yapmaktadırlar, İstisnaları, kaide ha
linde değerlendirmek yanlıştır. İstisnaları kaide ha
linde değerlendirdiğiniz zaman, o zaman her kuruluş 
için bunun çeşitli örneklerini söylemek, belirtmek 
mümkündür, ama temele inmeyeceği için ve istisna 
olarak değerlendirildiği için, çözüm getirme bakımın
dan yararlı olmayacaktır. 

Yurt dışındaki hekimleri ülkeye çekmek için, alın
ması gereken tedbirler vradır. Bunlar sosyal ve eko
nomik tedbirlerdir. Bunların içerisinde, özellikle Al-
manya'daki hekimlerin Türkiye'ye dönmeleri için 
bize de ulaşmış bazı dilekleri vardır. Sayın sözcü bun
ları belirtiyor. 

Şimdi bakınız, arz etmek isterim ki, bunların içe
risinde lam tersine etki yapacak olan uygulamalar, 
istekler vardır. Tıbbî cihazlardan gümrükleri, yurt 
dışındaki hekimler yurda dönsün diye almamaya kal
kıp; yurtta çalışanların yurt dışından getirecekleri 
tıbbi cihazlardan gümrük almaya devam ederseniz 
ve ülkemize tıbbî cihazlar girerken gümrük veriliyor 
is;, Anadolu'nun çeşitli mahrumiyet yerlerinde çalı
şan ve orada çalışmayı, ülkesine hizmet edinmeyi, 
kendisi için yorgunluk, üzgünlük, bedbinlik kabul et-
meyen Türk hekimi dışarıdan kullanmak için bir 
tıbbî aracı getirirken eğer gümrük öderde, yurt dı-
şma giden, getireceği cihaz için gümrüksüz getirme 
imkânına sahip olursa o zaman herkes en azından 
bir sene gidip çalışıp, sonunda da bir cihaz getirmek 
için yurt dışına gider. Bu da araç değildir. 

Uzmanlık İmtihan Tüzüğünün değiştirilmesi : 
«Almanya'dayım, burada hiç bir yerde, hiç bir Türk 
hekiminin öğrenemediği üstün bir bilgilere sahibim. 
ülkeye döneceğim; ama Türkiye'deki hekimin tabi ol
duğu statüye tabi olmayacağım.» Bunu haklı bulmak 
mümkün değildir. Uzmanlık Tüzüğü muayyen kade
meler için imtihanı öngörmüştür. Bu imtihan ülke
mizde çalışan hekim için söz konusu olduğu gibi. 
elbette yurt dışından gelen için de söz konusu olacak
tır. Ülkenin bir hekim standardı olacaktır. Bu hekim 
standardının sağlanabilmesi için herkesin ona tabi 
olması gerekecektir. İstisnaları kaide olarak almıyo
rum; ama öyle hastanelerde ihtisas yapılmaktadır ki, 
bazı Batı ülkelerinde, biz o standartdaki hastanelerde, 
Türkiye'deki ihtisası kabul etmemekteyiz. Elbette çok 
üstünü var. üstün olmayanı var. Üstününde yetişmiş 
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olan da bilgi sahibi olacağına göre imtihandan çe
kinmemelidir ve ülkede çalışan hekimin tabi olduğu 
şartlan yadırgamamalidir. 

Yurt dışındaki hekimlerimizin ülkemize dönme
lerini sağlayıcı tedbirler ekonomik tedbirlerdir. Bun
lar yeterince alındığı zaman, bu hekimler ülkemize 
dönecektir; ama ben Almanya'da şu kadar çalışmış
tım, diye benden büyük kentlerimizin hastanelerinde 
ve istisnaî olarak, istisnalar getirerek hizmet iste
mek hakkı bulunduğunu sanmıyorum. Bu hakkın 
eğer o hastanelerde çalışacak bilimsel düzeye gel
mişse Anadolu'da görev verenlerin olduğunu sanıyo
rum ve böyle uyguluyorum ben. 

İllerimizin birçoğunda sağlık müdürü yok, birço
ğunda değil bir kısmında sağlık müdürü yok. Bunun 
nedenlerini sayın sözcü çok iyi bilmelidir. Bunun 
nedenlerinin başında yine ekonomik sorun geliyor. 
Muayenehane açma imkânından yoksundur. Yalnız 
maaşla kalır, Hükümet tabibi dahi muayenehane 
açar; ama sağlık müdürü muayenehane açamaz. Böy
le olunca tabiatıyie yalnız maaşa kalan bir hekim 
elbette bir kısım hizmetleri eğer yalnız maaşla kar^ı 
karşıya kalıyorsa, diğer hizmetlerde daha geniş im
kânlar bulunduğa için kabulden imtina eder. 

Şimdi bütün 67 ilimizdeki sağlık müdürlerimize 
1 nci derecede kadro koyduk. 3 ncü derecede oI^n. 
4 ncü derecede olanlar çoğunlukta idi. Böylece daha 
cazip hale geleceğini ümit ediyoruz. Yanödemeler-
de sağlık müdürleri için daha geniş imkânlar geti
receğiz; ama bunu vali sağlık müdürü ilişkisi ile de
ğerlendirmek yanlıştır. İllerde sağlık hizmetlerinin ve 
diğer bakanlık hizmetlerinin olduğu gibi sağlık hiz
metlerinin yürütülmesinde de sorumlu bir merci bu
lunduğunu kabul etmek gerekmektedir. 

Sayın sözcünün Gümüşhane için verdiği örnek, 
üzülerek belirtmek isterim, talihli bir örnek değildir. 
Gümüşhane Hastane Baştabibi ile ilgili örnek, talih
siz bir örnektir. Arkadaşım teşkilâtı gayet iyi bilir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının personel ta
sarrufunda hâlâ devamede gelen dikkatini bilir. Ne
den o uygulama yapılmıştır, onu öğrenme imkânına 
sahip idi. Müteaddit teftişe rağmen Ankara'ya ça-
ğırılıp uyarılmasına rağmen görevini yürütmede ki
şisel davranışlar karşısında hatta biraz müsamaha 
gösterilmiş olmasına rağmen, personel bulmada güç
lük dikkate alınarak Gümüşhane Hastanesi için uygu 
lama yapılmıştır. Sanıyorum arkadaş un. bunu öğren
diği zaman üzülecektir, fazla belirttiği için. 

6 . 2 . 1976 O ' i 

Sayın Başkanım, 
Şunu arz etmek istenin. Lütfetti, gerek grup adı

na gerek şahısları adına konuşan arkadaşlarımız, be
ni övücü sözler söylediler. Şükranlarımı sunarım. 

. Ama, başında bulunduğum teşkilâtın hizmetlerindeki 
kusurları benden koparak, beni onun sorumlusu ka
bul etmemek nezaketini göstererek değerlendirmek 
mümkün değildir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının sevabından kusurundan Yüce Parlamentoya 
karşı ben sorumluyum. Benim bilgim dışında dahi 
olsa ki, çok nadirdir, ben sorumluyum. Şahsımla il
gili övücü konuşmalara tekrar şükran 1 arımı sunarım. 
Ama, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iyi ve 
kötü icraatının sorumluluğu bendedir, bana aittir. 

Hekim dışındaki sağlık personeli gerek diş tabibi, 
gerek eczacı istihdam alanı bakımından sıkıntı için- -
dedirler. Hekim tayini için kadrolarımız vardır. An
cak birçok müesseselerimizde imkânsızlıklar nede
niyle bir diş tabibinin çalışacağı ünite bulunmama
sına rağmen, bütün sağlık kuruluşlarımıza birer diş 
tabibi göndermiş bulunmaktayız. Diğer koruyucu 
hizmetlere de diş tabibi göndermek için imkânlarımı
zı değerlendirmekteyiz. 

Okul mezunlarının; genç çocuklar, ufak çocuklar 
ailelerin yanma verilmesi, kendi ai'eiermn bulunduğu 
bölgelerde çakşması elbette bizim de istediğimiz bir 
şeydir. Bu yıl da bunu uygulamak istedik, bir aya 
yak m çalıştık ve sonunda gördük ki, doğu illerimizin 
birçoğuna hiç talip yoktur ve eğer kendi istedikleri 
yerlere göndermeyi uygulamış olsa idik, çoğu Batıda 
yığılacaktı, Doğu illerimiz Muş, Hakkâri. Bitlis, ebe 
sağkk memuru ve hemşire bakımından büyük bir ih
tiyacın içerisinde kalacaktır. Eğer bunu uygulayama-
nuşsak, bunun nedeni, o bölgeleri isteyeni.-rin bııkm-
mayr.mdarıdır. O bölgelerde de vatandaşlarımızın 
sağlığım korumaktan sorumlu bir organ olarak her yıl 
olduğu gibi, bu sene de kur'a ile gene görev verilmiş
tir. Ama arz etmek isterim ki, belki hiç bir bakanlı
ğın yapmadığı bir uygulamayı Sağlık Bakanlığı yap
maktadır. Bir yılını doldurmuş olanları istedikleri yer
lere nakilleri Sağlık Bakanlığında yapılmaktadır. Bu, 
yeni okul mezunu vereceğine yakın yer değişimleri iki 
yıl, üç yıl gibi kayıtlar yürütülmeden, okullar yeni me
zun verecekleri zaman yer değişimi yapılmakta ve 
boşalan yerlere yenileri gönderilmekte, bir yıl sonra
ki okullar mezun verirken gene aynı değişiklik yeri
ne getirilmektedir. 

Sayın İlhan'a arz etmek isterim. Muş'a bir ambu
lans verilecektir, 
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özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek. 
bakımından millî proje sosyalleştirmedir. Sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirme uygulamaları plan hedefle
ri istikametinde geliştirilmektedir. Plan hedefleri is
tikametinde gelişecektir, geliştirilecektir. Aksama var
dır, aksama personel sorunundan doğmaktadır. Her 
hizmette olduğa gibi, özellikle mahrumiyet bölgele
rinin bir hizmeti olarak bugün göründüğü için sos
yalleştirmedeki aksama büyük ölçüde personel soru
nunun etkisi altında kalmaktadır. Bugün 26 il, 4 eği
tim merkezinde uygulama devam ediyor. Ancak, 44 
il yatırım planma alınmış durumdadır. Teferruata 
giremiyorum, zamanım fazla olmadığı için. Bu 44 
ilde yaklaşık 20 milyon nüfus yaşamaktadır. 44 ilin 
bir çoğunda yaklaşık 37 ve 38 inde sağlık ocakları 
inşaatları bitmiş durumdadır, bitmek üzeredir. Diğer
leri, geçen yıl köy ocakları alınan 4 ilimiz bu sene 
merkez ocakları alınmıştır. Bir dört ilimiz de bu sene 
merkez ocaktan alınmış, seneye köy ocakları alına
caktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan bünyesinde bulunan 2İ 
ilden 18 ilde yatırım başlamıştır, bir kısmında da bit
mek üzeredir; bazılarında bitmiş, bazılarında bitmek 
üzeredir. Geriye kalan üç il İstanbul, Ankara ve İz
mir'dir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme uygulamala
rındaki bütün aksaklıklara rağmen arz etmek isterim 
ki, sosyalleştirme bölgelerindeki sağlık hizmetleri, sağ
lık hizmetlerini sosyalleştirme uygulamalarından ön
ceki dönemden daha kötü değildir, daha iyidir. Ko
ruyucu hizmetler bakımından daha iyidir. Gerek aşı
lar bakımından, gerekse sağhk seviyesinin yükseltil
mesi bakımından daha iyidir; ama amaca ulaşmış 
değildir. Amaca ulaşabilmiş değildir, istenilen düzeye 
gelebilmiş değildir. İstenilen düzeye gelememiş olma
sının kusuru sistemin hatasında değildir. Sağhk hiz
metlerinin sosyalleştirme uygulamalarının Türkiye 
gerçeklerine en uygun, sağhk hizmetlerini en uzak 
bölgelere kadar getirmek, halkın ayağına kadar ge
tirmek, sağhk hizmetlerinde eşitliği sağlamak, hal
kın. sağlık seviyesini beraberce farklılık gözetmedim 
yükseltebilmek bakımından sosyalleştirme uygulama
larının ülke gerçeklerine uygun bir uygulama oldu
ğunu, aksamanın sistemden doğmadığını; ancak per
sonel sağlamadaki güçlüklerden doğduğunu arz et
mek istiyorum ve burada hemen arz etmek isterim, 
Sağlık Bakanlığında başındaki bakanından, diğer bü
tün sorumlularına kadar, en üst kademeden başla
mak üzere sosyalleştirmeye inanmamış, inançlı olma

yan personel bulunamaz. En azından bugüne kadar 
ki uygulamalar bunu göstermiştir. Sayın sözcünün 
kendi dönemindeki inanç aynı personel iş başında
dır. devam etmektedir aynı personel de iş başında
dır. 

Yataklı tedavi kurumları hizmetleri için, Türki
ye'deki bugün hasta yatak sayısı 100 bini aşmıştır. 
55 bini yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığm-
dadır. Dengeli yatak sağlamak için Üçüncü Beş Yıl
lık Plan istikametinde 10 binde 26'yı hedefleyen ve 
her ilde 10 binde 26'yı hedefleyen bir uygulama yü
rütülmektedir. 

Hastanelerimizle ilgili şikâyetler genellikle çoğun
luktadır. Hastanelerimizle ilgili şikâyetleri iyi değer
lendirdiğimiz zaman, bu şikâyetlerin altında da ge
nellikle psrsonel sorununun yattığı görülmektedir, 
personel yetti sizliğinin yattığı görülmektedir. An
cak, bütçe yetersizlikleri nedeniyle Devlet hastane
lerinde hastalara çatal, kaşık, bıçak, bardak, sabun 
gibi ihtiyaç malzemelerinin dışarıdan getirildiğini ka
bul edemem. Bir müessese, herhangi bir sağlık kuru
luşu özel gayretlerle ve gayretkeşlikle herhangi bir 
geçmiş tarihte bir uygulama yapmış olabilir. O uygu
lama devam ettirilmiş midir? Ona bakmak lâzımdır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde ya
tan hastalar çatal, kaşık, bıçak getirme, dışarıdan 
ilâç getirme durumda değildirler. Daha öteye ödeme 
gücü olmadığını söylemesi yeterli sayılmakta; hasta
lı 2 ücreti alınmamaktadır. Ödeme gücünün yeterli ol
madığın söylenmesi ile yetinilmekte ve hastane için 
ücret ahırman-aktadır. Hastane için ücret alınmayan 
hastadan böyle bir sağhk kuruluşunun çatal, kaşık, 
bıçak istemesi fevkalâde istisnaî örneklerdir, daha 
dikkatli değerlendirilmiş olmasından sevinirdim. 

Bu nedenle arz etmek isterim ödeme gücü bulun
mayan hastalar Devlet hasunelerinds ücretsiz teda
vi edilmektedir Türkiye'de vatandaşlarımızın tümü 
sağlık güvencesi alana alınabilmiş değildir. Kasta ol
duğu zaman acaba cebimde param bulunabilir mi, 
acaba Devlet hastanesine gittiğim zaman benden pa
ra isterlerse, ben veremezsem nasıl kendimi tedavi 
ettiririni enci:esind:-n 1976'nm Türkiye'sinde henüz 
daha yasal olarak kunarılahilmiş değildir. 

Yıllardan beri Genel Sağhk Sigortası tasarısı üze
rinde durulut. Genel Sağlık Sigortası tasarısı. Meclis
lere gelmiş, Meclis komisyonlarında görüşülmektedir. 
Biran önce yasalaşması için bütün imkânlarımız kul
lanılacaktır. Yüce Meclislerin, siyasî grupların ve 
parlamenterlerin sahip çıktığı bir tasan olarak gö-
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rulmektedır. Elbette daha iyi işler hale getirilmesi 
için yapılması gerekli değişiklikler varsa yapılacak
tır, daha güzel hale getirilecektir ve uygulanacaktır. 
Böylece vatandaşlarımız tüm vatandaşlarımız cebin
deki sigorta karnesi ile kendisinin, eşinin, çocukları
nın herhangi birinin hastalığında sigorta ile ilişkili 
sağlık kuruluşlarında ücretsz tedavi imkânını bula
bilecektir. Sigorta primleri, ödeme gücü bulunmayan
larına, kamu görevlilerinki, emeklilerinki ve büyük 
bir ödeme gücü bulunmayan vatandaşınla Devlet ta
rafından ödenecektir. Sigorta primi verme gücünde 
olanlardan da sigorta primi alınacaktır. 

Burada arz etmek isterim ki, Genel Sağlık Sigor
tası çıkıp, vatandaşlarımızın sağlık güvencesi yasal 
olarak sağlanıncaya kadar bir uygulama Bakanlığı
mızda yürütülmektedir. Ödeme gücü olmadığı belir
lenen hastalar Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 
edilmektedir. Bu uygulama dikkatle yürütülmektedir. 
Bugün 1975 yılında Devlet hastanelerine yatan has
taların % 80'nini aşkını ücretsiz tedavi edildiği ista
tistiklerde görülmektedir. Geriye kalan % 20'de me
mur ve emeklilerden oluşmaktadır. Ücretlidir; ama, 
ücretini kamu ve kurum ödemektedir. Ancak fakrü-
hal ilmühaberi dediğimiz yoksulluk belgesinin za
man zaman bazı kurumlarda bulunmaması halinde 
güçlükler çıkarıldığı bana da intikal etmektedir. Bu 
nedenledir ki, bugün sayın sözcünün de uygulanma
sında yarar gördüğünü söylediği sistem, uygulanma
ya başlanmıştır. Bir tamimle, bir genelge ile bütün 
teşkilâtım, Bakanlığımızın teşkilâtı tedavi kurumları 
uyarılmıştır. Kendilerine verilen emir şudur: Ödeme 
gücünden yoksun olduğunu belirten vatandaşlarımız 
Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilecekler, 
kendilerinden fakrühal ilmühaberi istenmeyecektir. 
Böylece fakıühal ilmühaberini alamamış olma, son
ra getirme gibi güçlükler de ortadan kaldırılmış bu
lunmaktadır. Bu uygulama bugünden itibaren Tür
kiye'deki bütün Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuru
luşlarında yürütülecek ve Bakanlık hastaneleri ve ya
taklı tedavi kurumları fakrühal ilmühaberi istemeden, 
ödeme gücünden yoksun bulunmasının belirlenmesi 
halinde, hastanın tedavilerini, yatarak tedavisi gere
ken hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapacaktır. 

Boş yatak yok diye hastaneden hasta geri çevrile
mez. Yasalara da ters düşer, bu. Hastanelerin yönet
meliklerine de ters düşer, uygulamaya da terstir. Ola
biliyordum olmuyordur elemiyorum. Ancak, bunun 
görevini kötüye kullanmak olduğunu belirtmek isti
yorum. Bir hastanede herhangi bir serviste boş yer 

bulunmaması, o hastanın geriye çevrilmesini gerek
tirmez. Bu tarz şikâyetler, üzerinde titizlikle durdu
ğumuz şikâyetlerdir. Elbette boş bir servise, hatta bir 
serviste yer açılıncaya kadar bir sedye üzerinde geçici 
olarak muhafaza edilerek tedaviye alınması şarttır. 
Görevlilerin görevidir bu. 

Ölecek hastaların ölümlerinin, tedavisinden ümit 
kesilmiş hastaların ölümlerinin uzun yıllar bekletile
rek ıstırapla başbaşa bırakılmamaları, onların biran 
önce ölüme kavuşturmaları görüşmelerini Sayın İl
han söz konusu ettiler. Bunu hukukçular tartışacak
lardır. Biz hekim olarak son dakikaya kadar yaşayan 
insandan ümidimizi kesmeyiz. Bizim için insan ha
yatı son buluncaya kadar büyük bir değer taşır, say
gı ile korunmaya çalışılır. Ancak bu hukukçuların, 
hukukî yönü ile tartışacakları bir konu olmak gerekir. 

Sayın Babüroğlu'nun üzüntülerini paylaşırım^ şu 
noktada paylaşırım. Parlamenter arkadaşlarımız; Se
natör ve milletvekili arkadaşlarımız her bakanlığa 
bağlı kuruluşların olduğu gibi Sağlık Bakanlığına 
bağlı kuruluşları da denetlerler. Burada bu kuruluş
ların daha iyi çalışmalarını sağlayıcı tenkit ve öneri
de bulunurlar. Bu bizim de muhtaç olduğumuz bir 
şeydir, Bakanlık olarak. Bunu yaptığı için hiç bir 
parlamenter Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta kına
namaz. Olmuşsa, haklı olarak yapılmamıştır, haksız
dır, yetki dışıdır. Parlamento üyesi müesseseleri eleş
tirirken, o müesseselerden gelebilecek reaksiyonları 
elbetteki, böyle bir reaksiyon olabilir diye düşün
me durumunda değildir. Özüı dilerim, burada mut
tali oldum; ama daha derinliğine öğrenmek isterim. 
Eleştirildiği için reaksiyon vermeye hiç bir kamu 
kuruluşunun bir parlamenter tarafından eleştirildiği 
için reaksiyon vermeye hiç bir kamu kuruluşunun 
hakkı yoktur. Bakanlığıma bağlı olanların da hakkı 
yoktur. 

Diş halk hekimliği poliklinik konusunu Sayın Ba-
büroğlu Bütçe Karma Komisyonunda dile getirdi
ler. Kendileri bir cenaze nedeni ile ayrılmak duru
munda kaldıklarını belirterek ayrılmışlardı. Onun 
için yazılı cevap istiyorlardı benden, bana lütfedip 
gönderdikleri bir yazılı notla. Cevapların bir kısmı
nı yazılı sunmaya çalıştım; ama orada açıkça da söy
ledim, diş halk polikliniği yapılmasını yararlı bulu
yorlar, doğrudur esasen bitmek üzeredir. Anafartalar-
da bir eski binamızı restore ettik, tamamlanmak üze
redir. önümüzdeki kısa günler içerisinde orada bir 
diş polikliniği hizmete açılacaktır. Çok daha geniş 
imkânlarla. Bu kamu görevlilerinin de diş muayene 
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ve protezlerinin kamu kuruluşlarınca ve kurumların -
ca karşılanması nedeniyle sağlık kurumlarında bu ko
nunun yeterince ihtiyacı karşılayacak ölçüde yürütü-
lememesinin doğurduğu bir ihtiyaçtır. Doğrudur, An
kara'da başlamıştır, İstanbul'da ve ' Ankara'nın diğer 
bölgelerinde de geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Kan Bankası ile ilgili konuyu arz etmek isterim. 
Kan Bankası Ankara'da hastalara kan veren Banka, 
Kızılaya bağlı olan Banka. Bizim kendi sağlık kuru
luşlarımızın hastanelerimizin bünyesinde kan banka
sı üniteleri vardır. Bunlar kendi bünyesindeki hasta
ların ameliyatları için ihtiyacı olan miktarı karşılar
lar. Büyük bağış olan kan kuruluşu Kızılayın Mamak' 
taki meşhur Kan Bankasıdır ve ben Sayın Senatörün 
burada ve Bütçe Karma Komisyonunda belirttiği 
hususlara denk, paralel hususlarla da karşı karşıya 
kaldığımı arz etmek isterim. 

Yani aynı biçimde şikâyetlerle, çoğu gece ben de 
karşı karşıya gelmişimdir ve gereği için de ilgililere 
konuyu iletmişimdir. 

Bir hastanemizdeki cihazların açık kalp ameliya
tında kullanılan cihazlarla ilgili olarak sayın senatö
re yazılı bilgiler sundum. Ben yöneticiyim, ben uz-

.ınan değilim. Uzmanlardan geçirerek onları sundum. 
Ancak, eğer uzman'ar, örneğin sayın_ senatörün söy
lediği gibi c/c 5 oranında akciğer ameliyatında bun
lar kullanılıyor diyorlarsa, o zaman o hastaneye za
manında alınmış olan bu cihazlar, o günün takdiri ile 
yersiz alınmış demek de pek kolay değildir. İnsan 
sağlığının değer taşıdığı bir çağdır, çağımız. Türki
ye'de göğüs cerrahisi ve kalp cerrahisi beraber mi 
yapılsın, ayrı ayrı mı yapılsın, uzun bir tartışma ko
nusudur. Ama, bu sorun bizim uygulamalarımızla 
berraklığa kavuşmuştur; yıllardan beri. göğüs cerra
hisi ayrı merkezlerde çalışmaktadır, kalp cerrahisi 
ayrı merkezlerde çalışmaktadır. Göğüs cerrahisi ay
rı ünite halindedir, kalp cerrahisi ayrı ünite halinde
dir. Uzmanlık tüzüğü göğüs ve kalp cerrahisini uz
manlığını birleştirmiştir; ama bunun uzmanı olacak 
olan bir müddet göğüs cerrahisini de yapacaktır, bir 
müddet kalp cerrahisini de yapacaktır uzmanlık im
tihanına öyle girecektir. Nitekim, kalp cerrahisini biz 
Ankara'da Yüksek İhtisasta, .İstanbul'da Haydarpaşa 
Göğüs merkezinde; göğüs cerrahisini de Hcybeliada 
Sanatoryumunda, Ankara'da Ktçiören Atatürk Sana
toryumunda vs Numune Hastanesi yanındaki göğüs 
pavyonunda yürütmekteyiz. 

Atatürk Sanatoryumu 1975 yılında bütçede bulu
nan bir kalp ameliyatı ile ilişkili bir cihazı almak is

tedi, almasına izin vermedik. Arz etmek istediğim, 
Atatürk Sanatoryumunda göğüs cerrahisi yanında 
kalp cerrahisini de geliştirecek bir eğilim Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında yoktur, arz etmek iste
diğim budur. Ancak, önceki yıllarda alınmış olan bu 
cihazları da, benim uzmanlar nezdinde yaptığım 
incelemeler ile, göğüs cerrahisinde hiç kullanılmaz 
cihazlar olarak bulmamışımdır. Tekrar yeniden ince
lemeye amadeyim, üzerinde daha çok titizlikle dur
maya amadeyim. Ancak, Atatürk Sanatoryumu Tür
kiye'de bünyesinde eğitim yapılsın, göğüs cerrahisi 
eğitimi yapılan bir parmağın sayısından az müessese
lerden bir tanesidir. Beş tane yoktur. İki tane Anka
ra'da, bir iki tane de İstanbul'da. 

Şimdi bunlar bütün Türkiye ölçüsünde göğüs cer
rahisi eğitimi yapan ünitelerdir. Elbette bunlarda 
eğitim cihazları da bulunacaktır. Şimdi benim aldı
ğım bilgi, alınmış olan bu televizyonun tecrübe için 
değil, eğitim için kullanıldı ve sanırım ben de ceva
bımda tecrübe için demedim, eğitim için dedim. Eği
tim için de ihtiyaç vardır; ama tabatıyle bu bir de
ğerlendirme meselesidir. Daha çok ihtiyaçlar içerisin
de olan bir ülkede Sağlık Bakanlığının pek çok ihti
yaçları arasında bu eğitim imkânları sağlanmalı mı, 
sağlanmamalı mı idi, bu husus tartışılabilir. Bence 
bugün kullanılmaktadır vs yararlı da olmaktadır. An
cak konuyu bir daha incelemek ihtiyacını duyuyorum; 
sayın senatörün burada bir defa daha üzerinde dur
ma ihtiyacını duyması nedeniyle. 

Hemen arz etmek isterim ki, bizim Gölbaşında 
dinlenme tesirimiz yoktur, belki başka bir kuruluşun
dur. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sonra arz ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Ama benim bildi
ğim de bir dinlenme tesisi varsa, buraya huzurunuza 
gelmeden önce hemen yerinde arkadaşlarımdan tah-
k'k etmek ihtiyacını duydum, benim bilgilerime rağ
men yok. Olmadığı da beyan edildi. Fakat, ısrarla 
duracağım üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu arada bir hatırlat
ma yapmak isterim. Konuşma süreniz soruları da ce
vaplandırmak üzere bir saattir. 22 dakikanız var. Sa
yın Bakan bazı sayın üyeler soruları olduklarını 
Başkanlığımıza bildirmişlerdir. Bunu arz etmek iste
rim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sorular da bu süre
nin içinde mi efendim? 
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BAŞKAN — Evet efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Genel Sağlık Sigor
tası için 400 milyon lira elbette yetmez; ama bütçe
deki 400 milyon lira genel sağlık sigortasını bütün 
Türkiye'de uygulamak için değildir, teşkilâtı içindir. 
Çünkü yasa incelendiği zaman görülecektir ki. kanun 
çıktıktan sonra evvelâ teşkilâtı kurulacak, altı ay son
ra uygulama başlayacak, o da bölgeden bağlayacak. 
Bir bölge veya bir il veya iller topluluğu seçilecek. 
Onun için bu paranın yeteceği kuşkusuzdur, 1976 yı
lı için. 

Bazı konular hakkında düşüncelerimi arz etmek 
istiyorum; zamanın darlığ?. nedeni ile sunmak ihtiya
cında olduğum diğer konular da bulunduğu için özet
le geçeceğim. 

Numune Hastanesindeki kanser tedavi merkezini 
bilirim. Birkaç defa ziyaret etmişimdir, yapılışından 
itibaren bilirim. Yapılışında da görmüşündür. Orada 
çalışan değerli uzman arkadaşları da çok iyi tanırım 
ve gerçekten sıkıntı içindedirler, kuşkusuz. Ama, dö
ner dolaşır sorun gene personel sorunu ile bağlanır, 
çözümlenir. Kanser tedavisi ihtisası için açılan imti
hanlarda, şua tedavisi bölümüne yeterince uzman ol
mak için yeterince talep bulunmadığını dahi söyler
sem, böylece ne ölçüde personel sorunu olduğunu ve 
bunu benim de ne kadar gayret sarf edersem edeyim 
çözemeyeceğimi belirtmek isterim, bununla. Hekim
ler bir kısmı dallara, özellikle kanser tedavi dalına 
iltifat etmemektedirler, uzman olmak için. Ama rönt
gen mütehassısı olanlara oradan rotasyonla geçirmek 
suretiyle o ihtiyacı da karşılama yoluna gitmekteyiz. 
Gerçekten değerli hizmetleri veren bir servistir. 

Ankara Hastanesi ile ilgili düşünceleri, için değer
li doktor sayın senatör arkadaşımdan Ankara Hasta
nesini görmesini rica ederim. Ankara Hastanesi dev
rededir. Ankara Hastanesi sanırım görüldüğü zaman 
büyük bir gelişme gösterdiği tespit edilecek ve iyi hiz
metler verdiği görülecektir. Eksiklikleri giderme gö
revimizdir. Ancak Ankara Hastanesinin devre dışı 
olduğunu kabul etmem mümkün değildir. Eksiği var
sa yerine getirmek, düzeltmek benim görevimdir. 

Bütün altyapı yetersizliğine rağmen bulaşıcı has
talıklar konusunda Türkiye büyük bir gelişme geçir
miştir. Cumhuriyet tarihinde bulaşıcı hastalıklarla 
savaşta Türkiye Batıya (kelimeleri bilerek kullanıyo
rum) örnek olmuş ve başarılanna ulaşabilmiştir. Sıt
ma da böyledir,, verem de böyledir. Bugün veremde 
Türkiye kendisini gelişmiş ülkelerle kıyaslıyor. Ulaş

tığı rakamlar, gelişmiş ülkelerin sahip oldukları ra
kamlardan da daha berrak rakamlardır. Bir büyük 
savaş feragatle başarıya ulaştırılmıştır. Sağlık perso
neli ve halkımız., gönüllü kuruluşlar el ele vermişler
dir, davayı başarılı kılmışlardır. Diz boyu bulaşıcı 
hastalıkların bulunduğu bir ülke devralmıştır Cum
huriyet idaremiz. Bulaşıcı hastalıklarda ölümler ön 
sıralardadır. Bunu sağlık hizmetlerine, özellikle bula
şıcı hastalıklarla savaşa ömrünü vermiş sağlık perso
neline karşı haklı bir deyiş bulmam. Sıtmayı yenmiş
tir, veremi yenmiştir. 

Trahom : 3 milyon trahomlu vardı Türkiye'de, 
daha çok kısa bir geçmişte. Bugün trahomlu 150 bin, 
300 bin: en geniş hesapla 150 bin kayıtlı, 300 bin tah
minî olarak söylüyoruz. Bunlar eski vakalardır. Kör
lük oranı, dünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslandığı za
man, en düşük orandadır. Eski vakalar bittikçe, tra
homda yeni vakalar fidan biter gibi bitmemektedir. 

Lepra : Lepra savaşı bir önemli noktaya gelmiştir 
Türkiye'de; ama bulaşıcı hastalıklar bitmiş midir? 
Gayet tabiî bulaşıcı hastalıklar, altyapı hizmetlerinin 
birçok illerde yeterince olmadığı bir ülkede çepeçev
re hudutlarında kolera salgınları çıkmış; ama Türki
ye kendisini Kolera'dan koruyabilmiştir. 

Bu, sağlık hizmetlerinde görev almış bir avuç in
sanın, güç koşullarda yaptıkları kavganın sonucu
dur. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin ulaştığı ölçüde, 
köye hiç bir hizmet ulaşamamıştır. Sağlık ekiplerinin, 
sırtında çantası ile çıkmadıkları köy ve aile birimi 
yoktur, Türkiye'de. Yalnız verem için altı kez bütün 
Türkiye taranmıştır. 30 milyonu aşkın BCG aşısı ya
pılmıştır. Bir mislinden fazla, bazen ele mükerrer tü
berkülin kontrolü yapılmıştır. 

Şimdi, bulaşıcı hastalıklar büyük ölçüde azalmış
tır; ama, Allah'a şükür Türkiye'de salgınlar olmamak
tadır artık. Tifo salgını, tifüs salgım, kolera salgını 
tam hudutlarımızı s^yırmıştır. Avrupa'nın ortasında, 
hemen biraz üstümüzdeki bir ülkede çiçek salgını ol
muştur; Türkiye kendisini ondan koruyabilmiştir. Ge
lişmiş ülkelerde polio salgınları olmaktadır, çocuk fel
ci salgınları olmaktadır; Türkiye kendisini ondan bir 
salgın haline gelmekten koruyabilmiştir. Bu, bulaşıcı 
hastalıklarla savaşta deneyden geçmiş becerili ve bil
gili, feragatle çalışan sağlık personelinin, halkımızla 
el ele vermek suretiyle sağladığı ve ulaştığı bir sonuç
tur. 

Ben, bu nedenle, bulaşıcı hastalıklara çok güç ko
şullarda savaş veren bütün savaşçıları, başta merhum
ları rahmetle anmak suretiyle saygı ve şükranla anı
yorum. 
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Gerek ana - çocuk sağlığı hizmetleri, gerekse aile 
planlaması ile ilgili çalışmalarımız gelişmektedir. Ruh 
sağlığı konusunda, özellikle modern çağımızda ruh 
sağlığı, toplumlar için büyük bir önem kazanmıştır. 
Süratle hasta yataklarını artırmak ve bölge hastanele
ri halinde geliştirmekteyiz. 1976 yatırımında, geçen
lerde İstanbul'da 1 170 yataklı bir ruh ve sinir has
talıkları hastanesinin temeli atıldı. Adana'da 500 ya
taklı bir hastane bu sene inşa edilmeye başlanacaktır. 
Göibaşmdaki 100 yatağ;. ki, henüz hizmete girmek 
üzeredir, yenisi ilâve edilecektir, 400 yatak daha ilâ
ve edilecektir. 

Kanser, bir sorun olarak devam etmektedir. Kan
serle ilgili çalışmalar Türkiye'de, bir büyük gelişme 
içindedir. Yasal bir konsey kurulmuştur, Kanser Sa
vaş Konseyi. Kanserle ilgili ilim adamları, Türkiye' 
de nasıl bir plan içinde kanser savaşı yapılmalıdır, 
bunun projesini çizmişlerdir. Uygulama metotlarını, 
yöntemlerini tespit etmişlerdir. Bu yöntemler istika
metinde kanser savaşı yürütülecektir. Kanser sava
şında yatak ihtiyacını karşılamak için bölge hastane
leri planlanmıştır. 

İlâç konusunda : İlâç, insan sağlığının vazgeçil
mez unsurudur. Kaliteli, ucuz ve bol miktarda bulun
ması lâzımdır. Yasalarla bunu sağlama görevi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiştir. Fiyat kon
trolü ve kalite kontrolü Bakanlığımız tarafından yü
rütülmektedir. Kalite kontrolü, olanaklarının yeterli 
olmayışı nedeniyle, istenilen düzeyde yürütüleme-
mektedir. İstanbul'da bir kalite kontrol istasyonu in
şaatı devam etmektedir, bitirilmesine çalışılmaktadır. 
Fiyat kontrolü, halkımızın daha ucuza ilâç almasını 
sağlamak için dikkatle ve hassasiyetle yürütülmekte
dir. Eşdeğerde ilâçların sayılarının artmaması için 
yeni ruhsat talepleri dikkatle, bir kuruldan da geçi
rilmek suretiyle, eşdeğerde, aynı değerde olan ilâçla
rın Üçüncü Beş Yıllık Plan ilkeleri istikametinde sa
yılarının çoğalması önlenmektedir. Yararlığını yitir
miş veya zararlı hale gelmiş olan ilâçların ruhsatları 
iptal edilmekte, imali ve satışı men edilmektedir, dik
katle izlenmektedir. 

İlâç sanayii : Özellikle millî ilâç sanayii gelişmiş
tir. Hammadde üretimi gelişmeye başlamıştır. Yeter
li millî ilâç sanayii kendi bünyesinde kuruluşlar içeri
sinde hammadde sanayii üretimine yönelmiştir. Ge
rek millî ilâç sanayiimizin ve gerekse hammadde üre
timi dikkatle izlenmekte ve üretimi, gelişmesi teşvik 
edilmektedir. İlâç sanayii, ihracat olanaklarına kavuş
muştur. İhraç olanaklarının artırılması için teşvik 
edilmektedir. 

Eczacı, kamu halk sağlığı hizmetlerinde vazgeçil
mez yeri olan bir kamu görevlisidir. Yüksek meslek 
tahsili yapmıştır. Eczacılarımızın giderek sorunları 
artmaktadır. Her yıl, ortalama 1 500 eczacı mezun 
olmaktadır. 10 bine yakın eczacı öğrenim yapmak
tadır, öğrenci olarak öğrenime aovam etmektedir. 
Gerek eczacıların istihdam politikasını ve istihdam 
sorununu ve gerekse eczanelerin yurt düzeyinde den
geli dağılımını sağlayıcı, özendirici tedbirlerin alın
ması lâzımdır. 

İstihdam sorununu çözmek bakımından Bakanlık, 
bütün imkânlarını kullanmaktadır. Mevcuduna, bir 
o kadar da bir yıl içerisinde ilâve edilmiştir. Bütün 
hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının kadroları, ecza
cı bakımından ihtiyaç giderecek ölçüde değerlendiri
lerek doldurulmuştur. 

Eczacılarımızdan, eczacılık hizmetlerinin • yanında 
halk sağlığı hizmetlerinde, laboratuvar hizmetleri ba
kımından da yararlanılabileceği düşüncesindeyiz. Bir 
yüksek meslek öğrenimi görmüş, tabanında labora
tuvar çalışmaları da bulunan bir meslek mensubun
dan Sağlık Bakanlığı için, diğer sağlık hizmetleri 
için ihtiyacımız olan bir alanda laboratuvar hizmetle
rinde de yararlanmayı düşünmekteyiz, yararlanabile
ceğimizi ummaktayız. Bu uygulama başlamıştır, Ba
kanlığımızda. Hastanelerimizin hayatî kimya labora-
tuvarlarında eczacı kadrosu ile eczacılarımız labora
tuvar hizmetlerinde değerli hizmetler vermeye başla
mışlardır. Bugün ülkemizde 7 495 eczacı vardır ve 
yalnız 1975 yılında 1 363 eczacı mezun olmuştur. 

Türkiye'de 4 765 eczane mevcuttur. 1974 yılında 
545, 1975 yılında 457 yeni eczane açılmıştır. Açılan
lardan da bir kısmı kapanmaktadır. Eski kârlı ecza
cılık kalmamıştır. Eczane zorunlu masraflarının geli
şen hayat şartları koşulları içerisinde giderek artma
sı karşısında, eczacı net kârları ter- oranda etkilen
mektedir. Eczacılık mesleğini, bir yükseköğrenim so
nunda elde edilmiş ve sağlık hizmetlerinde halkımıza 
ilâcı bilgi ile sunan bir mesleğin mensubu olarak de
ğerlendirmek suretiyle bu sorun çözülecektir. 

Çağımızda sosyal hizmetler bayük ağırlık kazan
mıştır. Özellikle sosyal hizmetler bakımından uzun 
yıllar Türkiye'de halk sağlığını korumada, bulaşıcı 
hastalıkları yenmede, mevcut ihtiyaçları karşılamak 
bakımından abnması öngörülen tedbirler sosyal hiz
metlere öncelik verilmemesi sonucunu doğurmuştur; 
ama çağımızda sosyal hizmetle? büyük bir değer ta
şımakta ve ihtiyaç olara1.; belirmektedir. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı yatırımlarında sosyal hiz 
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metlere ağırlık vermektedir. 1976 Sağlık Bakanlığı ! 
Yatırım Planının en önemli özelliklerinden birisi bu
dur. 

örneğin : Bugün Türkiye'de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağh iki tane kreş vardır, biri 
Ankara'da, biri İstanbul'da. Yalnız 1975 programı
na 4 kreş konmuştur; mevcudu 2 tanedir, yalnız 1976 
programına konan 4 tanedir. Bir örnek olarak arz et
mek istiyorum. 

Korunmaya, muhtaç çocuklar bakımından çocuk 
yuvalan geliştirilmektedir. Bir çoğunun inşası devam 
etmektedir. 1975 yılında 300 kapasiteli Erzurum'da 
bir yuva açıldı. Halen 4 yuvanın inşaatı devam edi
yor 1 450 çocuk kapasiteli. 1976 yılında da 450 kapa
siteli 3 çocuk yuvası hizmete açılacaktır. 

Korunmaya muhtaç kararı almış olup da sırada 
bekleyen 0 - 6 yaş grupu arasında çocuk yoktur. An
cak, vardır; muayyen kuruluşları istedikleri için var
dır, boş olan yuvalarımız bulunmasına rağmen. An
cak sorun, hâlâ Meclislerde bulunan Sosyal Hizmet
ler Kurumu kanun tasarısının yasalaşmasıyla gerçek 
anlamda çözülebilecektir. Çünkü bugün, korunmaya 
muhtaç çocuklar, yaş gruplarına göre ikiye ayrılmak
tadırlar: 6 yaşma kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının bünyesinde, 6 yaştan yukarısı Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki çocuk yuvalarında barındırıl
maktadır. Oysa. sorunu bir tek elden yürütmek ve 
çözmek gerekmektedir. Yasa. yasalaştığı zaman mad
dî imkânlar da sağlayacağı için sorun, kolay bir çö
züm bulabilecektir. 

Kreş ve gündüz bakımevleri için arz ettim. Sayı
larım süratle artırmaya çalışıyoruz. Kendi kuruluş
larımızın bünyelinde, kendi kuruluşlarımızda çalışan 
kadın personelin çocukları için kreşler açmaya başla
dık. Tamamlanmak üzeredir. Bir çoğu hizmete gir
miştir. küçük üniteler içerisinde olmasına rağmen. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaniığı kendi bünyesin
deki personel için kendi kuruluşlarında kreşler açmış
tır. 

1976 yılında başlayacak olan kreş yatırımları, 
bundan sonra da aynı hızla devam ettiği zaman, kısa 
bir süre sonra kreş ihtiyacının karşılanabileceğini um
maktayız. Bu ihtiyaç mutlaka karşılanmalıdır. Çünkü, 
Türk kadım, artık çalışma hayatındaki yerini almıştır. 
Türk kadını sabahleyin işine giderken, gerçek anlam
da çocuğunu sağlıklı ellere bıraktığı inancına sahip 
olamazsa, ondan çalışma hayatında yararlanmak 
mümkün değildir, buna hakkımız da yoktur. 

Bu itibarla, kadınlarımızı çalışma hayatı içerisin
de ve özel yaşantılarında öz varlıkları olan, değerli \ 
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varlıkları olan çocuklarını güvence altına alacak ku
ruluşları mutlaka ve süratle gerçekleştirmemiz lâzım
dır. Sağkk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bu anlayışın 
uygulamaları içindedir, 

Rehabilitasyon hizmetleri, gerçekten Türkiye'de 
yetersizdir. Ankara'da Numune Hastanesine bağh 
olan Rehabilitasyon Merkezinden başka, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı nezdinde rehabilitasyon 
ünitesi yoktur. Hastanelerin bünyesinde bulunan fi-
z;k tedavi ünitelerinden yararlanmak mümkündür, 
küçük ünitelerdir. Daha büyük ünite halinde tek 
ünite, Ankara Rehabilitasyon Merkezidir. Teşekkür 
ederim, övücü sözler dinledim. Gerçekten çok güç 
koşullarda görev yapan; ama iyi görev yapmaya ça
lışan bir kuruluşumuzdur. 1976 yılında İstanbul'daki 
rehabilitasyon merkezinin hizmete açılması için ça
lışılmaktadır. 

Rehabilitasyon merkezi bitmiştir, bir büyük üni
tedir. Teferruat, kalorifer kazanı, onun montesi gibi 
bir iki. meseleden dolayı beklemektedir. 1976 yılında 
hizmete sokulacaktır. İstanbul Cerahpaşa Tıp Fakül
tesi ile bir anlaşma yapılmıştır, bir protokole bağlan
mıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
yaptırılan. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı olarak çalışacak olan, baştabibi ve yönetimi, uygu
lama biçimi olarak Sağlık. Bakanlığının bağlı olduğu 
kuralları uygulayacak oları, yani ödeme gücü imkânı 
olmayanlara karşı ücret talep etmeden, sosyal sorun
ları da dikkate alarak, çalışacak bir kurum halinde 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile yapılan bir anlaşma ile 
Fakültenin ilmî yönetiminde hizmete girecektir. Re-
habih'te edilebilecek bütün hastalıkların rehabilitas
yonu yanılacaktır. Yalnız, sakatlar için değil, hasta
lık olarak da rehabilitasyonu mümkün olan bütün 
hastalıkların rehabilitasyonu yapılabilecektir. 

Fîuzurevlerinin sayıları süratle artırılmaya çalışıl
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 5 dakikanız var efen
dim. 

SAĞLİK VE SOSYAL ARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bitti Sayın Başka
nım, sözlerim bitti benim de efendim, müsamahanı
za teşekkür ederim. 

1976 yılında Adana ve İstanbul'da 100'er yataklı 
birer huzurevi hizmete girecektir. 1976 programına 
3 ilde birer huzurevi alınmıştır; halen 2 huzurevinin 
inşaatı da devam etmektedir. Mevcut huzurevlerini 
geliştirme bakımından da Bakanlığımız eksik olma
maya çalışmaktadır, 
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Sayın Başkamra: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesi ile ilgili olarak zamanın verdiği olanak 
ölçüsünde, sayın konuşmacıların da belirttikleri hu
suslara konusu geldiği zaman değinmeye çalışarak 
cevaplamaya gayret ettim. Eksik bıraktığım yönler 
bulunmuş olabilir, özür dilerim. Sorular olursa cevap
lamakla hazırım. 

Yüce Senatoya Sayın Başkanım, şahsınızda saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın üyeler bazı so
rulan olduklarını Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 
Bunlardan bir kısmı yazılı olarak sorularını tespit et
mişlerdir. Bir kısmı şifahen soracaklarını bildirmiş
lerdir. Yalnız, tanınan süre bitmiştir. 7 sayın üyenin 
sorusu vardır. Hemen belirtmek isterim ki, bu soru
lara burada şifahen cevap verebileceğiniz gibi, yazılı 
da cevap verebilirsiniz. Arzu ederseniz 10 dakikalık 
bir süre Genel Kuruldan oylayarak isteyeyim, bu sü
re içerisinde cevaplandırmak istediğiniz hususları ce
vaplandırın, diğerlerini de yazılı olarak cevaplarsınız 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Hay hay, takdir si
zin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Ba

karım benim sorularıma yazılı olarak cevap vermesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Benim soru

larım okunmasın, kendisinden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sorularına Sayın Ba
kanın, burada cevap vermesini isteyen sayın üye var 
mı?.. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Burada istiyorum, za
bıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmesini istiyorsunuz. 
Peki efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Bakan tarafından soruların 
cevaplandırılabilmesi için b;r müddete ihtiyacımız 
var. Onun için Sayın Bakanın, sorulan cevaplandır
ması için 10 dakika süre verilmesini tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sinop Üyesi Sayın Naznıı.İnebeyli? Yok. Sorula
rının belki zapta geçmesini isteyebilir, okuyorum. 

«1. — Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 
tarafından Ankara'da yapılan hastanenin geliştirilme
si düşünülmekte midir9 

2. — Bu hastanede kurulan Trafik Enstitüsü hak
kında Bakanlığınız ne düşünüyor.» 

Sayın Bakan, bunu yazılı olarak cevaplandırabi
lirsiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yazılı da arz ede
rim. Bir cümle ile arz edeyim. Trafik hastanesinin 
geliştirilmesi düşünülmekte, hatta geliştirilmektedir. 
Enstitü için de aynı düşüncelerimi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın İzmir Üyesi Mustafa Bozok-
lar, 5 tane soru tevcih etmişlerdir. 

MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) — Yazılı ola
rak cevaplamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap istiyorlar Sayın 
Bakan. 

Okunmasını ister misiniz? 
MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) — Okunsun 

efendim. 
BAŞKAN — Sualleri okutuyorum. 
«1. — Hastane servis şeflerinin veya diğer servis 

etıbbasının hastane içerisindeki yetkilerinin hududu 
nedir? 

2. — Servis şefleri hastanenin veya servislerinin 
mutlak tapulu sahibi midir? 

3. — Serbest veya başka hastane tabiplerinin her 
hastanedeki yetkisi nedir ve ne olmalıdır? 

4. —• Hastane dışında olan diğer etibbanın hasta 
yatırabilmek veya yatan hastasının hiç olmazsa zi
yaret edebilme imkânı veya hudutları nereye kadar
dır ve nereye kadar genişletilebilir? 

5. — Deontolojinin etibba arasında geçerlilik de
recesi nedir?» 

Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Sayın Abdullah Köseoğlu sorularınızın cevapları
nı nasıl istersiniz? 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Burada, 
sözlü olarak istiyorum. 

BAŞKAN — Sorularınızı bildirin; Sayın Abdul
lah Köseoğlu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — 1. — 
Sayın Bakanım, zatıâliniz Düzce Hükümet tabibi ola
rak 5 liraya, sınıf arkadaşınızın İzmit Hastanesinde 
2,5 liraya hasta baktığı zamanlardan 25 sene geçmiş
tir. Geçen gün koridorda İzmit Flastanesi için bir 
röntgen mütehassısının bulunmadığını, en çok trafik 
kazalarının bulunduğu İzmit'e bir röntgen mütehas
sısının ne zaman tayin edilebileceğini sorduğum za-
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man; bulun, tayin edeyim dediniz. Bulamadım, siz 
ne zaman tayin edeceksiniz? 

2. — Sayın Bakanım, biraz evvel arz ettiğiniz gö
ğüs cerrahisi ile kalp cerrahisi ayrı ayrı birer branş
tır. Ankara Numune Hastanesindeki Göğüs Cerrahisi 
Kliniğini kaldırmak veya ipka etmek gibi bir kararı
nız var mıdır? 

3. — Eşit hizmete, eşit nimet dediniz. Devlet has
tanelerinde başhekim lojmanlarını eşit hizmet yapan 
arkadaşlarımıza standart başhekim lojmanları düşün
mekte misiniz; bugün Atatürk Sanatoryumundaki 
lojmanı lüks bulmakta mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakarı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Arz edeyim efen
dim. 

Sayın Başkanım, sağlık hizmetleri deyince her so
runun altında personel sorunu yatıyor diye arz et
meye çalıştım. Hiç bir bakanlıkta olduğunu sanmı
yorum. Sağlık Bakanlığı, aslında her ay; ama her ay 
yetiştiremiyor iki ayda, üç ayda bir, bir bülten neşre
der. Bu bültende şuralar boştur, Türk hekimleri şu 
boş olan yerleri ister misiniz, hangisini istersiniz di
ye sunar. Bütün Sağlık müdürlüklerine muntazaman 
gönderir. Hekim halen çalıştığı yere üç ay önce dahi 
gitmiş olsa, ben şimdi şu açılan yeri beğendim oraya 
gitmek istiyorum der; siz kendisine dersiniz ki, iyi; 
ama sen daha yeni gittin bu göreve ve sana da orada 
ihtiyacımız var bizim. Efendim, orası boşalmış, ben 
bu kadar sene çalıştım başka yerlerde; boş olduğuna 
göre istiyorum der. Vermediğiniz zaman istifa eder. 
İstifa ettiği zaman da aman ne yapıyorsun istifa et
me, gel bari iki yer birden boşalmasın, hiç olmazsa 
bir tanesi dolu olsun diye kendisini davet edersiniz. 
Şimdi bu, her yer için böyle değil tabiî; ama genel
likle bu. Sağlık Bakanlığında işler. 

Şimdi Kocaeli Devlet Hastanesi röntgen mütehas
sıslığı münhal oldu, açıldı. 

ABDULLAH KOSEOĞLU (Kocaeli) — Bir se
nedir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Hiç şüphesiz, bil
miyorum; ama sanırım ki, belki de orada özel mua-
yene açtı, hastaneden ayrıldı orada çalışmayı daha 
uygun gördü veya başka yere gitti; ama bu çok gör
düğümüz bir şeydir, bültende ilân ederiz. Röntgen 
mütehassısının, uzmanının müracaatını bekleriz. Sağ
lık Bakanının ve Sağlık Bakanlığının başka yasal gü
cü yoktur. Bir röntgen mütehassısını oraya zorla ta-
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yin gücü yoktur. Çünkü uzmanların mecburî hizmet
leri yoktur. Mecburî hizmetleri olmadığı için, hiç bir 
uzmanın mecburî hizmeti olmadığı için Sağlık Ba
kanlığının da böyle bir yasal gücü yoktur. Eğer Sağ
lık Bakanlığının böyle bir yasal gücü olsa, o zaman 
tabiî kolaydır. Onun için arkadaşım, değerli parla
menterler bana bölgeleriyle ilgili uzman eksiklikleri
ni söyledikleri zaman şunu söylemek mecburiyetinde 
kalıyorum: Biz arıyoruz. Hele, hele bir hekime ben 
gayet tabiî olarak ne olur siz de bana yardımcı olun, 
bir uzman bulun da tayin edelim derim ve yardımcı 
olmasını da beklerim. «Ben bulamadım, siz ne zaman 
bulacaksınız» diye sorun bana, soruluyorsa; o zaman, 
orada çalışmayı isteyen birisini bugünkü yasal im
kânlar içerisinde müracaat ettiği zaman bulacağım. 
Ancak o zaman bulabileceğim çünkü. 

Arz etmek isterim ki, İstanbul'da röntgen uzmanı 
olmayan hastanemiz vardır. Bazı şeyler acıdır; ama 
gerçektir. Bugün Haydarpaşa Numune Hastanesinde 
iki röntgen servisi vardır, bir servisin şefi yoktur. 
Öbür servisin şefi vardır, muavini yoktur. 

İstanbul'da bağımsız çalışan kuruluşta röntgen 
uzmanı yoktur. İstanbul gibi yerde yoktur. Neden? 
Çünkü röntgen uzmanı belki orasını kendi çalışma 
alanı bakımından daha uygun görmemiştir, oraya ta
lip olmamaktadır, tayin ettiğimiz de gitmemektedir. 

Arz etmek istediğim; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının personel bakımından içinde bulunduğu 
sorundur ve bu sorunun güçlüğüdür. Bunu arz etmek 
istiyorum. Başka türlü değerlendirilmemesini de istir
ham ederim. 

Ankara Numune Hastanesinin yanındaki göğüs 
servisi geliştirilmektedir, geliştirilecektir. Kaldırılma
sı kesinlikle düşünülmemektedir ve nitekim bu bül
tende de orası için muavin ve başasistan kadroları 
da ilân edilecektir. 

Eşit işe, eşit ücret : Eşit işi yapan, değişik kurum
larda eşit işi yapanlara eşit ücret verilmesi anlamın
da söylenmiştir. Bir hastanede eğer bir lojman varsa 
onu baştabibin kullanması ve daha doğrusu baştabi
bin olması kadar doğal, hizmetin gereği hiç bir şey 
olamaz. Eşit ise eşit ücreti, aynı hastanenin içerisin
de mademki iki tane uzman vardı birisi baştabiptir, 
birisi değildir, öyle ise eşit olarak ikisi de ortadan 
bölüp kullansınlar tarzında değerlendirmek yanlış 
olur. 

Eşit işe, eşit ücret şudur: Sosyal Sigortalardaki 
aynı işi yapıyorsa, üniversitedeki de aynı işi yapıyor
sa, Devlet Demiryollarında, PTT'de aynı işi yapıyor-
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sa, Enerji Bakanlığında aynı işi yapıyorsa, hekim 
aynı parayı alsın. Sorun budur. Benim, eşit işe eşit 
ücret hususunda arz etmek istediğim budur. Çünkü 
farklı ücret almaktadırlar. En az da Sağlık Bakanlığı 
verebilmektedir. Biz, yasaların içerisinde çalışmakta
yız. O yasalar Bakanlığa ve bana ne imkân veriyor
sa biz onu kullanabilmekteyiz; ama arz ettim ki, 
1976 yılı için personel istihdamı bakımından olanak
lar yılı görünmektedir. Öyle görünmektedir. Bunla
rın iyi değerlendirileceğini ümit ederim. Bir hastane
nin baştabibini ben, bütün hastanelerimde yok keşke 
olsa da, hastanenin içerisindeki bir binada kalsa da 
sabah, akşam, gece gündüz o hastanede, hastanenin 
içerisinde bir otorite olarak bulunsa; eğer başhekim 
yeteneğine sahipse tabiî. Yeteneğe sahipse, başhekim
lik de yapacağına göre, keşke olsa da bütün sağlık 
kuruluşlarımızda her hastanenin başhekimi de hasta
nedeki lojmanda kalabilse. 

Arz ederim efendim. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — Baka
nım, lüks sayıyor musunuz diye sordum? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sorunun ikinci kıs
mıydı efendim, onu görmedim, göreceğim efendim. 
dikkat ettim göreceğim. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırılmıştır Sayın 
Köseoğlu. 

Sayın üyeler çalışma süremiz dolmuştur. Bazı ar
kadaşlarımız... 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin 2 nci oturumunu 
açıyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın İsmail Kutluk?. Yoklar. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) -
Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turanlı. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Efendim, ben Adıyaman'la ilgili temennilerimle 
beraber bazı sualler arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arz edeceğim 
efendim. Çalışma süremiz dolmuştur, bazı sorular 
cevaplandırılmamıştır. Son söz hakkı istenmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMlR (Devamla) — Buna bir cümle ile 
cevap arz edeyim. 

Ben dikkatle dinledim, konuşmada belirtildi Sa
yın Başkanım, dikkatimden kaçmış değil, burada yaz
dım, ancak sayın senatörün değindiği konu. Trahom 
hastanesi okul yapıldı. Tekrar hastane haline getiril
mesi mümkün değil tabiî, ancak oradaki yatak sayı
sı 100 den daha fazlaya çıkarılmalıdır, 200, 300'e ge
tirilmelidir. Okul olmasından memnunuz; ama yatak 
ihtiyacımız vardır. Uzman ihtiyacı böylece daha be
lirgin hale gelmiş olacaktı, karşılanabilecektir. Görü
şünü incelemeye muhtaç olduğum için arz etmedim 
efendim, yoksa dikkatimden kaçmış değildir. Sayın 
senatöre arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konuşma süremiz dol
duğu için bugün saat 1400'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmak üzere 
bir müracaatı var, yazılı olarak vermişlerdir. Ken
disi burada olmadığı için sadece okuyorum. Sayın 
Bakan, isterseniz yazılı olarak cevaplandırınız efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Peki efendim. 

3T 

lati 

vel 

rba 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Ücok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Ekrem Kabay (Burdur) 
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BAŞKAN — Soruyu okuyorum. 
;«1. Bugüne kadar yapımına bir türlü başlanama-

yan Biga Devlet hastanesinin yapımının gecikmesi 
sebebi nedir. 

2. Çanakkale ve Biga Devlet Hastanelerine birer 
tane ambulans verilmesinin düşünülüp, düşünülme
diğinin açıklanması» şeklinde 2 tane soru tevcih et
mişlerdir. 

Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır. 

Sayın Beliğ Beler buyurun efendim. 

BELtĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını rica ederim : 
Birinci sorum : Aşağı Gureba Hastanesi, Vakıf

lar Genel Müdürlüğüne bağlı olmasına rağmen, önem
li bir sağlık müessesesi olarak bakanlığımızın dene
timi altında rmdır? 

İkinci sorum: 1 seneden fazla bir zamandan beri, bu 
hastane ile Bakanlığınız arasında anlaşamamazlık, ko
pukluk olmakta mıdır? Gureba Hastanesi Eğitim mü
essesesi vasfını devam ettirmekte midir? . Yoksa bu 
vasfını kaybetmiş midir?. Bu hususta Bakanlığınıza 
muhtelif tarihlerde verilmiş müfettiş raporları var mı
dır, varsa ne işlem görmüştür? 

Üçüncü sorum : Gureba Hastanesine tayın edilen 
şef ve şef muavinleri, Sağlık Bakanlığının teşkil ettiği 
jürilerde imtihan edilerek mi alınmaktadır?. Yoksa 
uzun zamandan beri tatbik edilen bu usul bir sene
den beri bozulmuş mudur?. 

Memleketin umumî sağlık politikası ile alâkadar 
olacak, ihtisastan uzak bulunan Vakıflar Genel Mü
dürlüğü şef ve şef muavinlerini, bakanlığınızın teşkil 
ettiği jürilerden geçirmeksizin, imtihansız tayin ede
bilirler mi?. 

Bu hususta bakanlığınızın düşüncesi nedir?. 
Dördüncü sorum : Vakıf olarak kurulan imkân

ları büyük Gureba Hastanesinin, hastalarına en iyi 
bir şekilde randıman verebilmesi için, Sağlık Bakan
lığına bağlanması düşünülmekte midir?. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Beler, buradan cevap verilme
sini mi istiyorsunuz. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Bakanın takdi
rine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak mı cevap
landıracaksınız efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sözlü olarak da 
cevaplandırabilirim; ama zamanımız olmadığı için ya
zılı olarak cevaplandırayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zamanımız müsait değil bir soru 
daha var onu da okutayım efendim. 

Sayın Erzurum Senatörü Hilmi Nalbantoğlu tara
fından, Başkanlığımıza bildirilen şu sorularının, saym 
bakanlıkça cevaplandırılması istenmektedir, okuyorum 
efendim : 

«1. Doğu ve Güneydoğu illerindeki sağlık ocağı 
ve sağlık evleri tamamen bitirilmiş midir? Planlanan 
bu gibi yapıların, özellikle Erzurum ili için şu anda
ki durumu nedir?. 

2. Doğu ve Güneydoğu illeri, hastane, sağlık 
ocağı, sağlık evlerinde eksik bulunan; doktor, sağlık 
memuru, ebe, hemşire gibi, sağlık personelinin duru
mu nedir?. 

3. Türkiye'de doktor dengelemesini gerçekleştir
mek için, ne gibi etkin tedbirler düşünüyorsunuz?.. 

4. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağlık mü
esseselerinde yeterli araç - gereç ve ilâç bulundurul
makta mıdır?» 

Sayın Nalbantoğlu, Sayın Bakan tarafından soru
larınız yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz Sağlık Ba
kanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeler, Sayın Baka
nın konuşmasıyle de tamamlanmış bulunmaktadır. Bu 
sebeple bölümlere ve maddelere geçilmesini oylarını
za sunacağım : 

Bölümlere ve maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — «Son söz» var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Çok afedersiniz; daha evvelce, Birle
şimi kapatmadan evvel Sayın Akşit tarafından «son 
söz» istenmişti, zühul oldu, tashih ediyorum. 

Buyurun «son söz» sizindir. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, değer
li senatör arkadaşlarım; 

Eğer, meseleyi, söyleyeceklerimi, arz edeceklerimi 
mühim telâkki etmeseydim, bunca sıkışık zamanda, 
kısa da olsa zamanınızı almayacaktım. 

Sağlık Sigortası kanun teklifinin Yüce Parlamen
toya verilmiş olması sebebiyle, tebriklerimi arz etmek 
isterim. Bu işin gerçekleşmesi, zaman zaman şikâyet 
edilen sağlık hizmetlerinin, memnuniyet verici bir 
seviyeye ulaşmasına yardım edecektir kanaatindeyim. 
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Yalnız burada hemen bir mevzu karşımıza çıkı
yor: Hekim temini nasıl olacaktır?... Bugün birçok 
illerimizde hekim temininde müşkülât çekilmektedir, 
sık sık bu mevzuda kürsülerden şikâyetler dinlemi-
şizdir. Zaman zaman Bakanlık veya Parlamento men
supları tarafından, doktorlara mecburî hizmet tahmil 
eden kanunlarla bu işin halledileceği fikri müdafaa 
edilmiş ve fakat bugüne kadar bu gayretler bir netice 
vermemiştir. Çünkü, hekimlik öylesine bir meslektir 
ki, dünyanın her yerinden kendilerine talep vaki ol
makta ve büyük ücretler ödenmek suretiyle istihdam
ları cihetine gidilmektedir. 

Ben, burada bazı noktalara işaret etmekle iktifa 
edeceğim: Doktorlar için, bazı hastanelerde tatbik 
edilen tam gün çalışma sistemi ve ödenen ücret, tatmin 
edici seviyeden çok uzaktı. Belki, verilen tazminat bi
dayette kâfi idi denilebilir, bugün bu sistemin işleye
bilmesi için yeni esaslar getirilmeli ve verilecek taz
minatlar artan hayat şartları ile ve maaşlarla muvazi 
olarak artacak biçimde yeniden gözden geçirilmeli
dir. Nöbet, âcil hizmetler için ayrıca tazminat veril
meli ve bunlar maaştan ayrı olarak hesap edilmelidir. 

Bütün bu hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi 
için, dış tabibi, eczacı, hemşire, laborant ve saire gibi, 
personele de teşmilinde fayda vardır. 

Yalnız, bu tespit edilen miktar, hekim ile muaye-
hane münasebetlerini tanzim edecek seviyede olmalı
dır. Çünkü, bu her zaman şikâyet mevzuu olmuş ve 
olmaya da devam edecektir. 

Benim düşünceme göre, «sağlık sigortasını» tat
bik edebilmek için, serbest çalışan hekimlerden de 
istifade imkânları araştırılmalıdır. Bunun için de si
gortalı, kendi hekimini kendi seçebilmeli ve böylece 
geniş bir hekim topluluğu ile anlaşma yapılmalıdır. 

Tedavi etmesi gerekenin hasta sayısının üstünde, 
hasta tedavi eden hekimlere muayyen nispetler dahi
linde prim ödenmelidir. 

Bunu birazcık açmak gerekirse, ayda, muayyen 
bir rakam ile tedavi edilecek hasta üzerinde anlaşma 
yapılır, onun üzerinde, hastanın tedavi edilmesi, mu
ayene edilmesi demek, o hekime fazla rağbet edildi
ğini gösterir ki, böylece hekim - hasta münasebet
leri tanzimine de medar olur, kanaatindeyim. 

Hekim temininde müşkülât çekilen bölgeler için, 
mukaveleli hekim istihdamı cihetine de gidilmelidir. 
Diş tabipleri tarafından yapılan müracaatlar, Sağ
lık Bakanlığı tarafından karşılanamamaktadır. Halbu
ki, memleket diş tabiplerine muhtaçtır. Tayinleri için 
yeni istihdam imkânları araştırılmalıdır. Hastanelerde, 

1 sağlık merkezlerinde, diş polikliniği yapılmasını sağ-
I lamak için, ünite ve sair ihtiyaçlar süratle temin edil-
I m eli, diş tabipleri değerlendirilmelidir. 
I Eczacılar meselesi de istihdam yönünden çok mü-
I himdir. Yine Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, 
I eczacıları tayin edecek yer bulamamaktadırlar. Bunun 
I yanıbaşında, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında 
I eczacılarımız sadece hazır ilâçları, sanki konserve 
I kutularını takdim eder gibi vermekten öteye bir hiz-
I met yapamamaktadırlar. 
I Bunun yanı başında hastane ve diğer sağlık kuru-
I luşlarında eczacılarımız sadece hazır ilâçları sanki kon-
J serve kutularını takdim eder gibi vermekten öteye bir 
I hizmet yapamamaktadırlar. Binaenaleyh, yazılan reçe-
I te ve vizite kâğıtlarına göre müstahzar ilâçları vermek-
I tedirler. Bunun yanında eczacılara hastanelerimiz için 
I faydalı olabilecek kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına göre 
I çalıştırma imkânları aranmalıdır. 
I Böylece eczane dışında hayatî kimya, bakteriyoloji 
I ve saire gibi birçok laboratuvarlarda eczacıların istih-
I damı mümkündür. Bu maksat için tayin edilecek ec-
I zacıların kısa bir kurstan geçirilmesinin kifayet ede-
I ceğinden şüphe etmiyorum. 

Halen bu laboratuvarların çoğunda pratikten yetiş-
I miş orta ve hatta ilkokul mezunlarının çalıştığını, ba-
I zen bunların dahi bulunamadığını dikkatinize arz ede-
I rim. Mesele bu noktaya gelmişken biraz da ilâç mese-
I leşine temas etmek istiyorum. 
I İlâç, Türkiye'mizin iftihar edeceği iki büyük sa-
I nayi kolundan birisi haline gelmiştir. Halen ham

madde imalâtı dahil müstahzar ilâcın dünyada yapı-
I lan her çeşidinin Türkiye'de imali mümkündür ve pek 
I çoğu yapılmaktadır. 

I Tekstilden sonra en fazla gelişmiş olan bu sa
nayi kolunu aşırı derecede hırpalamanın doğru olma-

J dığı kanaatini muhafaza ediyorum. Bu derece geliş
miş ilâç sanayii kurulmuş olmasaydı ihtiyaçlarımız, 

I komşumuz birçok devletler gibi dışarıdan karşılanmak 
I zorunda kalınacak, bunun için de hiç de küçümsen-
I meyecek dövizler ödeyecektir. Bu sebeple bu sanayii 

bu derece geliştirenleri tebrik etmek yerinde olur. 

Biz üâç fiyatlarını yanlış hükümlere göre tenkit 
ediyoruz. İlâç fiyatı nasıl tekevvün eder?. Bunu çoğu
muz tetkik etmiş değilizdir. Hammadde Devletin kont
rolü altındadır. Fiyatlar da dikkatle takip edilerek 
en ucuz satmaiman memleketten temin olunuyor. Bu 
fiyatların üstünde bir bedelle ilâç hammaddesi ithali 
mümkün değildir. Sanki herkes canının istediği gibi 

I istediği bedelle ilâç hammaddesi getiriyor ve buna 

636 — 



C. Senatosu B : 34 6 . 2 ? 1976 O : 2 

göre fiyatlar tanzim ediliyor gibi konuşulmakta ve 
tenkitler yapılmaktadır. Bu yanlış bir değerlendirme
dir aziz arkadaşlarım. Bundan sonra ilâç hammaddesi, 
işçilik, ambalaj malzemesi hesaba katılarak fiyatlar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından veril
mektedir ve muadil ilâçlara birbirinin aynı fiyatlar 
verilmektedir. Bunun dışında terkipleri aynı olan 
ilâçlara ayrı ayrı fiyatlar verilmesi mümkün değildir. 
Sağlık Bakanlığının bu dikkatli takibini huzurunuzda 
şükranla ifade etmek yerinde olur. 

Dünya piyasalarıyle rekabet edebilecek tek mamul 
maddemiz bugün, ilâçtır. Hiç bir mamul maddeyi, sa
nayiimizin imal ettiği maddeyi dünya piyasalarına, 
ilâç gibi rahatlıkla sürmemiz mümkün değildir. Pe
kâlâ bu fiyatlar dışarıya ihraç imkânını bize sağla
maktadır. Dünyada en ucuz ilâç imal edilen ve satılan 
yer Türkiye'dir. Polemiğe müsait bir mevzu olduğu 
için daima istismar edilen ilâcın tedavinin vazgeçil
mez bir unsuru olduğunu kabule mecburuz. 

Müstahzar ilâç sanayii hiç de küçümsenmesi caiz 
olmayan bir sanayi koludur. Bazılarının söylediği 
gibi; konfeksiyon sanayiidir, bu sanayi bile telâkki 
edilmez demek, dünyada gelişmiş olan ilâç sanayii 
fabrikalarının hepsini yok farz etmek demektir. 
Çünkü, ilâç imali, müstahzar ilâç imali ayrı şeydir, 
ilâç hammaddesi imali ayrı şeydir. Birisi kimya sa
nayii ile alâkalıdır, diğeri tedavi edici hekimlikle alâ
kalı bir mevzudur. O itibarla, müstahzar ilâç sanayii
nin hususiyeti ve karakteri ayrıdır, özellik arz eder. 

İlâç fiyatları Türkiye'de en ucuz olduğuna göre 
bunun dışarıya ihracı için hükümetçe gerekli tedbir
ler alınmalı ve ihraç imkânları için çareler ne ise ona 
tevessül edilmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Akşit. 
BAHA AKŞİT (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkan. 
Bazan iddia edildiği gibi Türkiye'de ilâç miktarı 

da fazla değildir. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de mevcut olan ilâçların miktarı 4 bin 

civarında olduğu halde medenî ülkelerin çoğunda bu 
miktarın 16-18 hatta 24 bin rakamlarında olduğunu 
müşahade etmişizdir. Şimdi huzurunuzda, vaktin dar
lığı sebebiyle tafsilâtıyle arz edemediğim, hatta ye
terince arz edemediğim bu meseleye bir iki cümle 
ilâve ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Bugün dünyadaki pek çok övünülecek vaziyette 
olan ilâç fabrikalarıyle yarış edebilecek, onlarla hem-
seviye aynı ilâçları aynı vasıfta ve aynı değerde Tür

kiye'deki birçok fabrikalarımız imal edebilmekte ve 
tedavi hususunda her türlü yardımı yapabilecek güç
te bulunmaktadır. Bu derece kurulmuş ve gelişmiş 
olan bir sanayi kolunu horlamadan onları, kontrolü
müzü ve tenkitlerimizi yerinde yapmak suretiyle ge
liştirmek, dışarıya ihraca yönelik bir şekle getirmek, 
memleketimizin ihtiyacını yeterince sağlamak müm
kündür. Böyle olunca bu ilâç mevzuuna da Sağlık 
Bakanlığının bu açıdan bakmasını, kendisinin mem
lekete hizmet yönünden büyük bir imkânı elinde tut
tuğunu bilerek hareket etmesini temenni ediyor, Yü
ce Parlamentoyu, hepinizi hürmetle selâmlıyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akşit. 

Sayın üyeler; 
Sayın Akşit'in konuşmasıyle görüşmekte olduğu

muz bütçeler üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bölümlere ve maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık 

Bölüm 
(Prog.) 

ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

Lira 

İC'I Genel yönetim ve destek hiz
metleri 493 355 5C0 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir değiştirme 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Program Altprogram Ödenek türü 

101 02 
111 02 

Harcama Kalemi 
Faaliyet Proje Yüzler Onlar 

001 600 610 
001 600 610 

Gerekçe : 
Bakanlık makamı ve merkez teşkilâtı hizmetleri 

için 237 sayılı Taşıt Kanununa göre talep edilen 2 
tenezzüh şasesi binek arabası Devlet Planlama Teş
kilâtı Müsteşarlığınca finanse edilerek Bakanlıkça Ma
liye Bakanlığına teklif edildiği halde listede bunların 
arazi binek arabasına çevrildiği görülmüştür. Çok lü
zumlu olan bu iki taşıtın verilmesi için Bütçe Kanu
nunun T cetvelinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
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lığına ait bölümünde değişiklik yapılarak 3 arazi bi
nek arabasının silinerek yerine iki tenezzüh şasi bi
nek arabasının konmasını arz ve teklif ederiz. 

T cetveline ilâve edilecek taşıtlar : 
Binek tenezzüh şasi 4 X 2 
Binek tenezzüh şasi (küçük tip) 4 X 2 
T cetvelinden silinecek taşıtlar : 
1 arazi binek 6 kişilik 4 X 4 (7 nci sırada 25 ra

kamı 24 olacak). 
1 arazi binek (17 nci sıradaki 1 rakamı ve arazi 

binek aracı silinecek). 
1 arazi binek (18 nci sıradaki 1 rakamı ve arazi 

binek aracı silinecek). 
Rize* Afyon Karahisar 

Talât Doğan Ahmet Karayiğit 

Not : Mevcut taşıtlar eski model olup kullanıl
ması tehlikeli hale gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon temsilcisi, iştirak 
ediyor musunuz?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA
HİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, gider artırıcı olmadığı için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Bakan, siz de iştirak ediyor 
musunuz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Senatonun tak
dirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Değiştirge önergesini dinlediniz. Bunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilen önerge istikametinde bölümü 
oylarınıza sunacağım. Kabul edenler,.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

111 

Lira 

112 

Koruyucu Sağlık hizmetleri 
ve sosyalleştirme 2 119 149 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile 
planlaması 204 056 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

113 

Lira 

2 306 981 600 Yataklı tedavi kurumları 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sosyal hizmetler 178 380 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 37 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi kabul edilmiştir, hayırlı olmasını temenni edi-
-yoıum. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1916 yıl; Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/380; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/384) (S. Sayısı : 532). 

BAŞKAN — Şimdi, Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerinin okutulmasına 
geçiyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğüne 1976 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı ödenek cetvelinde gösterildiği üzere 24 310 000 
lira ödenek verilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

Genel Yönetim 
metleri 

ve Destek hiz-
4 198 400 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

i l i Uluslararası ilişkilerden doğan bu
laşıcı hastalıklardan korunma 19 111 600 
BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutmuş olduğumuz bölümlerle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 24 310 000 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 17 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 232 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 7 075 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutmuş olduğum bölümlerle birlik
te tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk ve tah
siline 1976 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bağlı olduğu cetveller
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bağlı olduğu cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun Hük
mündeki kararnamelerin uygulanmasından doğan is
tihkaklar için Bütçeye konulan ödenekler yetmediği 
takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşe
cek gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle öde
nek cetvelinde gösterilen tertiplerdeki ilgili ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bağlı olduğu cetveller
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağhk ve 
Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu bütçenin açık oylaması yapılacaktır. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü büt

çesinin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bütçeler üzerindeki görüşmelerimiz bitmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü büt

çesinin açık oylaması için kürelerin sıralar arasında 
dolaştırılmasını rica ediyorum. 

/. — 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu: J/367) (S. Sayısı: 515) (De 
vam) (1) 

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

3. — İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/375; Cumhuriyet Senatosu: 
1/397) (S. Sayısı: 527) 

(1) 515 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1976 tarihli 30 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi: 1/376: Cumhuriyet Senato
su : 1/380) (S. Sayısı: 528) 

5. —• Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclîsi: 1/372; Cumhuriyet Senatosu: 11376) (S. 
Sayış : 524) 

6. — Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi: 1/367; Cumhuriyet Senatosu : 11371) 
(S. Sayısı : 519) 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) 
(S. Sayısı: 526) 

8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi: 1/378; Cumhuriyet Se
natosu: 1/382) (S. Sayısı: 530) 

9. — Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/370; Cumhuriyet Senatosu: 
1/374) (S. Sayısı: 522) 

10. —• Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi: i/371: Cumhuriyet Senatosu: 
1/375) (S. Sayısı: 523) 

11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/369; Cumhuriyet Senatosu: 
11373) (S. Sayısı: 521) 

12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi: 1/377; Cumhuriyet Senatosu: 
1.1381) (S. Sayış : 529) 

13. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi: 1/368; Cumhuriyet Senatosu : 1/372) 
(S. Sayısı : 520) 

14. — Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/373; Cumhuriyet Senatosu: 1/377) (S. 
Sayısı : 525) 

15. — Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/366; Cumhuriyet Senatosu: 1/370) 
(S. Sayısı : 518) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanlı
ğı ve üniversitelerimiz bütçelerinin görüşülmesine 
başlıyoruz. Her iki bütçenin görşülmesi birlikte ya-

; pılacaktır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye

lerin isimlerini okuyacağım. Grupları adına söz alan 
sayın üyelerin konuşma süreleri Millî Eğitim Bakan
lığına ve üniversiteler bütçelerine ait olmak üzere 
birer saattir. İkinci kez konuşmaları 15'er dakika
dır. Şahısları adma konuşmak isteyenlerin konuşma 
süreleri 10'ar dakikadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan bir noktayı arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

İSKENEDR CENAP EGE (Aydın) — Üç baş
kan da ayrı tatbikata tevessül ettiği takdirde bazı an
laşmazlıklar oluyor. Arkadaşlarımız arasında nahoş 
durumlar hasıl oluyor. Zatıâliniz tatbikatta yarım 
saate 15 dakika eklemek suretiyle bir tatbikat yürüt
tünüz. Halbuki; dün akşam Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi görüşülürken sizden önceki saym Baş
kan yarım saat konuşturdu, ondan sonra yanm 
saatler bittikten sonra 15 dakika içerisinde ikinci 
konuşmayı yaptırdı. Onun için bu bir mesele haline 
geliyor. Arkadaşlarımızın bazıları zatıâiinizin takdir 
et i iği gibi 45 dakikayı birden konuşuyor; bazıları ya
rım saat konuşuyor. 15 dakikayı sonra konuşuyor. 
Onun için tatbikatta bir beraberlik olmasını arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Cevap arz edeyim Saym Ege. 
Gerçekten kabul etmiş olduğumuz programa göre 

gruplar bugün, şimdi görüşeceğimiz bütçe dışındaki 
bütçelerde, grup sözcüleri ilk konuşmalarını yarım 
saat yapıyorlar, ikinci kez konuşmalarını 15'er da
kika yapıyorlar. Tüzüğümüzün hükmü de böyledir. 
Grup sözcülerinin öncelik hakları vardır; ancak ilk 
konuşmalarını yaptıktan sonra bütün grup sözcüleri 
konuşmuş iseler ikinci söz hakları vardır, der. Bu
gün biraz evvel görüşmüş olduğumuz bütçede buna 
aykırı bir tatbikat yaptık; ama gerekçesini arz et
tim. Çünkü, grup adına başka konuşmak isteyen yok 
idi. Sayın Doğan konuşmasının insicamı bozulma
ması için bir 15 dakikanın, sonra kullanacağı hakkı
nın evvel kullanılmasını söylediler, bende bunu ka
bul ettim. Tabiî buna aykırı bir tatbikat uygulama
yacağız. Bunun böyle bilinmesini arz ederim. 

Grupları adına söz alan saym üyelerin isimlerini 
okuyorum: Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adı-
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na Sayın Bahriye Üçok, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmail Kutluk, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Reşat Oğuz, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ekrem Kabay, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Kadri Kaplan, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına Sayın Atmaca. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
okuyorum: Sayın Ekrem Kabay, Sayın Niyazi Un
sal, Sayın Hayri Öner, Sayın İsmail İlhan, Sayın 
Kâmran İnan, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Hasan Güven, Sayın Muzaffer 
Şâmiloğiu, Sayın Abdullah Emre İleri, Sayın Sait 
Mehmetoğlu, Sayın Hamdi Özer, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Reşat Oğuz, 
Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Selâhaddin Babüroğlu,-

Sayın Süleyman Ergin, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
Alâeddin Yılmaztürk. 

Bu suretle şahısları adına 20 sayın üye, grupları 
adına da 6 sayın üye söz almış bulunuyorlar. 

Konuşma sırası Kontenjan Grupu adına Sayın 
Bahriye Üçok'ta. 

Sayın Üçok, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, sa
yın eğitimciler; 

Önce çeşitli köy okullarından topladığım şikâyet 
konularını dikkatinize sunmakla söze başlamak isti
yorum. 

Köy okullarında öğretim süresi tatiller çıkınca 
170 gündür. Oysa; bunun 200 gün olması gerekir. 
Beş yılda bu 150 gün gibi bir rafk doğurmaktadır. 
Bu da köy okullarını kent ilkokullarından hemen he
men bir yıl gibi bir süre eğitimden yoksun bırakmak 
demektir. Böylece bu, köy ilkokulundan yetişenlerin 
kent ilkokullarım bitirenlerle ayın olanaklara sahip 
olabilmelerini, örneğin parasız yatılı okul imtihan
larında başarı sağlamalarını engellemektedir. Buradan 
bir eşitsizlik doğmaktadır. Oysa, her bölgenin ürün 
ekme ve toplama aynı zamana rastlamamaktadır. 
Örneğin pamuk bölgesinde okulların geç açılması 
doğru olabilir; ama fındık bölgesi için hiç de böyle 
bir zorunluk yoktur. O halde köy okullarının açılış 
tarihini tüm Türkiye'yi değil, bölgeleri ilgilendirecek 
biçimde ayarlamak gereklidir. Yine fındık bölgesini 
örnek alarak söyleyeceğim, kent ilkokullarını açılış 
tarihi fındık bölgesinin tüm köy ilkokullarının da 
açıldığı gün olabilir, çünkü Eylülün ilk günlerinde 

Doğu Karadeniz'in Ordu, Giresun, Trabzon gibi il
lerinde, bölgelerinde fındık ya tüccara, ya koopera
tiflere satılmıştır. Çocukların ürün toplamalarına ve
ya başka işlerde yardımcı olmalarına gereksinme 
kalmamıştır. 

Ayrıca parasız yatılı imtihanlar Nisan ayında ya
pılıyor; oysa bu ayda ders programları henüz bitme
miş oluyor. Bu da gözden uzak tutulmaması gereken 
bir nokta olmak gerekir inancındayız. 

Köy öğretmenlerinin sıkıntı çektiği bir başka ko
nu; köy okullarında çoğu masrafların köylü yurttaş
ların sırtına yüklendiği hususudur. Örneğin; köy okul
larında badana, boya, tebeşir, tamir hatta okul ya
pımı işleri gibi. 

Aslında Türk halkının büyük çoğunluğu köyler
de yaşadığına göre, bütçe olanakları onlar için, on
lara göre ayarlanmalıdır. Köylerimiz kentlerde yaşa
yanlardan çok geri bir yaşam sürdürmek zorunda 
kaldıkları halde, okul ve öğretim külfetleri hep on
ların sırtına yüklenmektedir. Neden okul yakacakları 
kentlerdeki velilerden değil de, yoksul köylülerden 
isteniyor.' 

Evet, isteniyor; ama çoğunlukla yakacak sağla
namıyor ve eğitim soğukta sürdürülüyor. Ayrıca 
yakıt verenlerle vermeyenler arasında kavgalar çıkı
yor. Verenler «Vermeyenlerin çocuklarını hep ben 
mi ısıtacağım?» diyorlar. Vermeyenlerin bir bölümü, 
«Benim okuyan çocuğum yok, dağdan odun kesip 
okula getirinceye dek, gider yevmiye ile çalışır ek
mek paramı çıkarırım» diye karşılık veriyor. 

Tezek bulamayan köylüden yakıt istemek öğretmenler 
için ide 'büyük bir sorun olmaktadır. Köylü kendiliğinden 
yakıtını getirmiyor. Öğretmenler kapı kapı gezip* ya
kıt dilenmek zorunda kalıyorlar. Bu durum öğretme
nin prestijini kırıcı oluyor, hem köylü ancak kendine 
yeterli olan yakıtı veremediği için mahcup, öğretmen 
eli boş dönmekten kırgın, üzgün. Bu koşullarda okul
larda elde edilen randıman ne ölçüdedir? 

Bunu kestirmek güç olmasa gerek; köy okulların
dan gelen çocukların verimsizliklerinin bir nedenini 
burada aramak gereklidir. 

Bir başka sorun da, okutulması gereken kitapların 
kimi köylerde Şubat ayında bile öğrencilerin ellerine 
geçmemiş olmasıdır. Ders yılı başında öğrencilerin 
eline ulaşması zorunlu olan bu kitapları veliler ço
cuklarının yetişmesi kolaylaşsın diye satın alıyorlar. 

Dördüncü bir sorun da, öğretmenlerin ödenek 
sorunudur: Kuş uçmaz, kervan geçmez dağ köyleriy-
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le, kentle bağlantısı olan köyler arasında ödenek 
farkı olmalıdır. Orada yaşayan, çalışan insan ekme
ğini bile kendisi yapmak zorunda kalır. Orada yaşa
yan öğretmen radyodan başka bir sesle dünya olay
larına bağlantı kuramaz. Oradaki öğretmen gazete
leri göremez, bir raslantı olmadıkça. Köylerde okul
lara gönderilmeyen çocuklara uygulanan işlem de de
ğişmelidir. 

Şimdiki işlemde köy ilköğretim kurulları ve kent 
ilköğretim kurulları vardır. Köy ilköğretim kurulla
rında öğretmenler, okul müdürü, muhtar, ihtiyar 
heyetinden iki üye ve öğrenci velilerinden bir üyeden 
meydana gelmektedir. Okula gönderilmeyen çocuğun 
velisine bu kurul bir hatırlatma mektubu yollar; bir, 
daha ve sonra 30 lira para cezası. Sonra okul mü
dürü ilköğretim müdürlüğüne durumu yazar, oradan 
veli mahkemeye verilir. Bunun cezası bir ay hapis
te yatmaktır, ama tatbikatta hiç görülmemiş böyle 
bir muhakeme ve ceza. Çünkü, bu yola başvuracak 
öğretmenin dayak yiyeceği kesindir. 

Ortaöğretime gelince: Son yıllarda özellikle 
koalisyon hükümetlerince uygulandığı iyice beliren 
bir sistem ikiliği son aylarda layik eğitim sisteminin 
temelden değiştriimesinin amaçlanmış olduğu kanı
tını veren tüm tutum ve mücadelelerle ve yasa öneri
leriyle açığa çıkmış bulunuyor. Bunu genel eğitim 
sistemi içinde layik okullara paralel din okulları ku
rarak, daha doğrusu din okullarının sayısını' her 
gün biraz daha çoğaltarak günün birinde genel hale 
getirmeyi dileyenlerin yoğun çabalarında görmekte
yiz. Bu gerçeği son zamanlarda açılan imam hatip 
okullarının sayılarının öğretmen okullarının iki ka
tına ulaşmasıyle kolayca kanıtlarız. 89 ilköğretmen 
okulu, 171 imam hatip okulu. Yetkililerin beyanla
rından imam liselerine kızların da alınacağının bil
dirilmiş. olması da bir yanlış tutum ve maksadın 
açıklannıasıdır. Yanlış uygulama diyorum. Çünkü, 
İslama göre kadın her meslekte çalışabilir de, ima
met yapamaz. Hatta hükümdar olsa bile Cuma Na
mazı için bir erkeği kendisine vekil tayin etmesi ko
şulu vardır. Sözlerimin yanlış yorumlanmamasını 
istirham edeceğim. Biz sadece gereğini ve amacını 
aşacak ölçüde çoğaltılan bu okulların açılmasına ve
ya bu okullardaki programların layik yasalara şeriat 
yasalarıyle meydan okunmasına karşıyız, ama imam 
hatip liselerindeki öğrencilerin çağın pozitif bilimle
riyle de, Tanrının kutsal Kitabında insanlara buyur
duğu imanın, güzel ahlâkın, insan sevgisinin. îayik-
lik ilkesini zedelemeden öğretilmesinden yanayız. 

Bu okullarda her geçen gün Ulusal Kurtuluş Sa
vaşımızın büyük Kahramanının hizmetleri, tarihsel 
gerçekler maksatlı olarak kötülenmemeli. İslâmiyet, 
bilgisiz ya da bölücü tarikatların aracı olmuş kişiler 
elinde yalan yanlış yorumlara uyruk tutularak öğren
cilerin körpe dimağlarına akıltılmamalıdır. Türk 
Devrim Tarihini yalanlamanın kendi kendini inkâr 
etmek demek olacağını her Türk genci kesinlikle 
öğrenmelidir. Kültür öğretmenleri görevlerini bu yol
da engelsiz olarak yapabilmelidir. Deney için kurba
ğa kesen biyoloji öğretmeni dövülmemeli. Atatürk 
resimleri yırtılmamalı, gözleri oyulmamalıdır. Bu 
söylediklerimin hepsi de gerçeklerin dile getirilen 
yankılarıdır. 

Bunlar var mı, bölücülük var mı, Türk Devrim 
Tarihini kim yalan yanlış yorumlara uyruk tutmuş 
diye düşünen saym üyeler bulunabilir. İşte küçük 
bir örnek; Ankara İmam Hatip öğrencilerinden biri 
Balıkesir İmam Hatip Okulundaki arkadaşına şöyle 
sesleniyor; bu mektubun fotokopisi, arap harfleriyle 
«Esselâmünaleyküm ve rahmetullah» diye başlıyor: 
«Kardeşim Hüseyin, gönderdiğin mektubu aldım ve 
çok sevindim ve millî mücadelenin orada parıldadı-
ğını gördüğüm için hemen şu anda cevabını yazıyo
rum. Kardeşim, bu dava öyle bir davaki onu omuz
larımızda taşımak için ciltler yüklü kültür hammalı 
olmak icabetmediği gibi, illâ üniversite de bitirmek 
gerekmez.» Uzun uzun anlatıyor neden gerekme-
d'ğ;ni. vaktinizi almamak için kısa kesiyorum «De
mek ki, inancımızı elimizden geldiği kadar tebliğ 
edeceğiz ve bunu hiç unutmayacağız. Balıkesir'de 
çahkmak bir zarurettir, bir an önce de oraya sıçra
yabilirimiz sizin çalışmalarınıza bağlıdır. Şayet da-
vazıma inanan çok değil, üç kişi kazanabilirsen bil 
ki orada sancak açıldı, çalışmalar başladı. Burada 
bulunan ağabeyler boşuna bulunmuyor, sizden bir 
kıvılcım bekliyor, onu alevlendirir ve inanan üç kişi 
kazanırsan, buradan ağabeylerin gelecek çalışmaya 
gelip başlanışı an meselesidir. İnşallah bunu yapa
caksın. Şu kadarını da unutma ki, mesuliyet senin 
ve bizim fedakârlığımıza bağlıdır. Tebliğe devam et, 
bildiklerinden anlat, bilmediğin meselelerde ise, 
mecmualara bak ve yine anlatmaya, fazilet yarışını 
kazanmaya gayret et. Aziz kardeşim inanıyor ve 
haykırıyoruz ki, Allah'ın davasını mutlaka zafere 
ulaştıracağız, başkası değil. Mücadele Ankara'da 
sancaklaşıyor, Allah bizimledir, zafer Hakkın ve 
Hakka inananındır, bayrakları çekeceğiz, sancakları 
dikeceğiz, hak yolunda kurtuluşu Ölüm olsa seçece-
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ğız. Selâm eder başarı, ve davada muvaffakiyetler 
dilerim.» İsim ve adresi burada yazılı. 

Sayın senatörler; 
Nedir bu kazanılmak istenen dava? Neye, kime 

karşı mücadele sancakları açacaklar bu gençler? Ül
kemizi düşman mı istilâ etmiş? Ulaşmak istedikleri 
zafer neyin zaferidir? «Tebliğe devam et» deniliyor 
mektupta; neyi tebliğ ediyorlar? Ne için tebliğ edi
yorlar? Ankara'daki ağabeyler bir kıvılcım bekliyor
larmış, Balıkesir'de çalışmak zaruretmiş; bunlar neyi 
bekliyorlar? 

Şimdi, başka bir mektuptan, bir emekli öğret
men ve müfettişin mektubundan özetle okuyorum : 

[1962 yılında ilçemizde açılan din görevlileri te
kamül kursunu yönettim. Kursun sonunda bir tören 
yapmayı teklif ettim. Müftü dahil hepsi karşı çıktılar. 
«Oraya gitmektense işimden vazgeçerim.» karşılığını 
verdiler. Ora dedikleri, Atatürk'ün anıtının bulun
duğu yerdi. 1967 yılında, Kurtuluş Savaşımızı, Ata
türk ünitesini işlerken, dokuz yaşındaki bir öğrenci 
«O gâvurmuş» diye bağırdı. 1969 yılında, su baskını
na uğrayan 'bir köyümüzü ziyaret ettim. Okul harap 
bir durumdaydı. Köyde, sarıklı, cübbeli delikanlılar 
gördüm, sordum, Ata'bey'de fazla gelen nur öğrenci-
leriymiş. Muhtarı bulup sorduğumda hiçbir cevap ve
remedi. Derhal meseleyi kaymakama intikal ettir
dim. Cumhuriyetin nimetleriyle yetişmiş olan kayma
kam 'bile ilgilenmedi. 12 Marttan sonra Ata'bey'e bas
kın yapılınca burası kendi kendine dağıldı.] 

Daha bir çok örnekler var; ama belki zaman ye
tişmez diye bu örnekleri vermeyeceğim. 

Sayın üyeler; 
Panislâmlık özlemi, sadece eğitimsizlerin değil 

yarı aydınların da özlemi haline getirilmek istenmek
tedir bugün ve bu çoğu kez, Tanrısal cezalarla tehdit 
yolu izlenerek oluşturulmaktadır. «Devlet işlerini, şe
riat uyarınca yönetmeyenler kâfirlerdir. Layikliğe 
inananlar dinsizlerdir. Atatürk Atatürk diye diye Haz-
reti Muhammed'i unutturdular. Kur'an harflerini kal
dırmak dinin yok edilmesini kolaylaştırmak içindir.» 
diyen vaizler, artık cesaretle şeriat yönetimini övmek
te, layik Cumhuriyetimizi ve demokrasiyi yermekte
dirler. 

İstanbul İmam - Hatip Okulu Mezunları Derne
ğince yayınlanan bir derginin 50 nci yıl özel sayısı 
'bu bakımdan görülmeye değer. Şimdi, oradan sözle
rimizi kanıtlayacak cümleler okuyacağım : 

«Üzülerek ifade edelim ki, bütün İslâm ülkelerin
de ve ülkemizde müminler tevhidi açıklanan mana

da kavrayamamışlardır. Bu kavrayamamazlık sebe
biyledir ki, İslâm, pratik hayatın düzeni olamamak
tadır, Huzur ve saadete ulaşmak istiyorsak Allah'ın 
kanunlarmı zatı gibi mukaddes tanıyalım. Müslüman
lar. ferdî ve içtimaî hayatlarını, Allah'ın emir ve 
yasaklarına göre tanzim edeceklerdir.» 

Gene bu derginin demokrasiyle ilgili satırları ara
sında şunlar yer alıyor : 

«İslâm, insanlığın temel sorunları hakkında de
ğişmez çözüm yollan öngörmüş bir kez. Kural ve 
prensipler koyup kendini kabul eden her ferdi bun
lara uymaya zorlayan bir otorite. Demokrasi ise, ne 
bir tez ne de insanlara değişmez değer hükümleri 
sunabilen bir kaynak. Sadece bir metot.» Dergi bu
rada efendim, isteyenler görebilirler. Daha pek çok 
ilginç örnekler var; ama ben vaktinizi almayacağım. 

Sayın senatörler; 
İmam - hatip okullarını bitiren bu gençlerin ya

yınladıkları bu 50 nci yıl özel sayısında, Cumhuri
yetimizin kurucusunun adına bir kez olsun yer ve
rilmemiştir. Türkiye'de gerçekten bir çağ değişimi 
başlangıcı sayılan tanzimat ve meşrutiyet rejimi, im
paratorluğu yıkıp dağıtan birer yabancı nazariye ola
rak nitelenmekte ve matbaayı 250 yıl ülkeye sokma
yan yönetim ve zihniyet övülmektedir bu dergide. 

Bir imam - hatip lisesi öğretmeninin öğrencisine 
mektupta tavsiyesi de şöyle : 

«Davamız İslamcılıktır. Bu yolda yürü.» Burada
ki İslamcılık, Cumhuriyet rejimine karşı bir zihniyeti 
taşımasa da sadece İslama iman olsa idi, doğaldır 
ki, burada ifade etmeme gerek olmayacaktı. Evet, 
İslamcılık, hem de Cumhuriyetin layik Anayasasın
dan yararlanarak. Layikliği araç olarak kullanarak 
layikliği yıkmaya yönelik. 

Kimilerinde amaç, tüm Müslümanları bir bayrak 
altında toplamak. Halife Türklerden olacak, başkent 
te Mekke. Bu fikrin yandaşları, teorisyenleri sınır
larımızın ötesindedir. Sayın Sami Küçük'te bunun bir 
tanığı olmuştur çok yakın bir süre evvel. 

Bugün Atatürk devrimlerinin Türkiye'yi geri bı
raktığını, uygarlıkta çok ileri aşamalara varmış mil
letlerin, önüne geçmek için tek çarenin İslâm fıkı'hını 
uygulamak olduğunu açıktan açığa söyleyen, yazan ve 
yön verenlerin 'bulunduğu, katı bir gerçek olarak her 
gün gözler önündedir. Ne yapmak gerektiğine Hükü
metin karar vermesi, ona göre bir tedbir alması za
manı çoktan gelmiştir. Acaba Hükümet, şeriat düze
nini getirmek çabalarını, komünizmi getirmek çaba
larından daha mı az tehlikeli görmektedir? Eğer böy-

— 643 — 



C. Senatosu B : 34 6 . 2 . 1976 O : 2 

le ise hatırlatmak isteriz ki, komünizmin amaca ulaş
mak için izlediği yolların en emini hiç kuşkusuz bağ
naz dindarlıktan geçer. 

12 Mart döneminde yakalanan anarşist gençler
den birinin cebinde, nur risaleleri bulunduğunu hepiniz 
hatırlayacaksınız. Dindarlığı bağnazlık, bağnazlığı din 
adına çağdaş yasalara karşı çıkma, hatta gerekirse 
bu uğurda cihat etmeye kadar götürmek telkinleri 
Marksistlerin işine az mı yarar? Diyebilirsiniz ki. çe
şitli akımları yansıtan kitaplar, broşürler, yazılar ya
yınlanıyor toplumumuzda. Düşün özgürlüğü Anayasa
mızın önemli bir ilkesidir; doğru. Buna karşı değiliz; 
ama gene yasa ve Anayasa ilkeleriyle eğitimimize çi
zilmiş bir yol vardır. Hükümetler, millî eğitim kana-
lıyle Türk toplumunun kaderini hercümerç edecek de
ğişiklik kararlarını nasıl olur da programlarına alabi
lirler? Bunun geleceğe yansıyacak tehlikeli sonuçla
rının sorumluluğunu taşımak hakkını kendilerinde 
'bulmakta mıdırlar? Nasıl olur da Devlet bütçesinden 
harcanan paralarla devrimlerimize taban tabana zıt 
bir anlayışın inancını içeren kitapları basar, yayar ve 
modası geçmiş boş ideallerin, genç öğrencilerce öz
lenen bir gelecek haline getirilmesine, okullara genel
geler yollayarak yardımcı olur? Nasıl olur da bir inan
ca bağlanmak, onun davasını gütmek, evlenmenin, 
mirasın ve birey hukukunun, sosyal ve ekonomik 
davranışların, hep İslâm esasları çerçevesinde hal ve 
ıslah edilmesini, halkın, asiller ve işçiler gibi sınıflara 
ayrılmasını öneren kitapları basıp yayar? Şu kada
rını arz edeyim ki, bu kitap, bu Hükümet zamanında 
basılmış değildir. Yalnız, bugün hâlâ peynir ekmek 
satılır gibi yayınevlerinde satılmaktadır. 

Bugün imam - hatip yetiştiren orta ve yüksek de
receli okullarda imamet görevini yerine getirecek ye
terli kişilerin yetişmesi için, haftada 16 saati bulan, 
Kur'an, tefsir, siyer, akaid, arapça, fıkıh dersleri oku
tulmaktadır. Her birinin başlıbaşına bir ağırlığı olan 
hu derslerin en ağır olanı da usulü fıkıhtır. Öğrenci
lerin bu dersi hakkıyle anlamaları, îslâm enstitülerin
de bile kolay olamamaktadır. Fıkihın, imanla, ibadet
le değil muamelâtla ve ukubâtla ilgili, evlenme ve 'bo
şanma, miras, ticaret, ceza ile ilgili kurallarına iliş
kin olan fıkıh derslerini gören bu gençlerle, klasik 
eğitimle yetişmiş gençler arasında hayli düşün ayrı
lıkları doğmaktadır. Bunu, İlahiyat Fakültesinde, öğ
retim üyeliği yaptığım yıllarda bir çok kez gördüm. 
Normal liselerden gelenler, Cumhuriyet rejiminin Ana
yasasında yazılı olan maddelere karşı çıkan imam -
hatip çıkışlı arkadaşlarıyle şiddetli tartışmalara gir

mek zorunda kalırlardı. Bunun nedeni, İslâm huku
kunun iman ve ibadet dışında kalan serî kuralların
dan başka bir yasa tanımak istemeyen ve bu yolda 
telkinler altında yetişmiş olan gençlerin, bu konu
larda tek yönlü bir eğitimden geçmiş olmalarından 
ileri gelmekteydi. Aslında, yalnız İlahiyat Fakültesi, 
İslâmî Bilimler Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitülerin
de okutulmasını isabetli gördüğümüz bu fıkıh ve usu
lü fıkıh derslerini imam - hatip programlarından kal
dırmak yerinde olur. Uygulama olanağı *bulunmayan 
kamu düzeniyle ilgili şeriat kuralları da Hukuk Ta
rihi. kürsülerine bırakılmalıdır. 

Bunun tersini uygulamak, kısa bir süre sonra eği
tim kuruluşlarını, giderek tüm kuruluşlarımızı yoz
laştırmak sonucunu verecektir. Çünkü, sayısı önce 72 
iken bugün 171'i bulan imam - hatip liselerinden bu 
tek yönlü eğitimle çıkan gençlerin yönetim, dene
tim ve eğitim kadrolarında nasıl bir tutum izleyeceği 
kestirilemez. Eğer orta ve yükseköğretim düzeyindeki 
bu din okullarında bu derslere yer verilecekse, o za
man bu dersler bugünkü hukukumuzla mukayeseli 
olarak okıUulmalıdir; ancak bu sayede Medenî Ka
nunumuzun kenara itilmesi ve dinsel hukuk özlem
leri kısmen önlenebilir. 

İmam - hatiplilerin programlarından kaldırılacak 
bu fıkıh ve usulü fıkıh saatlerinin yerine, her şey
den önce Kur'an'm iman ve ibadetle ilgili emirleri
ni ve kurallarım titizlikle öğretmeyi amaçlayan ve bu
nun yanı sıra batıl inançları kökünden yıkacak olan 
modern bilimleri kapsayacak programlara yer veril
melidir. 

Söz ortaöğretim ve din okullarında iken, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı Erdem'in dikkatlerine sunmak 
istediğim bir husus daha var. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında imam - hatip okullarını bitirenlerin 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 32 nci 
maddesiyle üniversiteye girebilecekleri yolunda bir yo
rum ve işarette bulunmuş. 

Burada dikkatten kaçan bir nokta var sanırım. Bu 
metni kim hazırlamış ise, yine aynı Kanunun 31 nci 
maddesinde yer alan «Yetiştirildikleri yönde üniversi
telere. akademilere ve yüksekokullara girmek için 
aday olma hakkı tanınır» ifadesini gözönünde bulun
durmamış olacaklar. 

Bütçe Karma Komisyonundaki görüşmeler sıra-
sında gözüme ilişen bu ifadenin açıklığa, kavuşturul
ması amacıyle sayın görevlilerden sordum, Talim 
Terbiye Başkanının verdiği yanıt aynen şöyle : 
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«1975 - 1976'dan itibaren ortaokula dayalı 4 yıl
lık imam - hatip liseleri mezun vereceğinden, bu me
zunların hem mesleğe, hem yükseköğretime hazırla
yan programlan görmeleri sebebiyle aynen ilköğret-
men okulları mezunları gibi diploma alacaklar ve üni
versiteye girebilme hakkına sahip olacaklardır.» 

Oysa, Kanunun bu maddesi 1973'de kabul edilir
ken Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan Dengiz'e yö
nelttiğim bir soruya verdikleri karşılık konuyu tam 
anlamıyle açıklığa kavuşturuyor. İzninizle şimdi bu 
cevafeı okuyorum : 

[Şimdi burada bir noktaya temas etmek istiyo
rum. Sayın Üçok, «.Ortaokullar açıla'bilir» dediler. 
«İmam - hatip okullarının bu maddeye göre orta
okulları açılabilir» dediler. Bu maddeye göre ortaokul
ları açılamaz. Çünkü, maddede «ortaöğretim sistemi 
içinde» tabiri vardır «ortaöğretim sistemi içinde» ta
biri, ortaokulların açılamayacağını ifade eder. 

Bunun ötesinde bir maruzatım daha var, bu önem
lidir sanıyorum. Biraz önce kabul buyurduğunuz 31 
nci maddede, ortaöğretimin yükseköğretime veya 
hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan 
programlarını bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yön
de üniversitelere, akademilere ve yüksekokullara gir
mek için aday olma hakkı tanınır.] 

Talim Terbiye Dairesi ortaöğretim ile ilgili Ka
nunun bu maddelerini aldığı bir kararla yürürlükten 
mi kaldırmıştır? Kararlar ne vakitten beri yasaları 
ilga eder olmuştur? 

1976 Millî Eğitim Bütçe Kanunu tasarısında 44 
ncü sayfada da, «İmam - hatip okulları birinci devre
leri genel ortaokul programı uygulamaya başlamış ve 
1974 - 1975 yılında tekrar imam - hatip meslekî ders
leri ağırlıklı ortaokul haline dönüştürülmüştür» deni
liyor. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının bu konudaki şu dü
şüncelerini Kontenjan Grupu merak etmektedir : 

Temel Eğitim Kanununun 25 sayılı bu maddesi
ni değiştirmek isteyenlerin çabaları pek lüzumsuzmuş 
demek ki, hatta Sayın Cumhurbaşkanına gönderil
mesi, Sayın Cumhurbaşkanının Temel Eğitimle ilgili 
'bu 25 nci madde gibi Üniversiteler Kanununun 52 
nci maddesini de yeniden görüşülmek üzere Meclis
lere yollaması, hepsi hepsi anlamsız ve boş işlermiş 
demek ki. 

Öğrendiğime göre bu 25 sayılı maddenin değiş
tirilip şu hale getirilmesi Hükümet programıyle amaç
lanmış; 
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Layik Cumhuriyetin sayın senatörleri; 
Hükümet programlan bu kutsal çatının altında 

sarfedilen nice emeklerle meydana getirilmiş yasala
rından üstün müdür? Yasaları geçersiz kılabilir mi? 

Bu durumda yapılacak iş, yasaları zorlamak de
ğil, bir plan içinde imam - hatip liselerinin sayısını 
azaltıp, müfredat programlarını Tevhidi Tedrisat Ka
nununun öngördüğü üzere münhasıran imamlık ve ha
tiplik vazifelerini yerine getirecek yetenekli ve aydın 
din görevlileri yetiştirecek biçimde yeniden düzenle
mektir. 

Ayrıca, şimdi sayıları ilköğretmen okullarının iki 
katına ulaşmış olan ve bitirenlerden çoğunun meslek
ten kaçtıkları gözönünde tutularak, bunlara yüksek
öğretimin yolunu açacak geçici hükümler getirerek 
mağdurluklarını önlemek üzere gerekli yasal tedbirler 
alınmalıdır. 

Her geçen gün sayısı artan bu okullara kızların 
da alınacağının bir Hükümet yetkilisince açıklanma
sı, bu teokratik okulların bir temel ve yaygın eğitim 
imişçesine genelleştirilmek istendiği zehabını vermek
tedir. 

Buna paralel olarak politik nedenlerle kurulan 
üniversiteler gibi, dernekler aracılığıyle açılan; fakat 
Devlet bütçesinden yapılan tahsislerle varlığını sür
düren bu okulların mülkiyeti Hazineye devredilme-
mekte ve bu nedenle de çoğu yerde dernekler kendi 
isteklerini bu okullarda" egemen kılmaktadırlar. Belki 
de böyle bir egemen bir güçle geçtiğimiz haftalar 
içinde Türkiye'nin 20 ilindeki imam - hatip okulu 
öğrencilerinin, Sayın Cumhurbaşkanının bu okulları 
ilgilendiren kanunların yeniden görüşülmesini isteme
si üzerine, «Vetoya veto» sloganıyle boykota gittik
lerini gördük. 

Din eğitimi yapan Yüksek îslâm Enstitülerinin du
rumuna gelince : <• 

Bu okulun öğretim kadrolarını dolduranlar, yi
ne bu okulu bitirmiş olanlardan oluşmaktadır. Yani, 
okula bitiriyor ve hemen o okula öğretmen oluyor, 
hem de hiçbir akademik çalışma yapmadan ya da 
farklı bir sınav vermeden. Bu yetersiz öğretim kad
roları yüzünden bu meslek okullarında büyük bir boş
luk yaratılmış bulunmaktadır. Derslerin çoğu boş 
geçtiğinden, 1 5 - 2 0 günlük kurslarla telâfi yoluna gi
dilmektedir. Neden İlahiyat Fakültesini bitirenlerin bu 
enstitülere öğretmen olarak tayini yeğ tutulmamak
tadır? 

İslâm Enstitülerinde okutulan kitaplar hemen he
men yok denecek ölçüdedir. Öğrencilerin bir bölümü 
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Irak, Suriye, Mısır gibi ülkelerden yabancı kişilerce 
getirildiği bilinen kitapları izlemekte ve okumakta
dırlar. Bunlar arasında Atatürk'e ve devrimlerine 
karşı kitapların bulunduğu raporlarla saptanmıştır. 

Bu kurumlarda Atatürk'e yer verilmediği, hatta 
bazılarında tek bir fotoğrafının da bulunmadığı bir 
gerçektir. 

Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünde cuma günü
nün tatil olduğu müşahade edilmiştir. Disiplin bo
zuktur. Buna karşın, görevliler geniş bir hoşgörü için
dedirler. 

Devamsızların sınıfta kalması gerekirken de
vamlı gösterildikleri, yurt dışında cezaevlerinde ka
lanlara bile hasta raporları aldırtmak yoluyle sınıfta 
kalmaktan kurtarıldığı, yatılı öğrenci olduğu halde 
Diyanet fşleri Başkanlığında görev yapıyormuş gibi 
gösterilerek maaş aldığı için bu okullardan mezun 
olanların istihdam sorunlarının sonunda halli güç bir 
problem haline geleceği kuşkusuzdur. 

Sayın senatörler; 
Yüksek İslâm Enstitülerinin içinde bulunduğu şu 

derbeder durumu kısaca belirttikten sonra Millî Eği
tim Bakanlığının valiliklere gönderdiği bir genelge ile 
modern ve pozitif bir öğretim programı izleyen ve 
üniversite öğrenimine hazırlanan lise öğrencilerine ah
lâk derslerini nakle dayalı, dogmatik bilimlerle yeti
şen İslâm Enstitüsü ve imam - hatip çıkışlılara verdi-
rilmesi Grupumuzun kuşku ile karşılamakta olduğu
nu belirtmek isterim. 

Bir siyasal partinin iktidar ortaklığını sağlamak 
yolunda ödün olarak ortaöğretim programlarına yer
leştirilen bu «Ahlâk dersleri» gerçekte layikliği do
lambaçlı yollardan geçersiz kılmak amacına yönelmiş 
bir uygulamadır. Bu amaç, iki yıl sonra ahlâk ders
lerinin din öğretmenlerince okutulmasının öngörülme
si ile apaçık ortaya çıkmıştır. Din öğretmenleri zorun
lu olmayan derslerine «Ahlâk dersi» adı altında zo
runlu olarak okutma olanağını bulabileceklerdir, bu 
yoldan. Ahlâk, gençlere okullarda verilecek bir iki 
saat ders ile mi temin edilecektir? Eğer bu kanıdan 
hareket ediliyorsa, öğrenim görmemiş olan Türk Hal
kının yüzde 40'ını ahlâktan yoksun kabul etmek ge
rekmez mi?.. 

ALÎ OĞUZ (tstanbul) — Hiç alâkası yok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — «Size göre 
öyle.» 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hiç alâkası yok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Her şeyden 
önce belirtmek gerekir ki, Türk halkı din ve ahlâk 
kurallarına saygılıdır; her zaman da saygılı olmuş
tur. Türk halkı, Müslümanlıktan yüzyıllar önce de 
büyük imparatorluklar kurmuş, ahlâk kural ve yasa
larına bağlılıkları ile büyük ülkeler yönetmiştir. Bu
gün kimi kuruluşlarca, «Medreseler kaldırıldı, din eği
timi kaldırıldı, bir boşluk oldu da; işte bugün o yüz
den ahlâk bozuldu: gençler büyüklerine karşı saygısız 
oldu.» diyorlar. 

Bizim kuşak gerçekten din dersleri almadan ye
tiştik; ama içimizde inançsız kimseler olacağını san
mıyorum. Tam 25 yıldır okullarımızda din eğitimi 
var. O halde, iki kuşak arasındaki saygı anlayışı fark
lı bir görüntü içindedir; ama bununla ahlaksal kural
ları karıştırmamak gerekir. 

Babasının yanında sigara içmeyen, ya da çocu
ğunu kucağına alıp okşamayı ayıp sayan kuşağın an
layışı bugünkü gençlerde yoktur. Ama gerçekten siga
ra içiyorsa bunu babasından saklaması, açıktan iç
mesinden daha iyi değildir. Bence açık olmak, ahlâk
tan yoksun olmak demek değildir; tersine riyasızlık-
tü". 

Son yıllarda ahlâktan bahseden pek çok kişi Os
manlı İmparatorluğunun parlak dönemlerini örnek 
tutarak, «O zamanlar medreselerde verilen koyu İs
lâm ahlâkı nedeniyle yetişmiş kişilerin İmparatorluk 
sınırlarını Avrupa içlerine değin ulaştırmışlardı.» di
ye konferanslar veriyorlar, yazılar yayınlıyorlar. 

Önce belirtmeliyim ki, Osmanlı İmparatorluğuna 
gelinceye değin medrese eğitimi görmeden Türkler 
büyük imparatorluklar yönetmiş bir milletti. Medrese 
tahsilinin en üst basamaklarından yetişmiş olanların 
Osmanlı döneminde öyle sanıldığı gibi her zaman 
imrenilecek bir terbiye ve ahlâk örneği olmadıklarını 
Osmanlı tarihini birazcık araştıranlar hemen farke-
deceklerdir. 

Büyük tarihçi Ahmet Refik'in, yine büyük tarihçi 
Naima'ya dayanan «Tesaviri Rical» adındaki kita
bından bu sözlerimi kanıtlamak için bir ilginç örnek 
sunacağım, izninizle. 

Devir, Tanzimat Devrinden çok önce, Tarhuncu 
Ahmet Paşa'nın Sadarette bulunduğu sıra. Hazine 
müzayakada olduğu gibi, ulema ve erkânı devlet Os
manlılık namına leke olacak zevattan terekküp etmiş
ti. Ulema beyninde dedikodu ve arpalık münazaası 
bütün tezahürü ile devam ediyordu. Ortalıkta deveran 
eden sözler, «Rütbe, mansıp, rüşvet, arpalık» tan 
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başka bir şey değildir. Devrin ekabir uleması, hatta 
müftüsü ve kazaskeri ekseriya mansıp için sarık sa
rığa kavga ediyorlardı. Ulema mücadeleleri bu dev
rin tebaayı mümeyyizesinden idi. Kazaskerler birbiri
ni çekemiyorlar, rütbe alamayanlar Şeyhülislâm ile 
kavga ediyorlardı. Hususiyle, Şeyhülislâm Ebu Su-
ud Efendi ile İstanbul Kadısının mücadeleleri ulema
nın o devirdeki haleti fikriyesine tarihî bir burhan 
idi. İstanbul Kadısı, Şeyhülislâm'm huzuruna çıktığı 
zaman mağduriyetinden şikâyet ediyordu : 

«Bre Allah'tan korkmaz, bre mürteşi zalim, Ana

dolu benim hakkım iken niçin ahara verdin?» diye 

bağırıyordu. 

O zaman Şeyhülislâm; Şeyhülislâm; hani imreni
len Şeyhülislâm pür hiddet İstanbul Kadısına muka
bele ediyordu; «Bre calhil, edepsiz, hayâsız, sen kaçan 
adam oldun ki, bu gûna küstahlığa cüret edersin? 
Bu zebanderazlık ne haddindir? Sen, Sümbül Ali'nin 
kahve uşağı değil miydin? Bu rütbelere hep rüşvet ile 
himayet ile gelmedin mi? Sen, kendûnî âdem mi sa-
nursun?» diye bağırıyordu. 

Sonra, hiddetini bir türlü yenemiyor, «Bre kaldı
rın şunu, tiz falaka, değnek getirin» diye hizmetkâr
larını çağırıyordu. O zaman hizmetçiler koşuyor, İs
tanbul Kadısını, «Kalk, hey Efendi» diye çekiştiri
yor; Şeyhülislâm, Kazazker'in yakasına yapışıyor, 
yumruklarla yüzünü gözünü birbirine karıştırıyordu. 
Bu esnada sarıklar düşüyor, Şeyhülislâm muttasıl ga
liz ta'birlerle bağırıyordu. Nihayet ve böylece devam 
ediyor: 

Ve bu, Padişahın huzuruna kadar devam ediyor. 
«Benim Şevketli Padişahım, bu duacınız, ebaencet 
Padişahımın müstakil ve müteşerrî duacısı olup, da'h-
li icap eder hâl yoğ iken, mahzâ havalarına mütaba-
at etmediğimiz için esatnam raşî ve mürteşî gelip Şey
hülislâm iken terk-i edep ve hetki hürmette bize mü-
şafeheten zalim ve dinsiz deyip...» 

O zamanda da demek ki, «Dinsiz, kâfir» diye bir
birlerini suçluyorîarmış. ;<,.. Bu kadar elfâz-ı kabi-
ha ile itale edip ve sakalımıza yapuşup, bizi darp edip 
meclisden ihraç olundukda sair ulema...» vesaire, böy
le gidiyor, ...Diye iftira atıyordu.» Atlayarak devam 
ediyorum. Şeyhülislâm'm bu desisekârane jurnali üze
rine Şeyhülislâm, «...İftira ediyor, desise yapıyor, jur
nal yapıyor.» Valide Sultan ve Padişah heyecan için
de kalıyor ve nihayet hakikat meydana çıkınca Şey
hülislâm'm azline karar veriliyordu. 

Efendim, şimdi hep böyle gül - gülistan gösterili
yor o zamanki memleket; hâlâ gösteriliyor; yani öy
le söyleniyor. «AMı, Osmanlı İmparatorluğu devri.» 
deniliyordu. «Böyle bir hadise üzerine halk ayaklan
maya kalkıyor, her ufak ayaklanmada da halk; ule
manın (Bu ulema, sarıklı takımıdır) atlar üzerinde sa
raya doğru ilerlediklerini görüyorlar, esnaf dükkânla
rını kapayarak yağma ve ganimet için kafileye ilti
hak etmek istiyorlar. Ne devir! Ulemadan aldıkları 
«Cevab-ı red» üzerine vazgeçiyorlar. Hevesleri kur
saklarında kalıyor. 

Şurada bir satır daha var, müsaadenizle; «Osmanlı 
efkârı ceh-lü gaflet içinde uyuyordu. Koca İmpara
torluğun ilm-ü irfan âleminde ancak şayanı hürmet 
bir, iki sima görülebiliyordu.» 

İşte Osmanlı İmparatorluğunun hayran olunan 
devirlerinden 'biri. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yunan dev
rini oku, öyle; Aristo'yu oku, o da öyle. Hangi devri 
getirirsen getir, o da öyle. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bugün bu mücadele yok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — İşte imrenilen, 
ve örnek tutulmak istenen medrese-i yetişeklilerden 
bir, iki örnek; işte, Tanzimat hareketini bilim ve 
ahlâkın bozulmasına neden sayanlara bir yanıt. 

Görülüyor ki; din, imanın en koyu olduğu de
virlerde bile kişileri sürekli olarak ıslah edememiş. 
Toplumumuzda gizli ve açık tarikat eğitimini oluştu
ranların çoğu güncel çıkarları için sarfettikleri çaba
ların Türkiye için, hatta kendileri için nasıl bir ge
lecek hazırladığının farkında değillerdir, çoğunlukla. 

Bugün; hür, köle ayırımı yapmak ya da artık uy
gulanması olanaksız bulunan Ceza Hukukunun ağır 
hükümleri ile insanların düşünsel ve ahlaksal yükse
lişini sağlamak olanaklı görülebilir mi? Fizyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik unsurların oluşturduğu bir 
bütün olan insanın dinsel yönden mistik dalmalara 
kadar uzanan bir âleme girmesi halinde toplumların 
ilerlemesi savunulamaz. Orta Çağ bunun örnekleriyle 
doludur. Uyanık bir din görevlisi, bana Ankara'da 
50'den çok medrese bulunduğunu ve hepsinin de la-
yik eğitime karşı, kız ve erkek çocukları eğittiğini ke
sinlikle bildiğini söyledi. Acaba Bakanlık bunlar üze
rinde durmuş mudur?.. Millî Emniyetin raporları bu 
alanda uyarıcı nitelikte olmalıdır. Ne gibi bir çare 
düşünülmektedir? 

Kontenjan Grupu olarak önerimiz şudur, düşün
cemiz şudur : 
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Her şeyden önce tüm uyanmak isteyen ve uyan
mış olan dünya uluslarına ışık tutan Atatürk ilkelerini 
eksiksiz ve canlı tutmak için Cumhuriyet ve Devrim 
Tarihinde uzmanlaşmış kişilerce okutulan Devrim Ta
rihi dersini, ahlâk dersi saatlerinin yerine geçirilmesi
dir. Bu ders tarih öğretmenlerinin tarih dersinden ay
rı tutulmalı ve ayrı not takdir edilmelidir. 

Sayın üyeler; , 
Millî Eğitim Kanununun 12 nci maddesi aynen 

şöyledir. «Türk Eğitiminde layiklik esastır. Din eğiti
mi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteğine ve kü
çüklerin de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlı ola
rak verilir. Bu istek kayıt esnasında veliler tarafın
dan okul idaresine yazılı olarak bildirilir.» Ne yazık 
ki, yasanın bu açık emri değişik hükümetlerce sap
tırılmıştır. Önce velilerden din dersini isteyenlerin de
ğil, istemeyenlerin yazılı olarak bildirilmesi talep edil
miştir. Oysa, bu kararı uygulama Anayasanın mad
desine açıkça aykırıdır. 

Şimdi de Millî Eğitim, isteğe bağlı din derslerinin 
zorunlu ders programlarının ortasına alınmasını ön
görmüştür. Bundan güdülen amaç, din derslerinin 
Anayasa ilkesine rağmen zorunlu hale getirmektir. 
Pratikte hiçbir tutarlı yönü bulunmayan bu uygula
mada bakınız nasıl düzensizlikler başgösterecektir. 
Bir kez din dersini okumak istemeyen öğrenciler or
tada kalacaklar. Türkiye'de her okulun bir spor sa
lonu, resim ateîyesi, müzik salonu yoktur. Ortada ka
lan çocuklar koridorlarda ya gürültü edecekler ya da 
ısınmak için (Sobalı okullarda) sınıflara gireceklerdir. 
Derse girmeyen öğrenciler, derse girenlerce «Gâvur, 
dinsiz» diye hor görülecek ve alay konusu yapılacak
tır. 

Biz öneriyoruz, bu dersler son saatte istenmiyor
sa. o zaman ilk saatlere alınsın; ama herhalde orta 
saatlere alınmamalı. 

Sayın üyeler; 
Biraz da dil konusuna değinmek istiyorum. 
Eğitimin ve öğretimin ilk aracı dildir. Dörtlü Ko

alisyonun dil üzerinde anlaşıp, programlarına koyduk
ları bir madde vardır. Kontenjan Grupu dil devrimini 
Hükümetin geri götürücü bu amacına karşı çıkmış
tır. Dinamik bir yapıya sahip olan dilde, yapılacak 
bir geri dönüş, belki bir kuşak boyu tefekkürü, düşün 
oluşmasını engelleyecektir. Bu, Hükümetlerin taşıya
mayacağı kadar büyük bir vebaldir. Türkçe aslında 
zengin bir dildir, zengin kökleri olan bir dil; ama 
Türkler ana yurtları Orta Asya'dan kopup Anadolu' 
ya yerleştikten sonra, çeşitli adlar taşıyan boy ve ka-
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bileler birbirlerinden uzak yerlerde yurt edindiler. 
Orta ve Yeni Çağın ulaşım olanaklarıyle de bugün
kü ölçüde birbirleriyle temas kuramadılar. Kullan
dıkları sözcükler bu yüzden çevrelerinden öte gide
medi. Bu nedenle, bugün bizler Dil Kurumunun der
lediği pek çok sözcükleri uydurma sanmaktayız. 
Oysa, onların her biri Anadolumuzun 4 bucağından 
derlenmiş olan Öztürkçe sözcüklerdir. Milliyetçiliği
ni mitolojik sembollerle de neredeyse, fanatik ölçü
lere vardıran bir iktidar kanadı Kaşgarlı Mahmut' 
tan, Ali Şir Nevai'den alınan, Aşık Paşa'dan alınan 
sözcükleri kitaplardan çıkarmayı amaçlayacak mı
dır?,. Bu onun milliyetçiliğine ters düşmeyecek mi
dir?.. Yıllardır hep bir mazi edebiyatıyle Türk Genç
liğini hayallerin ötesinde bir özlem duygusu içinde 
tutmak çabası gösteriliyor. «Atatürk'ün başlattığı dil 
devrimi yüzünden bağlantımız kopmuş, edebiyatımız
la tamamen ayrı düşmüşüz» deniliyor. Ben soruyo
rum, bağlantımız var mıydı?.. Divan edebiyatının oluş
tuğu dönemlerde bile Divan edebiyatımızla bağlantı
mız olmuş muydu?.. 

Bir küçük örnek, «îttikaya müstaid olmaz kibar-ı 
Devlete, bâli-i zertâr eğer, huddama pâmal olmasa.» 
Bunu bugün değil, dünkü değil, eski kuşaklarda da 
kaç kişi anlardı?.. Altın işlemeli yastık, hademelerin 
ayakları altında çiğnenmedikçe, Devlet büyüklerinin 
dayanmasına elverişli olmaz anlamına geliyor; aşa
ğıdakilere hükümdarın, devlet büyüklerinin sırtını da
yayacağı kuvvetleri ezdiriyor ki, kendisinin onlara 
dayanması kolay olsun. 

Bizim kuşaktan kaç kişi anlar, Fuzulî'yi, Nefî'yi, 
Nedim'i; kaç kişi anlar, hüsnü aşkın dilini?.! Bunlar 
yazıldığı dönemlerde Türk toplumuna ne vermiştir? 
Bir Yunus Emre'nin 700 yıldan beri verdiğini vere
bilmiş midir?.. İşlene işlene eskimiş bir gül, bülbül, 
aşk ve mahbub konusu yüzyıllar boyu süremezdi el
bet. Tanzimat, Servet-İ Fünun, Edebiyatı Cedide ad-
larıyle birtakım aşamalardan geçtikten sonra, Arap 
ve Fars hegemonyasından kurtulma yolunu tuttu dili
miz. Bugün artık Türk toplumunun övüneceği ve ya
bancı olmayan bir edebiyatı vardır. Dünya dillerine 
üst üste çevrilen, ödüller kazanan bu yapıtlar dilimi
zin yabancı sözlüklerden arınmasıyle doğabilmiştir an
cak. Hükümetten bir dileğimiz de dile dokunmaması 
yolunda olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Kimi Türkçe sözcükler arapçanın yerine geçiril

diğinde dinieyenlerce ya da yazanlarca önceleri yadır
ganır ve karşı çıkılır. Yakışıksız anlamsız bulunur, 
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uydurmadır bu denilir. Cevap karşılığı yanıt ta bun
lardan biridir. Sayın Erim hatırlayacaklardır, bundan 
1 - 2 ay önce bu sözcük üzerinde bir tartışma da açıl
mış ti, ben araştırdım, bu sözcük Garipname'de şöyle
ce geçiyor. «Tanrı anın yanıtın uçmak vere, kim gü
nahsız ol kişi hakka ere» Kelile ve Dimne bu sözcüğü 
şöyle almış, «Ye anın yanıtın vermek vaktini istemek
te, hiç gafil olmayan». 

Sayın arkadaşlar; 
Okul kitaplarından arı sözcıikleri kaldırıp yerine 

Arap ve Fars sözcüklerini koymak, ya da TRT'nin 
dilini değiştirmek, dil devrimini durduramaz; ancak 
bir iktidar süresince hızını keser. Bunun zararını da 
genç öğrenci kuşaklar çeker. Bugün Fars edebiyatına 
büyük bir yapıt kazandıran ve ünlü şair ve mutasav
vıf Celâlettin Rumi'yi hiç kimse anlamıyor; ama 
aynı çağda yaşamış büyük Türk mutasavvıfı Yunus 
Emre 700 yıl sonra tüm tazeliği ile gönüllerimizde 
taht kurabilmektedir. 

Kontenjan Grupunun bu konudaki dileklerini tek
rar eder, sözlerimi sona erdirirken, bir dileğimizi da
ha dile getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, 5 dakikanız var, hatır

latmak istiyorum. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitireceğim 
efendim: 5 dakikada bitireceğim. Teşekkür ederim. 

Millî Savunma Bakanlığından sonra en büyük büt
çeye sahip oian Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini gö
rüşmekte olduğumuz 'bu günlerde, ülkemizde yüksek
öğretimin hemen hemen tümden durmuş olması ger
çekten bir talihsizliktir. Şimdiye kadar, kargaşanın 
nedenini üniversite özgürlüğünde arayanlar, doğru
dan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kar
gaşanın, üniversiteîerdekini çoktan geride bıraktığını 
görerek uyanmışlardır umarız. Güvenlik güçlerinin tam 
bir tarafsızlıkla hareketi sonucu, kargaşanın kısa za
manda ve etkili olarak önünün alınacağı kanısında
yız. Nitekim, son zamanlarda bu yolda adımların atıl
ması meyvelerini vermeye başlamıştır. 

Yakın bir gelecekte, özgür bir öğretim ortamı
nın yaratılması ve 1976 Bütçesinin hayırlı olması en 
içten dileklerimizdir efendim. (C. H. P., Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grupu ve M. B. Grupu sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın İsmail Kutluk'ta. 
Buyurunuz Sayın Kutluk, 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK 
ı (Çanakkale) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu

nun değerli üyeleri; 
1976 Bütçe Kanunu görüşmeleri münasebetiyle 

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimiz çalışma-
larıyle, Bütçeleri hakkında Adalet Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grupu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Önce Grupum adına en. derin saygılarına sunar, 
Yüce Senatomuzu, Millî Eğitim Bakan! ığmm ve 
üniversitelerimizin mümtaz yöneticilerini en derin 
saygılarımla selâmlarım. 

Milletlerin kalkınmasında insangücünün önemi 
çok büyüktür. Yetişmiş insangücü kaynağını iyi kul
lanamayan ve bunu en iyi şekilde kullanabilme im
kânına kavuşmayan milletler geri kalmışlardır. Bu 
milletler tabiî kaynaklarını türlü şekillerde başka 
ulusların istifadelerine bırakmak zorunda kalmış
lardır. Bir ülkenin uygarlık alanında lâyık, olduğu 
üstün yeri olması ve ülkesinin insangücü unsurunu 
en iyi şekilde kullanmasıyle mümkün olmuştur. 
Onun için, kalkınmanın en değerli unsuru insungü-
cüdür. Bu güçten daha kıymetli bir millî kaynak 
düşünülemez. Bu sebepledir ki, millî eğitim hizmet
leri, milletlerin hayatlarında en önemli ve hayatî 
değer taşıyan bir görev sektörü olmuştur. 

Ülkemizde Cumhuriyet Hükümetleri döneminde 
millî eğitim hizmetleri alanında önemli gelişmeler ol
muştur. Okur - yazar oranı büyük ölçüde artmış 
tır. Hemen hemen her köye ilkokul, her ilçeye ka
dar ortaöğretim ve mesleki ortaokullar, liseler açıl
mıştır. Birçok il merkezlerimizde yüksek okul ve 
fakülteler açılmıştır. Zekî, kabiliyetli her Türk ev
lâdının Türk eğitim, öğretim hizmetlerinden eşit im
kân. ve şartlar içerisinde faydalanmaları süratle ge
liştirilmiştir. Anayasamızın 50 nci maddesindeki, 
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, 
Devletin başta gelen görevlerindendir» hükmünün 
yerine getirilmesinde büyük mesafeler kaybedilmiş
tir. Bütün bu gelişmeler küçümsenemez, ancak ulaş
tığımız neticeyi de yeterli kabul edemeyiz. 

tümde, teknolojide hızlı ilerlemeler, buluşlar 
toplumların sosyal hayatlarında süratli değişmelerin, 
bir sürü sosyal ihtiyaçların doğmasına sebep ol
muştur. Bu nedenle, toplumların ihtiyaçlarına, hızla 
değişen bilim ve teknolojinin isteklerine cevap ve
rebilmek için, milletleri bütçelerinden önemli para
lar ayırmaya, millî eğitim hizmetleri için büyük 
fedakârlıkları sevketmiştir. 
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Nitekim, 1976 yılı Bütçesinin millî eğitim hiz
metlerine 26 291 348 400 lira ayırmak ve Millî 
Savunma Bütçesinden sonra en büyük payı vermek
le millî eğitim hizmetlerinin önemini bir kere daha 
ispatlamış bulunmaktadır. Geçen 1975 bütçe yı
lında millî eğitim hizmetlerine yaklaşık olarak 18 
milyar lira civarında bir para ayrılmıştı. Bu seneki 
geçen seneki bütçe arasında yüzde 46 nispetinde 
bir fazlalık görülmektedir. Bu, küçümsenmeyecek 
bir artıştır. Kısır gelirlerimizin oluşturduğu 1976 
bütçesinde millî eğitim hizmetlerine ayrılan bu bü
yük fedakârlığı yapan Hükümetimize şükranlarımızı 
sunuyoruz^ 

Sayın senatörler; 
Millî eğitim hizmetlerinin hedefleri 13.6.1973 ta

rihinde kabul edilen 1739 sayılı Millî Eğitim Kanunu
nun 2 nci maddesinde hükümlenmiş bulun
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim 
ve öğretim sistemini bu Kanuna göre yenilemek zo
rundadır. Bu sorumluluğu duyan Millî Eğitim Ba
kanlığımızla çalışmaların yapıldığını memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Anayasamızın öngördüğü ve 
Anayasamızın önsözünde ifadesini bulan esaslar ve 
1738 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki millî eğiti
min genel amaçlarına dönük bu çalışmalarında başa
rılar diliyoruz. 

Her dereceli okulların müfredat programları 1739 
sayılı Kanunda gösterilen hedeflere ulaşabilecek bir 
tarzda yenileştirilmelidir. Bilhassa mürredat prog
ramlarının millîlik prensibine sıkı sıkıya bağlanarak 
yapılmasından, hazırlanmasından ve gerekli forma
litelerin önümüzdeki öğretim yılına kadar tamamla
tılarak uygulamaya konulmasından doğan çalışmaları
na (ki, Millî Eğitim Bakanlığında bu yolda büyük 
çalışmalar olduğunu duyuyoruz.) Grupumuzun mem
nuniyetini ifade etmek isterim. 

Her dereceli okullarımızda öğretim ve eğitim ça
lışmalarının Türk Milletinin bütün fertlerini kader
de, kıvançta, tasada ortak millî şuur ve millî ülkü
ler etrafında toplayan, milletimizi dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, 
millî birlik ruhu içerisinde daima yüceltmeyi amaç 
bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alan hedef
ler doğrultusunda olmasının her türlü tedbiri alınma
lıdır. Bu tedbirler büyük bir titizlikle Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkili mercilerince takip edlmelidir. Bu
gün okullarımızın bir kısmı millîlik ilkesinden saptı
rılmak istenmektedir. Millî birlik ruhu, Yüce Mille
timizin bölünmez bütünlüğü, masum dimağlarda ke

mirilmek suretiyle perişan edilmek istenmektedir. 
Komünizm okullarımıza heı zamankinden daha çok 
musallat olmak gayreti içerisindedir. Öğretmen ve 
öğrencileri gruplara, kamplara ayırma çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bunu destekleyen topluluklar, 
kişiler vardır. Bundan medet uman satılmışlar, ko
münistler, Marksist,Leninist uşaklar, sinsi sinsi okul
larımız üzerindeki planlı çalışmalarını yürütmekte
dirler. Bu hâl ise, millî eğitimimizi olduğu kadar, 
millî varlığımızı, bütünlüğümüzü, geleceğimizi sars
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığımızın, eğitimimize 
musallat olan bu rejim düşmanlığı davranışlarının 
önüne, alacağı ve almakta olduğu köklü tedbirlerle 
geçeceğine ve muvaffak olacağına inancımız tamdır. 
Mutlaka millî eğitimimiz kanunlardaki hedefine, Ata
türkçülük prensiplerine, millîlik esaslarına uygun, 
rayına oturtulacaktır. Zira komünizmin ve anarşiz
min karşısında Atatürkçülük ve milliyetçilik pren
siplerine sadakatle yürüten Millî Eğitim görevlileri, 
Milletimizin birlik ve beraberliği, bütünlüğü, de
mokratik parlamenter rejimimiz için en büyük temi
natımızdır. 

Kısaca ifade etmek istiyoruz ki, Millî Eğitimi
miz, mutlaka millî olmalıdır. Kendi millî değerleri
mize, inançlarımıza, mukaddesatımıza, kültürümüze. 
zengin tarihimize değer veren bir çalışma düzeni 
içerisinde olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Okullarımızda okutulan Türkçe dil ile normal ko

nuşulan Türkçemiz arasında, hatta TRT'de konuşu
lan Türkçe dilimiz arasında Türkçemiz aleyhine son 
derece farklar vardır. Okula giden öğrenci ile Ana, 
baba, aralarında maalesef anlaşamaz durumda bu
lunmaktadırlar. Bu durumu, güzel Türkçemiz! ilim 
dışı ve aşırı zorlamalar neticesinde, birtakım kelime
ler türetmek isteyenlerin gerçeği ortadadır. Maale
sef, Millî Eğitim Bakanlığı, okullarımızda okutulan 
kitaplarda ve kullanılan dilin üzerinde gereği gibi 
duramamaktadır. Bazı öğretmenlerimizin, bilerek ya 
da bilmeyerek dildeki yenilikçiliğe kendilerini kap
tırmışlar, güzel Türkçemizin ahengini, fonetiğini bo
zan uydurma kelimeleri kullanmak suretiyle dilimi
zin bozulmasına kötü örnek olduklarını, aldığımız 
şikâyet mektuplarından öğrenmekteyim. 

Dil, Milletimizin insanlarını birbirine bağlayan, 
millî birlik ve bütünlüğümüzde ortakîaşarak pay
laştığımız unsurların en önemlisidir. Ortak millî 
kültürümüzün, tarihî zenginliklerimizin, örf ve âdet
lerimizin kısaca Türk medeniyetinin nesillerden ne-
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siilere aktarılmasında en önemli vasıta hiç şüphesiz 
güzel Türkçemizdir. Millî tarihimizin engin akışı içe
risinde dilimizin tabiî bir şekilde gelişip zenginleşme
sine birtakım horlamalarla mani olunmamalıdır. 

Esasen 1739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Türk 
Milletinin bütün fertlerinin millî, ahlâkî, insanî, ma
nevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
güzelleştiren yurttaşlar yetiştirmek olan eğitimin ge
nel amacı ortaya konmuştur. Bu hedefler, ortaya 
konulan değerlerimiz ise, Türkçe yazılmış eserleri
mizde ifadesini bulmuştur. 

Türk Dilini çocuklarımıza en iyi şekilde öğret
meye mecburuz. Yukarıdaki eğitimin hedefine, ancak 
Türkçemizi en iyi bilmekle ulaşılır. Bu sebepler, her 
dereceli okullarımızda okutulan kitaplarımızın arıdil-
le yazılmasına ve öğretim dilinin geliştirilmesine, 
zenginleştirilmesine daha da önem verilmesinin ta
kip edilmesinin ve üzerinde titizlikle durulmasının 
faydasına inanıyoruz. 

Bir kaç gün evvel gazetelerde okuduğumuz dil 
Akademesi Kanununun Meclislere verilmesinden 
ayrıca gurur duymaktayım. Zira, dilimizin zengin
leşmesinde, gelişmesinde kurulacak olan bu akademi
nin büyük değer ve önem taşıyan çalışmaları ola
caktır. 

Sayın senatörler; 
Son günlerin gazetelerinde konu olan, karşı si

yasî partilerin, bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü arkadaşlarımızın, yüce meclislerde ve komisyon
larda konuşmalarına konu olan, okul kütüphanele
rinden Millî Eğitim Bakanlığınca toplattırılan kitap
lar konusuna da kısaca değinmek istiyorum. 

Okullarımızın hemen hemen hepsinde birer kitap
lık vardır. Bu kitaplıklarda bulunan kitapların vasıf
ları çeşitli zamanlarda, yapılan tamimlerde tespit 
edilerek okul idarelerine duyurulmuştur. 

Bakınız, 12 , 4 . 1974 tarihinde 281 karar sayılı 
tamimde, zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın Üstün-
dağ ne diyor: 

«Piyesler, millî bilinci uyanık tutucu, bireyleri 
millî kültürle, ahlakî değerler etrafında toplayıcı ve 
birleştirici, millî geleneklerimizi, aile, yurt ve millet 
sevgisini yüceltici, iyimser ve ileri bir hayat görüşü 
kazandırıcı, insanlık ve tabiat sevgisi aşılayıcı nite
likte olmalıdır. 

Müsamerelerde oynanacak piyeslerin dışında gös
terilen gösterilerde siyasî, ideolojik, bölücü telkinler
de bulunulmasına, kişisel eleştiri ve tartışmalara yer 
verilemez.» 

i Yine Sayın Orhan Dengiz, Millî Eğitim Bakam 
olarak, 9.4.1966 tarihinde 251 sayı ile yapmış olduğu 
tamimde: 

«Millî terbiye ve ahlâkı bozucu mahiyette zararlı 
ideolojileri yaymak ve bunların propagandasını yap
maya hizmet edecek karakterde kitaplar, dergiler 
vesaire matbuatların zararlı mahiyet taşıdığı kanaa
tine varan idareciler eseri, emin bir yerde muhafaza 
etmekle bareber, durumu derhal Yayımlar Genel 
Müdürlüğüne yazılı olarak bildireceklerdir» demek-

j tetir. 
2Q . 2 . 1954 tarihinde zamanın Millî Eğitim 

Bakanı, Sayın Rıfkı Salim Burçak, 321/35 sayılı ta
mimlerinde: 

«İdeolojik bakımdan millî ve içtimaî değerleri
mize aykırı telkinler yapan zararlı kitap ve dergi
ler, cinsiyet heyecanlarım tahrik edici sahne ve re
simleri ihtiva eden, hayal perestik, cinayet temayül
lerini besleyen, belli şahısları teşhir etmek gayesiyle 
yazılmış bulunan, çocukları zararlı tecessüslere sev-
kedecek eserler, Yayımlar Genel Müdürlüğüne gön
derilir» demektedir. 

Bu tamimler halen yürürlüktedir. Çünkü aksine 
bir hüküm getiren tamim yapılmamıştır. 

22 Mayıs 1975 tarihinde, 2950; sayılı Tamimde, 
Talim Terbiye Dairesi Başkanı Sayın Zekai Baloğlu 

s yerine Ali Ölmezoğlu tarafından imzalanmış bulu
nan 

«Yukarıda arz ettiğim tamimler ve sıralanmış 
bu genelgeler esaslarına göre işlem yapılmasını, sözü 

i edilen kitapların Dairemizde muhafaza edilmesi rica 
olunur» diye, bir tamim neşredilmiştir. 

İşte bu tamim üzerine yabancı ideolojik, millî 
bütünlüğümüzü, millî kültür ve değerlerimizi zedele
yici, aile yapımızın kutsallığını perişan edici, dilimi
zi bozucu, çocukların cinsel duygularını tahrik edici 
kitaplar, yukarıda arz edilen tamimler uyarınca okul 
idarelerince Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel-
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Ayrıca, müstehcen yayınların menine dair iki ta

ne de kanun vardır. 
Şimdi bu emirler, bu tamimler, bu kanunlar kar

şısında, Milletimizin geleceği olan okullarımızda 
müstehcen, çirkin, adaba ve ahlâka aykırı, rejimimiz 
aleyhinde yazılmış kitaplar, dergiler, mecmualar el
bette topîattırılacaktır. Millî Eğitim Bakanlarının bu, 

i asıl görevidir. Eğer yapmazlarsa, o zaman yakalan-
| na yapışmak vazifemizdir, 
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Bugüne kadar Millî Eğitim Bakanları böyle kitap
ların okullardan alınması cihetine gitmişlerdir. Hat
ta, Sayın Üstündağ'ın Bakanlığı zamanında rahmetli 
Halide Edip Adıvar'ın, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, 
Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinin de bulunduğu 
birçok kitapların okul kitaplıklarından alındığı, her
kes tarafından bilinmektedir. 

Şimdi, eski bakanlar kitap düşmanı, kitap celladı, 
iif'm düşmana olmuyorlar da, bugünün sayın Bakanı 
ve onun arkadaşları kitap düşmanı ve kitap celladı 
oluyorlar... Bu garip bir düşüncedir, bu garip bir 
anlayıştır. 

Eski bakanlar, hem de millî, vatanî konuları iş
leyen kitapları toplarken, o zaman da feryadınızı 
duysaydık, sizin bu tutumunuzu tabiî karşılardık. 
Siz kendi bakanlarınızın yaptıklarını görmüyorsu
nuz, görevini samimî yapanlara tecavüz ediyorsu
nuz,... Bu, en azından insafsızlıktır. 

Sayın senatörler; 
Yüce Senatomuzun mehabetini, kutsallığını zede

leyeceğine inandığım bu kitapların değil okumaya, 
ad nı bile anmaya utanıyorum. Zaten, gazetelere konu 
olan bu kitapların mevzularını siz hepiniz iyi bili
yorsunuz. 

Bu kitapların konuları ideolojiktir. Aile yapı
mızı zedeleyicidir, cinsel arzuları tahrik edicidir, 
millî değildir; onur kırıcıdır, ahlâk bozucudur, edebî 
değeri yoktur, öğrenciye müspet alışkanlık ve eğitim 
kazandıracak değerde de değildir. 

Hâl böyle iken, samimî olarak görevlerini yapan 
sayın bakanlarımızın ve Millî Eğitim Bakanlığımız 
mensuplarının eleştirildiğini görüyoruz. Sizin de sa
mimî olarak bu istismarı yapmadığınıza gönlümüzü 
bir türlü inandıramıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Kitap mevzuunda muhaliflerimizin ortaya koy

muş olduğu bu fikirlerin elbette daha çok eleştirilme-
5i mümkün olacaktır ve daha çok üzerinde durulma
sı gerekecektir. Çünkü, muhaliflerimize istismar edi
lecek konular lâzımdır. Kendi bakanlarının yaptığı 
tamimlerden habersiz görünecekler, o zaman suç ol
mayan bu konuyu bu gün büyük bir suç işlenmiş gö
rüntüsü içerisinde siyasî emellerine âlet edeceklerdir. 

Çocuklarımızın daha iyi, daha mükemmel yetiş
meleri için alınan eski, yeni tedbirleri vatan sathında, 
millet huzurunda politikanıza âlet etmeyiniz, politika 
çıkarlarınıza konu etmeyiniz. Aksi halde politikanız 
tutarsız oluyor. 
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! Sayın senatörler; 
Yurdumuzun kuş uçmaz, kervan geçmez köylcrin-

i de ve köşelerinde binbir güçlüğe rağmen feragatle, 
amizle,, büyük bir inançla kanunlara, nizamlara uya
rak görevlerini yapan, büyük Türkiye'yi yaratma ide
aline gönül vererek alın teri döken, canla başla çalı
şan, kanunlarda ve programlarda nesilleri yetiştirme 
amacını çizdiğimiz Atatürkçü milliyetçileri, yarınla
rımızın övünç kaynağı nesillerimizi yetiştiren aziz 
Türk öğretmenini bu kutsal kürsüden grupum adına 
bir kere daha selâmlarken büyük bahtiyarlık duyu
yorum. Bu asil ve aziz camiayı her türlü ithamlardan 
tenzili ediyorum. Ancak, onların tertemiz ismini, mes-

I leğini istismar eden, bu mümtaz meslek topluluğunu 
siyasi emellerine basamak yapmaya çalışan partileri -

! mizi, siyasî kişileri, yolunu şaşırmış, idealini kaybet
miş. Türklüğünü unutmuş bir avuç zavallıyı, siyasete 
karışmış derneklerimizi uyarmaya ve ıslah olmaya 

I çağırıyorum. Asil Türk öğretmenini istismar etmeyi
niz. Onları, görevlerini yapamaz duruma getirmeyi -
niz, emellerinizin kurbanı etmeyiniz. Zira onlar yü
ce Atatürk'ün kendilerine işaret ettiği «Yeni nesiller 
sizin eseriniz olacaktır» hedefine gururla, inançla, bü
yük bir hızla her türlü tesirden uzak bir anlayış; içe
risinde varmak istiyorlar. 

Sayın senatörler; 

TÖB-DER adıyla kurulmuş bir derneğin Türk 
öğretmenini temsil etmediğine inanıyoruz. Bu der
nek kurulduğu gün yöneticileri sıkıyönetim mahke
melerinde 8 - lG'ar yıl hapse mahkum olmuş, TÖS'ün 

[ devamı olduklarını ilân etmiş, o günden bugüne ka
dar siyasî emellerini sürdürmüşlerdir. Kanunsuz ha
reketlerde bulunmuş ve halen mensuplarının bazıla
rı da siyasî, anarşik eylemlerin içerisine ismi karış
mış durumdadır. Nerede anarşik bir olay varsa, ne
rede bir hadise çıkmışsa mutlaka TÖB - DER üye
linin ismi bu hadisede vardır. Eğer açıklanması is
tenirse söyleyebiliriz. 

Öyleyse, bunlar Türk öğretmeninden olamazlar. 
öyleyse, TÖB - DER Atatürkçü ve milliyetçi Türk 
öğretmenini temsil edemez. Çünkü, meslekî dernek 
olmaktan çıkmış, eylem yapan ve Dernekler Kanu
nundaki prensiplere aykırı davranmış, devlete düş
man rejime düşman olan bir siyasî kuruluş haline 
gelmiştir. Ortabk müsait oklukça yurdun her köşe-

I sinde faşizmi, pahalılığı, yokluğu tel'in etme miting
leri düzenleyecek, halkı meşru nizamlara karşı gel-

j meye davet edecek... Bu mudur meslek kuruluşu?.. 
Eşine ender rastlanan yoklar, pahalılıklar, kuy-

İ ruklar devrinde bir çırpıda 50 - 60 bin öğretmenin 
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emekliye şevkinin hükme bağlandığı Ecevit devrin
de susan, hiç bir şeyden haberi yokmuş gibi davra
nıp öğretmen haklarının gasbedildiği, bir paket siga
ra, çay, şeker, yağ almak için kilometrelerce kuyruk 
olduğu Hükümet zamanında TÖB - DER'den sora
rız : Neredeydiniz, o zaman uyuyor muydunuz?.. 
Hangi toplantınızda, hangi bildirinizde şerefli Türk 
öğretmeninin bir derdini dile getirdiniz?.. 

TÖB - DER'in meslekî kuruluş olmadığını mağa-
radaki sağır sultan bile öğrendi. TÖB - DER'i gaye
sinden uzaklaşmış gayri meslekî kuruluş olarak gör
mekteyiz. Ta ki, tüzüğündeki samimî meslek kurulu
şu amacına döndüğü güne kadar. 

Saym senatörler; 
Milletimizin kalkınması millî eğitim ordumuz öğ

retmenlerimizin güçlü, kültürlü, inançlı, azimli, millî 
his ve heyecanla dolu olarak görevlerini yapmasına 
bağlıdır. Kültür ordumuz öğretmenlerimiz bu anla
yışla görevlerini yaparlarsa, kalkınmamız onların gü
cüne bağlı olarak kısa zamanda gerçekleşir. Onun 
için Türk öğretmenine her şey verilmelidir. Öğretmen 
hiç bir şeye muhtaç edilmemelidir. Bu gerçeği bilen 
hükümetimiz öğretmenlerimizin refahı için şu müs
pet atılımlarda bulunmuştur : 

Ecevit Hükümeti zamanında ancak 32 bin civa
rında öğretmenin faydalandığı yan ödeme imkânla
rından ilk ve orta dereceli bütün öğretmenler fayda
landırılmıştır. Ancak, bu haktan yüksek okul öğret
menlerinin de faydalandırılması cihetine gidilmelidir. 

12 Sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnameyle 3ü 
yıiını dolduran öğretmenlerin emekliye şevki işi 1897 
sayılı Kanunla kaldırılmış, öğretmenlerimiz ferahla-
tılmıştır. 12 Sayılı Kararnameyle 4 ncü dereceden 
sonra terfi imkânı kaldırılmıştır. 1897 sayılı Kanunla 
öğretmenlere 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
terfi etme imkânı sağlanmıştır. Halen meslekte çalı
şanların, kadrosuzluktan terfileri yapılamayanların ter
fileri yapılmak suretiyle en son dereceye kadar gele
bilmeleri sağlanmıştır. Geniş kadrolar alınarak kad
rosuzluktan terfi edememe gibi durumlar ortadan 
kaldırılmıştır. Köy, şehir ve kasabalarda çalışan öğ
retmenlerin lojmanları yapımına önem verilmiştir. 
İlköğretim müfettişlerinin daimî harcırah almaları 
sağlanmıştır. Bütün öğretmenlerin yüksek okul me
zunu olmaları hükme bağlanmıştır. Halen görev ba
şında olanlara bu imkândan faydalanabilmeleri için 
kurslar ve seminerler düzenlenmiştir, öğretmenlere 
tatil aylarında ders ücretlerinin verilmesi planlanmış
tır. Millî Eğitim yayınlarının, Küıtür Bakanlığı ya

yınlarının öğretmenlere indirimli olarak verilmesi sağ
lanmıştır. Öğretmenlerin konut kredilerinden önce
likle istifade etmeleri planlaştırılmıştır. 

Bu saydığımız tedbirler Türk öğretmeninin huzur 
içinde görevini yapması için şimdilik alınmış tedbir
lerdir. Grupumuz, öğretmen meselelerinin halledilme
sinde daima öğretmenden yana olmuş ve öğretmenin 
huzuru için gayret sarf etmiştir. Halen de grupumuz 
bu meselelerle ilgili bir komisyon kurmuş ve çalış
maktadır. Bundan böyle de her türlü müzahareti öğ
retmen için göstermeye devam edecektir. 

Sayın senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme işine 

ayrı bir önem vermektedir, 1739 sayılı Kanunla her 
dereceli okul öğretmenlerinin yüksek tahsilli olmaları 
hükme bağlanmıştır. Bu sebeple öğretmen liselerinin 
35 tanesi iki senelik eğitim enstitüsü haline getiril
miş ve ilkokullarımıza öğretmen yetiştirme kaynağı 
olmuştur. Üç yıllık 17 eğitim enstitüsü de orta okul
larımıza öğretmen yetiştireoektir. Liselerimize öğret
men yetiştiren halen üç tane yüksek öğretmen okulu
muz faaliyettedir. 

.. 
i Öğretmen liselerimizin mevcudu 89 dur. Öğretmen 

meslek liselerimiz diğer liselerimiz gibi yüksek öğre
nime öğrenci hazırlayan müesseseler haline getirilmiş
tir, 1973 yılından beri bu hal getirilen öğretmen lisesi 
öğrencilerine % 35 civarında eğitim enstitülerine gir
me hakkı verilmiştir. Yani ;% 35 civarında mutlaka 
öğretmen lisesi mezunu yine öğretmen olabilme im
kânına kavuşturulacaktır. Millî Eğitim Bakanlığının 
öğretmen yetiştirme alanında almış olduğu tedbirlerin 
milletimizin geleceği için faydalı olduğuna inanı
yoruz. 

Sayın senatörler; 
Kısaca, öğretmen nakillerine de değinmek istiyo

rum. Çünkü, bu kürsülerden 17 bin öğretmenin nak
ledildiği zamanla söylenilmiş ve sizlere duyurulmuş
tu. Muhalefete mensup arkadaşlarımız, hakikate uy
mayan beyanlarda bulundular. Öğretmen kıyımını 
etillerine doladüar. Gazetelere bu husus konu oldu. 
Ancak, bizim yaptığımız incelemelere göre, ilköğretim 
kademesinde elli civarında öğretmenin, orta dereceli 
okullarımız öğretmenlerinden de 143 tane öğretme
nin nizamî prosedür içerisinde mecburî nakilleri ya
pılmıştır. Sayın Bakanımız, bu hususta Yüce Senatoya 
geniş ve dökümanlı olarak bilgi arz edeceklerdir sa
nırım. 300 binin üzerinde personeli olan Millî Eğitim 
Bakanlığı gibi bir geniş kuruluşta bütün personelin 
kanunlara, yönetmeliklere ve umumî prensiplere uy-
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gun görev yapmaları şayanı arzudur. Ancak, bunları 
ihlâl edenlerin ve kötü misâl olanların görev yerlerinin 
değiştirilmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Muhalifleri
miz kıyım edebiyatını hangi siyasî çıkarlar için ya
parlarsa yapsınlar, görevini yapan Atatürkçü Türk 
öğretmenini hilaf dışı beyanlarıyle aldatamayacaklar-
dır. Şan ve şerefleriyle, içten görev yapma şuuru
nun içerisinde olan değerli öğretmenlerimizi Atatürk 
anlayışından ayıramayacaklardır. 

Sayın senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretimi bütün yurt 

sathına yaygınlaştırma, okulsuz köy, öğretmensiz okul 
bırakmamalarındaki tedbirlerini takdir iie karşılıyo
ruz. Sekiz yıllık temel eğitim okullarını gün geçtikçe 
merkezî köyerimiz de açmak suretiyle sayılarını arttır
maktadır. Sekiz yıllık eğitimi aynı zamanda ortaokula 
gitmek isteyenlerin bu ihtiyacını karşılaması yönün
den önemli bir kuruluş olarak kabul etmekteyiz. Bu 
öğretim yılında yeniden bin civarında ilkokul açıla
rak, ilkokulların sayısı 42 bine ulaşmıştır. Nüfusları 
250 civarında olan köy, kom, mezra, mahallelerden 
üç bin kadarı maalesef okula kavuşturulamamıştır. 
Ancak, bu köylerimizin de biran evvel okula kavuştu
rulmalarının bütün imkânları araştırılmalıdır. 

Okulsuz köy çocuklarının okumalarına imkân ve
ren yatılı bölge okullarının sayısı, bu yıl yeniden açı
lan 17 bölge okuluyle 76'ya çıkmıştır. Bilhassa, şart
ları ve imkânları yeni bir okul açılmasına müsait olma
yan köy çocuklarına, bu yatılı okullara öğrenci alı
nırken öncelik tanınmalıdır. 

Sağırlar, körler ve diğer sakat çocuklarımız (için 
açılan okullarımızda hayata hazırlama, bir zanaat edin
me gibi hayata intibakları sağlanmaktadır. Kaderin bir 
cilvesi sonucu bir sosyal yaramız olan bu çocuklar 
hakkında ne yapsak azdır. Bakıma muhtaç, korun
maya muhtaç çocuklarımız için açılan yetiştirme yurt
ları hakkında Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler 
son derece yerinde ve olumludur. 

Okul çağına gelmemiş çocuklar için ana sınıfları
nın sayısı 245'ten bu yıl 405'e çıkarılmıştır. 

Yurt dışında çalışan işçi çocuklarının eğitim ve 
öğretimle! inin problemleri maalesef bugüne kadar 
müspet bir şekilde halledilememiştir. İşçi çocukları
nın anadilimiz Türkçemizi unutmamaları, millî haslet
lerimizi, örf ve âdetlerimizi, dinimizi, zengin tarihi
mizi, Türklük şuur ve heyecanımızı daima uyanık 
tutacak tarzda öğretim ve eğitim faaliyetlerine önem 
vermesi çalışmalarına hız vermeliyiz. İşçi çocuklarının 
öğretmen ihtiyacı mutlaka karşılanmalıdır. 

Dışarıya gidecek öğretmenlerin seçimine titizlik 
gösterilmelidir. Rastgele 'kayırdan öğretmen asla yol-
lanmamaiıdır. 

Ortaöğretimi vatan sathına yaygınlaştırmanın 
önemine işaret etmek isteriz. Vatandaş çocuk
larının okuyabilmeleri, eğitimde fırsat ve eğitim 
eşitliği prensibine sadakatle ancak, ortaöğretimin 
yurt sathına yayılmalarıyle sağlanabileceğine ina
nıyoruz. Bu prensibin tahakuku için bu yıl, 
78 yeni lise açılarak 719 liseye, 298 ortaokul 
açılmak suretiyle 2 779 ortaokula kavuşmuş bulunu
yoruz. Geçen yıllara nazaran bu öğretim yılında tek
nik öğretini hizmetlerine daha fazla önem verilmiştir. 
7 endüstri meslek lisesi, 10 endüstri pratik sanat okulu, 
10 teknik lise, 13 kız meslek lisesi, 10 pratik kız sanat 
okulu, 24 anaokulu, 220 gezici kadın kursu, 25 tica
ret lisesi, 1 otelcilik ve turizm meslek lisesi açılmıştır. 
Endüstri meslek liselerine ayrıca 56 bölüm ilâve edil
miştir. 

Bütün bu faaliyetleri Anayasamızın 50 nci mad
desindeki hükmün gerçekleştirilmesine dair atılmış 
ileri atılımlar ve gerçeği görüş hamleleri olarak gru-
pumuz takdirle karşılamaktadır. 

Son yıllarda teknik okullara halkımız büyük ilgi 
göstermiştir. Bu, yurdumuzun yetişkin insan gücüne 
olan ihtiyacının doğurduğu tabiî bir neticedir. Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen teknik 
insan gücü istihdamıyle yaratılması arzulanan teknik 
alanların, teknik eleman isteklerinin karşılanması için 
eğitimin daha çok sanayie yönelik olması arzulanmış-
tır. 

Yukarıda arz ettiğim yeniden açılan teknik okul ve 
branşların kalkınma planında öngörülen hedefe kati 
gelmeyeceği kanaatindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığı
mızın teknik eğitim ve öğretim veren okulların ço
ğaltılması için köklü tedbirlerin alınmasını sanayileşen 
Türkiye'mizin yetişmiş teknik insan gücü ihtiyacını kar
şılama yönünden önemli adımlar saymaktayız. 

Parasız yatılı öğrenci sayısı 9 731 iken, bu öğre
tim yılında 17 142'ye çıkarılmıştır. Gelecek yıl daha 
fazla parasız yatılı öğrenci alınması için bütçenin 
ilgili fasıllarına gerekli miktarda para konmuştur. 

Din Eğitim Genel Müdürlüğünün faaliyetleri 
övünç vericidir. Memleketimizin yetişmiş, kültürlü din 
adamına ihtiyacı ortadadır. Dinimizin mukaddes de
ğerlerini kültürlü din adamları marifetiyle nesillerimi
ze aktarmak, dinimizin yüce bir din olduğu, dinlerin 
en mütekâmili bulunduğu bilincini vererek vatandaş
larımızın maneviyatını yükseltmek ve beslemeye mec-
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buruz. Aksi halde, cemiyette birtakım sosyal buhran
ların doğabileceği gerçeği ortadadır. Bu sebeple, Ana
yasamızdaki layiklik prensibine sadık kalarak, din eği
timi ve öğretimi görevlerini büyük bir ciddiyet içeri
sinde yürütmek Millî Eğitim Bakanlığının temel gö-
revlerndendir. Okullarımızda okutulan din ve ahlâk 
derslerinin daha ehil ellerde ve ciddiyetle okunması 
taraftarıyız. 

İmam hatip liseleri bu yıl, Hükümet programın
daki esaslara uygun olarak 171'e çıkarılmıştır. Bu 
okullarımızda okuyan 6 955 genç öğrencimiz bir yan
dan münevver din adamı olarak görev alırken, kabili
yetli zeki olanları da üniversitelerin muhtelif dallarına 
girerek yükseköğrenimi yapma imkânına kavuşturul
muştur. 6 Yüksek islâm Enstitüsünde okuyan 1 497 
öğrencimiz yüksek din kültürü ile mücehhez kılın
maktadır. Bütün bu faaliyetler küçümsenmeyecek 
olan değerli faaliyetlerdir. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi Grupu olarak:, Adalet Partisinin ku

rulduğu günden bugüne kadar asla değişmeyen bir 
prensibimizi tekrarlamak istiyorum. Adalet Partisi 
üç anamüessesemiz üzerinde hassasiyet göstermiştir. 
Bu kutsal müesseselere hiç bir şekilde politikanın, 
politikacının ve hele yıkıcı ideolojinin girmesine asla 
razı olmamıştır ve daima da karşı çıkmıştır. Bu üç 
müessese; cami, okul, kışladır. Bugün Türkiye'nin hür
riyetçi demokrasi içerisinde gelişmesine ve ilerlemesi
ne karşı çıkmak isteyenler, bu üç kutsal müesseseye 
türlü yollarla girmeye çalışmışlardır. Mukaddes dini
mize, vatanımızın yegâne koruyucusu şanlı Ordu
muz Silâhlı Kuvvetlerimlize ve Milletimizin istikbali 
olan çocuk ve gençlerimize ideolojik düşüncelerle el 
atmak isteyenler, karşılarında daima bizi; yani Adalet 
Partisini bulacaklardır. 

Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden birisi de 
yaygın eğitim hizmetleridir. Beşikten mezara kadar 
öğrenmek ihtiyacındayız. Yetişkinlerin öğrenme ve ye
tiştirilmesi bu kuruluşumuz vasıtasıyle yapılmaktadır. 
Halk eğitim hizmetleri olan yetişkinlerin eğitimi ala
nında büyük hamleler yapılmıştır. Halkın ayağına ka
dar götürülen hizmetin eğitici öğretici faaliyetlerini 
takdirle karşılıyoruz; ama halk eğitim hizmetlerinin 
daha yaygın ve tesirli hale gelmesine de taraftarız. 
Okullar ne kadar iyi, öğretmenlerimiz en ehil insan
lar bile olsalar, öğretim ve eğitim faaliyetleri araçsız 
gereçsiz olursa, öğretim de o nispette az verimli olur. 
Bu gerçeği bilen Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
geliştirdiği Eğitim Araçları Teknik Dairesi vasıtasıyle 

okullara pek değerli ders araçları gereçleri, göndermek
tedir. Verimli ve faydalı bu çalışmalarından dolayı 
da Bakanlığımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

Her dereceli okul, işlik, derslik ve laboratuvarları 
binalarının yapım işini Millî Eğitim Bakanlığının ken
di bünyesinde kuracağı yapı "dairesi vasıtasıyle yürüt
mesinin faydasına inanıyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı marifetiyle yürütülen ilkokul 
yapımı, 1975 yılı içerisinde, gerçekleştirme oranının 
% 45 civarında olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunu
yoruz. 1739 sayılı Kanunun 51 nci maddesindeki hük
me dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığı kendi binala
rını kendisinin yapması imkânını eline almalı ve buna 
ait kuruluşlarını da tamamlamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Merkez ve taşra teşkilâtının günün şartlarına göre 

yeniden reorganize edilmesinde faydalar umuyoruz. 
Ancak, geniş dış ve iç araştırmalar sonunda yara
tılacak yeni organizasyona gidilmelidir. Millî Eğitim 
kuruluşlarında yapılacak reorganizasyon çalışmaları 
sırasında bilhassa Millî Eğitim Bakanlığının millîlik 
vasfına büyük ağırlık vermesi mecburiyeti vardır. Ay
rıca, Millî Eğitim Bakanlığı bazılarının sandığı gibi 
bir tayin ve nakil müessesesi olmaktan da kurtarılma
lıdır. 

12 sayılı Kararnameyi kaldıran 1897 sayılı Kanun
la Millî Eğitim mensuplarına tanınan yeni özlük hak
larını dikkate alarak en kısa zamanda intibaklarını 
yapan, 308 bin görevliyi sevindiren ve onlara yeni 
çalışma azmi veren Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne 
bu kürsüden teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Sayın senatörler; 
Bugün Millî Eğitim Bakanlığının Merkez Teşki

lâtında çalışan başta Sayın Bakanı, müsteşarlarını, 
genel müdür ve muavinlerini şube müdür ve diğer 
mensuplarını; görevlerini müdrik, hamleci insanlar ola
rak saygı ile selâmlıyorum. Taşra teşkilâtında görev 
yapan millî eğitim hizmetlerini iller çapında feragatle 
yürüten değerli millî eğitim müdürlerini ve yakın mesai 
arkadaşlarını da bu münasebetle bir kere daha tak
dirle anıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Üniversite ve yüksek okullar hakkında kısaca dü

şüncelerimizi arz etmek istiyorum. 
Yüksek öğretim kurumlarımızda yapılan öğretim 

iç açıcı değildir. Her gün bir okulda yeni yeni öğrenci 
olaylarının çıkmasına, okulların ve fakültelerin öğ
retimlerine ara vermesine gönlümüz asla razı olma
maktadır. Öğrenci olayları masum istek ve arzu olay-
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I a v i olmaktan öteye geçmiş, rejim kavgasına dönüş
müş bulunmaktadır. Her gün okuluna, fakültesine 
gönderilen oğlunun, kızının dönüşüne kadar heyecan
la bekleyen ana ve babaların sayısı gün geçtikçe art
maktadır. 

Bugün bu öğrenci olaylarını yaratanların kimler 
olduğu, teşvik eden mihrakların neler olduğu bilin
mektedir. Kökünün dışarıda olduğu, beynelmilel ko
münizmin teşvik ettiği yerli işbirlikçileriyle bir avuç 
anarşi grupunun yarattığı ve öğrenci olayları olmaktan 
çıkmış olan hareketlerin karşısında üzüntü duymamak 
mümkün değildir. Olayların veçhesi ve amacı artık bel
lidir. Olayların yeri de artık bellidir; Üniversitelerimiz 
ve okullarımızdır. Bunlara son vermenin zamanı gel
miştir. En kutsal hürriyetlerimizden olan öğrenim hür
riyetimizi, başta Parlamento ve üniversitelerimiz ol
mak üzere alacağımız müessir tedbirlerle sağlamak zo
rundayız. Teşhisimizi iyi yapıp tedbirini almahyiz. Bu 
olayları teşvik ve takviye edenlerin karşılarına, alaca
ğımız yeni tedbirlerle çekinmeden çıkmalıyız. 

Bütün siyasî partilerimizi, siyasîlerimizi üniver
site. yüksek okul ve akademi yöneticilerini anarşik 
olaylar karşısında birlik, beraberlik, bütünlük anla-
y•••}i içerisinde olmaya davet ediyorum. Devletimizin 
güçlülüğüne, alacağımız yeni tedbirlerle daha büyük 
güç katılmasına, oalylann yatıştırılmasına olan inan
cım tanıdır. Olayların, hangi taraftan gelirse gelsin, 
bir parti olarak her zaman karşısında olagelmişizdir. 
Bundan sonra da karşısında olmaya devam edeceğiz. 
Er korkunç faşist rejim olan komünizmin de, faşizmiı 
de karşısındayız. 

Bu itibarla öğrenci olaylarının kaynağı olan komü
nizm ve anarşizmdir. Komünizmi de, faşizmi de tei'in 
ediyoruz ve kınıyoruz. 

Yükseköğretimi vatan sathına yaymanın fayda-
ip'-nıa inanıyoruz. 18 üniversitemizin yurt sathına bü
tün kuruluşlarıyle yayılması övünülecek bir husustur. 
Ancak, öğretim üyesi bulmanın sıkıntısına da inanı
yoruz. Rotasyon vasıtasıyle yapılan öğretimin de ye
terli ve faydalı olmadığı inancındayız. Doktora se
viyeline riaşan öğretim üyelerinin uzak üniversite ve 
fakültelerimize tayinlerinin yapılması için teşvik edici 
tedhirler yaratılmalıdır. Lojman sıkıntıları ve diğer 
sosyal sıkıntıları giderici tedbirler bulunmalıdır. Teş
vik edici tedbirler arasında fazla ücret verme usu
lünün yeterli olabileceği düşünülebilinir. Ayrıca, pro
fesör olabilmek için merkezler dışındaki fakültelerde 
mecburi görev yapma şartı da konulabilinir. 
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Üniversitelerimize alınacak öğrenci sisteminde ıs
lahat yapmak zarureti vardır. Merkezî öğrenci alma 
sisteminin her yıl türlü aksaklıkları ortaya çıkmak
tadır. Bu aksaklıkları mutlaka giderilmelidir. Üniver
sitelerimizin ve yüksekokullarımızın öğrenci alma 
kontenjanları artırılmalıdır. Sınırlı kontenjan yüzün
den birçok genç yüksek tahsil yapabilme imkânından 
mahrum kalmaktadır. Yüksek öğrenim veren kurunı-
lanniiz çift öğretim ve gece öğretimine imkân verecek 
kararları almalıdırlar. 

Üniversitelerimizin ve fakültelerimizin bünyele
rinde öğrencilerin istirahatlenini, eğlencelerini sağlaya
cak tedbirler alınmalıdır. Belki de bu tedbirler öğren
cilerin bunalımlarına çare de olabilir. Boş zamanlarım 
değerlendirebilecek spor salonları, sahaları, müzik, 
res;m salonları, aletleri temin edilmelidir. Bu yön
leriyle Batı üniversiteleri örnek tutulmalıdır. 

Üniversiteler Kanununda aksayan hususların tashihi 
cihetine gidilmelidir. 

Üniversitelerin bütçe harcamalarındaki lüzumsuz 
kırtasiyeciliğin ve mevzuatın kaldırılması ya da kolay
laştırılması, pratikleştirilmesi üniversitelerimizin işle
yişlerine değerli yenilikler getirecektir. 

Üniversite ve yüksekokullarımıza giremeyen öğ
rencilerimiz siyasî partilerimizin istismar konusu ha
line gelmiştir. Seçim meydanlarında bütün üniver
sitelerin kapılarını açanların. «Sınavları kaldıracağız» 
diyenlerin, «Yüksektahsile girmek isteyen her gencin 
okumasına imkân vereceğiz» diyenlerin 1973 seçimle
rinden ve hükümet olduktan sonra tam tersini yap
tıklarına şahit olmuşuzdur. Üniversitelere giremeyen 
70 bin öğrenciye «Mektupla öğretim» adiyle sanıyle ku-

! mi an sistemde okuma imkânı verdiklerini büyük bir 
i 

zevkle söyleyen zamanın Başbakanı ile Millî Eğrimi 
Bakanı Sayın Üstündağ'm yanıldığı, 70 bin mektupla 
öğretim öğrencisinden ancak 30 tanesinin sınıf geçme
sinin gerçeği sistemin tutarsızlığının bariz misâlidir. 

Mektupla öğretim yoluyîe öğretmen yetiştirileceğini 
söyleyen eski Bakan Üstündağ'm; sınıfsız, öğrencisiz, 
öğretmensiz öğretmen yetiştirilemeyeceği prensibini 
bilememiş olması Millî Eğitimimiz için çok üzücü ve 
hazin olmuştur. 

Hâsılı; mektupla yükseköğretim uydurmacısı 
maalesef başarılı olamamış, bu sistem, bir sistem ola
rak kaldırılmıştır, öğrencileri eğitim enstitülerine akta
rılmış, yerine de bu öğretim yılından itibaren Yay-
g;n Yüksek Öğretim Kurumu, kısa adiyle «Yay - Kur» 
kurulmuştur. 

658 — 
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Üniversite ve yüksekokullara giremeyen 140 bin 
lise mezunu gence yükseköğretim yapma imkânı ve
recek olan Yay - Kur vasıtasıyle kayıtlar Mart ayına 
kadar sürdürülmektedir. Henüz kuruluş halinde olan 
Yay - Kur müessesesi için her türlü tedbirler alınmîş, 
öğrenci kayıtları yapılmıştır. Verilen bilgiye göre 
Mart 1976'dan itibaren öğretime başlayacaktır. Yay -
Kur Teşkilâtı yoiuyle Hükümet Programının öngör
düğü bütün lise ve dengi okulu mezunlarımızın tümü 
yükseköğretim yapma imkânına kavuşmuş olacaklar
dır. 

Yükseköğretim veren üniversite ve yüksekokul
larımızın gençlerimizi 1739 sayılı Kanunda açıkça be
lirtilen amaçlara dönük milliyetçilik ve Atatürkçülük 
ilkelerine uygun öğrencilerini yetiştireceklerinden asla 
şüphemiz yoktur. Üniversitelerimizin ve gençlerimizin 
dertlerine çare aramak ve bulmak için Adalet Parti
si Grupumuz üniversite ve diğer yükseköğretim ku-
rumlarıyie el el çalışmaktan büyük haz duymak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime son vermeden evvel iki tane mektup arz 

edeceğim ve ondan sonra sözlerimi bitirerek huzur
larınızdan ayrılacağım. Bu mektuplardan bir tanesini 
aynen okuyorum: 

Zarfın üstü : 
«Sayın Öğretmen Lisesi Devrimci Öğrencileri, 
Trabzon» 
«Ulusal eğitim ordumuz genç adayları, sevgili 

çocuklar, 
Beni de göreve çağıran bağrından yetiştiğim böl

gede düzenlenmek istenen karşı devrimi, demokrasi 
düşmanlığı, haklarınızı kısıtlayıcı eyleme karşı göster
diğiniz tepkiye katılmamı isteyen çağrınızı içtenlikle 
benimsedim. 

Yaşadığımız bunalımın başlıca nedeni olan karşı 
devrimci, demokrasi düşmanı, çıkarcı, sömürücü, asa
lak takımını egemen kılmak isteyen kaba partizanlı
ğın lisenizde yansıyan yönü olan eyleme karşı ilk ön
lem olarak verdiğim (yazılı olunca geciktirilmeden 
yanıtlanır) yazılı soruların kopyasını da size gönderi
yorum. 

Aydınlık geleceğin gecikmemesi dileğiyle sevgi 
ile gözlerinizi öperim». 

Bu mektubu yazan Sayın Parlamenter şu anda 
içimizdedir. (C. H. P. sıralarından «İsmini Okuyun» 
sesleri.) 

İsmini de, eğer arzu ederseniz balan ara arz ede
ceğiz. (C. H. P. sıralarından «Tabiî, tabiî» sesleri.) 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hiç bir şey demok
raside kapalı kalmamalı. 

EKREM KABAY (Burdur) — Biz şu Parlamenteri 
tanıyalım. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Bir dakikanızı istirham ederim, merakınızı 
gidermek için gerekirse onu da arz edeceğim. Ancak, 
bir öğrencimizin başka bir mektubundan da kısa kısa 
pasajlar okuyarak sizlere bazı bilgiler vereceğim ve 
onun da cevabını vereceğim : 

«Sevgili yandaşım Ökkeş.» 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Nereden 

yazılmış? 
EKREM KABAY (Burdur) — O da parlamenter 

mi? 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — «Demokratik Göl Cumhuriyeti, 19.10.1975.» 

!«Sevgili yandaşım Ökkeş. 
Yazıtıma başlarken sonsuz selâmlarımı sunarım. 
Yandaşım, ben okula ayak basalı bugün tam 7 gün 

oluyor. Size mektup yazmayı düşündüm, böylelikle 
yandaşlık borcumu ödemiş oldum.» Devam ediyor : 

«Ne yazık ki, aynı cesareti arkadaşlarımda bula
madım ve yine de o iş için çalışmalarımı yürütüyo
rum. Bir yeraltı örgütü kurduk, çalışmalarımıza başla
dık. Yumuşak koltuklara köpekler oturmuş, sosyete 
köpekleri, boz renkli itler, İtalyan tutucuları, Porte
kiz yardakçıları, 25 nci yılda Hitler... İşte durum bu 
yandaşım.» Ve devam ediyor : 

«Yanıtımı bitirmeden tüm ilerici Marksist, Leninist 
görüşlerin dişlerini biler atılımlarında sonsuz başarılar 
dilerim. Yarınlar bizim olsun.» Devam ediyor daha, 
son olarak : 

«Ayrıca Mustafa Kurt'a, Mustafa Alçı'ya, Bünya-
min'e ve adını saymaya gerek görmediğim tüm dev
rimci Ko münist yandaşlarıma nasırlı ellerden 
selâmlar, bildirir, kızıl giymiş ak güvercinimizin mavi 
göklerde doğmasını dilerim.» diye böyle bitiyor. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Polise vermek lâzım. 
EKREM KABAY (Burdur) — O mektubu ne yap

tın İsmail?. 
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De

vamla) — Sayın arkadaşlarım, 
Bu iki mektubu ibret levhası olarak okudum. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bir suç delilidir bu. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ma

dem ki, bir parlamenter, ismini öğrenmek istiyoruz. 
EKREM KABAY (Burdur) — Samimî ise, rejimi 

seviyorsa, ilgililere duyurmuş mu? 
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BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşılmıştır. Sayın I 
Hatip, karşılıklı bir kokuşmaya girmeyin efendim; I 
isimlerin açıklanmasını istiyorlar, açıklamak istiyorsa- I 
nız açıklarsınız. ] 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Madem parlamen
terdir, açıklaması lâzım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim müdahale et- I 
meyin; anlaşılmıştır. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Açıklayacağım. Madem ki, bu kutsal kür
sü memleketimizin, Milletimizin en kutsal kürsüsüdür; 
bu kürsüden Milletimiz, genç nesillerimizi yanıltanla
rın isimlerini vermekten gurur duyuyorum, bunu ifade 
ediyorum. 

Saym arkadaşlarım; 
Bu iki mektup birer örnektir. Kimin kimi kışkırt

tığı ve bu kışkırtılan çocukların da nasıl yetiştirildiği 
gerçeği ortadadır. Bunları yetiştiren ve tertemiz duy
gular ile köyünden, kentinden gelen bu gençleri yetiş
tiren öğretmenlerimize göz mü yumalım? Bu öğretmen
lerimizi rejimimizin geleceği için muhafaza mı ede
lim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hikâyeyi bırak, 
masalı bırak ismini açıkla. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim Sayın Öztürk. 
A. P. GRUPU ADTNA İSMAİL KUTLUK (De 

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Bu memleketin Atatürkçülük çizgisinden, bu mem

leketin demokratik parlamenter rejim çizgisinden ay
rılmasına hiçbirimizin gönlü razı değildir. Hepimiz 
anayasal kuruluşlara son derece saygılıyız, son derece 
bunların muhafazasından gurur duymaktayız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tamam. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De 
vamla) — Her halde bunları yıkıcı davranışta bu
lunanlara, bunları yıkmak isteyenlere birlikte bera
berlikte karşı çıkalım ki, Cumhuriyetimizi, Atatürk'ün 
ifade buyurduğu medeniyet seviyesine ulaşacak çalış
malarda bulunmak suretiyle memleketimizi mamur kı
lalım, vatanımızı mamur kılalım, insanlarımızı da 
huzurlu, güler yüzlü ve hiç bir derdi olmayan bir 
Millet mensubu olarak yaratmaya çalışalım. Dileğimiz 
budur. 

Şimdi mektubun altındaki imzayı ve ismini açık
lıyorum; imza «Ahmet Yıldız» (C. H. P. sıralarından 
«Hangi Ahmet Yıldız?» sesleri.) 

Muhterem senatörler; 
Yukarıda yazılı mektubu iyice dinlemişseniz, bu 

mektupta gayet güzel ifade edilmektedir. (C. H. Pt 

sıralarından «Binlerce Ahmet Yıldız var» sesleri.) 

Yazılı soru sorma hakkı kime ait ise o Ahmet 
Yıldız'dır. Binaenaleyh, bu kürsüden bunu ben elimde 
bir vesika olarak açıklıyorum, yanlış ise arkadaşımız 
gerekli izahatı vererek bunu yazmadığını ilân eder, 
böylece durum ortaya çıkmış olur. 

Sayın arkadaşlarım.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Öteki kim?. 
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De

vamla) — Sayın arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken, Millî Eğitim Bakanlığının 

değerli mensuplarını, üniversitelerimizin pek muhte
rem rektör, dekan ve öğretim görevlilerini, Yüce Se
natomuzun sayın üyelerini en derin saygılarımla selâm
lar, Millî Eğitim Bütçemizin Milletimize, vatanımıza 
hayırlı, uğurlu olmasını Ulu Tanrıdan niyaz eder, cüm
lenizi tekrar saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutluk. 
Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Reşat Oğuz'dadır. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
Sayın Oğuz, konuşmanıza başlamadan evvel bir 

hususun tespiti gerekmektedir; sizden başka C. H. P. 
Grupu adına iki sayın üye daha söz almışlardır, sü
reniz bir saattir, bu bir saatlik süreyi kendi aranızda 
taksim mi edeceksiniz, yoksa bir saatlik süreyi siz 
mi kullanacaksınız? 

Birinci süreniz 1 saattir, ikinci konuşma hakkınız 
15 dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (An
talya) — 15 dakikayı Ekrem Kabay kullanacaklardır; 
arz edebildim mi efendim? 

BAŞKAN — O halde, bir saatlik süreyi iki sayın 
üye mi taksim edeceksiniz; yoksa bir saatlik süreyi 
zatıâliniz mi kullanacaksınız? 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Üniversiteler hakkındaki konuyu Sayın At
maca işleyecekler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Bu bir saatin içine dahil mi, değil mi onu 
öğrenmek isterim efendim? 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, şu halde, arta kalan sü
reyi; yani bir saatlik sürenin sizin konuşmanızdan son
ra kalan süresini mi Sayın Atmaca kullanacaklardır? 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Hayır, Sayın Atmaca da yarım saat konu
şacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Millî 
Eğitim Bakanı ve Sayın Millî Eğitim Bakanlığının 
merkez örgütü arkadaşlarım; sizleri saygıyle selâm
larım. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1976 malî yılı Bütçesini, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına değerlendirmek, görüş 
ve düşüncelerimizi sunmak, Türk Millî Eğitimine yön-
verecek Bakanlığın çalışmalarına da değinmek üzere 
Yüksek Senatonun huzuruna çıkmış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Bütçe kanunu tasarısının takdim bölümünde, 14 

ncü sayfasında yer alan genel gerekçede, Türk Millî 
Eğitim hizmetleri, temel öğelere değinilerek, uzun 
ibareler içinde bilgi, tetkik ve görüşlerimize sunul
muştur. 

Gerekçenin birinci maddesinde, Türk Milletinin 
bütün fertlerini Atatürk devrimlerine ve Anayasanın 
başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine 
bağlı, kaderde, kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında topla
mak; 

İkinci maddesinin başlarında da, Türk Vatan
daşlarını, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcın
daki temel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik, 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
görev ve sorumluluklarını bilen şahsiyetler, kişiler ye
tiştirmek üzere çalışma programını düzenlemiş bulun
maktadır. 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun, Türk millî eğitiminin amaçları 
bölümünün, aşağı - yukarı bütçenin takdim gerek
çesine aynen yansıtılmaya çalıştığı görülmüştür. Bir 
bakıma doğaldır. Çünkü, Türk Millî Eğitim Temel 
Kanununun birçok noksanlarının, uyumsuzluğunun bu
lunmasına rağmen, tecrübe ve araştırmaya dayanma
sı itibariyle bir boşluğu doldurmaktadır. 

Şayet, gün geçtikçe bu hükümler, demokrasi kural
ları içinde vazife görmek sorumluluğunu taşıması ge
reken hükümetlerin elinde siyasal ve partizan çıkar
ların anaforunda yozlaştırılmazsa, millî eğitimin, ge
lişmekte olan Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap 
verecek seviyenin olgunluğuna kavuşturulmuş olduğu 
sevinci hepimizi kuşkusuz mutlu kılar. Ancak, Sayın 
Demirel'in başkanlığında kurulan Dört Parti Koalis
yonunda, son aylarda, Millî Eğitim Temel Kanununun 
şurasından burasından kırpılma ve törpülenme olay
larına tanık olmaktayız. Atatürk devrimlerinin koru
yuculuğundan uzaklaştırılma çabalarının göze batar 
şekil aldığını görmekteyiz. 

Bu yıl, geçen yıla oranla millî eğitim hizmetlerine 
21 milyar küsur ödenek konmuştur. Ayrıca 6 milyar 
da ilâve edilecektir. Bilinçli bir harcamanın, Türk ulu
sunun Atatürk devrimleri doğrultusunda çağdaş uy
garlığa ulaştıracak bir çalışmanın, amacından saptı-
rılmaması şartiyle, murakabesi içinde şimdiden uğur
lu olmasını dileriz. 

Millî Eğitim Bakanlığını, merkez örgütü, öğret
men, öğrenci ve geleceğe ait oîan konular üzerinde kri
tiğe tabi tutarak konuşmamı sürdürüyorum : 

Merkez örgütü : 
Sayın Başkan, müsaadenizle, Millî Eğitim Bakan

lığı Bütçesi ele alınırken Sayın Millî Eğitim Bakanı 
Ali Naili Erdem'e hitap etmek istiyorum : 

Sayın Bakan, müsamahanıza sığınarak arz etmek 
isterim. Millî Eğitim Bakanı olur olmaz sizi, (af bu
yurun) âdeta büyülediler. Hükümetinizin millî eğitim 
porgramından saptınız ve hatta Koalisyonun en güçlü 
kanadı partinizi, evet, Adalet Partisini dahi şaşırtıcı, 
zayıflatıcı icraata girdiniz. Türkiye Cumhuriyetinin 
millî eğitim tarihinde görülmeyen, tahkikatsız, yasa
ları çiğneyerek, merkez teşkilâtından başlayarak okul 
müdürlerini, Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerini, 
öğretmenleri, millî eğitim müdürlerini, müdür muavin
lerini, ilköğretim müfettişlerini, hatta ve hatta (acı
dır) hademeleri dahi darmadağınık ettiniz. Sanki 
Millî Eğitim camiası büyük suçluluklar içinde ve siz 
onları yerlerinden tedirgin ederek, çoluk - çocuğun
dan ayırarak, eşlerini ve yavrularını gözü yaşlı bıra
karak te'dibe kalktınız ve bir hamlede (ne acıdır) 
kötü bir nam aldınız; üzüntü duyuyorum. 

Hakkında dosyalar dolusu incelemeler bulunan, 
idarî görevden uzaklaştırılması Müdürler Komisyo
nunda karara bağlanmış, bu suretle öğretmenliğe veril
diği için kızıp emekliye ayrılan ve hemen Milliyetçi 
Hareket Partisinin müfettişliğini yapan Atatürk Lisesi 
Müdürünü, (ki, o Müdür Atatürk düşmanlığıyle de 
meşhurdur) Müsteşar Muavinliğine getirdiniz. Orta 
öğretimi tedvire kalktı. Halbuki, Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü sandalyesinde, koltuğunu dolduran bir 
adam vardı; Millî Eğitime alın teri dökmüş bir kişiydi. 
Birçok gürültüler, münakaşalar kulağımıza kadar gel
di. Sonunda ne oldu, onu siz biliyorsunuz; ayırdınız.. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — On
dan evvelkilerin akıbetine uğramıştır. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Çok rica edeceğim. Lütfedip dinleyiniz, say
gı duyarım. Saygı duymasam bile, lütfen biraz müsa
maha rica ederim. 
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Bendeniz, Bakanlık Teşkilâtının eski bir emekta
rıyım. Emeğim, alın terim vardır Bakanlığınızda. Bu 
tayini işitir işitmez bir an şaşırdım. «Sayın Ali Naili 
Erdem, bunca Bakanlık tecrübesine rağmen bir mah-
viyyetin ve tevazuun içine girerek, koltuğunu bir süre 
saym Tüfkeş'in arzularının tahakkukuna arz etmiş 
olacak.» dedim. 

Değişen iktidarlarının bakanlarının, kendileriyle 
çalışacağı arkadaşlarını seçmeleri, yönetimin tabiatında 
mevcut bir keyfiyettir; ama .bu seçme ve değerlendir
mede, işin zarafet dozu kaçırılmamalıdır. Âdeta, mer
kez teşkilâtına beslenen bir hıncın ve intikamın giyo
tini acımasız işletilmiştir. 

Sayın Bakan bir aydın kişi olarak Türkiye Millî 
Eğitimi hakkında bir fikir ve görüş sahibidir. Ancak, 
işin özü ve en esasına tam bir vukufun bilincinden 
uzaktır ve bu da doğaldır. Çünkü, Millî Eğitim Ba
kanlığında geçirilmiş bir vazifesi yoktur. Genel kül
türü olan, memleket aydını olarak memleket mesele
lerine eğilen bir insanın bilgisi içindedir. 

Üzüldüğüm nokta, Bakanlık içinde yıllarca dir
sek dirseğe çalışmış arkadaşlarını perişan duruma dü
şürmenin andını içmiş bir grupun, bu baş döndürücü 
kıyımın, diğer bir deyimle yıkımın icraatındaki payla
rının büyüklüğüne bilhassa işaret etmek isterim. Sı
cak gibi, samimî gibi, bağhymış gibi görünen, minnet 
ve şükranla huzurda oğuşturulan ellerin gizli maksat
larının gerçekleşmesine maalesef âlet olunmuştur. 
Bakanlık merkez teşkilâtı hallaç pamuğu gibi atılıp 
dağıtılmıştır. Bu dağıtılmada insafsılzığın dozu, akıl
lara durgunluk verecek dereceye yükseltilmiştir. Örne
ğin, Teftiş Kurulu Başkanım tutup bir lisenin, bir or
taokulun öğretmenliğine verdiniz. Gerçi meslekte asıl 
olan öğretmenliktir, hepimiz bu öğretmenlikle iftihar 
ederiz. Ancak, işgal edilen makamın kendine göre 
bir onuru var. Bir değerlendirmeye tabi tutulması ne 
kadar arzu edilirdi.. 

İkinci bir misal: Teknik Öğretim Müsteşarı da 
(yanlış hatırlayabilirim) bir sanat okuluna sosyal bil
giler öğretmeni olarak verildi. Düşünüyorum; ya Müs
teşar Nusret Karcıoğlu nereye gitti? Amerika'ya. Eğer 
bir yârana sahip olmasaydı (Sizin takdiriniz belki ol
mayabilirdi), bir yakını olmasaydı, bir yaranı veya 
dostu size müntesib biri bulunmasaydı; acaba onun 
akıbeti Teknik Öğretim Müsteşarının akıbetinden baş
ka olabilir miydi, diye düşünüyorum? 

Sayın senatörler; 
Bakanlıkta değerli elemanlar vardır. Herkes kendi 

çapında bir değerin, bir şahsiyetin büyüklüğünü taşır. 
Müsteşarlarımızın, muavinlerinin, umum müdürlerin 

sekreterleri vardır. Bu sekreterler hakikaten çileli kıy
metlerdir ve Bakanı, müsteşarı müsteşar muavinini, 
genel müdürü ziyarete gelenlerin kahırlarını çekerler. 
Müsteşarımızın ve müsteşar muavinimizin birer sekre
terleri vardır, müeddeb, terbiyeli kızlardır. Dış hiz
metlerde Avrupa'ya gitmek isterler. Halbuki yönetme
likte 5 yıl Millî Eğitim Bakanlığı içinde hizmet esası 
öngörülmüştür. Bu yönetmeliği okuyorum : 

Yurt dışı hizmetlere sürekli veya geçici olarak gö
revlendirilecekler arasında nitelikler hakkında 29 Şu
bat 1972 tarih ve 1414 sayılı Resmî Gazetede «ata
nacaklarda aranan genel niteliklerden biri, Bakanlık 
teşkilâtında en az 5 yıl başarıyle hizmet etmiş ol
mak» şartı vardır. 

Sayın müsteşar ve müsteşar yardımcısı arkadaşları
mızın sekreterleri 1 yıllık veya biraz fazla hizmet gör
müşlerdir. O halde bunları yurt dışına göndermek için 
ne yapmak icap eder? Yönetmelikte bir değişiklik yap
mak icap eder. Talim Terbiye Başkanı arkadaşımız ar
kadaşlarıdır ve kader birliği içindedirler ve hatta bu
gün Millî Eğitim Bakanlığının kurmaylarıdır, öyle 
anılmaktadır ve yönetmeliğin 8 nci maddesinde şu 
değişiklik yapılmıştır, okuyorum: 

«Memur olarak adaylık süresini doldurarak, aday
lığı kaldırılmış bulunmak ve Bakanlık Teşkilâtında 
fiilen çalışır olmak.» Bu maddeye göre sekreterlerimiz 
tabiî bir imtihandan sonra Avrupa'ya gitme imkânına 
kavuşmuşlardır. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum: (Affetsinler) Bu 
yönetmelik değişirken haberleri var mıydı? Haberi 
olmadığını, bu konuda istifa eden Sayın Yükseköğ
retim Genel Müdürüne, (Genel Müdür kendilerine bu 
durumu arz ettiği zaman) «Benim bundan haberim 
yok» diye itirafta bulundular mı, bulunmadılar mı? 

Muhterem senatörler; 
Sayın Bakanımızın yaptığı tayinlerde Şûrayı Dev

lete müracaat suretiyle yürütmesi durdurulmuş olan
lar da vardır. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Danıştaya, 
Danıştaya. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Evet Danıştaya, teşekkür ederim. 

Tayinler durdurulmuş, durdurulması için karar 
gelmiş ve tazminat davası açılmış, tazminat da
vası da bir hayli yekûn tutuyormuş ve hat
ta milyonu geçiyormuş. Acaba böyle bir yü
rütmeyi durdurma kararının uygulanmaması ne
ticesinde açılan tazminat davasında neticelenen ka
rarlardaki maddî tazminatın yekûnu nedir? Bunu öğ
renmek istiyorum. 
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Arkadaşlarım; 
Sayın Ali Naili Erdem Bakan olur olmaz, Üstün-

dağ zamanında Teftiş Kuruluna getirilmiş arkadaş
ları (af buyurun, üzüntü duyarak bir teşbih yapma
ya mecburum) pırasa doğrar gibi doğradı attı. İşit
tik; dosyalan getirilmiş, çok vakaları varmış.. 

Ben, bir insanin tecziyesinde; kanun kendisini 
mahkûm etmemiş ise temiz olduğuna inanırım, Mah
kûm etmiş ise o mevkie gelmesine zaten imkân yok
tur. Mahkûm edilmemiş, temiz çıkmış insanları vazi
feden uzaklaştırmak, biraz da izzeti nefis yarası ya
ratıyor. 

Acaba Sayın Bakanımız, zatı âlinizin beraber ça
lışmak üzere yanınıza aldığınız arkadaşlarınız arasın
da suçlu, ceza almış kimseler yok mu? Sonra, bir ce
za bir insanın ömür boyunca damgası mıdır? Âfî ve 
müsamaha yok mudur? Bu itibarla bu konuyu üzün
tüyle ifade etmek isterim. 

Sayın îsmail Kutluk, (vazife hayatını ve kendisini 
yakından tanırım) nakillerin yekûnunun 40-50 ka
dar olduğunu söyledi; ben şimdi burada sadece 30-35 
tane sayarım. Kendisi bir rakam yanlışlığına düştü, 
bir. 

tki; TÖB - DER'i kötülemeye kalktı. Bu dernek 
Kanunen faaliyettedir ve 90 bin üyesi vardır. Öğret
menleri suçlamak, maalesef kötü bir itiyadın tekrarı 
gibidir, iktidara kuvvet vermez, iktidara zaaf yaratır. 
Şöyle ki; 

Şimdi dediler ki, «Komünizm hareketleri, teşvik
ler, tahrikler okullarımızda öğrencilerimize yapıl
maktadır.» Kim var okulda? öğretmen. Öğretmen; 
komünizm propagandası yapmakla suçlanıyor, anar
şi tahrikçiliğiyle suçlanıyor; tenzih ederim. 

Bu kürsüden, 45 yılını Millî Eğitime vermiş ve 
bununla zevk duyan bir insan sıfatıyle öğretmeni; 
Atatürk idealine ihanet edecek, kendisini Moskova' 
ya satacak bir namussuz olarak göremem ve tanıya-
mara arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Kendisine tavsiye ederim, mutlaka bir bildiği ol
ması lâzım gelir; ihbar etsinler. Zaten buradaki ko
nuşmalarını ihbar telâkki ediyorum. Okullarımızda 
gerçi anarşi var; ama bunlar öğretmenlerden gelmi
yor. 

Arkadaşlar; 
«Falan mahkûm oldu, falan mahkûm oldu, falan 

mahkûm oldu..» Bunlar ayıptır canım. Şimdi tedai 
oldu kendiliğinden; bugün işbirliği halinde bulunan, 
sıralarımızda oturan değerli siyasîlerin arasında vak
tiyle mahkûm olmuş insanlar yok mu? Afla temize 
çıkmışlardır. Maziyi unutalım. 

«Öğretmen mahkûm olmuştur; şudur, budur; 
şöyle oldu, böyle oldu..» demek ayıp arkadaşlar; 
Böyle kendisini Millî Eğitim Müdürü olarak memle
kete vazife vermiş bir insan sıfatıyle, bundan bah
setmek doğru değildir. Bir ailenin ferdidir. Ailenin 
ferdi ayıbı örtmesin; ama konuşurken de daha açık, 
daha vesikalı, daha merdane konuşmanın şahsiyeti 
içine otursun; bu yeter arkadaşlarım. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Komünislikten mah
kûm olmadı, komünistlikten mahkûm aramızda yok. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Daha ağırı da 
var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. Çok rica edi
yorum karşılıklı konuşmayalım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Komünistlikten daha 
ağırı olamaz. 

NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Vatan hainliği 
var. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

C. H. P. GRUPU ADİNA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Efendim, lütfen görüşmeme müsaade bu
yurunuz. 

Arkadaşlarım; 
Partizanlığın karşısındayım, katiyen.. Ben 20 se

ne müfettişlik yaptım. Halk Partisinden her seçim 
döneminde adaylığımı koyan bir adamdım. 

Kültür Ateşesi olarak Bağdat'ta vazife gördüğüm 
zaman, Adalet Partisi iktidarda idi. Devrin Millî Eği
tim Bakanı beni çağırmadı. Nasıl çağırdı? Üç yılımı 
doldurdum, daha devam edenler varJı. Kendisinden 
şöyle bir ricada bulunmuştum; «3-4 ay bana müsaa
de buyurun; Bağdat'ta bir özel Türk lisesi açmak te
şebbüsü içindeyim.» Ben maddenin üzerinde yaşa
mış bir insanım, hayatım böyle, bir medîh konusu 
değil. Zaten 150 lira maaştan 90 lira maaşla git
tim. Hizmetin heyecanı içindeydim. Sayın İihami Er
tem bana, «Dön» dedi ve döndüm. Bu partizanlığa 
can kurban. Elbette, gayet rahat, memnunlukla kar
şıladım, bir isyanın ifadesi olarak arz etmiyorum; ama 
Mustafa Üstündağ zamanında gitmiş dış görevdeki 
müfettiş arkadaşlar; beş ayını doldurmuş, altı ayını 
doldurmuş, sekiz ayını doldurmuş; çağrıldılar. Gider
ken, ne yaptılar? Pilisini, pırtısını sattılar gittiler; yu
valarını dağıttılar gittiler. Döndüler; üzgün döndüler 
ve tabiî emre inkiyat eylediler. Emre inkiyat, vazife 
icabı. Kim bilir gönüllerinden neler geçiyor ve işitme
diğimiz dillerinden ne kelimeler çıkıyor? Üzüntü ile 
karşılıyorum; bu kabil partizanlıklardan tevakki et
mek çok faydalıdır, 
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Şimdi, «6 bin öğretmen naklomıldu» deniyor. 
Hakikaten birçok öğretmenlerin nakil olunduğunu 
ben de biliyorum. Meselâ, Antalya Lisesi Müdürü 
bir gün baktı; Erzurum'a. Müfettişler, falan yere. 
Meselâ, Muğla'dan bir ilköğretim müfettiği geldi, 
Antalya'nın bilmem ne kazasına. Oluyor; nakiller.. 

Şimdi bu nakillerin nasıl olduğunu da öğrendim. 
Bilirler; Müdürler Komisyonunda, dairesinden dos
ya geliyor ve diyor ki, «Arkadaşlar; dairesi, bunun 
naklini gerekli görüyor. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir.» Bitti.. Bu şekilde nakiller 
yapıldığını bizatihi ve bizzat çalışan arkadaşlardan 
işittiğimi ifade etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi böyle nakiller ile çok vakit geçti, tedrisat 

aksadı. Millî Eğitimin öyle problemleri var ki; uğ
raşmaya, çalışmaya azimli insanlar ama dikkat bu
yursunlar, bitaraflık kuvvet getirir. Bu kadar nakil 
edilen öğretmeni karşıya almak iyi mi olmuştur? 
Bunlar, hayır mı soluyacaklardır? Bunların konuş
maları partinin; Adalet Partisinin lehinde mi ola
caktır? 

Şunu arz edeyim, Sayın Bakan Adalet Partisi Ba
kanıdır ve fakat bugün misâllerle ispat ediyorum, Sa
yın Türksş'in siyasî istikametinde vazife görülmek
tedir. 

Bir misâl daha 
Bir Gazi Eğitim Enstitüsü vardır, komandolar iş-

galindedir; yani orada tam tedrisat yapılmamakta
dır. Bir Müdürü vardır; bu Müdür Milliyetçi Hare
ket Partisi doğrultusundadır; komandodur. Benden 
iyi bilen olamaz. Niçin «Ben» diyorum? («Benlik» 
Allah'a mahsusdur) Çünkü ben teftişim yapmışım bir 
grup ile. Ben, Pazarören Öğretmen Okulunda dayak yi
yecekken kurtarmış; kendisini Perşembe Öğretmen 
Okuluna vermişler, «Bu, kıymetli adamdır» demiş. 
Aksu Köy Enstitüsüne Müdür olarak tayin ettirmi-
şimdir; arkadaşlarımdan rica etmişimdir. Kendisini 
bir gün Bursa'da.. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — tyi mi ettin Hocam? 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De

vamla) — .. Bursa'da Eğitim Enstitüsü Baş Muavini 
olarak gördük. Bir yeni geniş tahkikat.. Talebeler 
tahrik edilmektedir, iki kampa bölünmüştür. Türkeş' 
ci, komandocu bölümler, komandocu çocuklar gece
leri tahrik edici konuşmalar ve şarkılar söylüyorlar 
ve bir toplantıda Atatürk'e ait bir vecize, bir espri 
konuşuluyor; siyah gözlüklüler kendi paralelinde 
olan muaviiiîeriyle otururken, diğerleri bütün alkış 

yapmışlar. Niçin alkış yapmadın? Tahkikattadır; 
«Atatürk'den bahsedilirken alkışlamaya mecbur mu
yum?.» 

Arkadaşlarım; 
Şimdi Sayın Erdem, Öğretmen Okulları Genel 

Müdürlüğüne (tanımıyorum) 4-5 yıllık meslek tecrü
besi olan bir arkadaşı tayin etmişlerdir. Mübarek ol
sun. Mutlaka kıymetlidir, ama bu arkadaşın daha ye
tişmesinden; yetişmesi anından itibaren Türkeş'jn 
paralelinde olduğu ifade ediliyor; soyadlı komando 
olarak kullanılıyor. Gazi Eğitim'den, Öğretmen Oku -
lu Genel Müdürlüğüne geldiler. Öğretmenliğin çile
si; tecrübeli çilesi, tecrübe güneşi insanın ruhuna ini
kas etmedikçe, ruhunu kavurmadıkça, ruhunda ateş 
yaratmadıkça, öğretmenliğin mücadelesinin heyeca
nını iliklerinde duymadıkça öğretmen okullarına ruh 
veremez. 

Şimdi, Gazi Eğitim Enstitüsünden geldiler, Umum 
Müdürlük koltuğuna. Şahıslar bence muhteremdir, 
herkes muhteremdir. Bu arkadaşların hepsini tanı
rım. Ben 45 senemi verdim. Millî Eğitim'e; 20 sene 
Merkez Teşkilâtının müfettişi, baş müfettişi idim, 
Umum Müdürlük tedviri yaptım ve kültür ateşeliği 
yaptım. Hepsini iyi tanırım, evlâtlarım gibi severim. 
Ancak, gerçekleri de konuşmaya mecburuz. Gazi 
Eğitimden en kıymetli öğretmenler alındı. Ne deni
yor? Boşlukta.. Öğretmenlik boş, oralara veriyoruz; 
oralara dağıtıyoruz. 

Şimdi hatırıma geliveriyor; birikim İstanbul'da 
daha çoktur. O kadar çok öğretmen vardır ki, fazla; 
el uzatılmaz hiç oraya, dokunulmaz, sanki «Cıs» var 
«Ateş» var, ama yurtta sağdan, sola; soldan sağa 
mancınık taşı gibi fırlatılmış öğretmenler var. Kati
yen doğru yapılmamıştır. Öğretmen karşıya alınmaz. 
Öğretmen okuyan, düşünen, duyan kafadır. Öğret
menleri karşısına alan iktidarlar mutlak yıkılırlar. 
Bence bu gerçekler karşısında iktidar düşünmeli, tit
remeli ve kendine gelmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî Eğitim problemleri çözüm bekliyor; biz, 

nakillerle meşgulüz. Biz, «Öğretmen derste nasıl ko
nuştu; yani şöyle mi dedi, böyle mi dedi; sağdan mı 
bahsetti, şundan mı bahsetti?».. Bunlarla uğraşıyo
ruz. Yapmayın canım; yapmayın.. Öğretmen, bu mil
leti ya yükseltir, ya yıkar. Yükselmesi için onun yük
seltmeye mecburuz. Öğretmenin peşindeyiz. Yapma
yın; almayalım karşımıza. İtimat edin, Adalet Parti
si için korkunç bir propaganda olmuştur. İtimat bu
yurunuz: beni şimdiyedek tanıdınız, hepinizi saygı 
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ile severim, saygı duyarım; ben kendisini karşılıklı 
münasebetlerimiz bakımından aşağı yukarı tanıtmış, 
sevdirmiş; yani birbirimizi seviyoruz biz. Ben, bita
raf olarak konuşuyorum, itimat edin, bitaraf ola
rak konuşuyorum; yani ağıza düşmek güzel şey mi? 
Bir siyasî parti, güçlü bir siyasî parti; Halk Partisin
den sonra sayı; itibariyle ikinci parti. Şimdi bu güçlü 
parti üç kişinin iktidar ortaklığı içerisinde, onun siya
sî düşüncesini sürdürmesine nasıl Adalet Partisi Mil
lî Eğitim Bakanına bu şekilde müsamaha ile bakılır? 
Hayır; bu böyle. 

Şimdi arkadaşlarım; 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Basireti tıkan
mış.... 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Öğretmenin ayağı yere değmiştir, öğret
men, geçim sıkıntısı da çeker. Geceleri şoförlük ya
pıyor; dolmuş şoförlüğü yapıyor. Bir ıstırabın için
dedir ve bir zamanlar, «Yaşa aslanım! Sen, bu mem
leketin bir tane evlâdısın. Sen, feragatla dolu insan
sın. Bu vatan senin omuzlarında bayrak gibi yükse
lecek..» Bu nutukları çok çektik. Öğretmenin ayağı 
yere değdi. «Feragat mı diyorsun? Gel, beraber fera-
gatkâr olalım; beraber bu memleketin meseleleri 
üzerine eğilelim.» diyor öğretmen ve biz bu öğret
meni komünislikle suçlamaya, aşırı solculukla suç
lamaya gidiyoruz; «Bir yakasına yapışabilir miyiz?» 
diyoruz. 

Savcı, hâkim hükmünü vermedikçe kimse suçlana
maz. Bu, adaletin şaşmaz kanununudur. Hürmete 
mecburuz. Türk öğretmeni, dürüstlüğü ve hizmet ide
aliyle ışıyan Atatürk'ün birer parçasıdır. Onları lekele
menin günahını sizler, Merkez Teşkilâtı arkadaşla
rım, Sayın Bakanım, eğer içinizde duygular nasır 
bağlamadıysa, acı duyacaksınız ve tabiî, çok affeder
siniz, birgün bu nakillerin yarattığı ruhî hercümercin 
hesabı mahkeme-i kübrada değil, mahkeme-i dün
yada sorulacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo.» 
sesleri) 

Şimdi öğrenci sorunlarına geçiyorum: 
Öğrencilerin bütün hareketlerinin suçluluğu biz

dedir. Geçmiş iktidarların, mevcut iktidarların günah
larıdır. Onları iyi yetiştirmek için öğretmen yetiştir
memişiz. Öğretmen okullarımız, yüksekokullarımız 
bugün için nakâfidir; yetersizdir. Öğretmene gerekli 
maddî imkânı tanıdık mı İstiklâlin feragat sahibi 
adama, «Sen böylesine güçlü bir adamsın, sana bu 
imkânı tanıdım.» dedik mi?.. Demedik. Günden gü
ne ihmale uğradı. Ne oldu, gençlik?.. Şimdi orta ted

risat perişandır, harabeye dönmüştür. Ben 20 senelik 
müfettişliğimde Türkiye'de 3-4 vilâyetten gayrı bü
tün Türkiye'yi dolaştım. Öyle liseler vardır ki, kay
makam bey, veteriner bey, avukat bey doldurur 
dersi.... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mikrofo
na konuş. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Evet efendim, kusura bakmayın; insan 
heyecanlanınca mikrofonu da unutuyor. 

Ama Kabataş Lisesinde, İstanbul Kız Lisesinde, 
Pertevniyal Lisesinde, İzmir Atatürk Lisesinde kad
ro tamam, kaya gibi yetiştiriyorlar; imtihanlara giri
yorlar, ötekiler hocasız.. Sokaktan çevirdim kaç de
fa teftişte. «Çocuğum nereye?» diye sordum. «Öğ
retmenimiz yok..» Bakışlarında hınç alırcasına sün
gü dikliği var, diş gıcırtısı var sanki. Her münevve
rin sorumluluk taşıması lâzım gelen bu bakışlara ve
rilecek cevap, kucağımızı açarak onları yetiştirmek 
olduğu halde, onları tersleyen, onların hareketlerin
de komünizm tohumu; hatta anarşik feveran bulu
yoruz. 

Arkadaşlarım; 
Gençliği bağrımıza basmaya mecburuz. Gençlik 

bizim gençlik, evlât bizim evlât. Hatta komandolar 
dahi aldatılmış çocuklar değil mi?.. Onlar da Türk 
anasının yavrusu değil mi?.. Onları da bu memleket 
beslemiyor mu?.. Aldatıyorlar, aldanıyorlar, ondan 
sonra arkadaşlarına gözünü kırpmadan tabancasını 
çekiyor, vuruyor, yaralıyor ve 40 öiü.. Analar, ba
balar gözü yaşlı, memleket tehlikenin eşiğine gelmiş, 
büyük heyecan içinde. 

Yüksekokullar kapalı; kapatıldı. Çünkü artık 
anarşik olaylar, ölüm vakaları Hükümeti aştı. Gelin 
Adalet Partililer bünyenizde ur var. Gelin beraberce 
bu uru kolkola yok edelim; kangren olacak, tehlike 
var. Geçen gün Mucip Ataklı'yı dinlediniz burada. 
Türkiye tehlikenin kıyısına geldi. Bunu ne Millî Eği
tim Bakanı, ne Hükümet karşılayamıyor. Eğer karşı-
layacaksa gücünü göstersin. Yoksa Sayın Başbaka
nın vatanperverliğinden şüphe mi edeceğiz? O da bu 
memleketin evlâdı, kötü olsun ister mi?. Sınırları aş
tı; memleketi ölüm, kan götürüyor. 

12 Marttan evvelki, vakaları düşününüz; böyle
sine yoğun değildi. Mart gelecek, okullar açılacak yi
ne mi tabanca sesleri duyacağız?. Şişli'de 2 genç vu
ruluyor. Vuran namussuz ve şunu ifade etmek iste
rim. Biz, parti olarak komünizmin de, anarşinin de 
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şiddetle karşısındayız. (C. H. P. sıralarından alkışlar 
ve «Bravo.» sesleri) ve biliniz ki, her parti «Ben ko-
münüzme karşıyım» der ve bunu «Yok etmeye ama
deyim» der. Bizde öyle. Biz sosyal demokrat olarak, 
demokratik sol olarak tabana inmenin hakla bütün
leşmenin kuvveti içerisinde yarayı tedaviye kalkan bir 
operatör olarak kendimizi onun karşısında ve onu 
yok etmeye hazırlıklı bulunuyoruz; çünkü siyasî ide
alimiz, hakla bütünleşen bünyemiz böylesine muzur 
bir mikrobun memlekete girmesine manidir; mani 
olacaktır da.. O itibarla Mart başını ızdırapla bekli
yorum. 

Şimdi gençlikten bahsediyordum. Öğretmenler bu; 
öğrencilere gelelim: 

Öğrencilerimizi iyi yetiştirelim. Mektupla öğretim 
vardı, yaygın öğretim oldu, örgün öğretim girdi içi
ne. Örgün Öğretim, yükseköğretimin bir binanın 
içine sokulması. Yüksek lisans da var. Bir yükseköğ
renim çalışmaları gidiyor. Binalarımız mı yok?.. Ga
zi Eğitim var, her şey var. Şimdi yeni binalar açaca
ğız, yeni teşkilât kuracağız.. 

Çok Aziz Sayın Bakan, memleketi, Türkiye'yi 
kendisine vatan ittihaz etmekten uzak duran bir in
sanı nasıl oluyor da bu Yaygın Öğretim Genel Sek
reterliğine getiyorsunuz?. Siz, 1927 doğumlusunuz, 
Kemalpaşalısınız, doğduğunuz zaman İstiklâl Sava
şının kahramanlık ninniîeriyle gözünüzü açtınız ve 
sonra Cumhuriyet Bayramlarının zafer toplarıyle be
şiğinizde uyandınız. Atatürk çocuğusunuz, Ayrıca 
edip duygulu hassas tarafınız da var. (Herkes hassas-
dır ya, katiyen alınmayın) şiir de yazıyorsunuz. 

Şimdi, bu memleketi terk etmiş gitmiş, asker
likten düşmüş, şu olmuş, bu olmuş, mazide tabutluk
ta yatmış... E, mükâfat mı veriyorsunuz?. Lütfen mü
kâfat yok; memleket hizmetinde arkadaşlık da yok. 
Ciddî vazifenin güçlü neticesini almak için çalışma 
var. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Türkeş'in ar
kadaşı olduğu için.. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Örgün eğitimin daha programı yapılma
dı; yapılmakta ve sonra yeni programlar yapılıyor, 
din dersleri de liselere kadar götürülüyor. 

Sayın arkadaşlar; 
Biz kılıçla müslüman olmuş bir millet değiliz. Ben 

din derslerinin nota bağlanmasına dahi muterizim. 
insan notla müslüman olur mu?.. Notla müslüman 
olmaz. Ben 3.5-4 sene medresede okudum. Öğlen na
mazını zorlarlardı. Acı hatıralar girmesin, müslü-

l mana; şahadet getiren müslümana dinini öğretecek
sin, o şevki vereceksin, o gücü vereceksin, imanı bü
tünleşecek. O itibarla, ortaokula kadar yeter. On
dan sonra, lise çocuğunu telkin ile teslim olacağız. 

Şimdi, öğretmen liselerinde yüzlerce çocuğun dı
şarı atıldığını görüyoruz, işitiyoruz; okuduk, dışar-
daîar. Bunlar fakir köy çocuklarıdır, bunlar ananın, 
babanın umududur. Bunlar vatanın, bu toprağın ürün
leridir. Bunları sokağa atmakla hata yapıyoruz. So
kağa atılan her genç bir kıvılcımdır, yangın çıkar; 
dikkatli olalım. Hem disiplin kurulları ceza kesen bir 
giyotin değildir. Eğitimciyiz hepimiz; cezanın karşı
sında olmalıyız. Yasak; yaratır iştiyak. Hatta, şim
di meselâ okullara kitaplar için listeler gönderdik. 
Burada bir gündem dışı konuşma yapmıştım, Sayın 
Bakanı lütfedip teşriflerini ve bu konuda izahat lüt
fetmelerini rica etmiştim, belki vakıf olmadılar. An
cak, şimdi ben listeyi gördüm, bir hayli kitap mera
kım var, okumaya ömrüm yetmeyecek. Kütüphanem 
de var. Baktım ki, benim kütüphanemde bir kısmı 
yok, hemen sipariş yaptım bundan faydalanayım di
ye, ne biçim kitaplar diye merak ettim. Bir de bunun 
usulü var, tecrübeli arkadaşlarım bilmeliler. Bir ta
mim; kütüphanelerde edebiyat öğretmenleri çocuk
ların okuduğu eserlere dikkatle bakmışlar. Zaten kü
tüphane defteri var; alman kitap belli. Sen çağıracak
sın o çocuğu telkinini yapacaksın. Ne oldu? İlan et
tiniz kendinizi; Cephe İktidarı kitap düşmanı.. Dün
yaya karşı nasıl bir propagandadır bu? Türk Milleti
nin Hükümeti kitap menediyor.. Olmadı. Bir küçük 
tamim; edebiyat öğretmenlerinin murakabesi yeıer. 
Evet, okumasınlar. 

Sonra, Sayın Bakanım, görmüyor musunuz viti-
rinleri; ne çok kitaplar var vitrinde. Sizin menettiği-
niz kitaplar vitrinlerde salkım gibi sallanıyor; İna
nın böyle. Onun için çocuğun dikkatini buna çektik, 
onları oktuyoruz artık şimdi. Bunu biliniz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir hususu hatırlat
mak istiyorum. Konuşmanız 40 dikika olmuştur. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Oldu mu?. 

BAŞKAN — Heyecanlı konuşuyordunuz, müda
hale etmek istemedim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Bitiriyorum efendim, affedersiniz. 

Eğitim çocukları telkinle teslim almaktır. Şimdi 
sokağa atılan öğretmen namzetlerini.. Sayın Bakan 
size yalvarıyorum... 
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CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yok 
canım.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalvarmayın emre
din, nasıl yalvarırsın.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Grup 

adına konuşuyorsunuz, ne demek yalvarmak? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Grup adına ko

nuşuyorsun, yalvaramazsın, al geriye sözünü. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Aldık, dinleyiniz. 

NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Bu adama yal-
vanlmaz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, hatırlattınız efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kendi adınıza 

söyleyin, yalvarm, ama Grup adına konuşuyorsunuz 
şimdi. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyelim. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De

vamla) — Müsaade buyurun, rica ediyorum... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yal

varmaya lüzum yok, gereğini yapsın. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurun efendim, de

vam edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Rica ediyoıum, şu dışarıya saldığınız, sal
dırılan, meydana bırakılan çocukları çatılara alınız, 
söylediğim bu arkadaşlar. Ekmeksiz, susuz sokakta 
dolaşacaklar; işte, o zaman anarşist olacaklar, işte o 
zaman kötü olacaklar, alın çatınızın altına, alın çocuk
ları, bırakmayın bu öğretmen okulu talebesi çocukla
rım. Bu memleketin yarınlarını tehlikeye korsunuz 
sonra. Söylediğim budur Allahaşkına. 

Arkadaşlarım; 
Biz milliyetçilik vasfını, Türk çocuğunun eğitil

mesinde, hür demokratik nizamda, memleket men
faatlerine karşı hassas olmada ve vatanı korumada 
halkla bütünleşmenin zaferini yaranmakta buluyoruz, 
ama bir milliyetçilik tarifi var; Türk yapısı silâh 
kullanmak, ateşle barutla oynamak ve gençliği bu 
barutun içinde boğmak.. Bunun karşısındayız ve dik
kat ederseniz Milliyetçi Cephe demedim; 4 partinin 
meydana getirdiği Koalisyon diye yadeıtim. Milli
yetçilik tekel maddesi değildir. Hepimiz milliyetçi
yiz, ama silâhla, tüfekle insan öldürmeyi, «Vur:» di
yeceğim «davadan kaçarsan:> telkiniyle yetişen ve bu 
telkini yapan insanın milliyetçilik anlayışının dışın
dayız. O bir faşizan düşüncedir. Biz Atatürkçüyüz, 
Atatürkçü kalacağız, Halk Partisi olarak bu memle

ketin yarınlarının nurlu ufuklara kavuşmasında ken
di payımıza düşen mücadeleyi yapacağız ve elbet
te muzaffer olacağız. Çünkü, millî birlik, beraber
lik içine girmek, tehlikeleri önlemek manasına gele
cektir. Tehlike var, çan çaldı, uyanın senatörler, uya
nın... 

Allahısmarladık, sağolun. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Atmaca buyurunuz. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka
nım, İçtüzüğümüzün 65 nci maddesi gereğince söz 
istiyorum. Çünkü, benim söylemiş olduğum fikirle
rin aksine Hocam burada fikir beyan ettiler, müsaa
de ederseniz tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atmaca. 
Hangi hususlar hakkında Sayın Kutluk? 65 nci 

madde sataşmaya aittir. Hangi hususlarda sataşma 
olmuştur, lütfen açıklayınız? 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Öğretmen ar
kadaşlarımın tümünü suçladığım, tümüne komünist 
dediğim, tümüne anarşist dediğim şeklinde ifadede 
bulundular. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 90 000'ine 
dediniz, daha ne diyeceksiniz. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Bunu tavzih 
etmek için, bu yolda benim söylediğim fikirlerin 
aksine bir fikir ileri sürdüler, onun için söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, böyle bir şeyi ben tes
pit etmedim. Yalnız bunu tavzih etmek istiyorsanız, 
yerinizden tavzih edebilirsiniz. Sırf bu hususa ait ise 
yerinizden tavzih edin efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
ikinci kez konuşma hakkı var beyefendinin, o za
man tavzih etsinler efendim. (A. P. sıralarından «O 
başka.» sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 90 000 dedi, 
hepsi demedi ki... 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Kürsüden 
tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakika müsaade 
ederseniz, kürsüden tavzih etmek istiyorlar efendim. 
lütfen. 

Buyurunuz Sayın Kutluk, sadece ifade ettiğiniz 
hususlara münhasır kalmak şartıyle. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, sayın senatörler; 
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Buradan Grupum adına konuşma yaparken, bü
tün Türk öğretmenlerine komünisttir, anarşisttir gi
bi birtakım sözler sarfettiğimi muhterem Hocam siz
lere ifade buyurdular. Kısaca bu hususu tavzih için 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan; 
Een fakir bir köy çocuğuyum. Beni, sırtımdaki 

çoban elbiselerinin içerisinden alıp bugüne getiren 
aziz Türk öğretmenidir. Her gün, her zaman, her 
yerde çorbama bir kaşık salarken önce tanrıma, son
ra da hocama şükrederek çorbama kaşığımı salarım. 

Bu itibarladır ki, asil ve yüce Türk Milletinin 
büyük öğretmenine, bu yüce kürsüden Grupum adı
na, komünisttir, anarşisttir gibi bir ithamda bulun
mak, bu duygulan taşıyan insana asla yakışmaz. 

Bu itibarladır ki, ben Grupum adma konuşma 
yaparken, girişte «Asil Türk öğretmenini Grupum 
adma selamlamayı ve önünde her zaman gururla eğil
meyi» ifade buyurmuştum. Bu her zaman böyle olacak
tır ve böyle olmaya da devam edecektir. Görevini ya, 
pan, Anayasal çizgilerden ayrılmayan, Yüce Türk 
Milletinin millî duyguları ve heyecanlan içerisinde 
asil Türk gençliğini yetiştiren yüce öğretmenimin 
önünde saygıyie eğilirim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — TÖB - DER 
üyeleri için ne dersin? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Ancak muhte

rem arkadaşlarım, içlerinde bu memlekete 28 yıl hiz
met ettiğim asil Türk öğretmenine böylesine kirli bir 
lekeyi, böylesin! bir çirkin sözü, böylesine kara duy
guları hiç bir zaman sarfetmeyeceğlm inancı içerisin
deyim. Çünkü ben de onlardan bir tanesiyim. Ancak, 
Pazarcık'ta olan olayları, Osmancık'ta olan olayları, 
Sungurlu'da olan olayları... 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, tavzih ediyorsunuz, 
yeni bir konuşmaya girmeyin lütfen, rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O olaylar şu 
anda mahkemede, onun için onlar üzerinde konuşa
mazsınız. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Tavzih edece
ğim efendim. 

Buna benzer bazı yerlerdeki olayları gözönüne 
alarak,. 300 bin kişiye ulaşan aziz Türk Öğretmenin 
arasında da bu şekilde kötü olaylara alet olan, bu 
şekilde kötü olayların içerisine giren ve böylece o 
yola kendisini adayan insanlarımızın da olabileceğini 
düşünüyorum ve misalleri de var. 
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Ben, asil Türk öğretmenini tenzih ediyorum. Bu
nu sözlerimde de ifade ettim. Yine de huzurunuzda 
ifade ediyorum; beni bu duruma getiren ve içlerinde 
23 yıl şanla şerefle hizmet yapmış olduğum yüce 
Türk öğretmenine hiç bir zaman leke sürmeyeceğim 
gibi, Grupum adına yapılan bir konuşmada da, 
Grupumu töhmet altında bırakacak en ufak bir söz
den, en ufak bir duygudan, fikirden uzak duracağım 
tabiîdir. 

O itibarla muhterem hocamın, kendilerine saygı 
duyduğum, her zaman kendilerini sevdiğim, kendi
leri önünde hürmetle eğildiğim hocamın beni yanlış 
anlamamaları gerektiği inancı ile sizin de beni bu 
şekilde bir yanlış sözde bulunmayacağımın ifadesini 
bilmeniz için huzurlarınıza çıktım. 

Türk öğretmenin, yüce ve büyük asil Türk öğret
meninin önünde saygı ile eğiliyorum. Türk öğret
meninin her zaman şanla, şerefle görevini yaparken 
yanında dimdik beraber olacağımı arz ederek say
gılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutluk. 
Buyurum Sayın Atmaca. 
Sayın Üyeler, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 19/6 yiji Bütçe Kanunu tasarısının açık oy
laması yapılmaktadır. Oylarını kullanmayan üye var 
mıdır?.. Yok. Oy kutuları kaldırılsın. 

Sayın Atmaca, 18 dakikalık süreniz var, buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA "HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) — Son onbeş dakikayı da kullanırım. 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Türk Millî 
Eğitiminin, üniversitelerimizin ve yüksek okullarımı
zın saygıdeğer hocaları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupunun 1976 
yılı Üniversite ve Yüksek Öğrenim Kurumları Büt
çeleri üzerinde görüş ve temennilerimi bildirmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Üniversite ve yükseköğrenim kurumları ve onun 
gençliği, ülkemi/in bugün için başlıca sorunu haline 
gelmiştir. 

1976 Bütçe yılının, bu kurumlarımız ve gençli
ğimiz için huzur ve olumlu çalışmalar getirmesini.. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak candan diliyoruz. 

1976 yılı bütçesinde. Millî Eğitimimiz için 26 
milyar civarında ödenek ayrılmıştır. Bu bütçe ko
nuşmasında, bu 26 milyarın nasıl kullanılacağını tar
tışmak, yeni öneriler geiirmek, olumlu bir bütçe eleş
tirisi olurdu. Bu bütçeye siyasal iktidarın tercihlerinin 
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ne oranda yansıdığı, beş yıllık planın 1976 yılı dili
mine bu bütçenin ne katkıda bulunabileceğini değer
lendirmek isterdik; ama ne yazık ki, eğitimimizin felç 
haline getirildiği bir dönemde, bunlar üzerinde dur
mak olanağı kalmamıştır. 

Siyasal cinayetlerin kol gezdiği bir dönemde, büt
çe rakamları üzerinde durmak, teferruatla uğraşır ha
le gelmektedir. 

Çağ nüfusunun % 7'sini bile bulmayan kayıtlı 
yüksek öğrenim gençliğimizden bugün 100 binden 
fazlası, okulları kapandığı için, can güvenlikleri kal
madığından, laboratuvar, kitaplık, sınıf çalışması 
yapamamaktadır. 

Kimisi çılgınlık içinde, başbuğlarının temin etti
ği millî silâhlanyle arkadaşlarını kurşunlama plan
laması içinde, kimi namuslu gençler de bir kör kur
şuna kurban gitmemek için çareler aramaktadırlar. 
Analar, babalar evlâtlarının kuşku içinde yollarını 
gözlemektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa üniversiteleri 
kapalı, akademileri kapalı, yüksekokulları kapatılmış 
ve öğrencileri kovulmuş, öğretmenleri kıyılmış, boş 
okul binalarının abide gibi durduğu bir devrede Eği
tim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçesini konuşuyo
ruz. İlk defa Türkiye Cumhuriyetinde yöneticilerinin, 
öğrencilerinden geri kaldığı bir eğitim düzeni yaşıyo
ruz. 

Milletlerin tarihinde, çeşitli amaçlı gençlik olay
ları daima oîagelimştir; ama aklı başında güçlü hü
kümetler, bu olayların nedenlerini araştırmış, de
mokratik hukuk yöntemleriyle kısa devrede sorunla
rını zararsız çözümlemişlerdir. 

Düşün özgürlüğüne saygı duymayan ve hukuk il -
kelerini çiğneyen ülkelerde, gençlik patlamaları dai
ma rejim aleyhine dönüşmüştür. Bizim tarihimizde 
de zaman zaman gençlik olayları görülmüştür. Üzü
lerek söylemek gerekir ki, biz, gençliğin, çağının ge
reği davranışlarını daima hoşgörü ile karşılamadığı
mız ve daima polisiye tedbirler ile bastırmaya çalış
tığımız için, sonuç alamamışızdır. 

1960'dan önceki gençlik olayları, demokrasi mü
cadelesi şeklinde otoriteye karşı yapılmıştı. O dev
rin olaylarını ve sonucunu tartışma yerine, ondan 
hepimizin ders almasının daha yararlı olacağı kanı
sında olduğum için değinmiyorum. 

1968 yılında, Fransa gibi demokratik Batı ülke
lerinde başlayan gençlik olayları, kısa sürede mem
leketimize sıçramıştır. 1968'de başlayan gençlik olay
ları, başlangıçta öğretim sorunlarına yönelikti. O 

günün sorumlularının «Yollar yürümekle aşınmaz.» 
vurdumduymazlığı, gençlik olaylarının kısa zaman
da amacından saptırılmasına, soysuzlaşmasına ne
den olmuştur. 

Gençliğin başlangıçtaki istekleri hoşgörü ile kar-
şılansa ve gençsiz sevgisi acımasızlığa dönüştürül-
meseydi, rejime yönelik hale düşmezdi. 

Tepki, daima karşı ağır tepkilerin olmasına ne
den olmuştur. 1968 yılında başlayan gençlik olayları, 
Hükümetin eğitsel tedbir alma sonucu, 12 Mart ile 
noktalanmıştır. 12 Mart öncesinde, sokaktan medet 
umulmuştur, sokak teşvik edilmiştir, sokak tartışıl
mıştır, olaylar Hükümete yalcın karşı güçlerle bas
tırılmaya çalışılmıştır; ama görülmüştür ki, sokak, so
kağı teşvik edenleri de içine almıştır. 

Bu dönem, günahı ile sevabıyle politikacıların 
ders alması gereken önemli ve üzücü olaylar demeti. 
olarak tarihe geçmiştir. 

1974 saym Ecevit Karma Hükümeti devresinde; 
C. H. P. - M. S. P. Karma Hükümeti devresinde iç ve 
dış sorumlarımız en kritik noktasında bulunmasına 
rağmen, olaylar duraklamış, kardeş kanı dökülme
miş, gençlik barışına adım atılmıştır. 

Cephe Hükümetinin 10 aylık dönemi, TRT'nin 
deyimi ile karşıt görüşlü gençlerin çarpışması, silâh
lanması, kan dökülmesi şeklinde yeniden karşımıza 
çıkmış bulunuyor. 

Hükümeti oluşturan partilerden birinin liderinin 
deyimi ile, Türkeş'in deyimi ile kolluk kuvvetlerine 
yardımcı olan komandolar, millî silâhlanyle ölüm 
saçmaya devam etmektedirler. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Ko
münistlerden bir şey gelmiyor mu Sayın Hocam?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) Evet komünist diyenler komünisttir. 

Demekoratik yollarla, tarafsız bir tutumla, hukuk 
ilkeleri içinde gençlik sorunlarına çözüm getirilmez' 
se, Sayın İçişleri Bakanın Almanya'dan satınaldığı 
tanklar, helikopterlerle de huzuru sağlamak mümkün 
değildir. İlk yapılacak iş, Sayın Türkeş ve Sayın Er-
dem'i, ölüm saçan gençlere destek olmaktan, payan
da olmaktan vazgeçirmektir. 

Kolluk Kuvvetlerine yardım ediyoruz bahanesiy
le cinayetler işlenmektedir Türkiye'de, Türkiye Cum
huriyeti kolluk kuvvetlerinin dıştan yardıma ihtiyacı 
yoktur, hiç bir devirde de olmamıştır. Hükümet ve 
kolluk kuvvetleri amirleri, tarafsız davranırlar ve 
olayları objektif ölçüler içinde değerlendirirlerse, 
anarşi duracak, suçlular eu kısa zamanda yakalanıp, 
adaletin pençesine teslim edileceklerdir. 
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Öğrenci olaylarını yaratanlar, teşvik edenler, Hü
kümetin içindedir. Başbakan Yardımcısı, kendi parti
sinden olan gençlerin baba yadigarı silâh kuîlanma-
sıyle Övünemez. Başbakan Yardımcısı anarşiyi bas
tırmak için tarafsız görev yapan kahraman Türk 
Ordusunun şerefli subayını itham edemez. Bütün 
bunlar anarşi tahriklerinin Hükümetin içinde oldu
ğunun yanıtlarıdır. 

Türk eğitiminin nereye götürüldüğü, nereye gö
türülmek istendiği bugün başlıca tartışma konusu ha
line gelmiştir. Eğitim, toplum düzeninin temelini 
oluşturan ekonomik ve sosyal sorunların başında ge
lir. Az gelişmiş ülkelerde eğitimi politikanın dışında 
tutmak mümkün olmamıştır. Sağlı, sollu dikta biçi
minde yönetilen her ülkede yönetimi elinde bulundu
ran egemen sınıflar kendilerine uygun birer eğitim 
yönetimi geliştirmişler, okulları, öğretmenleri ve öğ
retim programlarını kendi istedikleri çizgilere oturt
maya çalışmışlardır. Örneğin; sol diktanın kurucu
larından Lenin ile faşist Mussolli nin eğitim anlayışı 
aynı noktada birleşmektedir. 

Lenin diyor ki, «Komünist devlette eğitim, pro
letaryanın elindeki sınıf egemenliğini devam ettir
menin aracıdır.» Musoüini de, kara gömlekli İtal
yan gençlerine şunları söylüyor; 

«Eğitimin ve okulların bir tek amacı vardır, o 
da şudur: Gençleri faşist rejimin sadık ve gözü kapa
lı savunucuları olarak hazırlamak, rejimin kendilerine 
verdiği görevi tartışmasız yerine getirecek heyecanı 
temin eîmek>>. Tıpkı Türkeş ağzı.. 

Sağ ve sol dikta liderlerinin bu sözleri bugün Tür
kiye'de aşırı uçlar tarafından sergilenmektedir. Ge
çen yıl Milliyetçi Hareket Partisine bağlı gençlerin 
toplantılarında Sayın Türkeş ve Sayın Erdem'in aynı 
heyecanı verecek konuşmalar y?.pması bir gerçektir. 
Görülüyor ki, her iki diktadada iktidara sahip olan 
güçler ister siyasî partiler, ister egemen sınıflar deyi
niz bir noktada birleşiyorlar; o da, eğitimi kendi is
teklerine ve kendi iktidarlarına vasıta yapmaktır. 

Özgürlükçü demokrasilerde eğicim kurumları si
yasal iktidarların kayıtsız şartsız emrinde olamaz. Bu 
ülkelerde eğitim, özgürlüklerin temel ilkesini oluştu
rur. Demokratik toplamda eğitim kurumu belli bir 
sınıfın veya siyasal iktidarın egemenliğini uzatma 
aracı olarak kullanılamaz. Demokratik ülkelerde eği
timin amacı, ulusal çıkarların ve toplumun değer 
yargılarının gelişmesine ve insanı hem kendisi, hem 
de toplumu için işe yarar üretmen olarak yetiştirmek
tir. 

6 . 2 , 1976 O : 2 

1 Ulusal Türk millî eğitiminin amaçlarını Atatürk 
ilkeleri ve 1961 Anayasası saptamıştır. Anayasamız, 
iktidarların her ne suretle olursa olsun diktasını ön
leyecek hükümler getirmiştir. Türk millî eğitimi bu 
nedenlerledir ki, bir siyasal iktidarın ya da bir sını
fın egemenliğini uzatma aracı olarak kullanılamaz. 
Anayasamızda, eğitim tüm vatandaşların hakkı ve 
devletin görevi olarak nitelendirilmiştir. Bu yüzden
dir ki, her dereceli eğitim kurumlarını açmak, işlet
mek, bunlardan tüm vatandaşların eşit yararlanma
sını sağlamak devletin başlıca görevleri arasına alın
mıştır. Demokratik solda düşün özgürlüğü, fırsat ve 
imkân eşitliği eğitimin temel öğesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın öngördüğü bu demokratik eğitim 

sistemi Cephe Hükümetini rahatsız etmektedir. 
Bugünkü eğitim çıkmazımızın ve gençlik bunalımı
nın temeli bu rahatsızlığa dayanmaktadır. Dikta öz
lemi içinde olan iktidarlar işe daima eğitimden baş
lamışlardır tarihte. Amaca uygun eğitim bakanı 
seçmek ilk aşamadır. Cephe Hükümetinin Sayın Er-
dem'i Millî Eğitim Bakanı olarak seçmesi, işte bu 
ilkelere dayanmaktadır, tesadüfi değildir. Sayın Er
dem eliyle eğitimi siyasî amaçlarına araç olarak kul
lanmak ve böylece iktidarlarını uzatmak istemekte
dirler. 

Diktada amaca ulaşabilmenin ikinci yolu, yargı 
organlarıdır. Yargı organlarının kararları diktalar
da geçerli değildir. Kıyılan, sürülen eğitimcilerin, 
öğrencilerin Danıştaydın aldıkları kararlan Sayın 
Erdem'in uygulamamasının nedeni iste bu amaca 
yöneliktir. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Çocuklarımızı maddeci yetiştirmeyelim, mane

vî değerlerle donatalım» öğütünü Cephe Hükümeti
nin yetkililerinden sık sık duyuyoruz. Maddî kal
kınma yerine manevî kalkınma öneriyorlar. Elbette 
bir ulusun kalkınması için manevî inançlara ihtiyaç 
vardır, ama bu sözler inandırıcı olabildiği oranda 
geçerlidir. Devlet adamlarının suiistimallere adı ka
rıştığı bir ülkece, gençlere bu sözleri inandırmak 
güçtür. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, Millî Eğitimimizi 
millî karaktere kavuşturacağını sık sık tekrar etmek
tedir. Bu konuda iddialıdır. Millî Eğitim Bakanının 
bu sözlerinde samimi olmadığının kanıtları vardır. 
Örneğin; Yay - Kur'un başına. Amerikan pasaportu 
taşıyan kapitalist ülke temsilcisi bir Masonu getir
mişti.'. Bu nasıl bir milliyetçiliktir?. 
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Yay - K u r a 300 milyon liralık eğitim aracı alın
mak için Meclislerden ödenek çıkmıştır. Sözünü et
tiğim 'bu' Yay - Kur Genel Sekreteri Amerika'da 
ders ve yayın araçları ticareti yapan firmaların tem
silcisidir ve kardeşi vej'a yanılmıyorsam akrabası 
orada büyük bir iş sahibidir. 

Bu şahsın bu özellikleri bilindikten sonra hangi 
amaçla bu Yay - Kur'un başına Genel Sekreter ola
rak geldiğinin takdirlerini sizlere bırakıyorum? 300 
milyonun % 10 komisyonu 30 milyon eder. 

Gençleri «Marksist», «Faşist» diye damgalarken, 
kendi sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. Bu 
gençler kimlerin çocuğudur, bu gençleri kimler ye
tiştirdi, gençlere bu bilgileri kimler vermiştir?. Suç 
yetişende mi, yetiştirende m:?. 

Türk genci kötü alışkanlıkları doğumdan ge
tirmemiştir. 1965 yılında ilkokuldan mezun olanlar 
bugün üniversite öğrencisidir. 1965'in masum çocu
ğu bugün neden asi genç oldu?. O günden bugüne 
eğitim ve devlet sorumluluğunu taşıyanlar kimler
dir?. Eğer suçlu arıyorsak evvelâ bu sorunları cevap
landıralım. 

Gençleri teşvik edeceksin, silâhlandıracaksın, 
kendine âlet olursa seveceksin, koruyacaksın; alet 
olmazsa düşman sayacaksın, yargılamadan suçlulu
ğuna karar vereceksin.. Bunlar eğitimle, eğitimin il
keleriyle, Hükümet olma anlayışıyle bağdaştırılamaz. 
Bunalımın kaynağı bozuk eğitim düzeninde ve tutu
cu devlet yönetimi anlayışındadır. 

rine karşı çıkmaktadır. Örneğin, Anayasa Mahkeme
si kararlarına rağmen, Atatürk ve Karadeniz Tek
nik Üniversitelerinde rektör seçimi yaptırılmamak
tadır. Anayasa Mahkemesi Üniversiteler Kanununun 
bazı maddelerini iptal etmiştir. Bu karar, 3 . 1 2 . 1975 
günlü Resmî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe gir
miştir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyîe Atatürk ve 
Karadeniz Teknik Üniversitelerinin özerkliğine ka
rar vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararına rağ
men bu üniversitelerimizde 63 gündür rektör seçimi 
yaptırılmıyor. Atatürk Üniversitesinin başında ta
yinle gelmiş, «Homongolos» kelimesinde solculuk 
mikrobu arayan bir zat, yasa dışı oturmaktadır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Yeni seçildi, gazete de mi okumuyorsun?. 

C. H. P. GRUPU ADİNA HÜSEYÎN AT
MACA (Devamla) — Hukuka saygılı bilim adam
ları Anayasa Mahkemesi kararından sonra, Atatürk 
Üniversitesindeki yönetim görevlilerinden namuslu 
profesörler ayrılmaya başlamıştır. Örneğin,, hukuka 
saygılı ilim adamı olan Sayın Profesör Dr. Macit 
Özhan, Dekan Yardımcıdığı ve Zootekni Bölümü 
Başkanlığından bu nedenle istifa etmiştir. Bu iki bi
lim adamının tutum ve davranışı, özerk üniversite 
tarihinde iyi ve kötü örnekler olarak çocuklarımız 
ibretle okuyacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım ve üniversitelerimizin say
gı değer öğretim üyeleri; 

Üniversitelerimizin anarşiden arınmasında üni
versite hocaları olarak sizlere büyük görevler düş
mektedir. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sa
yın Başkan, yirmi dakika doldu beyendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Beyefendi, geç kendin idare et.. 

BAŞKAN — Ben kendi saatime göre takip ediyo
rum; müdahale ederim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Ben 
de saatime bakıyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Rahatsız oldun, aydınlıktan gö
zün kamaştı. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Be
yefendi, ruhum aydınlık benim. 

BAŞKAN — Beyefendi, çok istirham ediyorum, 
müdahale etmeyin... 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Dikta tırmanışını önleyici, hukuk 
ilkelerini tahrip edici eylemlere de uyancılık görevi 

Değerli arkadaşlarım; 
Üniversitelerimizin görevi gençlere çağımıza, kal- I 

kınma isteklerimize uygun bilgi ve beceriyi kazan
dırmaktır. Üniversiteler özgürlük ve hoşgörü içinde I 
gerçeğin arandığı, genç kuşaklara bilgilerin aktarıl
dığı ve yeni bilgi ve tekniğin oluşturulduğu üst eği- I 
tim kurumlandır. Üniversitelerimiz bu amacına ula- I 
şabümek için huzur içinde çalışma ortamı ister. Hu- I 
zuru sağlamak Hükümetlerin görevidir, ama bugü
nün Hükümeti içinde bulunan birtakım yetkililer hu- I 
zur sağlamayı değil, huzursuzluğu amaç edinmiş gö- I 
rüntüsü içindedirler. Türk Millî Eğitiminin kaderine I 
Milliyetçi Hareket Partisinin 9 ışık ilkeleri hâkim I 
kılınmaya başlamıştır. Sayın Başbakan Cephe Hü- I 
kümetinin ömrünü uzatabilmek için bu tırmanışı gör- I 
memezlikten gelmektedir. I 

Atatürk'ün istediği fikri hür, vicdanı hür gençlik j 
istenmez hale gelmiştir. Üniversite ve yüksekokulla- I 
rımızın öğretim yapamaz hale gelmesinden Hükü- I 
met, memnun görünmektedir; özerk üniversite fik- | 
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yapmak sizlere düşmektedir. Çağ dışı kaba kuvvete, 
çağ düşünceleri ezdirmemelisiniz. Her gün hava ra
poru verir gibi gençlerin ölüm haberini okuyor ve 
dinliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, bir dakika efendim. 
lütfen sözlerinizi toplayın, çünkü.. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Son on beş dakikadan alacağım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Mükün değil. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA

CA (Devamla) — Bölmeyelim Sayın Başkan. Daha 
evvel uygulaması var çünkü. 

MÜMİN KİRLİ (İzmir) — O yanlış uygulama 
idi. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil, Sayın Atmaca. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Sayın Başkanım, daha evvel uy
gulaması var. 

BAŞKAN — İkinci kez kullanabilirsiniz, fakat.. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA

CA (Devamla) — Sayın Başkanım, daha bugün uy
gulaması var. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, burada şimdi böyle 
bir uygulama yaparsak Tüzüğe de aykırı olur. Ge
nel Kurulun kabulüne de aykırı olur. Gerçi, öğleden 
evvel böyle bir uygulama yaptım; fakat başka konuşa
cak sayın üye yok idi. biraz evvel gerekçesini de arz 
ettim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Saat beş buçuğa bir kala başladım 
ben, karşıki saate göre.. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Ha
yır beyefendi. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim. Tüzüğe de ay
kırı, kabul etmiş olduğunuz programa da aykırıdır. 
Bu itibarla, istirham ediyorum, lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Sayın Başkanım, benim geride ka
lan sözlerimin söylenmemesinden ancak bu aydınlık
tan, bu fikirlerden, bu anarşiyi önleyici tedbirlerin 
önerilmesinden rahatsız olanlar memnun olabilir. Ben 
saygı duyarım, ama tahmin ediyorum daha üç dört 
dakikam var. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Hayır 
beyefendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Saati siz tutmuyorsunuz beyefendi. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sen 
konuşurken her yer karanlık oluyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Sizin ruhunuz gibi.. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Tüzüğe saygılı olman 
lâzım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Görüyorsunuz ki, müdahale edi
yorum efendim. 

Sayın Atmaca, Başkanlığı müşkül durumda bı
rakmayın. Tüzüğü tatbik etmeye mecburuz. 18 daki
kanız doldu. İkinci kez grup adına 15 dakika hakkı
nız vardır, ama siz konuşursunuz veya başka arka
daşınız konuşur. Lütfen, rica ediyorum, sözlerinizi 
toparlayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Ben sizi ikaz etmiştim Sayın Başka
nım. Topluyorum sözlerimi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk öğretmenliği ve Türk gençliği otuz yıllık 

demokrasi döneminde böylesine ayrım yapan, yan 
tutan Millî Eğitim Bakanı görmemiştir. Türk öğret
meni ve gençliği, tarihinin hiç bir devrinde bugün ol
duğu kadar can kaygusuna düşmemiştir. Bütün bun
lar gösteriyor ki, Sayın Erdem resmen A. P.Tidir, 
bedenen Sayın Demirel'in yanındadır, ama kafasıyle 
düşüncesiyle Türkeş'le beraberdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bağlamadan evvel, Cumhuriyet Halk 

Partisinin ister sağdan, ister soldan; nereden gelirse 
gelsin her türlü anarşiye, her türlü diktaya şiddetle 
karşı olduğunu bir daha ifade etmekten zevk duyu
yoruz. (A. P .sıralarından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin adını 
saklı tutup niteliklerini değiştirmek isteyen birtakım 
fırsatçılara meydan vermeyecektir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, düşün özgürlüğünden yanadır, demokrasiden 
yanadır, halka dönük üniversiteden yanadır, haktan, 
adaletten, halktan yanadır. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Ada
let biziz. 

C. H. P. GRUPU ADINA. HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi, özgür
lükçü demokrasiyi savunmaktadır. Özgürlükleri yok 
etmek isteyen dikta öziemciieriyle mücadeleye azim
lidir. 

1976 Bütçesinin bütün Türk gençliğine, Türk eği
tim ordusuna ve eğitim mensuplarına, dolayısıyle 
büyük Türk Milletine huzur getirmesini, yarar ge
tirmesini, candan dileyerek aziz Türk öğretmenini 
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak saygı ile selâmladı
ğımızı bir defa daha ifade etmek isterim. (C. H, P. 
sıralarından alkımlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Size daha sıra gelmedi efendim. 
Çünkü, Millî Birlik Grupu adına konuşma yapıldık
tan sonra ikinci söz hakkı doğacaktır, o zaman efen
dim. 

Millî Birlik Grupu adına buyurun Saym Kaplan. 
M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (Ta

biî Üye) — Saym Başkan, sayın senatörler; 
1976 Millî Eğitim Bütçesini, sizlerin, Millî Eğitim 

Bakanlığının ve üniversitelerin değerli mensuplarının 
huzurunuzda grupum adına açıklayacağım. 

Ancak, izin veririniz ve özellikle Adalet Partili 
arkadaşlarımdan bu izni istemek durumundayız, bun
dan önce çok yanlış ifade edilen bir olayın ezikliğini 
üzerimizden atmaya mecburuz. Gerçekten, inanın, 
konuşma insicamım dahi bozulmuştur bu olay için, 
Bir realist, açık sözîü eleştirinin sahibi olarak, daha 
doğrusu grupun emrine, arzusuna göre sözcüsü olarak 
sizlere birtakım faydalı olduğunu umduğumuz mese
leleri açacaktır; fakat gene çok değerli olarak şim
diye kadar teşhis etmekle sevinç duyduğumuz Adalet 
Partisinin sayın sözcüsü arkadaşımız İsmail Kutluk, 
bir olayı bir polis romanı tarzında, bir kürsü istis
marı tarzında, hatta bu kürsü istismarının sonucunda 
bir tutanak montajı tarzında ortaya getirdi ve şans
sızlığım, ben, olayın yansında da gelmiştim ve ina
nın iyice çarpıldım. Bir komünistin bir başka komü
nist veya komünistlere yazdığı mektup okunuyordu 
ben geldiğim vakit. Tevahhuş ettim, oradaki ifade
lerle tüylerim diken diken oldu. «İsmi kimdir»1 filân 
derken, «Ahmet Yıidrz» lâfını duyunca kafamdan 
kaynar su döküldü. Olay, gerçeklerle, kendi tabiatına 
uygun takdim edilirse onun altında dürüstlük olur. 
Onun altında, tartışmak için zemin bulunur. Onun 
içinde doğru yaklaşım, doğru hareket noktası bulu
nur. 

Olayın iki yönü var : Birisi, bir montaj gibi olan 
yönü. Belki İsmail bey hiç yapmadı, yani bunu de
meye gönlüm razı olmuyor, ama bir acemilik yaptı 
hiç değilse şurada. Ahmet Yıldız arkadaşımızm bir 
mektubunu okumuş. Mektup açık. Evvelâ, «ortada 
vahim bir haberleşme hürriyeti tecavüzü mü var?» 
diye de ürperdik. Bugünlerde mektup okumalar çok 
geçiyor. Parlamentonun stiline uygun değil. Siyasî 
polis değiliz, açık insanlarız, meseleleri ortaya koy
mamız lâzım. 

Sonra anladık ki, Ahmet Yıldız o mektubu ço
ğaltmış, yaymış ve yine şu arada imkân bulduk ki, 
o mektup; «Trabzon Öğretmen Lisesi devrimci arka
daşlarıma» diye hitap etmiş. Bütünü ile bir kitleye 
hitap etmiş ve sonra anladık ki, o mektup, mevcut 
olan bir olaya karşı harekete giden 1 486 kişinin im
zaladığı ve meydanda cereyan eden bir olaya ilişkin. 

Şimdi, benim içeriye geldiğim zaman; «Kimdir o? 
İsmini söyle...» filân deyince bir garip durum orta
ya çıktı. «Sonra söylerim, şunu da anlatayım» dendi 
ve komünistin düzmece değilse, doğru nıektupsa, 
çalmmamışsa; çok vahim, aynen iştirak ediyoruz ve 
bunların tabiî Türkiye'den temizlenmesi lâzım. E, o 
mektubu getirip; «Sonra söylerim, sonra söylerim» 
deyince, burada bulunmayan bir arkadaşımızın is
mini söylemek, bağışlayın, çok ağır oluyor. 

Bu türlü hatalara düşmeyelim arkadaşlar. Bu 
vahim bir hafa oluyor. Dürbünler ters kullanılırsa 
hedefi objektife alamazsınız. Hatta, miyopsamz teş
his dahi yapamazsınız. Arkadaşım beni affetsin, bize 
zehir sunda; ama formülünü yapamadı. Zehire karşı 
biz şerbet veremezdik, burada bu kadar konuşmak 
mecburiyetindeyiz ve yine de arkadaşımızı beyin yı
kama eğitiminden geçerken sınıfta kalmış bir kişi 
olarak değil, 26 sene şerefle bu memlekete eğitimde 
hizmet etmiş bir arkadaş olarak tanımakta devam 
ediyoruz. 

Şimdilik cevabımız budur. Kendisi geldiği vakit 
devam edecektir. 

Olay açık - seçik ortada arkadaşlar. Kendileri 
okudular. Özetleyerek devam edeyim. Şu : 

«Ulusal eğitim ordumuz genç adayları, sevgili 
çocuklar; Beni de göreve çağıran bağrından yetişti
ğim bölgede düzenlenmek istenen karşı devrimi; de
mokrasi düşmanlığı, haklarınızı kısıtlayıcı eyleme 
karşı gösterdiğiniz tepkiye katılmamı isteyen çağırı-
nızı içtenlikle benimsedim.» 

Binlerceniz aynı şeyi yazıyor; ama bu kampa 
yazıyormuş, o kampa yazıyormuş... Zaten aramızda 
bu kampları halledelim diyoruz. 

«Yc;~ad;ğ;mtz bunalımın başlıca nedeni olan karşı 
devrimci demokrasi düşmanı, çıkarcı, sömürücü, 
asalak takımını egemen kılmak isteyen kaba parti
zanlığın lisenizde yansıyan yönü olan eyleme karşı 
ilk önlem olarak verdiğim yazılı soru...» 

Bu soruyu vermiş. Soruda açık - seçik Millî Eği
tim Bakanlığına hitap ediyor. Sorusu da şu : 

«Trabzon Öğretmen Lisesinde 1 9 7 5 - 1 9 7 6 Öğ
renim Yılı başında yönetici kadrolarda yapılan deği-
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sikliklerle, öğrenci ve velilerin .deyimleriyle (Kalkın 
öğretmeni) almak isteyen devrimci öğretmenler atıla
rak yapılan atamalardan sonra yurtsever devrimci 
öğretmenlere, öğrencilere saldırılar düzenlenen, öğ
renimleri engellenen ve giderek artan bir huzursuz
luk dönemi başlamıştır. 

Bu duruma tepki gösterdikleri için yedi öğrenci 
sürülmüş (sanki sürüldükleri yer Türkiye değilmiş 
gibi) ve toplam olarak 69 öğrenci bunalıma neden 
olanlarca okuldan atılmıştır. 

Bu davranışa karşı halktan, velilerden, türlü ku
ruluşlardan 1 836 kişinin imzası ile öğrencilere veri
len cezaların kaldırılması, atılan devrimci öğretmen
lerin yerlerine getirilmeleri, okuldaki (M. H. P.) slo-
ganlı pankart ve marşların (demek ki, okul parti 
lokali gibi kullanılmakta) kaldırılması, öğrencilerin 
öğretmen olma hakkını kısıtlayıcı hükümlerin kaldı
rılması istenmektedir. 

Benzerlerine bir çok okulda da tanık olduğumuz 
bugünkü bunalımın başlıca nedenlerinden olan bir 
çağ dışı ilkellik, partizanlık ve hatta demokratik re
jime karşıtlık niteliği taşıyan tutumun sözü geçen 
liseye yansıması olan işlemler karşısında tüm ulus 
adına çalışması gereken ve lâik, demokratik devrim
ci Türkiye Cumhuriyetinin bir organı olan Millî Eği
tim Bakanlığının düzeltici yönde aldığı ve almayı dü
şündüğü önlemler nelerdir?» 

Kalkmış, bunu açık yüreklilikle, mertçe söylemiş. 
Onlara; «Katılıyorum, işte ben de bu vazifeyi ilk 
olarak yaptım»1 demiş ve bunu da etrafa yaymış. 

Bunun arkasından o asla tasvip etmeyeceğimiz 
mektubu getirip sonunda; «Söyle, söyleme» deyip 
havayı iyice kararttıktan ve heyecanlarımızı son nok
tasına getirdikten sonra, «Ahmet Yıldız'dır» diye ko
nuyu ortaya getirişini arkadaşımıza yakıştıramadık. 
Çünkü biz, öğrenci meseleleri için araştırma verdik. 
Bunun yeri var. Olduğu gibi ortaya çıkar söylenir. 
Bu kadar söylediğim için özür dilerim. Bunu dahi 
söylemeye çekindim. 

Fakat bu mesele bizim için bırakılacak bir me
sele... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Olay 
ne?.. 

M. B. GRUPU ADİNA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Müsaade ederseniz, ne olduğunu ben izah 
edeyim efendim. 

Bu mesele tabiî bizlerin asla kabul edeceği bir 
mesele değildir. Araştırma önergeleri gelecektir. O 
zaman, biliyoruz, bütün bunları ortaya çıkanp üze-
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rinde karşılıklı tartışacağız. Bu çok hatalı bir şekil 
olmuştur ve şiddetle reddediyoruz demeyi dahi çok 
görüyorum. Olay bu kadar basitken onu bu kadar 
muğlak hale sokanlar bunun ezikliğini şimdilik duy
sunlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben sizi fazla meşgul etmeden konuşmamı yapa

caktım. Araya bu girdi. Şimdi asıl metne; Bütçe üze
rindeki konuşmama geçiyorum. 

Açıklamayı üç bölümde topladım : Birinci bölüm 
doğrudan doğruya millî eğitim sistemimize değini
yor. Konuşma vurgulayıcı birtakım açık seçik nite
lendirmelerle örülmüştür. 

İkinci bölümde kültür ikiciliği olayını ele alıyo
ruz; çok önemli gördüğümüz için. 

Son konuşmamız, belki Millî Eğitim Bakanlığı
nın sınıılarmı da aşan; fakat doğrudan doğruya Hü
kümetle ilgili, bir hükümet sorunu olan, içinde elbet
te Millî Eğitim Bakanı da var, bu öğrenim ve öğretim 
güvencesizliği, daha aç?k tabiri ile çöküntüsü nokta
sında toplanıyor. Ve bitiyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gelişi kendinden olmayan 12 Mart Döneminin 

unutulmayacak burukluklarından biri de hiç kuşku
suz iyi niyetle; fakat saplantılı ve aceleci bir düşün
ce ve davranışla başlayan millî eğitim reformu giri
şimleridir. 

Bu sakat girişimin Dokuzuncu Şûrada onaylan
masını da anlamsız bir acelecilik sayıyoruz. Uygu
lanabilirlik hesapları yapılmadan, somut planlama 
yöntemlerine baş vurulmadan, yetersiz verilere dayan
dırılarak ortaya atılan millî eğitim reform stratejisi 
Türk millî eğitiminin dertli başına yeni dertler ekle
miştir görüşündeyiz. 

Önceki bütçe görüşmelerinde buna değinmiştik. 
Şimdi aynı eleştiriyi ve yakınmaların en son ve so
mut tekrarını 1975 Programında görüyoruz. 1976 
Programı da her halde gerçeklerden ayrılmayacak ve 
aynı şeyleri dile getirecektir. Yeni elimize geçti ve 
getiriyorda... 

Djğerü arkadaşlarım; 
Pahalıya malolan bu verimsiz sistemi koruyarak 

doğru dürüst bir eğitim ve öğrenim yapılabileceğini 
sanmıyoruz. Adında Türk eğitimi için düşünülme
miş ve söylenmemiş bir şey kalmamıştır. Bu alanda 
güvenilir, eğitim plancılarımız ve uzmanlarımız da az 
değildir. İnsanı şaşırtan; unla şekerden bir türlü hel
va yapılamamasıdır. Şûralarda, özellikle tabandan ge
len Türk öğretmeninin ilgilileri sürekli olarak uyar-

672 — 
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diğına, ancak sözünü asla dinletemediğine üzüntü ile 
tanık olunmaktadır. 

Bu gibi önemli bilimsel çalışmalarda bilimin çev-
r.yc açılamaması, tabanın da bilime ulaşamamasını 
engelleyen şey, yanlış işleyen bürokrasimiz olmakta
dır. Bu konularda bilim kurumlarının ve bilim adam
larının ülke koşullarıyle tam bir ilişki kurmalarının 
önemini belirtmek isteriz. Demek ki, çalışma ve dü
zenleme yöntemlerimiz çağdaş değildir ve galiba çağ
daşlaşmamız bu yüzden gecikip gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitimle ilgili tüm belgelerde amaç, ilke, tedbir, 

hedef olarak sayısız deyimler, tanım ve kavramlar 
yer almışsa da, sanki bir birinden habsrsizmiş gibi, 
sonuçta bir tutarsızlık ve karışıklık ortaya çıkmakta-

* dır. Labirente benzeyen bu durumun çıkış kapısını 
mutlaka bulmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sistemin kurulması, yönlendirilmesi ve işlemesin-

deki temel dinamiği eğitim felsefesinde buluyoruz. 
Eğitimle ilgili bütün resmî belgelerin besmelesi bu 
olmalıdır. Oysa ki, ortada böyle bir şey yoktur, on
ca bunu gün ışığına çıkaralım. Türk toplumunun ken
disine yaşam biçimi olarak seçtiği özgürlükçü ve ço
ğulcu demokratik dünya görüşünü Türk Millî Eğiti
minin de felsefesi olarak inançla kabullenelim. Sistem 
bütün yönleriyle bu temel düşünceye otursun. Boy
ca, çağdaş lâyik eğitim kavramı, düşünce özgürlüğü, 
bu özgürlük adına girişilen zorbalıklarla, bu zorba
lıkları engellemek adı altında yeniden yaratılan zor
balıklar siyasal rejimimizin nitelikleri gibi konularda 
ortak anlayışlara varalım. 

Siyasal partilerimizin düşünce ortaklıkları da bu 
temelde oluşturulmalı. «Benim yaptığıma sen de uy» 
biçimine dönüştürülen asgarî müşterekler tekerleme
sine de bu yolla çare bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sistemdeki ikinci uyuşmazlık amaç tutarsızlığın

dan ileri gelmektedir. Amacın felsefeye dayandırıl
ması, oradan geliştirilmesi gerekir. Yeni bir şey de 
yaratacak değiliz. Anayasamız amacı da içinde taşı
maktadır. Anayasalar bir bakıma benimsenen dünya 
görüşünü somutlaştırıan modellerdir. 

Nitekim, bizim Anayasamız 27 Mayıs gerçeğine, 
Türk: milliyetçiliğine, barışçılığa, Atatürk devrimle
rine bilinçli olarak bağlılığa ve insan haklarına da
yalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk dev
leti modelini getirmiştir. Türk insanı her halde bu 
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yönde, bu amaca yönelik olarak eğitilip yetiştirilen 
çektir. Böyle çeşitli deyimler' ve tanımlar; gerçekte 
bütün belgelerde buna benzeyen, çeşitli deyim ve ta
nımlar yer almıştır, bunlar sadelik ve açıklık bakı
mından yeniden gözden geçirilirse, felsefe ile uyum-
lamrsa, istenilen açıklığın getirilmesi elbetteki zor ol
mayacaktır. 

Felsefe ve amaç gibi iki önemli kavram ve tanım 
üzerinde yeterli bir açıklığa kavuştuktan sonradır ki, 
ancak o zaman ilkeler, hedefler, tedbirler, nitelikler 
doğru olarak saptanabilir. Bu ölçülerde evvelâ bir 
ortak görüşe ve açıklığa kavuşmanın zaruretine ina
nıyoruz. 

Değerli senatörler; 
Eğitim elbetteki ortak bir insanlık sorunudur. 

Bununla birlikte her ülke kendi özelliklerine göre 
kendi eğitiminin niteliklerini gerçekçi olarak sapta
mak zorundadır. Bunda da belgelerde bir karışık
lık görüyoruz. Çok şey söylenmiştir ve bunlara ben
zeyen çok şeyleri orada görmek mümkündür, ama 
yeniden gözden geçirilmesi daha basit, daha ger
çekçi, daha anlaşılır bir Türk eğitim nitelikleri bel
gesinin saptanması şarttır. 

Bize göre Türk eğitiminin nitelikleri; kalkınmayı 
toplumsal boyutlara ulaştırmak ve yaygınlaştırmak 
için çağdaş temel tekniğin tüm topluma götürülmesi 
tarzında olmalıdır. 

Yine bize göre, Türk Millî Eğitiminin nitelikleri, 
kalkınmayı niteliksel tabana oturtmak ve hızlandır
mak için temel eğitimden başlayarak, (altını çizerek 
söylüyorum) fonksiyonel eğitime geçilmesi tarzında 
olmalıdır. 

Yine bize göre, elde ettiğimiz tecrübelere ve mü-
şahademize göre Türk eğitimi, kaynakların ve ulusal 
gücün en doğru ve verimli biçimde kullanılması için 
yeteri kadar üst kademe bilim ve teknik adamının 
yetiştirilmesi niteliğini taşımalıdır ve yine teşhisimize 
göre, Türk eğitimi (yine altını çizerek söylüyorum) 
kültür ikiciliğini kaldıracak ve değer yargılarını çağ
daş yönde geliştirecek bir eğitim tarzında uygulan
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine bize göre Türk eğitimi yaş ve cinsiyet gö

zetmeksizin, toplumu bütünüyle kavrayacak olan sü
rekli ve kapsamlı bir eğitim uygulaması tarzında; 
ama ödünsüz uygulaması tarzında yürütülmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anlaşılacağı gibi, bu nitelikler eğitimin planlan

masında maliyet, yarar, insan gücü ve toplumsal is-
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tem yaklaşımlarımn birlikte kullanılması tekniğini ge
rektirmektedir ve hüner de buradadır. Okullaşma 
oranları, dağılım dengeleri, örgün ve yaygın eğitimin 
kurumsal yapılan, programlar ve tüm sistemin işle
yişi uyumlu bir bütün olarak ancak böyle bir siste
matik ile modellenebilir görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu teorik ve düşünsel dayanaktan hareketle sis

tem üzerindeki somut önerilerimizi belirtmek isti
yorum : 

Önce Planlama Teşkilâtının da yardımı ile Ba
kanlıkça, başta merkez kuruluşu olmak üzere siste
min yeniden gözden geçirilmesi, geciktirilmemesi ge
reken ilk adım olacaktır. Bu arada Devlet Planlama 
Teşkilâtının bütün ayrıntılarına kadar düzenleyici ta
vır takınmasını sakıncalı bulduğumuzu açıklamak is
teriz. Teşkilâtın insan gücü planlamasıyla maliyet 
yarar hesaplan konusunda esaslar getirmesi elbetteki 
zorunludur. Bu verilere dayanarak belirli tekniklerle 
eğitimi planlamak ve düzenlemek ise, Bakanlığa dü
şer. . Bu ayrıntıların genel plan ve programlarda yer 
almasına da gerek yok, Millî Eğitim Bakanlığı bu
rada insiyatifini çok geniş olarak kullanmalıdır. 

Okul öncesi eğitimin daha uzun yıllar çözümlene
bileceğini sanmıyoruz. Ancak, özel girişimlerin Dev
letçe desteklenmesi, büyük işyerlerinin devreye so
kulması, kitle haberleşme ve eğitim araçlarından ya-
raılanılması gibi olanaklar elbetteki geliştirilmelidir. 

Temel eğitim, kanımıza göre tümden değişmelidir. 
5 yıllık ilkokul neye ne kadar yaradığım bir daha 
soğukkanlılıkla gözden geçirmeliyiz. Yeniden düzen
lenecek 4'er yıllık iki dönemli temel okullarda fonk
siyonel eğitim ve yönlendirme mutlaka başlamalıdır. 
Gelişmiş ülkelerde bu uygulamanın değiştiğini biliyo
ruz. Ancak, onların endüstriyel toplumu yarattıkları
nı, bilgi düzeyini çok yükselttiklerini düşünmeden 
aceleyle girişilecek taklitçiliğin zararı da ortadadır. 

Nitekim, şimdiki denememiz bunu saptamakta
dır. Önerdiğimiz bu okullar meslekî ve teknik temel 
okullar ile, genel nitelikteki temel okullar olmak üze
re iki grupta düzenlenmeli, büyük ağırlık teknik te
mel okullarda olmalıdır. Amaç ve mahiyetleri tama-
ırun değişik olmakla birlikte, eski köy enstitülerinin 
pratik yöntemlerinden bu okullar için de yararlanıl
masını çok yerinde buluruz. Bu okullar hem orta 
öğretimin temelini oluşturacak, hem de bir yıllık ek 
programla çocuğu bilgili ve yetenekli üretici ve sanat
kâr olarak hayata hazırlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Bugünkü seçmeli dersli, oraya da, buraya da ya

rarlı olsun amaçlı, pahalı ve ülke gerçekleriyle uyum
suz sistem üzerinde ısrar etmek kanaatimizce anlam
sızdır. 

Ortaöğretimdeki uydurmaca lisecilik yanlış bir 
yoldur. Israrla ifade etmek istiyoruz, lisenin aynı bir 
bilirncel görevi ve kavramı vardır. Liseler dünyanın 
her yerinde hayata değil, üniversitelere öğrenci ye
tiştirirler. Şimdi, liselerle beraber tatbik edilen jim-
nazyumlar ve onların çeşitli şekilleri, Almanya'da, 
Avusturya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Holanda'da, Da
nimarka'da, isveç'te her yerde olmayandan başka bir 
sisteme zorlama ile geçmek itiyadını bırakalım. Lise 
ayrı bir şeydir. Ayrı bir isim, ayrı bir kavramdır. Sırf 
diploma ve unvan ve bunlarla haksız yere üniversi-
ter eğitimi zorlamak uğruna yapılan bu değişiklik 
çağa ne kadar ters düştüğümüzün bir başka kanıtı
dır. 

Temel eğitimden gelen öğrencileri kabule ve eğit
meye ve bunları bir kanaldan üniversitelere, bir ka
naldan yüksek okullara göndermeye hazır bir orta 
öğretim gereklidir. Liseler, genel temel eğitimden ge
lenleri eğiterek üniversiteye hazırlayacak; meslek 
okuîlarıyle teknik okullar ya da enstitüler, meslekî 
ve teknik temel okullardan gelenleri, yüksek meslek 
ve teknik okullara ya da hayata hazırlayacaklardır. 

Uygulamalı bilimler ve teknik öğretim yapan üni
versitelere geçiş için fen ya da teknik liselerin adedi 
elbetteki artırılmalıdır. 

Ortaöğretime ilişkin bu önerilerimizin, bir geri
ye dönüş değil («Eskiden de böyle vardı»1 diye mü
talaa edilmelin) bir garabetten gerçeğe dönüş olarak 
değerlendirilmesini rica ederiz. 

Kanımızca, geliştirdiğimiz eski sistemin, bünye
mize uydurulacak tarzda modernize edilmesi bizim 
için en geçerli ve gerçekçi yol olurdu. 

Orta öğretimde ağırlık teknik bölümlerde olma
lıdır. Böyle; zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Değeıîi arkadaşlarım; 
Oıta meslek öğreniminin 2 - 3 , orta teknik öğre

nim ve liselerin 4 yıla çıkarılması, yaratılan çağdaş 
tekniğin doğal bir sonucu olacaktır; tabiî önerdiği
miz sinteme göre, dörder yıllık iki devreli temel eği
timden sonra olmak üzere. 

Eğer 21 noi Yüzyılda endüstrisi ötesi topluma doğ
ru kendimize yol açabiiirsek, (ki, hedefimiz budur) 
bugün tabana indirmeye çalıştığımız fonksiyonel eği
timi, (yani gömüşümüze göre) belki orta öğretim üze-
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rins çıkararak, çözümleyici beyin yetiştirecek bir I 
eğitim uygulamak zorunluluğu duyulacaktır. Bugün 
gelişmiş toplumlar şu anda bu yoldadır. Biz onlar
dan biraz değişik bir sistem teklif ediyoruz. Bunun 
idraki içindeyiz. Ancak, koşullarımızı düşünmeden 
onları taklit hevesinin, çok yönlü gecikme ve ka
yıpla-a yol açtığını denediğimiz için; bu işler denen
diği için bu sistemi teklif ediyoruz. | 

Değerli arkadaşlarım; 
Tıpkı temel ve orta kademeler gibi, yüksek öğ

retim de orta kademe ile uyumlanmalı, eğitim akışı 
tıkanmamalıdır. Elbette bugün buna çalışılıyor; 
alma sistem bozuk işliyor. Bunun çaresi de her se
fer söylediğimiz gibi, bugünkü üniversiter şemsiye 
hevesinden vazgeç ilmesidir. Çok uzun uzun anlattı
ğımız için bir daha bu meselelere girmiyorum. Şu 
kadarını ifade etmek istiyorum ki; yükse'k öğrenimde 
formül, az üniversite, çok yüksek okul olmalıdır. 
Üniversite, «Niçin böyledir?» sorusuna cevap ve
recek beyin yetiştirecektir. Yüksek dkul ise, «Nasıl 
ve ne biçimde uygulanır?» sorusuna cevap verecek 
Ibeyin yetiştirecektir. Oysa ki, bizim bir çağdaş 
üniversiteye ve tatb katta bulunacak yığınlarla tek
nisyene ihtiyacımız var. Onun için az üniversite; 
ama çağdaş, gerçek anlamda, gerçek boyutlarıyle 
çağdaş çok yüksek okul. İhtiyacımıza yetecek tarz
da teknisyenleri yetiştirecek çok yüksek okul for
mülü ısrarla kovuşturuimalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zorlama ile ortaya çıkan ve üçlü yüksek öğre

nime neden olan akademiler sorunu da artık çözüm
lenmeli. Önerdiğimiz bu sistemin yatay geçişe tıkalı 
cMuğu sanılmasın. Yüksek teknik ve meslek ökul-
larıyle üniversiteler arasındaki yatay geçiş, ek prog
ramlarla her zaman sağlanabilin 

Bunu bitirmeden Yay - Kur'a da değinmek isti
yorum. Yaygın eğitim yöntemleriyle örgün eğitim 
formasyonunun ve diplomasının verilmeye çalışılma
sı, kanaatimize göre çok yanlıştır. Bu isterse mek
tupla öğretim tipi olsun, isterse başka tip olsun; 
yaygın eğitim yöntemleriyle örgün eğitim formasyo
nunu vermeye gayret etmeyelim. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bakımdan, Yay - Kurun ad ve statüsüyle amacı 

arasındaki çelişki biran önce giderilmeli, bu kurum 
yaygın eğitim yöntemleri kullanarak, örgün eğitim 
öğrencilerine ek programlar veren, bir; birde onları 
çeşitli kaideme sınavlarına hazırlayan bir görevle yü
kümlerim eü ya da bu kurumun olanakları halk eğiti- ] 
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mine aktarılmalıdır. Bir endişemiz de, bu kurum 
içindeki örgün" Yüksek Öğretim Dairesinin görevi 
ile Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü arasında bü
yük çelişkiler çıkması olasılığının gözden kaçırılma-
sıdır. Buna da özellikle değinmek istiyorum. 

Hem yabancı dil eğitimi, hem de yabancı dillerle 
eğitim konusu ile okul sporları konusu, her şeyden 
önce kesin çözüme kavuşturulması gereken sorunlar
dır. Modern bilim ve teknolojinin terim ve kavram
ları, klâsik Batı dillerine dayanmakta, Türk dili 
kaynak bakımımdan buna yabancı kalarak ortaya çet
refil bir sorun çıkmaktadır. Bir sonuca değinmek is
tiyoruz: 

Hangi dille öğrenim yaptırılırsa yaptırılsın, bütün 
Tüik okullarında uygulanacak kesin kural ortaya 
konmalıdır. İngilizce eğitim yapan, Fransızca eğitim 
yapan, Türkçe eğitim yapan, Türk olup bu dillerle 
yapan diğer okullar tarzında yürütülen okullarda te
rim birliği sağlanamazsa, terim birliği, çağın tekno
loji ve bilimine uygun olarak sağlanmazsa bu dağı
nıklık devam edip gidecektir. Buna, kesin bîr çö
züm getiriıkn'elidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yaygın eğitim konusuna da birkaç satırla değin

mek istiyorum. Bugün ne mevcut eğitim sistemiyle; 
yani örgün eğitim sistemiyle uyum sağlayabilmiş, ne 
de yaygm eğitimin kavramı ve kapsamı bakımından 
gerekli örgütlenmeyi başarabilmiş bir yaygın eğitim 
kurumundan elbetteki söz edemeyiz. Hedefimizde 
kişiler yek elbet, sistem için konuşuyoruz. 

Halkın, ilgisi, sevgisi ve desteği gerçekten kaza-
mlabildiği zaman, bugün tahsis edilen yarım milyar
lık lira ile şimdikiyle kıyaslanamayacak bir başarıya 
ulaşılabileceği, deneylerden çıkarılan bir sonuçtur. 
Bu konuda, ilk anlaşılması gereken şey, halk eğitimi
nin bizzat halk tarafından yürütülebileceği gerçeği
dir. Meslekî ve teknik yaygın eğitim gibi, doğrudan 
doğruya Devlet tarafından ve örgün eğitimin tamam
layıcısı olarak uygulanması gereken bir eğitim türü
nü, genel yaygın eğitim ve kültür kavramlarıyle ka
rıştırmamak gerekir. Asıl karışıklık bu noktada ol
maktadır. Bu sonuncusunun; yani genel yaygın eği
tim ve kültürün, brokratik zihniyetle ve memur 
eliyle yürütülebileceği kanısında değiliz. Vaktiyle 
bütçe konuşmalarında buna çek geniş değinmiştik. 
Olaylar doğruluyor bu düşüncemizi. Yaygın eğitimin 
bu iki türü bir plan bütünlüğü içinde; fakat mutlaka 
ayrı ayrı kurumlarla yürütülmelidir. Nitekim planla
malar buna göre geliştirilirken, tatbikat böyle yürü-
memiştir. 
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Onun için diyoruz ki. Hükümet, Meslekî ve Tek
nik Yaygın Eğitim Kurumu Yasa tasarısını çok ça
buk hazırlamalı ve Meclis komisyonunda bekleyen 
Genel Yaygın Eğitim ve Kültür Kurumu Yasa öne
risini benimseyip, çıkarılmasına yardımcı olmalıdır. 
Bu yaygın eğitimin de böylelikle bir çözüme doğru 
ilk adımı atacağını zannediyoruz, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi ikinci önemli konuya; yani kültür ikicili

ğine, kültür düalizmi konusuna geçiyorum. 
Türk diline, ulusal görenek ve geleneklerimize 

sırt çevrilmeşiyle başlayan ve geçmişi çok eskilere 
dayanan kültür ikiciliğine kesin çözüm, Atatürk dev
rimiyle aranmış ve bulunmuştu. 

Uygulanan lâik düşünce ve eğitim, ulusal değer
leri gün ışığına çıkarmak ve çağa yöneltmek bakı
mından çok etkin bir dinamik olmuş, toplumsal bü
tünleşme yolunda büyük adımlar atılmıştır. Cumhu
riyet tarihimizin bu şerefli sayfalarını her zaman ha
tırlıyoruz. 

Eğitim sosyolojisi bakımından Batının yüzyıllar 
önce reform ve Rönesans hamleleriyle kaderci insan 
tipini terk edip özgür insan tipini yaratması ve bu
günkü yönetici insan tipine karşın bizim hâlâ kader
ci insan tipini toplumsal bir kural haline getirmeye 
çalışmamız, çok düşünülmeye değer bir noktadır. 
Kadere inanmak ile kaderci toplum kuşkusuz ayrı 
ayrı şeylerdir. 

Şimdi lâyikliğin, lâyık olmayan eğitime de eşit ola
nak verdiği gibi tamamen yanlış bir düşünce ve tu
tumla Türk toplumu yeniden kültür ikiciliğine itil
mektedir. Bunun ve hatta birtakım olayların da bi
limsel illetini burada buluyoruz. 

Dinoeî töre ve inançların ağır bastığı dinsel kay
naklı eğitim, bilimin, tekniğin ve çağdaş toplumsal 
değerlerin ağır bastığı lâyik kaynaklı, eğitimle yarışa 
başlamış, birbirini horlayan tipte kuşaklar ortaya çık
maya başlamıştır. Toplam niye dengesizdir? Bunun 
bilimsel gerçekçi tabanına bazı olaylarda inmeye 
mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbette bir ulusal sentez gerekli hatta zorunludur; 

ama bunun çözümü bugünkü gidiş değildir. Çözüm, 
Atatürk devrimi açısından yorumlanacak olan Ana
yasal esasiara bağlılıkta bulunmaktadır. 

Dinsel öğretim düşüncesi ve eğitim kurumları dev
rim yasaları ve Anayasa ile de tahkim edilmiş olan 
hizmet amaçlarını aşmışlar, bütün öğretime kaynak 
olmak iddiasına girişmişlerdir. 

Türk Devjimijün ve onun ürünü olan layik Cum
huriyetin çökertilmeye çalışılan bu temelini derhal 
onarmaya mecburuz. Geç kalındığında Türk toplu
mu birbirine düşmüş yığınlar görünümüne dönüşe
cektir ve dönüşmeye başlamıştır. 

Çare; ne millîlik iddiasıyle dinî okullara sapla
nıp kalmakta, ne de ulusal kültürün unsurlarından 
biri olan dinsel inançları yok saymaktadır. Elbette ki, 
ikisi de çare değildir. Gerçek çare; dinsel okulları 
hizmet amaçlarının smırlanyle ödünsüz olarak bağ
lamak, genelleştirilmiş layik eğitim yolundan asla sap
mamaktır. Çareyi burada buluyoruz ve açık yürek
lilikle çok açık olarak söylüyoruz. 

Bugünkü gidiş Anayasaya aykırıdır, Anayasa dışı
dır; çağa aykırıdır, çağ dışı olmaktadır. 

Alevilik Sünnîlik çatışmasını da bu açıdan yo
rumlayarak, bunun ulusal birliğimize karşı bir hı
yanet olduğunu anlamaya zorunluyuz. 

Temelinde tertemiz Türklük yatan halkımızı mez
hepçilikle boğuşturmak vatanseverlik olamaz. («Bra
vo» sesleri) 

Dinci düşüncelileri Ortaçağın ümmetçileriyle kı
yaslamanın, böyle bir yakıştırmaya gitmenin doğru 
olmadığını da biliyoruz. Onlar da büyük çoğunluğuy-
le samimî olarak millîlik yanlışıdırlar; ancak çağdaş 
toplum bilimi bu görüşü desteklememektedir. 

Layik eğitimin manevî değerlere saygısızlık olma
dığı gerçeği yanında, insan düşüncesini üzgürleştiıme 
niteliği tartişılamayacak kadar açıktır. Türk ulusuna 
bunu lâyık görüyoruz. 

Çocuklarımızın ulusal kültüre ve değerlere bağlı 
olarak yetiştirilmesi isteği (ki, hepimizin gerçek ama
cı budur) tamamen ayrı bir şeydir. Bu isteğin layik 
eğitimle çatışan hiç bir yönü yoktur. Bu iş azim ve 
hünerimize, eğitimin programlanması ve yönetimin
deki tutumumuza bağlıdır, bu iş bize bağlıdır. 

Milyonlarca kardeşimizin en azından vatandaş 
olarak Türk Dilinden yoksun kalması; değerli arka
daşlarım, bu çağda bir ayıptır. Kültür ikiciliğini de 
etkileyen bu ayıba özel çabalarla ve h<zla son ver
meliyiz. Kimse bizi affetmez bu çağda. 

Kesin inancımız odur ki, temelinde kültür ikiciliği 
yatan toplumların çağdaşlaşması hayal olur. Bu ko
nuda da büyük önder Atatürk gibi düşünmeye zorun
luyuz. 

Şimdi çok lâfı edildiği için okul kitapları mevzuu
na geçiyorum ve bu konuda açık - seçik kanaatimizi 
söyleyeceğiz. 



C. Senatosu B : 34 6 . 2 . 1976 O ; 2 

Okul kitaplarının bir kitap piyasası olmadığı gö
rüşündeyiz; bunu açıkça ortaya koyalım evvelâ. Ço
cuklarımız için ciddî tedbirlerin alınmasını da doğal 
karşılıyoruz, ancak uygulama, dar ideolojik görüşle
rin ve çağ dışı anlayışların eline asla bırakılmama
lıdır. Çünkü, konu kitaptır; konu her şeyden mu
kaddes olan bir şeydir. 

Okul kitaplarının üzerinde tatbik edilen şu uygu
lamadan çıkarttığımız sonuca göre; bize gösterilen 
inandırıcı örnekler, yanında, uygulamanın sanat ve 
özgür düşünce aleyhinde bir tavra dönüştürüldüğü 
görülmektedir ki, Bakanlığın bunu hızla- önlemesini 
rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdiye kadarki görüş ve eleştirilerimizi, oluşu

munda az yâ da çok (açık söyleyelim) hepimizin et
kisi bulunan bir yanlış gidiş üzerinde topladık. Bunu 
elbirliğiyle düzeltmeliyiz. 

Şimdi geçeceğim konu ise, doğrudan doğruya bu
günkü iktidarın anlayış ve tutumu ile ilgili olup, dü
zeltilmesini de ondan bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söz konusu olan; öğretim ve eğitim anarşisi, gü

vencesizliği hatta daha gerçekçi tanımıyle çöküntüsü-
dür. Sürekli olarak korku ve moral kırıklığı içinde 
derslere girmeme ya da okuîu kapalı tutma gibi ne
denlerle yan yarıya bile uygulanamayan eğitimden 
.ne hayır gelecektir? Böyle yetiştirdiğimiz gençlerle, 
çığ gibi büyüyen sorunlarımızı nasıl çözecek ve ya
rınlarımızı ne ölçüde güvence altına alacağız? Bu
günkü durum beyin dökümüne neden olan bir sosyo
kültürel zelzele afetine dönüşmüştür. 

Ulusun fakir bütçesiden ayrılan milyarların hesa
bını iyi değerlendirmeye zorunluyuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yürekleri buran, umutları karartan bugünkü du

rumun basit bir anatomisine girişildiğinde; kökende 
Türk gencinin yeterince eğitilmediği görülmektedir. 
Türk çocuğunun hangi eğitim felsefesiyle ve nasıl 
bir amaca yönelik olarak eğitilip yetiştirileceğine ön
ceki bölümlerde değindik. Bunlarda hiç bir ayrılığı
mızın olmaması gerekir; ama bunu lâftan öteye, tat
bikata götürmek zorunîuğu da elbette ki, hepimize 
ve iktidarlara düşmektedir. 

Türk çocuğu böyle eğitilmediği içindir ki, kolay
lıkla zorbalığın tutsağı ve aleti olabilmekte ve birbi
rinin amansız düşmanı da kesilmektedir; amansız 
düşmanı!.. 

Düşünce özgürlüğü başka şey, özgürlüğü bu
günkü duruma dönüştürmek elbetteki başka şeydir. 
Önce bu duruma «dur» demeli, sonra yeni tedbirler 
düşünülmelidir. «Dur» diyecek olan şimdiki iktidar
dır; (Neden olduğuna geleceğim) Çare bulacak olan 
ise, hepimiziz, İktidarı hemen göreve davet etmekle 
kendimizi haklı ve tarihsel sorumluluk bakımından 
da yükümlü buluyoruz. Olaylar ortadadır ve iktida
rın bunları önleyemediği de gerçektir, iktidarın dü
şünce bakımından tek yanlı olduğu kendi açıklama
larıyla sabittir. M. C. Hükümeti, sola. karşı kurulduğu
nu ilân etmiştir. Asıl kuşku buradan gelmekte ve ye
tersizlik de buradan doğmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, 
iktidar bu yanlış düşüncesine ısrarla bağlı kalarak ic-
raıtmı yürütmek istemekte, olaylar bu yüzden kızış-
makta ve tepkiler de büyümektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Partilerin bağlı oldukları düşünce sistemi ile iktidar 

olunduğundaki yönetim üslubu asla birbirine karıştı
rılmamalıdır. Bir parti sağcı olabilir; fakat iktidar 
olduğunda o ülkede solcuların da bulunduğunu, bu
na muhalefet dendiğini (o gün için) ve muhalefetin 
de iktidar kadar meşru ve gerekli olduğunu unutmak 
gibi tehlikeli bir yönetim üslubunu benimseyemez. 
Benimserse işte bugünkü durum ortaya çıkar ve 
anarşinin kaynağında da bizzat iktidar bulunmuş olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
îstesek de, istemesek de, inansak da, inanmasak 

da bir Anayasa emri olarak ve iktidarların meşrui
yet temelinin de yattığı şu ilkeleri bir defa daha or
taya sermek ve üzerinde birleşmek isteğimizi tekrar
lamak arzusundayım. 

Tabiatı ve kavramı bakunından düşünce özgürlü
ğü sınırsızdır; fakat bunun eyleme dönüştürülmesi 
anayasalarla sınırlanmaktadır. Bunun içindir ki, ül
kemizde faşizm, komünizm, şeriatçılık; şeriatçılığı da 
izah edeyim. Şeriatçılık derken, medenî hukuka kar
şı dinsel hukukun müdafaasını yapan; dini, bir siyasal 
müessese olarak devlet düzeni içerisine oturtturmak is
teyen veya (Çok hayâl bugün için) devleti bütünü ile 
dine dayandırmak isteyenleri anlıyoruz. Bakın; aç;k, 
seçik ortada. Kendi dinî inancı ve vicdanî kanaati iti
bariyle dine göre amel edilmesi lâzım gelen kişisel 
m.:; Jcler bizi ilgilendirmiyor. Lâik devlette herkes 
kend'nden mesuldür ve vicdan hürriyeti vardır. İşte, 
şeriatçılıktan bunu kastediyorum. 

Ülkemizde faşizm, komünizm, şeriatçılık, ülke ve 
ulus bölücülüğü kesinlikle yasaklanmıştır. Anayasa-
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mız açık, bunun üzerinde tartışma götürmez bir şe
kilde açık. 

Bir yanılgıya değinmek istiyorum, hemen bunun 
arkasından. 

Yasaklanan: sağ'cıiık, sol'culuk değil adı ile sanı 
ile bunlardır. Onun için iktidarlar sağa-scla karşı ola
mazlar. Sadece bunlara karşı ke:in ve tarafsız tavır 
takınmak zorundadır. Bunlarda anlaşmalıyız. Zor
balığın temelinde özgür düşünceyi değil, düşünce 
tutsaklığım aramak gerekir. Düşünce sınırlandıkça 
gizli direnmeye ya da fırsat bulunca elbeîteki açık 
zorbalığa döner. Jaiatıdır bu ve insanı, insan yapan 
da düşüncenin bu tabiatıdır. Emr-i batinîdir. Tuttu
nuz mu içeride yaşar, b;r yerden patlar. İktidarlar 
kendi felsefelerinden öteye (Altını çizerek söylüyo
rum) anayasal felsefeye uymak, bunun için de hoşgö
rülü bulunmak zorundadırlar. Bu hoşgörü, özgürlük
çü demokrasinin mayasıdır. El betteki bunu totaliter 
rejimlerde ve elbetteki bunu eğilimleri bu yönde yo
ğunlaşmış dimağlarda bulamayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıdan bakıldığında M. C. iktidarım anaya

sal esaslar bakımından inanç zafiyeti ve icraat bakı
mından kararsızlık ve güçsüzlük içinde görüyoruz. 
Eğer «Kararlıyız, güçlüyüz» deniliyorsa, o halde yan 
tutmaya dayalı bir hoşgörüsüzlük söz. konusudur diye 
endişe ediyoruz. İktidarın başı da, bir yönden karar- j 
lılık ve güçlülük konularında gözdağı verirken, bir 
yönden de bu Anayasa ile iş görülemeyeceği yakınma-
larıyle kanımıza uygun olarak tam bir kararsızlık ha
linin tipik örneğini bizzat kendileri vermektedirler. 

Söz konusu ilkelerde (Deminden beri sizlere arz et
tiğim) düşünce birliğine vardığımız zamandır ki, özel
likle okullarda yuvalanan: ama kaynağı o olur anla
mana kullanamıyorum bunu, görüntü olarak yuvala
nan ve zorbalığa dayanan kargaşanın kökünü kurut
manın da pek güç olmadığında birleşebiliriz. Eğer 
iktidar bu ilkelere inanıyor ve kendinde güven duyu
yorsa kendisinden bu azmi ve güçlülüğü ivedilikle 
bekliyoruz. Yok bunlara inanmıyor ve sağcılığın ya
nında solcu düşüncenin de var olacağı gerçeğine ken
dini ruhen yatkın bulamıyorsa, ya da kuruluş biçi
minden ötürü böyle bir gücü kendinde göremiyersa. 
kendisine yapacağımız dostça öneri derhal çekilmesi
dir. Böylece kendilini anayasal felsefeye göre hazırla
mak ve eğitmek ya da rahatsızlık duyduğu asalaklar 
varsa, onlardan, arınmak için gereksindiği zamanı ka
zanacak ve gerçeklerin içinde daha soğukkanlı düşüne
cektir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Böyle bir demokratik yolu denemek gereğini duy

madan miyop bir anlayışta ısrar etmek, inanın ki reji
mimizi her an çöküntüye götürebilir. 

Değerli senatörler; 
Açıkça söyleyelim ki, iktidarın bu inadı ve umursa -

mazlığı yüzünden umutlan bilinen ve tabiatları gere
ği özgürlükleri yok eden, faşizmi ve komünizmi iste-
miycıuz. Temelde çağa ve layik Türk Cumhuriyetin;; 
ters düşen şeriatçılığı istemiyoruz. Sağlı, sollu akım
larla ve mezhep kavgaları ile beslenen ve kardeşi 
kardeşten ayırmayı amaçlayan etnik, aynalık gibi bö
lücülüğü istemiyoruz. Ve hele kendinden değil; fa
kat ehveni şer olarak her zaman davetle getirilen 
askerî rejimi de elbetteki istemiyoruz. Tek dayana-
ğ-mız olan Ordu gücünü insafsızca harcamamaya, si
vil demokratik yönetim için hünerli ve yetenekli kad
rolar yaratmaya zorunlu olduğumuza inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanırım ki, düşüncelerimizi açık seçik sizlere arz 

edebildik. Bunu Miilî Eğitimimizin içine düşürüldüğü 
kargaşadan duyduğumuz üzüntüye ve rejimimizin ba
sma oynanan oyunlara karşı dostları uyarmak isteği
mize vermiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fakir halkımızın gönlünden kopararak verdiği 20 

nr-iyarın üzerindeki bu bütçenin, başarılı uygulamala
ra destek olması dileği ile grupum ve şahsım adına say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Kap'an. 
M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Konuşmamı burada bitirdim. Demin ilk izahı 
yaptım, bazı tereddütler uyandığı söylendi, zannedi
yorum açık ifade edebildim, tekrar etmek istemez
dim; ama öyle bir intiba duydum; 

Burada daha evvel okunan iki mektuptan bir ta
nesi Ahmet Yıldız arkadaşımıza ait hiç bir alâkası 
yok: çok açıkta oynanan bir şey. 

İkincilinin, Ahmet ile şuradan, buradan, bölge, 
isim, makam, memuriyet, hitap itibariyle hiç bir alâ
kası olmadığı, herhalde yanlışlıkla, kasıtlı olmasın 
diliyoruz, bir araya getirilmeye çalışıldığı ve böyle bir 
toplumu ve buradaki saym arkadaşlarımızı şoke et
mek için bir kötü davranış içine girildiğini zannediyo
rum anlattım. Sonra devam edecek, arz ederim ken
disine. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; j 
Hudut ve Sağlık Genci Müdürlüğü 1976 yılı 

Bütçe Kanun tasarısının açık oylaması neticesini bil
gilerinize sunuyorum: 155 iştirak olmuş, kabul 101, 
ret 54. Bu suretle bütçe tasarısı kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

Sayın üyeler, 10 dakikamız var; sayın Üçok, 10 
dakika içerisinde konuşmanızı yapmak istiyor mu
sunuz efendim? 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü, GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü, GRUPU ADI
NA BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Geçen yıl burada bir hususu arz etmiştim. Erzu
rum Atatürk Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin 
durumuyla çok yakından ilgiliydi. Bu öğretim üyesi
nin Erzurum Atatürk Üniversitesinde hocalık yapa
mayacağını, (Hem yasalara aykırı hem de onun hak
kında vaktiyle yapılmış bir araştırmanın sonucundan 
dolayı) orada tekrar göreve başlayamayacağını an
latmam ve bu konuyla ilgili olarak da iki kez yazı
lı soru vermeme rağmen, hâlâ bu öğretim üyesinin 
orada görevde bulunmasıyla ilgilidir. 

Konu şu : Vaktiyle Ankara Üniversitesinde hay-
matîos olan; yani vatansız olan bir öğretim üyesi, 
(Yüksek mektep diploması, fakülte diploması lisan
sı da yok, doktorası ve diğer akademik unvanlarının 
hiç birisi tabiatıyle mevcut değil) İlahiyat Fakültesin
de uzun seneler bulundu. Asistanlık zamanımdan be
ri onun tutumunu benim gibi bütün arkadaşlarım 
zararlı buldular. Bu zatın tutumu, Atatürk ilkeleri
ne ve Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinde 
öngörülen eğitime tamamen aykırı idi. Sonunda An
kara Üniversitesi kendisinin işine bu tutumundan do
layı (yaptığı araştırmalarla) son verdi. Aradan bir iki 
sene geçti, Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne öğret
men olarak kendisini inha ettirdi, her nasılsa bu Mil
lî Eğitimden geçti, yüksek tastike arz edildi; fakat 
Cumhurbaşkanlığı bu tayini onaylamadı. 

Aradan yine bir iki sene geçti; duydum ki, Erzu
rum Atatürk Üniversitesine profesör olarak tayin 
edilmiş. Bir kere yaşı 70'i geçmiş olduğu için bu ta
yin usulsüzdü. 

Yazüı sorumda şeyle diyordum, «1750 sayılı Ka
nunun 26 ncı maddesine göre Üniversite öğretim 
üyelerinin emeklilik yaşı 70'dir, bu hükmü değerlen

dirmek ve uygulamak için yasa koyucunun üniversi
te öğretim üyesi deyimine ne anlam verdiğini sapta
mak gerekir. Aynı yasanın 18 nci maddesinin birinci 
fıkrasına göre, üniversite öğretim üyeleri üniversite
lerde öğretim üyesi kadrolarında görevli veya sözleş
meli üniversite doçentleri ve üniversite profesörleri
dir. 26 ncı maddesi emeklilik yaşını saptarken, kad
roda görevli veya sözleşmeli öğretim üyeleri arasın
da bir fark gözetmeden genel olarak üniversite öğre
tim üyelerinden söz ettiğine göre, bu kişilerin emek
lilik yaşı, hukukî statüleri ne olursa olsun, 70 yaş ol
mak gerekir. Millî Eğitim Bakanlığının bundan ön
ceki yine bu konuyla ilgili sorumuza verdiği cevapta 
sözleşmeye hukukî dayanak olarak gösterdiği Üniver
sitelerarası Kurulun 28 sayılı kararının 1750 sayılı 
Yasanın değindiğimiz hükümleri karşısında uygun ol
madığı açıktır. Kaldı ki, Yasanın hükümlerine aykı
rı olarak kendisiyle sözleşme yapılmış kişi, daha ön
ce Ankara Üniversitesinde sözleşmeli olarak çalışır
ken, emeklilik yaşına ulaşmadığı o yıllarda sözleşme
si yenilenmemiş, işine son verilmiştir. 

Bunun nedenlerini saptamak için ilgilinin Ankara 
Üniversitesindeki kişisel dosyasındaki gerici ve Ata
türk aleyhtarlığı faaliyetleriyle ilgili belgelerin ince
lenmesi yeterli olur kanısındayım. Ankara Üniversi
tesi îlâhiyet Fakültesindeki işine son verilen Tayip 
Okiç bir iki yıl sonra başvurduğu Konya İslâm Ens-
titüsündeki göreve alınmak istemişse de tayini Cum
hurbaşkanlığınca durdurulmuştur. 

Yukarıda 1750 sayılı Yasanın 26 r.cı maddesinin 
tayin ettiği emeklilik yaşı ve aynı yasarın 18 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki tarifler, kadroda görevli 
veya sözleşmeli öğretim üyeleri arasında fark gözet
meden genel olarak üniversite öğretim üyelerinden 
söz ettiğine göre, Sayın Millî Eğitim Bakam adı ge
çen kişinin, Türk vatandaşı olan öğretim üyelerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanımadığ» bir hak
kı Üniversitelerarası Kurulun vatansızlara tanıyıp 
verdiği karara uyularak meyd?.na getirilmiş . ve bu 
tayin işlemini uygun bulmakta mıdır?>,. 

Bu soruma verdikleri cevap, 1975 yılının sonuna 
kadar hoca olmadığı için kendisini öğretim görevin
de tutmak zorunluluğu istikametindeydi. 1975 yılı da 
doldu 1976 yılı geldi; öğrendiğime göre, bu kişi Ata
türk Üniversitesinde sadece öğretim üyesi olmakla 
kalmıyor, bir de üstelik kendisine Üniversite Senato
su Üyesi sıfatıyle taltif ediyorlar, yaşı 74. 

Şöyle 1,5 ay kadar önceydi sanıyorum, Yüksek 
Öğretim Genel Müdürlüğüne gittim ve Sayın Genel 
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Müdüre durumu anlattım; ama heîiüz hiç bir haber 
alamadım. Acaba Saym Millî Eğitim Bakanımı/ bu 
konuda ne düşünürler?.. Zararlı faaliyetleri daha önce 
saptanmış olan böyle bir kişiyi hâlâ daha «Atatürk» 
admı taşıyan bir Üniversitenin öğretim kadrosunda 
tutmayı ve üstelik de Senatosunda o öğretim üyele
rinin kaderine hâkim olacak kararları almaya devam 
ettirecek midir?.. 

Sorumun birisi bu. öteki de kadrolarla ilgilidir 
efendim. 

122 ve 125 nci dönem yedek subayları yurt gö
revlerini tamamlayarak Millî Eğitimde eski görevle
rine döndükten sonra, tayinleri sırasında bazı müş
küllerle karşılaşmışlar. Bu şikâyetler bana çeşitli yer
lerden geldi. 

Bunlar aylarca açıkta kalmışlar, sonra tayin edi
lenlerin çoğu, kendi kadrolarına değil, çok aşağı kad
rolara atanmışlar. Özellikle üniversitelerde görevli 
olanlar gadre uğradıklarını iddia ediyorlar. Şöyle ki, 
dereceleri 3 - 4 - 5 olduğu halde, bunları S - 9 gibi 
kadrolara geçirmişler. 

Maliye Bakanlığ:mn 30 . 9 . 1975 ve KY 18 
115823 - 10 - 25 gibi sayılar devam ediyor okumu
yorum; emri ile ve Eylül ayından geçerli olmak üze

re intibakları yapılmış ve kendilerine Mart ayı yeri
ne Ekim ayından ödeme yapmışlar. Kimi asistanların 
intibakları 2 - 3 - 4 derecelerine getirildikleri halde, 
bunlara bu haklar verilmemiş. Bunun yerine 6'nın 
8'i, 5'in 4'ü, 5'in 9'u gibi derecelerden ödemeler ya
pılmış. Bu tutumun nedenleri sorulduğunda da «Siz 
1 . 3 . 1975 tarihinde görevde değildiniz» karşılığı 
verilmiş kendilerine. Bir başka vazife, kutsal yurt va
zifesi için fakültelerinden ayrılmış olan bu gençlerin, 
meslek arkadaşları olan hanımların dereceleri ilerle
tilirken, askerlik hizmetinde bulunmak sanki bir ce
za imiş gibi yasal haklardan mahrum bırakılmaları, 
kadın erkek eşitliği ilkesine bu kez de ters yönden 
aykırı düşmektedir; yani erkeklerin hakları zayi ol
maktadır. 

Bu yasal hakkın, sahiplerine tanınması ve gerçek
leştirilmesi dileğimi belirtmek istiyorum. 

S a y g ılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Üçok. . 
Sayın senatörler; saat 19.00 olmuş, çalışma süre

miz bitmiştir. Saat 20.00'de toplanılmak üzere İkin
ci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılırın saaîi : 20,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyar- akjr), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN 
nı>. açıyorum. 

34 ncü Birleşimin Üçüncü Oturumu 

Komisyon ve Saym Bakan buradalar. 
Bundan evvelki Oturumda grupları adına dört 

sayın üye konuşmuş. Kontenjan Grupu Üyesi Sa
ym Bahriye Uçok, ikinci kez konuşmasını da kullan
mıştır. 

Grupları adına ikrnci defa söz talep eden Adalet 
Partisi Grupu adına Saym Ege buyurun efendim. 

A. F. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını; 

Elimdeki kabarık dokümana bakıp da uzun ko
nuşacağım sanılmasın. Sanılmasın değil de daha doğ
rusu bu imkâna sahip değilim; ancak hakikaten arzu 
ederdim ki, burada yapılan konuşmalar, aylardır, hat
ta yıllardır basma intikâl etmiş olan öğretmen mese
lesi, Millî Eğitim konularının ele alınabilmesi için 
konuşma sürem fazla olabilseydi. Şimdi bazı satır
başlarına dokunarak geçeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Saym Sözcüsü Reşat 
Oğuz, burada, fikirlerine birçok yönleriyle katılma
makla beraber, eski bir öğretmenin içten ve yürekten 
gelen bir üslubu ile konuştu. Kendisinin içtenliğine 
inanıyorum. 
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M uhterern arkadaşlarını; I 
Mühim olan nokta, karşılıklı fikirleri serbestçe I 

ifade etmektir; mühim olan nokta, birbirimizi bir ne- I 
zaket içerisinde, kendi fikrimizin dışında söz söyle
mesinden dolayı suçlama içine girmeden dinleyebil
mektedir. Medeniyet budur ve hele Millî Eğitim gi- I 
bi, bir Bakanlığın insan yetiştiren âdeta bir fabrika
nın beynini teşkil eden bir Bakanlığın bütçesi bura
da müzakere edilirken, h;.ç olmazsa bu Bakanlığın I 
bütçesi müzakere edilirken, şu ifade etmek istediğim 
hususlara saygılı olnak, riayetkar olmak imkânına 
sahip olabilsek. 

Saym Reşat Oğuz'un bir sözünü maalesef kendi I 
arkadaşları dahi yanlış anladılar. Sayın Oğuz, konuş
masının sonunda, Sayın Bakana hitap ederek, «Sa-
yaı Bakan, yalvarıyorum» şeklinde bir cümle kullan
dılar. 

Sayın Oğuz, Sayın Bakana yalvarmıyordu muhte
rem arkadaşlar. Bu bir üslup idi. Bu üslubu, bizim 
neslimizden, bizim kuşağımızdan olan insanlar anlar. 
Bu eski üslubun, eski devrin bir saygısının eline al
mış olduğu mevzua karşı olan sevgisinin, onun üze
rine titremesinin bir ifadesidir. Yoksa ne Sayın Oğuz, I 
Sayın Bakana yalvaracak dereceye düşecek insandır, 
ne de bu çatı altında Bakana veya bir başkasına yal
varacak dereceye düşecek bir senatör vardır. Artık I 
birbirimizi biraz anlayalım. 

Ben, bir meselenin, öğretmen meselesinin aydın
lığa kavuşabilmesi için biraz gerilere gitmek icap et
tiğini düşünüyorum. Ama o gerilere gidebilmek için 
fırsat, zaman ister, izah edebilmek için. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de yeniden cemiyetler kurabilmek için 

kanun çıktığında ve dernekler kurulmaya başlandı
ğında öğretmen dernekleri kuruldu. Öğretmen der
nekleri kurulduğu zaman bütün öğretmenler bu der
neklerin içerisine üye olarak girdi ve o derneklerin 
birisinin kurucusu ve içinde bulunan eski bir maarif -
çi olarak şunu gayet açık ifade edeyim ki, bizim öğ
retmen olarak o zaman da içimizde biraz daha sağa 
yatkın, biraz daha sola yatkın düşüncede insanlar 
vardı. Vardı; ama bir kısmına «Atatürkçü», bir kıs
mına «gerici», bir kısmına «çıkarcı.», bir kısınma 
«yandaş», diye isim takılmıyordu ve öğretmenlerin 
arasında birbirlerine karşı büyük bir sevgi vardı, say- j 
gı vardı, üstlerine karşı da aynı şekilde bu saygı ve ] 
sevgi devam ederdi; bir maarif müdürüne karşı, bir 
umum müdüre karşı, bir müfettişe karşı, bir bakana j 
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i karşı. Ama zaman geldi, bu öğretmen dernekleri bu 
tarzda çalışan öğretmenlerin arasına bazı nifak so
kulması icap etti ve bu dernekler maksatlı olarak ba
zı kişilerin el atmaları, ellerine geçirmek istedikleri 
bir çıkar membaı olarak görüldü ve ilk önce öğret
men dernekleri içerisinde Atatürkçü, gerici şeklinde 
iki aynrn başladı. Bunlardan bir tanesine, niçin ge
rici, ilerici diye ayırıyorsunuz dediğimiz zaman «On
lar gerici» dedi. Gerici dediği öğretmenler, çoğu da
ha yaşlı olan öğretmenlerdi, gericilikle itham edenler 
de o yaşlı öğretmenlerin talebeleri olabilecek yaşta 
kişilerdi. Niçin onlar Atatürkçü değil de siz Atatürk
çüsünüz dedim, «Onlar gerici» diyor. Bu münakaşa
yı yaptığım zat da bugün bu parlamentodadır. (Yine 
arkadaşlar «isim söyleyin», diye başlamasında) Peki, 
ben seni okuttum, sen Atatürkçü oldun da ben Ata
türkçü değilim, sen nereden öğrendin Atatürkçülüğü 
ben Atatürkçü değilsem?.. Buna cevap yok tabiî. Bu 
maksatlar zamanla meydana çıktı ve bazı kimselerin 
siyasî çıkarlarını ve siyasî atlama tahtası yapmak is-

I tedikîeri, mesleği istedikleri şekle döndürmeye çalış
tılar. Bu mesele uzun. Gerekirse bu meseleyi bir mü
nakaşa, münazara vaziyetine getirir, karşılıklı konu-

I suruz. Ancak şurada bir' noktayı ifade etmek iste
rim. 

Sayın Oğuz'u çok dikkatle dinledim. Sayın Oğuz, 
içindeki duyguları, mesleğine olan engin sevgisini ona 
katarak ifade etti. Biz bu tarz heyecana ve samimi
yete galiba Cumhuriyet Senatosunda pek alışık de-

I ğiliz. Her nedense yadırgayan arkadaşlarımız oldu; 
ben takdirle karşıladım. Sayın Oğuz yalnız Adalet 
Partisi sözcüsüne, kendisinden daha genç eski bir 
arkadaşı olan sözcüsüne şunu söyledi ve dedi ki, «Ni-

I çin öğretmenleri karşınıza alıyorsunuz? Sizin TÖB -
DER dediğiniz 90 bin öğretmendir. 90 bin öğretme
ni karşınıza alıyorsunuz». 

Sayın Oğuz'a şu noktayı hemen hatırlatırım. Biz 
Adalet Partisi olarak hiç bir zaman TÖB - DER'i 
karşımıza almadık, TÖB - DER Adalet Partisini kar
şısına aldı. İmkânım olsa size günü gününe çıkan ya
zılar, yapılan münakaşalar, gazetelerdeki çeşitli tar
tışmaları ihtiva eden şu dosyanın içerisindekileri arz 

j ederdim. Şu dosyanın içerisinde, Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidardan çekilmesiyle birdenbire bir 
TÖB - DER huryası başlamıştır. Niçin başlamıştır, 

• neden başlamıştır?.. O güne kadar durgun olan bu 
cemiyetin böyle bir harekete geçmesinin sebebi ney
di?. Size günü gününe, tarihi tarihine bütün vesika-

I İanyîe verebilirim. 
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Tekrar ediyorum; Adalet Partisi ne bir derneğin, 
ne bir topluluğun, ne şunun, ne bunun karşısında de
ğildir. Ama, peşin hükümlerle bazı yanlardan kendi
lerine sokulan, kendilerine telkin eden kişilerden öğ
renerek Adalet Partisine yüklenmek ihtiyacını duy
muştur. Adalet Partisi hiç bir zaman öğretmen kitle
sinin karşısında olmamıştır ve TÖB - DER denildiği 
zaman da 90 bin öğretmeni düşünemezsiniz arkadaş
lar. Ben Sayın Oğuz'un burada daha insaflı olmasını 
düşünürdüm. TÖB - DER dediğiniz, hatta hatta Cum
huriyet Halk Partisi, Adalet Partisi dediğiniz, tümüy
le Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi değildir. 
Şuradaki hareketlere dahi dikkat buyurunuz arka
daşlar, bazı fanatikler, bazı bağnazlar karşılıklı atı
şırlar, karşılıklı sataşırlar ve partilerinin içerisinde, 
gruplarının içerisinde pekâlâ anlaşabilecek, birbirle
rine fikirlerini anlatabilecek insanların konuşmaları
na, diyaloguna mani olur ve meseleler yaratırlar. İş
te o derneğin içerisinde de bu şekilde bağnaz, bu şe
kilde fanatik insanlar vardır. Ve o dernekleri kendi
leri için çıkar yolu olarak seçen insanlar var. Çün
kü ta ücra köylere kadar giden bir teşkilâtın önün
de, başında olmak insana bazı siyasî imkânlar sağ
layabilir. 

Şimdi, Sayın Erdem Millî Eğitim Bakanı olduğu 
gün bu TÖB - DER bir bildiri yayınladı. Erdem'in 
nesini biliyordu, ne yapacağını biliyordu?. Nedir, ni
çin yayınlamıştı, ne hakla yayınlamıştı?. 

657 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gayet sarih, 
Cemiyetler Kanununun, Dernekler Kanununun mad
deleri açık; «Dernekler kendi meslekleri, kendi fonk
siyonları dışında başka şeyle uğraşamazlar» der. Na
sıl oluyor da 657 sayılı Personel Kanununun memu
run nasıl hareket etmesi, nasıl tarafsız olmasını ge
rektirdiğini beyan eden, içine alan 7 nci maddenin 
tamamen dışına çıkıp da TÖB - DER âdeta bir siya
sî parti merkeziymiş gibi, hatta yer yer Cumhuriyet 
Halk Partisini de aşan siyasî bir partiymiş gibi, Cum
huriyet Halk Partisinin dahi birçok noktalardaki kar
şılıklı parti anlayışı teamülü içerisinde imsak ettiği 
yerlerde bu Derneği daha ileri atılımlar içinde bulu
nuyor. 

Benim çok yakından tanıdığım bir müfettiş Sayın 
Bakana telgraf çekiyor, Bakan olduğunu tebrik edi
yor. Neyi tebrik ediyor?. «Hayır, senin gibi Bakan 
olmaz. Seni kabul etmiyorum» diyor muhterem arka
daşlar. Bu adam müfettiş. Üç ay sonra adaylığını 
koydu, işte mesele burada arkadaşlar. Geliniz bun
lardan vazgeçelim. 

Ben de bu mesleğin içerisinde senelerini vermiş 
bir insanım. Ta Siirt'inden, Rize'sinden, Aydın'ının 
en ücra köylerine kadar çalıştım. Şimdi, bunu bu şe
kilde alırsak, dernekleri bugün senin lehine, yarın be
nim lehime kullanmaya kalkarsak bu işin içinden çı
kamayız, bundan vazgeçelim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sonra, «Kıyım, kıyım» deniliyor. Bakınız, şu Mec

lisin içinde bir odacının çalıştığı bir yerden alınıp 
aynı bina içinde başka bir yere verilmesi dahi onu 
tedirgin ediyor, geliyor bize şikâyet ediyor; «Efen
dim, ben Senatonun falan kısmına bakıyordum; ama 
şimdi filan kısmına bakıyorum, beni eski yerime al
dırın.» diyor. Bu, insan alışkanlığıdır, psikolojik bir 
haldir, hiç kimseye yapılsın istemem. Muhterem ar
kadaşlar; 

Niçin sadece tek taraflı alıyorsunuz? Ben size lis
tesini vereyim. Bakınız işte, kendi arzuları, istekleri 
dışında Bakanlık gerektiği şekilde bazı nakiller yap
mıştır. Sayın Mustafa Üstündağ zamanında ortaöğ
retimde 500 öğretmen nakli yapılmış bu tarzda, şim
di 285 öğretmen. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız, Kars'ta o ka
dar. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 

Bu, benim size arz etmeye çalıştığım rakamları 
ben çıkarmadım; ben bunları Bakanlıktan aldım. 
(C. H. P. sıralarından «yanlış» sesleri). Eğer, bir Ba
kanlık, bir resmî makam verdiği rakamlarda hilafı 
hakikat beyanlarda bulunabiliyorsa, burada biz hiç 
konuşmayalım, hiç müzakere, münakaşa etmeyelim; 
nereden neyi alacağız arkadaşlar? Sayın Atalay diyor 
ki, yalnız Kars'ta... 

SIRRI ATALAY (Kars) — İddia ediyorum, Sa
yın Millî Eğitim Müdürü sizinledir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, karşılıklı 
konuşmaya usul müsait değildir. Bu tarz konuşma ile 
bir sonuç almak, sureti katiyede mümkün olmaz. 

Sayın Ege, karşılıklı konuşmayınız. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Hayır, efendim; karşılıklı konuş
mak diye asla bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben, bir şey söylerken, yaparken ona çok dikkat 

ederim; söylediğim, yaptığım bir işi birisi hatalı, yan
lış dediği zaman, o an en çok müteessir olduğum an
dır. Herkesi de böyle düşünmek ve görmek isterim. 
Eğer bana intikal eden rakamlar gerçeğin dışı ise; 
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yani eski deyişle hilafı hakikat ise, Sayın Bakana 
buradan rica ediyorum, bu hilaf olan rakamları lüt
fen buraya gelip görüşürlerken ifade buyursunlar. 
Müsaade buyurursanız, ben aldıklarımı söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakikanız var. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Bende olan rakamlarda arada bir şey görmüyo
rum; yalnız, bir noktayı arz edeceğim. Arz edilecek 
nokta çok. Bir defa Millî Eğitim Temel Kanunu ile 
millî eğitim meseleleriyle ilgili Koalisyon Hüküme
tinin Programında hiç bir fark olmadığını ortaya 
koymak isterdim. Bu Kanun Koalisyon kurulmadan 
çok önce çıkmış bir kanundur. Bu Kanunun tatbika
tında nasıl aksaklıklar olduğunu da söylemek ister
dim. Ancak müsaade ederseniz, bir noktayı ifade ede
rek sözlerimi bitireceğim. 

Memleketimizin en büyük ili ve kendisiyle iftihar 
ettiğimiz İstanbul'da bir Millî Eğitim Müdürü istifa 
edip ayrılıyor. Bu benim söylediğim takriben 15 Ma
yıs 1975 tarihînde oluyor. Daha bir icraat şu bu yok, 
daha yeni gelmiş Hükümet, Bakan yeni gelmiş kol
tuğunu ısıtmamış. Ayrılırken, diyor ki, İstanbul Mil
lî Eğitimini... Bu, bir şey yapıyor, bildiri mi ne di
yorlar... (C. H. P. sıralarından «genelge» sesleri). Ge
nelge, karıştırdım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle genelge ol
maz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Vedanamedir vedaname. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu tarz 
müzakere hiç bir yerde görülmemiştir, hiç bir yerde 
iyi sonuçlanmamıştır, çok rica ederim Sayın Ege, siz, 
söyleyeceklerinizi söyleyiniz, karşılıklı konuşmayı
nız. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Peki efendim. 

Efendim, Mafia çetesini dağıttığım iddia ediyor; 
yani bu Saym Millî Eğitim Müdürü İstanbul'a geldi
ği zaman İstanbul Maarifinde Mafia çetesi varmış, 
Sayın Üstündağ zamanında bu Mafia çetesini dağıt
mış. Bunu beyan ediyor ve bunu dağıttıktan sonra, 
işte ben tam işe başlıyordum ki, şimdi faşist bir an
layış geldi, ondan ben şey yapıyorum diyor. Ona uya
rak daha o tarihte 13 tane muavin arkadaşı da işi 
yavaşlatma gibi bir durum ihdasına tevessül ediyor
lar. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Ege. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bağlıyorum efendim^ 

Şimdi, bir devrin Millî Eğitim Bakanının gelir 
gelmez 57 tane millî eğitim müdürünü değiştirdiği 
biliniyor arkadaşlar. 57 tane millî eğitim müdürü de
ğiştirilmiştir ve o zaman muhterem arkadaşlarımdan 
«kıyım» lâfı çıkmamıştır. Bu sefer «kıyım», lâfı ne
reden çıkmıştır biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk 
Partisinin dışından çıkmıştır. Şimdi, Cumhuriyet 
Halk Partisi muhalefete geçmiştir, bu sefer bu deği
şikliğe Cumhuriyet Halk Partisi «kıyım» demeye baş
lamıştır. Öyle ise geliniz, bu meseleyi aslından esa
sından halletme yoluna girelim arkadaşlar. Türk Mil
lî Eğitimine, Maarifine lütfedin politikacı olarak el 
sokmaktan, el uzatmaktan vaz geçelim. Bırakalım, 
bu Bakanlığı.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bakanlık kalma
dı. 

BAŞKAN — Sayın Ege bağlayın lütfen. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ko
nuşsun Saym Başkan. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Kendisine gayet mükemmel ka
nunlar çıkarmış vermişiz, eline imkânlar vermişiz ve 
bugün teşkilâtının içerisinde gideni de geleni de çok 
kıymetli öğretmeni var idarecisi var. Böyle bir Ba
kanlığı, vazifesi çok olan bir Bakanlığı, hiç bir ba-

" kanlığı politikaya bulaştırmadığımız halde bu Bakan
lık üzerinde, bu insan yetiştirme, yarınlarımızı ha
zırlamak için çırpınması gereken Bakanlığın üzerin
den politik endişelerle elimizi çekelim. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Ege. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Ve bırakalım rahat. Göreceksiniz 
bu Bakanlık kendi rayına girecektir, kendi işini dü
zeltecektir, ne kıyım kalacaktır, ne şu kalacaktır ne 
bu kalacaktır, muhterem arkadaşlarım. Bu millet 
böyle hırsın inadın, ihtirasın, düşmanlığın içinde de
ğildir. 

Dün bana bir arkadaşım söyledi, çok enteresan
dır, Sayın Başkan müsaade buyurursanız bir cümle 
ile ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum, Sayın 
Ege. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; 

İçimizde bize iltihak etmiş olan eski Demokrat 
Parti mensubu arkadaşlar var. Onlardan bir tanesiy
le bir Millî Birlik üyesi dün şu aşağıdaki kuliste baş-
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başa kahve içiyorlarrmş. («Ne mutlu» sesleri). Ne 
mutlu evet. Bana bir arkadaşım geldi «Bu Türk mil
leti kadar asil bir millet yoktur. Şu hale bak, şu iki 
adam yanyana gelip kahve içebiidikten sonra, soh
bet edebildikten sonra, bu Türkiye'de bağışlanmaya
cak, affedilmeyecek hiç bir şey yoktur.»- dedi. Ar
kadaşlar, milliyetçilik işte bu. 

Gelin affedelim, bizim hatamız varsa biz de dö
nelim, sizin hatalarınız varsa dönün, gelin bu mese
lelerde elbirliğiyle halletmeye çalışalım. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Kabay ikinci defa mı grup 

adına? 

EKREM KABAY (Burdur) — Evet efendim, 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na ikinci defa davet ediyorum, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Burdur) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Toplumların en önemii sorunlarından birisi eği
tim hizmetleridir. Önemi, toplumların var oluşunu 
sağlavişından gelir; önemi, toplumların ulusal kültü
rünü, ulusal ekonomisini gerçekîeştirişinden gelir; 
önemi, eğer o teplum özgürlükçü demokrasiye inan
mış ise, özgürlükçü demokrasinin esenliğini sağlayı
cından gelir. 

Eğitim bütçesi için 21 milyar lirayı aşkm bir öde
nek ayrılmış. Bütçenin gerekçe bölümünde ifade edil
diğine göre bu para, ulus çocuklarını Atatürk Dev
rimlerine bağlı, Atatürk Milliyetçiliğine inanmış, ül
kenin birlik, bütünlüğünü sağlayıcı nitelikte ve ülke 
bütünlüğünü sağlayıcı niteliğinin yanı sıra ülke eko
nomisine ciddi katkılarda bulunabilecek nitelikte ye
tiştirmeyi öngörmüş. Ne var ki, Sayın Bakanın bu 
gerekçesini gerçekleştirmesini yürekten isterken; ken
disinin 11 aya yaklaşan uygulamalarında gördüğü
müz ciddi kuşkulardan ötürü önümüzdeki yıl bu 
amaçlara, bu ilkelere ulaşabileceği ihtimalini az gö
rüyorum. Niye az görüyorum? 

Sayın Bakanın bu konudaki girişimlerini tek başı
na gerçekleştirilmiş bir girişim olarak da görmüyo
rum. Çağdaş uluslara paralel olarak Türk toplumu 
da sosyal bir gelişme içindedir. Bu sosyal gelişimi is
temeyen, bu sosyal gelişimden rahatsız oîan gruplar 
bu sosyal gelişimi engelleyebilmek için belli bir prog
ram, belli bir plan içinde çalışmaktadırlar. Sayın Ba
kanın sanki o planîayıcılann isteğine uygunmuşcası-
na birtakım uygulamalara girmiş olmasından millî 
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i eğitimimiz adına son derece üzüldüğümü ifade etmek 
istiyorum. 

Saym Bakanın mücadele alanına düşen kesim, ki
tap kesimidir; mücadele alanına düşen kesim, öğret
men Öğrenci kesimidir. Bir kere Sayın Bakan bilmez 
olur mu ki kitapla uğraşılmaz. Kaldı ki, Bütçe - Plan 

İ Komisyonunda gösterdiği gerekçe üzere Türk çocuk
larının okuyacağı kitapta ahlâklı, Türk toplumunun 
örf âdet ve geleneklerine bağlı prensipler olması lâ
zım gelir. İnanıyorum, yürekten katılıyorum. Ne var 
ki; ahlâk anlayışı bakımından Saym Bakanım ne dü
şünüyor bilemem; fakat her bir kitabın kendisine öz
gü bir ahlâkının olduğunu da kabul etmek zorunda
yız. Kitapların yenildiği asla görülmemiştir. Kaldı; 
ki ahlâki gerekçe göstererek kitapları yasaklamanın 

i yanı sıra, ahlâk anlayışına saygı duyan Bakandan 
şunları da beklerdim. Bir ülkede vergi kaçakçılığı 
varsa, bir ülkede döviz kaçakçılığı varsa, bir ülkede 
vergi iadesinden dolayı yolsuzluklar yapılıyorsa bu 
ahlâksızlıklar gözönündeyken bu Hükümetin içinde 
bulunan bir bakan ahlâk gerekçesiyle kitap toplattı-
ramaz. Bir bakanın, yine kendi bakanlığına bağlı 
daireler içinde, yüksek memurlarından bazılarının ba
zı memur hanımefendilerle ilişkilerini görerek ahlâk 
konusunda daha tutarlı tedbirler almasını şahsen yü
rekten isterim. 

Bir başka husus : Eğer kitapların yasaklanmasın
da gerekçe ahlâk ise işte Hükümetsiniz, işte bakansı
nız; sinemalarda seks filmleri oynatılıyor. Onları en
gellemeden kitaplarda ahlâk amacı ile nasıl bir yasak
lamayı düşünebilirsiniz? O hakkı kendinizde nasıl 
görebilirsiniz? 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında kitap üzerine... 
AHMET KARAYİĞİT (Ayfon Karahisar) — 

Faydasını düşünmek lâzım. 
C. I T. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 

(Devamla) — Ben de şimdi onu arz ediyorum. 
BAŞKAN — Saym Kabay lütfen efendim. Karşı

lıklı konuşmayınız efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 

(Devamla) — Başüstüne. 
Değerli arkadaşlarım; 
Aslında Sayın Bakanın kitapların çocuklarımıza 

ne ölçüde faydalı olabileceğini düşünüp ülke çocuk
larına faydalı uyarıcı kitapları yasaklamak şöyle dur
sun, Devletin kasasından milyonlarca lira başka yer
lere aktarılırken, yoksul köy çocuklarına okuma im
kânı, okuma olanağını sağlayabilmesini daha çok yü
rekten isteriz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Kitaplarda, 

aslında uyarıcı niteliğinden korkulduğundan ötürü ya
saklama vardır. Başta söylediğim amaca uygun ya
saklama vardır. Şimdi onu belgeleyen, belirten bir 
belgeyi sizlere sunmak istiyorum. 

Antalya'da toplanan kitaplar şunlardır : Bekir 
Yıldız'ın yazdığı Kaçakçı Sahan, Çetin Aîtan'ın yaz
dığı Çember, İlhan Selçuk'un yazdığı Yüzbaşı Selâ-
hattin, Orhan Kemal'in yazdığı Bereketli Topraklar 
üzerinde, Ağa Dilaçar'm yazdığı Devlet Dili olarak 
Türkçe, Besim Aksoy'un yazdığı Dil Üzerine Dü
şünceler. 

Şimdi, bu kitapların listesi uzun. Sözde kitap üze
rine yapılan yasaklamalar aslında halkın uyanmasını 
önlemek içindir. Öz Türkçe kelimeleri konuşmaktan 
menetme duygusu asımda Türk halkının, duyduğunu, 
Türk halkının okuduğunu anlamaması ve uyanmama
sına yöneliktir. 

Birazcık öğrenciler üzerinde durmak istiyorum. 
Türkiye'de 90'a yakın öğretmen okulu vardır ar

kadaşlar. 90'a yakın öğretmen okulundan yandan ço
ğunda bir veya iki gün içinde, aynı güne yakın gün
lerde boykot yapılmıştır. Bu çocukların Ankara'da 
veya filân yerde bir örgütü yoktur. Varsa bile, gizli
dir. Gizli örgütten de Hükümetin haberi olması lâ
zımdır. Ne var ki, bu toplantıların yapılacağı, daha 
önce gazetelerde ilân edilmiştir. Sayın Bakanın bu 
konuda gerekli tedbiri alması, okulların gerekli ted
biri alması lâzım geldiği halde bir de bakıyorsunuz 
ki, bütün boykotlar gerçekleşmiştir. Arkasından or
talama olarak 48 - 600 arasında öğretmen okulların
dan, özellikle kırsal kesimdeki öğretmen okulların
dan, 10 binlere yakın köy çocuğu, halk çocuğu, yok
sul çocuk öğretmen okullarından uzaklaştırılmıştır. 
Bundaki asıl amaç da şudur : Bu çocukların ve ge
lişmekte olan Türk toplumunun sosyal gelişimini da
ha orada boğmak, kaynağında kurutmak ve bu ço
cukları halka etkin, halka öncülük edebilecek çocuk
lar niteliğinden çıkarmaktır. Bu amacı da böyle sap
tamak istiyorum. 

Bunu gerçekleştiremedikleri okullarda neler yap
mışlardır? Sayın Bakan, pek çoğunda vardır ve bir 
tanesini söylüyorum; belki haberiniz yoktur, onun 
için söylüyorum, Adana Harüney veya diğer adıyla 
Düriçi Öğretmen Okulunda, gece saat 23,30'da ora
da ki müdürünüz, oradaki müdür yardımcılarınız dı
şarıdan gelen ve okul içindeki, adı «Ülkücü» olan 
çocuklarla ellerinde zincir, bıçak, taş, uyumakta olan 
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çocukların üzerine saldırmışlardır. Bu çocukların yaşı 
12-18 arasındadır. Bu çocuklardan takriben İ 00 ka
darı ciddi olarak yaralanmış, 40 tanesi ayakta teda
vi edilmiş, 8 tanesi hastaneye kaldırılmış, bilmem ne 
kadarı okul revirine yatırılmış ve çocuklar pijarnala-
nyle oradaki halk tarafından evlerde misafir edil
miştir. 

Şimdi buradaki amaç nedir? Sayın Bakan, yarı
nın öğretmeninden, öğretmenden ne istiyoruz, ne bek
liyoruz? Az sonra zamanım kalırsa onu da söylemek 
istiyorum. Bütün öğretmen okullarında bu metodu 
uyguladığınız vakit, kitapta ne düşünülmüş ise öğ
rencide de onun düşünülmüş olduğunu görüyoruz. 
Öğretmen aslında her birimizin üzerinde etkisi olan 
kişidir. Öğretmen hakkında şu veya bu biçimde dü
şünmeye hakkımız yoktur. Neye hakkımız yoktur? 
Öğretmenin de bizim gibi iki gözü, iki kulağı, düşü
nen bir kafası vardır. Öğretmen okumak durumun
dadır. Toplumuna yansıtabilmek için çağının gelişi
mini takip etmek zorundadır. Bir öğretmen düşünün, 
evindeki kitapları alınıp götürülecek; bir öğretmeni 
düşünün, okuduğundan ötürü kusurlu sayılacak ve 
ondan sonra bu öğretmenden eser bekleyeceksiniz; 
fikri hür, vicdanı hür nesil bekleyeceksiniz; mümkü
nü yok. Öğretmeni sindirdiniz, öğrenciyi sindirdiniz, 
kitapları susturdunuz. Kimi ne yapmak istiyorsunuz? 
Arkasından diyorsunuz ki; «Biz rnüiî birlik, bütün
lüğü sağlayacak bir eğitim amacı ile 21 milyar lirayı 

| harcamak istiyoruz». Bunun yolu yoktur, bunun 
mümkünü yoktur. Önemli olan şudur : Sız nasıl iyi
liği kötülüğü birbirinden ayırma hakkını kendinizde 
görüyorsanız, başka insanın da bu hakkını teslim et-
m ek zorundasınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ancak 
eğitimdeki özgürlük yoluyle verebilirsiniz, teslim ede
bilirsiniz. 

Sayın Bakan, elbette Bakan olarak yetkileriniz 
var. Elbette tayinler yapacaksınız. Bunlarda haklı 
haksız taraflarınızı biz muhalefet olarak eleştireceğiz; 
ama Anayasa hakkı öğrenim özgürlüğünü gençlerimi
zin elinden şu kadar çok aldığınız ölçüde size karşı 

! duracağız. Hatta siz Ali Naili Erdem olarak siz ken
dinize karşı duracaksınız, içinize sindiremeyeceksiniz. 
Bir cephe olarak meydana getirdiğiniz Hükümetin 

j talimatı planlaması bile olsa içinize sindiremeyecek-
I siniz. Çünkü, bu geminin içinde beraber yürüyece-

giz:. 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtın
da 8 tane yüksek dereceli memurun Danıştay'dan 
durdurma karan aldı. «Hukuk devletiyim» diyorsun, 
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«Hukuk Devletinin Hükümetinde ben hukuka saygı
lıyım» diyorsun. Yürütmeyi durdurma kararlarına uy
madığın ölçüde ben senin hukuk devletine inandığı
na, ben senin hukuk devleti kuralları içinde kalabile
ceğine nasıl inanabilirim? 

Taşrada 26 tane öğretmen (şimdi elimde liste var 
bana ulaşabilen) Danıştay'dan yürütmeyi durdurma 
kararı almış. Danıştay'dan karar almış; bunlar uy
gulanmazsa, öğretmen yasalara karşı saygısını nasıl 
içinde bulacak da, bu yasa saygısını çocuklara akta
rabilecek? İşte anarşinin kaynağı budur. Evvelâ biz
den başlayacak Bakan olarak, yasalara saygı göste
receğiz. 

657 sayılı Yasaya göre bütün öğretmenleri de bir 
devlet memuru olarak göreceğiz ve onları da bir tah
kikattan geçirmeden, onları da belli bir sistem için
de bir uygulamaya tabi tutmadan alma hakkını ken
dimizde göremeyeceğiz. Yüzlerce müfettişi değiştirdi
niz. Gittiniz, «Müfettişler toplantısında haberim yok
tu, derhal durduracağım tel çekin» dediniz, ne teliniz 
gitti, ne de o müfettişlerin tayini durdu. Olamaz böy
le bir anarşi. Arkasından tutuyoruz gerekçe olarak 
«Ülkede anarşi kol geziyor, Cumhuriyetimiz tehlike
de, Devletimiz tehlikede» diyoruz. " 

Sayın değerli arkadaşım ismail Bey Grupu adına 
konuşuyor; diyor ki, işte birisi bir mektup yazmış, 
komünist bilmem ne etmiş. Soruyorum kendisine : 
Sayın ismail Bey, ne yaptınız, hangi makama gitti
niz, bunu kime verdiniz? Yok bir şey. Komünizme 
karşı olacaksın, eline mektup gelecek, bunu ilgili ma
kamlara götürmeyeceksin, ondan sonra geleceksin bu
rada bir gerekçe olarak göstereceksin, aslında sosyal 
gelişimi engellemek, durdurma amacıyle gerekçe söz
leri söyleyeceksin. Mümkün değil bu, olamaz böyle 
bir şey. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bununla sosyal 
gelişmenin ne alâkası var beyefendi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinle be 
Ucuzal. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahısar) — 
Bir sınıfın gelişmesini izah ediyor Sayın Kabay. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Karıştırıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, söz için kaydedeyim 

arzu ediyorsanız? 
C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 

(Devamla) — Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum. 
AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahisar) — 

Sayın Kabay, yanlış anladınız, ben bunu izah ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Sayın Kabay, bir dakikanız var 
efendim, iyi değerlendiriniz. 

C, H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Devamla) — Başüstüne Sayın Başkan. 

Ben şunu istiyorum arkadaşlar, birlikte bunu is
temek durumundayız. Türkiye'deki sosyal gelişimi 
önlemek amacıyle öğretmene saldırmak, öğrenciye 
saldırmak, üniversiteye saldırmak, Devletin... 

ORHAN KOR (İzmir) — Öğrencisine saldıran 
öğretmenler de olmuştur. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY (De
vamla) — Devletin güvenlik kuvvetlerini anarşi için
de kullanmak, Cumhuriyete karşı olan, (Geçen gün 

j konuşmamda da söyledim) Cumhuriyeti, demokra-
j tik düzeni, Atatürk devrimlerini Batı taklitçiliği ola

rak gören, Batı taklitçisi olarak bulan ve yeni bir 
sistem geliştirmeyi düşünen kitapları savunacaksınız, 
!bu kitaplarının erbaplarının adamları sokaklarda si
lâhlı eşkiya biçiminde dolanacak, onlar için bir şey 
demeyeceksiniz. Geliniz birlikte özgürlükçü demok
rasinin kuralları ne ise, oyunu ona göre oynayalım. 
Yoktur başka çaresi. 

En derin saygılarımı sunuyorum. 
| Bu bütçenin ülkemize daha özgürlükçü, daha 

hakça, daha adalet duyguları içinde bir hizmet ge
tirmesi dileğiyle Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu ikinci defa gö
rüşmek istiyor mu Sayın Kaplan? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir sonraki 
sıraya alırsanız görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Sizden başka sırada kimse yok 
etendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Görüşecek ar
kadaş şu anda yok efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, gruplar adına yapılacak 
görüşmeleri kapattıktan, kişisel görüşmelere geçtik
ten sonra tekrar birinci sıraya avdet etmedik şimdiye 
kadar. 

Tekrar davet ediyorum: Gruplar adına söz issti-
yen?.. Yok. Grupları adına yapılan görüşme bitmiş
tir. 

Şahısları adına 20 sayın arkadaşım sıraya gir
mişlerdir; lehte, aleyhte, üzerinde olduklarına 
göre sıra ile söz vereceğim. Önce bir tespit yapa
lım; Sayın Ekrem Kabay?.* 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
söz sıramın 5 dakikasını Sayın Feyyait'a 5 dakikasını 
Sayın Özer'e veriyorum. (A. P, sıralarından «Olmaz» 
sesleri) 
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BAŞKAN — "Simidi şöyle yapaktı, müsaade edi
niz efendim, müsaade ediniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
sözün sırası verilebilir, kendisi verilmez. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Riyaset 
gereğini düşünecek efendim. Riyaset noktai naza
rını bildirmedi efendim. Rica ederim. 

Sayın Kabay, sıra vermek konusu bilâhara, önce 
sözünüzün istikametini tayin ediniz?.. Aleyhinde. 

Sayın Unsal?.. Aleyhinde. 
Sayın Öner?.. Aleyhinde. 
Sayın İlhan?.. Lehinde/ 
Sayın Kâmran inan?.. Üzerinde. 
Sayın iskender Cenap Ege?.. Lehinde. 
Sayın Lûtfi Bilgen?.. Üzerinde. 
Sayın Hasan Güven?.. Yok. 
Sayın Şamiloğlu?.. Yok. 
Sayın ileri?.. Yok. 
Sayın Saitoğlu?,. Lehinde. 
Sayın Hamda Özer?.. Üzerinde. 
Sayın Feyyat?.. 

MEHMET FEYYAT (îstaribul) — Nasıl olsa 
sıra gelmeyecek Saym Başkan, onun için... 

BAŞKAN — Ben sıra gelir ihtimaline binaen tes
pit ediyorum, o halde beyan etmediniz atlıyorum. 

Sayın Çelikbaş?.. Yok. 
Sayın Oğuz?.. Üzerinde. 
Sayın Savcı?.. Lehinde. 
Sayın Selâhattin Babüroğlu?.. Yok. 
Sayın Ergin?.. Yok. 
Sayın Ucuzal?.. Lehinde. 
Sayın Yılmaztürk?.. Yok. 
Sayın Güven?.. Aleyhinde. 
Sıra ile davet ediyorum efendim, önce Sayın 

ismail ilhan, lehte görüşmek üzere buyurun efen
dim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum-
' huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup tem
silcilerinin eleştirilerini birlikte dinledik. Ben de ay
nı bütçe üzerindeki kişisel görüşlerimi, bağımsız 
bir üye olarak dile getireceğim. Ancak, sözlerime 
başlamadan evvel şu yüce kürsüden Millî Eğitim 
Bakanlığı mensuplarını saygı ve hürmette selâmla
rım. 

10 dakikalık bir süre içinde bu kürsüden birçok 
senatörler tarafından dile getirilen öğretmenlerin ta
yin ve nakilleri hakkındaki görüşlerimi belirtmeye ça
lışacağım. Yalnız, beni bu hususta görüşümü bil

dirmeye sevk dden bir şey olmuştur. O da, bu kür
süden 1973 yılında bugüne kadar birçok senatörler 
öğretmen tayin ve nakilleri konusunda, öğrenci olay
ları konusunda görüşlerini dile getirmişlerdir. Bugü
ne kadar bu alerjik konu hakkında her hangi bir gö
rüş beyan etmiş değilim. Seibep şudur; partiler ara
sında, bilhassa partiler için çok alerji duyulan bir 
konu hakkında bir bağımsız senatörün şu veya bu 
şekilde görüşünü belirterek, o bağımsız senatörün di
ğer arkadaşlar nezdinde haliyle bir tarafı tutar şek
linde bir intibaa meydan vermemesidir. Fakat ilginç 
olan taraf şuydu ki, geçen sene, evvelki sene bil
hassa öğretmenlerin, şu veya bu tarafa nakli konu
sunda ağırlıklarını koymak suretiyle bu yüce kür
süyü kullanan senatörlerin, şimdi ise esas kıyımdan 
bahsederek bazı konuları dile getirmiş olmasıdır. 

Ben, daha çok Muş'la ilgili, yüzde yüz iyi bil
diğim ve benim kadar hiç kimsenin bilmediğine ka
naat getirdiğim birkaç noktaya değineceğim. Bu
radan, çok fazlasıyle hürmet ettiğim Sayın Reşat 
Oğuz öğretmenimiz, çok saygıdeğer öğretmenimiz 
şöyle bir beyanda bulundular: «Ben, Türk öğretmen
leri içinde, komünist olacak herhangi bir şahsı bil
miyorum, tanımıyorum.» dediler. Hocamın bu gö
rüşüne katılmayı ne kadar isterdim, çok isterdim. 

Şimdi, size burada bazı konuları dile getireceğim 
ve sizden istirham ediyorum, Türklüğün bütünlüğü 
için, Türkiye için, Türkiye'nin bütünlüğünü bera-
ıber korumaya medbur olduğumuzu bilerek benim bu 
ortaya koyacağım hususlara lütfen kulak verin. Hiç
bir suretle şu bu partiyi suçlamak içlin değil; suçla
mak için olmuş olsaydı, 15 - 16 Şulbat olaylarında 
Muş'a gidip de bir hafta Muş'ta kaldıktan sonra 
buraya gelip, ondan sonra söz alır ve bu konuyu 
da dile getirirdim. İstirham ediyorum, eğer ger
çekten burada şu veya bu partiyi suçlamak niyetinde 
olmuş olsaydım. (Sırrı Bey çok iyi bilirler) o zaman
dan bu konuyu dile getirirdim. Yalnız, şurada ye
minde bulundum; bu yeminin hakkım vermeye mec
burum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 15 - 16 Şu
bat olaylarını anlat bakalım, ne imiç?.. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Muş'a ışık 
gfrtlti. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurun efendimi. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Kommer^in ara

basını yaktığı için mahkûm olan, Erdal inönü zama
nında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden atılan öğ-
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retmea, Muş Lisesine tayin edilmiş ve orada diğer 
beş altı öğretmenle beraber 15 - 16 yaşındaki çocuk
ların dimağlarını yıkmak için gece gündüz çalışmış 
bir vaziyetteyken... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öğ
retmen mahkûm olmuş mudur? 

BAŞKAN — Bu soruyu sormaya hakkınız olma
dığını, esi bir Başkanvekili arkadaşım olarak ben
den daha iyi biliyorsunuz; bu itibarla cevap vermiyo
rum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Beni şahit tuttu da 
onun için soruyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Genel mü
dürden değerlidir o öğretmen. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Öğrenci velileri 
bu konuda valiyle temas etmek suretiyle durumu 
Muş Valisine bildirmiş, Muş Valisi de bir yazıyla 
konuyu Millî Eğitim Bakanlığına bildirmiştir. İsim
lerini vermek suretiyle şu şu öğretmenler Muş'tan 
alınmadığı takdirde, Muş'ta hadiseler olacağı bil
dirilmiştir; fakat ses seda yok. 

Bu arada, haliyle, aradan aylar geçiyor. 1 5 - 1 6 
Şubat tarihinde hâdiseler oldu. Hâdiseler olduktan 
sonra aynı gün bütün öğretmenler soluğu Ankara'da 
aldılar ve Ankara'dan bir daha Muş'a ayak basma
dılar. Şu durum var: 

Bugün şunu belirtmek isterim. Bu sözleri bura
da dile getiriyorum. Ben kendi görevimi yapıyo
rum. Burada öğretmenden bahsettim. Bu öğret
men, mahkûm olmamış olsaydı ismini burada dile 
getirmezdim. Bir hukukçu olarak bu konuyu sizin 
kadar ben de biliyorum. Bu, tamamiyle gerçek ol
mamış olsaydı dile getirmezdim, bugüne kadar da 
zaten getirmedim. 

Şimdi, durum şu: Bir senatör arkadaşımız bura
da evvelki yıl bir öğretmen okulu müdüründen bah
setti.- «Öğretmen okulu müdürüne hemen Millî Eği
tim Bakanlığından emir verildi, görevinden alındı, 
Bingöl'e verildi. Bu öğretmenin ismi Ömer Şen'dir.» 
Buna benzer birçok olaylara şahit olduğum halde bu
güne kadar dile getirmedim. Sebep şu: Allerji du
yulan bir konudur; fakat şimdi işin ilginç tarafı; o 
günlerde Sayın Mustafa Üstündağ zamanında tayin 
edilmiş olan öğretmenlerin durumu hakkında o şekil 
tayinlerin yapıldığını bildiğim halde herhangi bir söz 
söylemiş değilim. Yalnız, bu senatör arkadaşları
mız bugünkü düzeltmeler hakkında cephe alıyor. 

Millî Eğitim bakanlarının öğretmen tayinini ben 
gayet normal buluyorum. Niçin?.. Çünkü, Tür
kiye'nin uzun bir perspektif içinde takip edilecek olan 
millî eğitim politikası yoktur, Türk millî eğitim po
litikamız yoktur. Böyle olunca; her bakan değiştik
çe, kendi görüşlerine göre bazı yöntem takip edili
yor ve bu yöntemlere göre nakil yapıyor. 

Sayın Mustafa Üstündağ'da burada, 57 il ara
sında benim Muş'ta bulunan Millî Eğitim Müdürü
mü de aldı. Muş'ta «Ben Türk'üm» diyen her 
öğretmeni de aldı başka tarafa verdi. İşte eski Muş 
Valisi Ömer Haliloğlu burada merkezdedir. Gidin, 
Ömer Haliioğlu'yla bu konuyu görüşün. Eğer 
Muş'ta, «Milliyetçiyim» diyen; bırakın, «Milliyetçi» 
derken ülkücüden bahsetmiyorum, kastetmiyorum 
katî suretle... Yalnız, şunu hemen belirteyim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sen 
kimden yanaşın?.. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Şunu hemen be
lirteyim: 1 5 - 1 6 Şubat olaylarına sebep olmuş olan 
Muş'taki o beş altı TÖB - DER mensubunun Halk 
Partisiyle, Halk Partisinin fikriyle hiçbir alâkası yok. 
Bu hususu belirtmeyi unuttum. Yalnız şu var: 

Halk Partisiyle hiçbir alâkası olmadığı halde, sı
kıştığı zaman yaptıkları şenî işlerden sonra Halk 
Partili görünerek sizden destek almaktadırlar. Katî 
suretle, fikren, inanış itibariyle, yöntemleri itiba
riyle Halk Partisiyle katî surette ilgileri yoktur. Yal
nız, TÖB - DER üyeleridir ve dolayısiyle Muş'ta 
bunlara karşı çıkan üç - beş bin köylünün içinde Halk 
Partisine rey veren kimseler de vardır. 

Şimdi sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum: 
Kıymetli senatör arkadaşlarım; 
Ben sizlere, bu beş altı öğretmenin, TÖB - DER 

de görev gören beş altı öğretmenin «Reşu Ağa, Evli
lik Çiftliği, Kara Vagon, Tanrının Arabaları» ismin
deki bu kitapları, 14, 15, 16 yaşındaki, daha Türk-
çeyi yeni öğrenmeye başlamış olan öğrencilere, «Bu 
kitabı üç gün okuyacaksın, özetini bana çıkaracak
sın.» demek suretiyle korkunç bir şekilde Muş'ta ça
lıştıklarını çok iyi biliyorum. Muş'ta diyorum, 
Tokat'tan, Sivas'tan bahsetmiyorum. Muş'taki bu 
durumu benden daha iyi bilen hiç kimse yok. Evet, 
Halk Partisinin de bu konuda bir araştırma yap
mak üzere bir heyeti gitti, bir gece kaldı geldi; ben 
bir hafta kaldım. 

Şimdi sözlerimi şu noktaya getirmek istiyorum: 
Ne anarşisti istiyorum ne faşisti. Atatürk bize 

doğru dürüst bir yol çizmiştir. 
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Kıymetli arkadaşlarım; 
Yalnız, ben eğer size Muş'taki TÖB - DER'de 

görev yapmakta olan, orada kayıtlı olan bu beş altı 
öğretmenin durumunu burada size dile getirmemiş 
olsaydım ben görevimi yapmamış olacaktım. Onun 
için biz gerçekten mecburuz, memleketi şu içinde 
bulunduğu durumdan kurtarmaya. Bunun için de 
demin Ekrem Kabay Beyin söylediği gibi, kucakla-
nmızdaki taşları atıp, elele verip bu memleketi kur
tarmaya, bu memleketi içinde bulunduğu bu feci 
durumdan kurtarmaya mecburuz. Ama samimî ola
rak söyleyeyim; burada eğer ben şu veya bu partiyi 
suçlamak, küçük düşürmek için söz almak niye
tinde olsaydım, katî suretle gelmezdim, durumu 
size bildirmek için geldim. 

Bu durum karşısında, her bakanın kendi başına 
bir millî eğitim politikası vardır. Maalesef tüm Tür
kiye'nin, 50 - 100 sene için takip edeceği bir poli
tikası olmadığına göre, Sayın Mustafa Üstündağ git
tikten s-onra gelen Ali Naili Erdem Beyefendi de ha
liyle kendi görüşlerine göre bir politika takip etmeye 
medbur. Ne zamana kadar?.. Ne zaman Türk millî 
eğitim politikası meydana çıkıncaya kadar. 
Hepinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından 

alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Ekrem Kabay?.. Sayın Ka
bay yok mu efendim? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Söz sırasını 
bana vermişti. Kendisi beyan etmişti efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir beyanı oldu. Şimdi 
o beyanı huzurunuzda değerlendireceğim. 

Evvelâ sayın üyenin... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geldiler efendim. 
BAŞKAN — Saym Kabay geldiler, kendilerini 

dinleyelim efendim. 
Sayın Kaıbay, söz sırası sizin oluyor, nasıl de

ğerlendireceksiniz? 
EKREM KABAY (Burdur) — Beş dakikasını 

Sayın Özer'e, beş dakikasını da Saym Feyyat'a ve
riyorum. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Ben istemiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, Saym Kabay, söz sırasını 

başka bir arkadaşına verebilir. Ancak, bu söz hakkı 
gaıplar dışında sayın üyeler için bir bütün telâkki 
edilir, tamamım devredebilir. Çünkü, aksi takdir
de şöyle bir Tüzük hükmüyle karşı karşıya kalırız; 
6 şaıhıs konuştuktan sonra, daima kifayet önergesi 
verme hakkı vardır: Halbuki bir konuşmayı ikiye 

bölersek, daıha sırada bulunan 6 sayın arkadaşımız 
konuşmadan kifayet oylanmış olur. Saym Kaıbay 
söz hakkının tamamını Sayın Feyyat'a devretmiştir. 

Buyurun Saynı Feyyat. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Lehte konuşacak efendim, kendisi öyle demişti. 
BAŞKAN — Daha konuşmadı efendim, bilmiyo

ruz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aleyhte efen

dim. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Ekrem Kabay Bey aleyhte konuşacaktı, kendisi lehte 
konuşacaktı, öyle beyan etti. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üzere geldi 
efendim, beyan buyurdular şimdi, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

İsmini açıklamayacağım bir kumandan arkada
şımdan aldığım bir mektubu Sayın Bakana verebili
rim ve şimdi aynen açıklıyorum; 

«Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Ge
nel Müdürlüğünde cereyan eden bir olay: 

1. Bu yerde çalışan henüz seçme, seçilme yaşına 
erişmemiş bazı memurlara Genel Müdür tarafından 
Ülkü Ocaklarına üye olmaları teklif edilmiştir. Ülkü 
Ocaklarının bir partinin gençlik kolu olduğu bildiri
lerek kaibul edilmemiştir. Teklifi kabul etmeyen kızlı 
erkekli memurlar bu defa, «partizanlık yapıyorlar.» 
iddiasıyle Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü emrine, 
oradan da ilçelere tayin edilmişlerdir. 

2. Genel Müdür Ayvaz Gökdemir tarafından 
Ramazan ayında öziirü nedeniyle çay içen bir kız 
memurun kafasına çay bardağı vurulmuştur. »Galiba 
M. S. P.'den emir almış. 

«Aynı yerde çalışan iki erkek memura diğer 
memurlar önünde, «Eşek oğlu* eşek» (Af buyrun) 
diye hakaret etmiş ve kulaklarından tutarak kafala
rını birbirine çarpmıştır. Olayı protesto etmişlerdir.» 

BAŞKAN — Saym Feyyat, okuduğunuz mektup
ta edep dışı bir ifade var ise, zabıtlara geçirtmeyi
niz efendim veya daıha evvel benim görmem lâzım. 
Mesuliyeti size tevdi ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam, baş
ka yok Sayın Başkanım. 

«Bazı memurların önlerine yazılı istifa dilekçesi 
sürerek imzalamalarını istemiş. İmzalamayanları 
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç gösteril
memiş olmasına rağmen, ihtiyaç gösterildiği gerekçe
siyle naklettirmiştir. 
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Ayvaz Gökdemir, Ankara. Millî Eğitim Müdürü j 
emrine atadığı memurlar hakkında toplu bir konuş- I 
mada, «Mustafa Üstündağ'ın ... (nokta nokta, çok 
galiz bir kelime) şeklinde çirkin, haksız isnatta bulun- j 
maktadır.» Bunu arz edemem, Sayın Başkan emir I 
buyurdular. 

BAŞKAN — Titizliğinize teşekkür öderim Sayın 
Feyyat. j 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Estağfurul
lah. 

Sayın Balkan, böyle bir durum var mildir ve bu 
tahkik konusu edildi mi veya kulağınıza böyle bir 
şey geldi mi? I 

Diğer bir husus; Van Spor Kulübü Başkanlığın
dan, Van Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği Başkan
lığından, Van Lisesi Okul Koruma Derneği Baş- I 
kanlığında, Kalkındırma Derneği Başkanlığından, I 
Kız Lisesi Koruma Başkanlığından, ayrıca 19 ku
ruluş, Adalet Partisi İl Başkanlığından, Güven Par
tisi İl Başkanlığından, Cumhuriyet Halk Partisi İl I 
Başkanlığından, Millî Selâmet Partisi İl Başkanlı- I 
ğından, Demokrat Parti İl Başkanlığından, Baro j 
Başkanlığından, Tabipler Odasından, Ticaret Oda- I 
sından. Tüm Esnaflar Derneği Başkanlığından, YOL -
İŞ Sendikasından, GES - İŞ Sendikasından, Şoför- j 
ler Derneğinden, Memurlar Kulübü Başkanlığından 
ve Folklor Turizm Derneği Başkanlığından ve bunlar
dan ayrı olarak Sayın Gıyasettin Karaca, Sayın Kâm-
ran İnan, Sayın Muslih Görentaş, Sayın Sa- I 
liıh Yıldız, Sayın Kinyas Kartal, Sayın Bakana... 
(Halk Partisinden yok kimse) Bütün bunlara rağ
men bir suçu varsa; kayınpederinin Adalet Partili I 
oluşudur. Bu öğretmen güzel lisan bildiği halde, 
Van Lisesi Müdürüdür ve en ücra bir kasabaya öğ- j 
retmen olarak naklediliyor ve Bakan bunu tashih et- I 
rnek istiyor. Vicdanı da sızlıyor; fakat Bakanın 
yasa anlayışı, vicdanı ve arzusuna rağmen uygulaya-
mıyor. Çünkü, frenler komandonun elinde, bir müs
teşarın elinde. Evvelâ koltuğumuza hâkim olalım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, nasıl bir ifade bu «Komando Müsteşar» ifa
desi? Bir müsteşara böyle hitap edilir mi efendim? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Gayet güzel 
bir ifade. Adalet Partisi Grupunda dile getir. 

ALÂBDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Müste
şar komando olmaz, 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, 
Mustafa Altıntaş isminde Adana'da bir öğretim gö
revlisi; 1969 Nisan ayında Adana İktisadî ve Ticarî j 

İlimler Akademisi asistanı oluyor, 1973 Mart ayın
da Türkiye Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuç
ları tezini ve doktorasını veriyor, 1973 - 1974 sene
sinde İngiltere'ye araştırmaya gönderiliyor, 1974 -
1975 ders yılında iki ve dördüncü sınıflara ders ve
riyor, 23 . 4 . 1975'te kendisine savunma hakkı veril
mediği halde, meslekten çıkarılma cezası veriliyor. Bi-
lâhara Danıştaydan yürütmenin durdurulması kararı 
alınıyor; ancak 42 gün sonra bu karar uygulanıyor. 
Kısa dönem yedek subaylık sonrası göreve alınmıyor 
ve selbepsiz olarak 16 Ekim 1975 tarihinde görevine 
son veriliyor. Kısa dönem yedek subaylık görevini 
yaptıktan sonra göreve alınmıyor. Tehiri icra kararı 
bir ara uygulanıyor ve tekrar vazgeçiliyor ve göre
vine son veriliyor. 

17 Kasım 1975 günü toplanan Akademilerarası 
I Kurul, «Bu konuyu ancak Mayıs 1976 tarihinde ince-
I leyebiliriz.» diyor. 

İşte adaletin ağır çalışması veyahut da Akademi-
I lerarası Kurulun geç toplanması ve bu zaman içeri: 

I sinde bunun perişan olmasını fırsat telâkki eden Sa
yın Millî Eğitim Bakanının bu tutumu. 

Efendim, mevki hırsı, dikkat ederseniz gerek 
Adalet Partisi, gerek Cumhuriyet Halk Partisi ve bü
tün partilerden ziyade; bu Merkez Teşkilâtı içinde ta
rih boyunca devam etmiştir. Adalet Partisi muhte
rem Grupu arasında, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu arasında, iki arkadaş arasında hizip olabilir, çe
kişme olabilir, burada da olabilir; ama hiçbir za
man kendi kadrosunun dışına çıkamaz. Yalnız 
Merkez Teşkilâtında veyahut bürokratik bünyede 

I iki arkadaş aynı fikirde ise, birbirlerine bir makam 
hırsı için bakıyorsunuz, biri komando oluyor, birisi 

j komünist oluyor. Bakan, işte buna dikkat et, alet 
j olma!.. Size diyeceğim yok. Esas, gününü gün eden, 

yaylı koltukta her devre uymasını bilen çirkin bü
rokratlara söylüyorum. Her Bakanın etrafında var
dır bunlar. Tanrı Türk halkını bu çirkin kişilerden 
korusun. 

I Sayın Bakandan şunu istirham edeceğim; Ahmet 
Kabaklı'nın geçen yıllara kadar öğretmen olduğunu 
biliyordum. Acaba halen öğretmen midir, değil mi
dir? Kendisi 30 seneden beri bilfiil aktif politikanın 
içerisindedir. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Parti
sinin aleyhinde, bir zamanlar Adalet Partisinin aley
hinde, bir zamanlar Demokrat Partinin lehinde; 
Şimdi Adalet Partinin lehine döndü, yarın Türkeş'in 
Partisinin lebine veya aleyhine dönecek. Şu veya 

I bu şekilde de olsa bu aktif politikadır. Bir öğret-
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menin kalkıp da milliyetçiliği, sağcılığı, gericiliği ta
rif etmesi aktif politika değildir. Dinden bahsetmesi 
gericilik değildir. Bir öğretmenin sosyalizmi izah 
etmesi, Anayasamızın demokratik sola açık olduğunu 
söylemesi aktif politika değildir, memleket sorunu
dur; ama bu Ahmet Kabaklı yıllar boyu aktif poli
tikanın içerisinde. Gücü nereden almaktadır? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kalemden. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türkiye'de ikti

darlar bir kalem sahibine kuvvet yetiremeyecek ka
dar güçsüz müdür? Bunun için ki, bir pireyi ezer 
gibi, iktidarı siliyor üç tane asker? Bir pireyi atar 
gibi iktidar düşürülüyor; işte bu «kalemden» dediği 
için. 

Turban Feyzioğlu Van'da bir nutuk vermişti, 
«Sürgünleri, uğursuzları Doğu Anadolu'ya gönderi
yorsunuz.» Haşa. Bu Sayın Bakan işbaşına geldikten 
sonra, namuslu memurların en iyisi, en kudretlileri 
Doğu Anadolu'ya sürülmüştür. Doğu Anadolu bu 
yıldızlara sahip olduğu için, bu nurlu, ışıklı kafalara 
sahip olduğu için, Sayın İlhan'a iştirak etmiyorum; 
çok şerefli bir öğretmen oraya gitmiştir. Sayın Ba
kana bunun için teşekkür ederim; ama kastı da, gü
nahı da, sorumluluğu da kendileriyle beraber ölsün. 
Hangi kasıtla gönderildi onu bilmem; ama sonuç ha
yırdır. 

Sayın Bakan, Sayın Merkez Teşkilâtı ve Yüce Se
natonun sayın üyeleri huzurunda sesleniyorum; bir öğ
retmen bir köyde şu veyahut da bu şekilde konuşabi
lir, suç işleyebilir veyahut da suç işlememiş olabilir, if
tiraya uğramış olabilir. Ne yazık ki, Adalet Bakanlı
ğı kadrosu da bu konuda yetersiz çalışmaktadır. Bu
nu meslekteki tecrübelerimle arz ediyorum; her bu
lunduğum yerde üç tane orta öğretim müfettişi ge
lir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Neymiş? Fa

lan öğretmen hakkında tahkikat. Neymiş tahkikat? 
Komünistlik propagandası yapmış veyahut da irtica 
propagandası yapmış, irtica yapmış, geriye rücu etmiş. 

Çağırırım öğretmen arkadaşı, bir kahve söylerim 
ve senin böyle bir suçun vardır, hakkında tahkikat ya
pacağım. «Yok» «İftiradan şikâyetçi misin?» «Evet.» 
«Peki, aleyhinde de, lehinde de tahkikat yapıyorum» 
derim ve o müfettişler fare deliğine kaçar gibi kaçar
lar, delilleri yok olur, öğretmen hakkında bir tahkikat 
uygulanmaz. 

Şimdi bir öğretmen komünistlik ithamı altında, ko
münist ithamı ile sürgün ediliyor, ağır bir suç. Peki, ni

çin mahkemeye vermezsiniz? Valilerin lüzumu. muha
keme kararları yok mu? 

İşte bu kukla kadroların içerisine bu valileri de it
hal edebiliriz. Niçin mahkemeye sevk etmiyor? 

îşte Sayın Bakan, muhatabın politikacı değildir; 
politikacıların en günahkârı zatıâliniz en iyi çevreniz-
dekinden daha şereflisiniz. 

Saygılarımla. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, bu 

çok ağır bir laf. 
AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, son cümlesini anlayamadık. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, bu 
çok ağır bir laf. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan, bu 
son cümleyi tavzih ettiriniz; o kadar memur orada otu
ruyor; ne söylediğinin farkında değil. (A. P. sıraların
dan «Çok ağır bir laf.» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Değerlendireceğim efendim, değer
lendireceğim. 

Sayın Kâmran İnan, buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben, Sayın Ba

kanı çevresindekilerinden daha şerefli kabul ediyorum. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Bakan ve onun 

çevresindekiler, burada herkes senden daha şereflidir. 
şerefsiz herif. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın İnan, sizi dinliyoruz 
efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Türkiye'nin en önemli problemi kanımızca eğitim
dir. Bin yıllık Türk Devletinin ve 53 yıllık Cumhuri
yetin, alınan önemli neticelere rağmen arzu edilen se
viyeye ulaşamadığı iki alan vardır : 

Birincisi, eğitim; ikincisi ise, sanayi revalüsyonu, 
sanayileşme aşamasıdır. 700 - 800 yıldan beri bağım
sız bir devlet olup da bu alanlarda geri kalmış, ba
şarı gösterememiş bizden başka dünyada ancak üç dev
let daha vardır. 

Devletin en önemli vazifesi, insan elemanını de
ğerlendirmektir. Eğitim yalnız sosyal bakımdan bir 
vazife, sosyal adalet ve denge bakımından bir zaruret 
değil, ekonomik bakımdan da en önemli yatırımdır. 

Türkiye'nin ekonomik bünyesindeki dengesizlik ile 
sosyal bünyedeki dengesizlik arasında paralellik bulun
ması tesadüfi değildir. Bu dengesizlikler uzun yılla
rın birikintileridir. Süratle giderilmesi şart ve devletin 
başta gelen vazifesidir. 
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Türkiye'de eğitim alanında mevcut eşitsizlik ve 
dengesizlik, gösterilen bütün gayretlere rağmen gideri-
lememektedir. Bu giderilmedikçe de, sosyal adaletin 
tam anlamı ile sağlanması mümkün değildir. Eğitim 
alanında gerekli ve şart olan şeklî fırsat eşitliği değil, 
imkân eşitliğidir. Şeklî, kanundan doğma eşitlik mev
cuttur. Buna mukabil, imkân eşitliği bakımından sos
yal adalet prensibi ve devletin bütün vatandaşlara eşit 
eğitim imkânı sağlamak vazifesi ile bağdaşmayacak 
bir durum mevcuttur. Türkiye haritası bu dengesizliği 
açık bir şekilde göstermektedir. Kanunen kurulmuş 18 
üniversitesi bulunan Türkiye'de bugün 3 000 köy okul
suzdur. Binlerce köydeki okullar da günün şart ve 
icaplarına cevap vermekten uzaktır. Orta öğretimde 
aynı dengesizlik mevcuttur. Bu dengesizlikler Türkiye' 
de sosyal bünye içinde bitmek üzere bulunan 20 nci 
Yüzyılda kabul edilemeyecek olan önemli farklılaşma
lar yaratmakta, ve milyonlarca insanı devletin ekono
mik, sosyal ve siyasî hayatının adeta dışmda bırakmak
tadır. Bu, demokrasi için kabul edilemeyecek bir du
rumdur. 

Şimdiki durum lüzumlu tedbirlerle kısa bir gele
cekte düzeltilmediği takdirde, Türkiye yeterince eği
tim imkânı görmemiş geniş bir taban üzerine kurulu 
yükseköğretim mezunlarının meydana getirdiği ve ge
nel seviyeyi temsil etmeyen bir kule manzarası gös
terecektir. Bunun neticesi, ekonomik eşitsizlik ve den
gesizlik de devam edecek, sosyal ve ekonomik alan
daki dengesizlikler ise. siyasî istikran etkileyecek
tir. 

Bunu daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; 
eğitim hizmetinin eşitsiz dağılımı, toplumdaki eşit
sizlikleri sürdürecektir. Örneğin, şehrin bir mahalle
sindeki yolun asfalt kaplanılmaması, bu yol çevresin
de oturanları bir süre daha fazla sıkıntıya sokacak
tır, ama eğer bu kişilere yeterli eğitim hizmeti götü-
rülmezse, bu kişiler toplumda belirli bir sosyal taba
ka içinde kalmaya mahkum edilirler. Dünyanın hiç
bir ülkesinde bu eşitsizlik tam giderilememiştir. An
cak, bunu asgariye indirmek hedeftir ve bu hedefi 
gerçekleştirenler de çoktur. 

Daha yakından duruma bakıldığında memleketi
mizdeki dengesizliğin şu yönleri ortaya çıkmakta
dır : 

Üniversite seçme sınavını kazanma şansı en dü
şük olanlar çiftçi çocuklarıdır. 1974 rakamlarına gö
re, sınavı kazananlardan ancak yüzde 7'si çiftçi çocuk
larıdır. En yüksek şanslar ise, yüzde 21 ile serbest 
meslek sahiplerinin çocuklarıdır. Sınava katılabilmek-
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teki eşitsizlik de gözönüne alınırsa denilebilir ki, çift
çi bir ailede doğan çocuğun üniversiteye giriş şansı, 
serbest meslek sahibi bir ailenin çocuğuna göre altı 
kere daha azdır. 

Gelir gruplarına göre yapılan sıralamada da, aynı 
neticeyi bulmak mümkündür. Aylık gelirleri 1 000 li
raya kadar olan aile çocuklarının sınavı kazanma 
şansı yüzde 8; buna mukabil 4 bin liranın üzerinde 
olan gelir sahipleri çocuklanmn kazanma şansı yüz
de 25'dir. 

Dikkat çekici bir husus da, seçme sınavından ön
ce kurs görmenin kazanma şansına olan etkisidir. Sı
navdan önce kurs gören her 3,92 çocuktan biri başa
rılı olmakta, buna mukabil kurs görmeyen çocuklar
dan ancak her 8,35'den biri imtihanı kazanabilmekte
dir. 

Aylık gelirleri bin liraya kadar olan aile çocuk
ları arasında her 7,85 çocuktan biri kurs görebilmek
te, buna mukabil aylık geliri 4 bin liranın üstünde 
olan aile çocuklarından her 2,68 çocuktan biri kurs 
görmektedir. 

Kurs görmenin seçme sınavındaki etkisi ile ilgili 
bu rakamlar Millî Eğitim Bakanlığının üzerine eğil
mesi gereken ciddî bir durumu ortaya koymaktadır. 
Kurslar bu suretle eğitim eşitsizliğinde yeni bir "ba
rak bir etken olmaktadır. Köy, şehir eğitim eşitsizliği 
yalnızca imtihanı kazanma şansında görülmemekte
dir. Aynı zamanda imtihana girme şansında da ak
setmektedir. 

1974 seçme imtihanına girenlerden yüzde 30,32'si 
köylü çocuğu, buna mukabil yüzde 69,6S'i ise şehir
de oturanlardır. Nüfusun köy - şehir arasındaki dağı
lımı gözönünde tutulacak olursa, köyde oturan bir 
çocuğun üniversite imtihanına katılma şansının kent
te oturana göre iki kere daha az olduğu görülür. Ay
nı çocuğun imtihanı kazanma şansı da iki kere daha 
az olduğu için, köyde oturan bir çocuğun şansı, kent
te oturana göre toplam olarak dört kere daha azdır. 

Sayın Başkan; 
Üniversiteye girişte fırsat eşitsizliğinin üzerinde 

durulması gereken bir özelliği de, illere göre farklı
laşmadadır. Meselâ, Ankara'da yaşayan bir çocuğun 
üniversiteye giriş imtihanını kazanma şansı 100 olarak 
ahnaeak olursa; bu nispet Adıyaman'da ancak 5, Ağ
rı'da 4, Bilecik'te 15, Bingöl'de 4, Bitlis'te 6, Edirne' 
de 28, Giresun'da 15, Gümüşhane'de 10, Hakkâri' 
de 1. (Takdir buyurun, Hakkâri'de oturan bir çocuk 
ile Ankara'da oturan bir çocuğun üniversiteye gire
bilme şansı. 1 ile 100 arasındaki bir farktır ki, bu bir 
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memleketin sosyal bünyesi bakımından en tehlikeli bir 
rakam, bir müş'irdir.) Kütahya'da 13, Mardin'de 9' 
dur. 

Sınava giren kaç kişiden birinin kazandığını, bir 
ilde doğanların üniversite sınavına girme şansını ve 
'bir ilde yaşayan bir çocuğun üniversiteye girme şan
sını gösteren Türkiye haritaları, yukarıdan beri iza
hına çalıştığımız eşitsizlik ve dengesizleri açık bir şe
kilde ortaya koymaktadır, 

Filhakika, biraz önce arz ettiğim malumatı, Tür
kiye haritasına işlediğiniz zaman, Türkiye'de ortala
ma olarak üniversite sınavlarına giren her 7.17 çocuk
tan biri bu sınavları kazanmaktadır. Bu Türkiye orta
lamasının üstündeki illere baktığınız zaman, Güney 
Doğuda Gaziantep dışındaki diğer iller; Ankara, Kon
ya ve Batıya doğru uzanan 13 illik bir şerittir. Bu bü
yük bir sosyal adaletsizliğin haritası olmaktadır. 

Bir ikinci harita : 

Bir ilde doğanların üniversite sınavına girme şan-
ai; Türkiye ortalamasını 1 olarak aldığınız takdirde, 
görürsünüz ki, ortalamanın üstünde olan illerin, Tür
kiye'nin muhtelif yerlerine dağılım şekli itibariyle sa
yısı ancak 13'tür ve bir üçüncü harita : 

Bir ilde yaşayan bir çocuğun üniversiteye girme 
şansı; yani imtihanı kazanma şansı ve burada Tür
kiye ortalamasını 1 olarak aldığınız takdirde, bu orta
lamanın üzerindeki illerin sayısı yalnız ve yalnız Ba
tı Anadolu'da bir kaç ilden ibarettir. Ortalama 1 ile 
0,50 arasındaki illerin sayısı bütün illerin 3'te biri 
şeklinde dağınık, buna mukabil (Bu rakama dikkat 
'buyurun) sıfır ile 0,50 arasındaki şans ise; Güneydo
ğu, Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Batıda ise 
Kütahya ilinden ibarettir. Her Türk Hükümetinin bir 
numaralı vazifesi bu haritadaki dengesizlikleri asgari
ye indirmektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege, yerini 

Sait Mehmetoğlu'na bırakmıştır. 
Lehinde görüşmek üzere buyurun. 
Sait Mehmetoğlu söze başlayıncaya kadar bir hu

susu arz edeyim. 
«Sayın Başkan 

Feyyat'ın en son cümlesi hem Bakanı hem de 
Bakanlık mensuplarını küçültür tarzda idi. 

Lütfen zabıtları tetkik ediniz, durumun aydınlan
masını sağlarsanız memnun oluruz. 

Saygılar. 
Aydın 

İskender Cenap Ege» 

[ BAŞKAN — Sayın Bakan söz hakkını henüz is
timal etmediler. Şüphesiz böyle bir şey de var ise, 
cevaplayacaklardır. 

I BELİĞ BELER (İzmir) — Kalksın lâfını geri 
alsın, 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmetoğlu. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler: Millî Eğitim Bakanlığının de
ğerli mensupları; 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütü ve 1976 
Bütçe tasarısı üzerinde bilhassa kişisel görüşümü be
lirtmeye çalışacağım. 

Esasen adı geçen bütçeyi dile getirmek zor ve çe
tindir. Zira, her yıl Meclislerin çatıları altında bütçe
ler hakkında değerli fikirler söylendiği bir gerçektir. 
Bunlardan hareket ederek, hizmetler dile getirilmiyor. 
Bu. kanımızı, Bütçe Plan Karma Komisyonundaki 
duygusal ve çelişkiler içerisindeki konuşmaları ve 
bizden önceki hatiplerin dayanaksız konuşmalarını 
tanık gösterebiliriz. 

Sayın senatörler; 
Sayın Bakanın iyi niyetinden şüphe edilmemeli

dir. Yalnız, gerçekleri ifade etmeyi de görev saya
rız. Bakanlığın çözülmesi gereken problemleri yığın 
yığındır. Bunun için Sayın Bakan çetin bir dönemde 

I görev almışlardır. Yılların çığ haline gelen sorunla
rını bir çırpıda çözmenin mümkün olamayacağının id
raki içindeyiz. Hatta kendilerinden önce gelen Sa
yın Bakanlar da bu nedenle düştükleri çıkmazdan 
kendilerini kurtaramamışlardır. 

Şu anda karşılarında 300 binin üzerinde okumuş
lar ordusu vardır. Bin bir problemi bulunan bu seç-

I kin topluluğu memnun etmek kolay bir hizmet de 
değildir. Sayın Bakan göreve başladığı gün, hemen 
öğretmenlerin sorunlarından hizmete koyulmalıydı
lar. Bu ihmal edilmiştir. Belki ilk günlerin heyecanı ve 
yine o günün şartları bu fırsatı geciktirmiş olabilir. Yal-
nız, vakit geçmiş değildir. Bundan sonraki zaman için
de, bu konuya eğilmeleri mümkün ve ortam da elve
rişlidir. Bu Meclisler öğretmene hizmet etmekten kı
vanç duyarlar. Bunun için öğretmenlerin sorunlarına 
sahip çıkma fırsatı doğmuştur. Anayasamızın başlan
gıcında yer alan görevleri yerine getirecek yegâne un
sur öğretmendir. Önce bunda birlik olmalıyız. Bu açı-

I dan hareket ederek, öğretmenin insan haysiyetine ya-
1 raşır yaşantısını sağlamak amaç olmalıdır. 

İkinci derecede ele alınacak hizmet ise, beyin du
rumunda bulunan Merkez Örgütünün öncelikle ele 

I almmasını yerinde görmekteyiz. 

693 — 
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Yıllardır reorganizasyondan söz edilir, istikrarsız
lığın nedenlerinden birisi de budur. Yönetici yetiştir
mek için tedbir alınmalıdır. Personel Yasasının getir
diği 5 ilâ 10 yıl esprisinden hareket ederek, gençlere 
ilerleme imkânı verilmelidir. Hâlâ kadrosuz genel 
müdürlükler görmekteyiz, bu bir çelişkidir ve haksız
lıktır. Bakanlığa ışık tutan ve geçmişte büyük hiz
metler gören Planlama Dairesinin başıboş bırakılmış 
olması talihsizliktir. Beyin durumunda bulunan Ta
lim ve Terbiye Kuruluna bağlanmasını yerinde bir 
karar olarak görüyoruz. 

Yapılan atamalarda indî ve keyfî bir tutumdan 
söz ediliyor. İdarî kademelere alınacaklar, Planlama 
Dairesinin değerlendirmesinden geçmelidir. Bu suret
le Bakan yersiz eleştirilerden uzak kalacağı gibi, mes
leğine kendini adayanlardan gerçek yöneticiler işba
şına getirileceklerdir. Hakkın teslimi ve adaletin te
mini bu suretle sağlanmış olacaktır. Bu tedbirler alı
nırsa, gelecek Bakanları da bağlar ve hizmetler ko
laylaşacağı gibi, Millî Eğitimdeki politik akımlara da 
set çekilmiş olacağı kanısındayız. 
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muştur. Açıkçası, öğretmenler terfi edemez duruma 
sokulmuşlardır. Bir diğer yönle Temel Eğitim Yasası
nın öngördüğü menşe birliği gibi, ilerici bir atılımı da 
geleceğe itmiştir. 

1974 ve 1975 yılı Bütçe tasarıları görüşülürken de
ğindiğimiz bir husus vardı. Bu da kültür ataşe ve öğ
renci müfettişliklerine atanacakların, mutlaka gittik
leri memleketlerin dilini bilmelerinin şart olduğunu 
bu kürsüden ifade etmiştik. Son atamalarda Bakan
lığın bu özelliği gözönünde bulundurmadığını gör
mekteyiz. Gerçekten, bu yanlış yoldan dönülmesi ica-
bettiğinin kanaati içindeyiz. 

Teftiş sistemi çok faydasız ve öğretmen nezdinde 
sevimsiz bir kurul olarak görülmektedir. Rehberli
ğin ve denetimin rasyonel ve cazip hale getirilmesi 
yerinde olur. 

îlgi duyulan diğer bir husus da, daha önceki Koa
lisyon Hükümetinin Sayın Millî Eğitim Bakanı, lise 
mezunlarını açıkta bırakmamak düşüncesiyle mek
tupla öğretim sistemini getirmişlerdi. Sonuç hakkında 
"bilgimiz yoktur. Şimdi de Yay - Kur diye yeni bir 
öğretini sistemi getirilmiştir. Her iki sistemde de ben
zerlikler görmekteyiz. Bu palyatif tedbirlere vatandaş 
itibar etmemektedir. Dün yapılan yanlış yoldan dönül
mesini beklerken, aynı yola devam edildiğini hüzün
le müşahade etmekteyiz. 

1750 sayılı Yasa, lisans öncesi eğitim sistemini ge
tirmiştir. Bu yasayı işleten, benimseyen üniversitele
rimiz vardır. Bilhassa Ege Üniversitesinin cesur atı
lımlarına şurada şükranlarımı sunarını. Bakanlık bu 
olumlu sistemi işletmek için çaba harcasaydı, daha 
gerçekçi bir yol tutmuş olacaktı. Yanılgıları kabul et
mek, en kısa yoldan dönüş yapmak yerinde olur. 

Dört yıllık eğitim enstitülerinin, üç yıla indirilme
si karşısında hayretimizi gizleyemiyoruz. 

Millî eğitimin hangi kesimini ele alsak, bir çok 
sorunları ortaya çıkarmak mümkündür. Zaman da bu
na elvermediğinden, yalnız bir güncel konuya deği
neceğim; bu da öğrenci kitaplarının hâlâ çıkmazda 
olduğudur. 

Her yıl bütçeye milyonlarca lira ilkokul kitapları 
için konmaktadır. Öğretim yılı başında bu kitaplar ço
cuklara ulaşmamaktadır. Gecikmeden dolayı, yardım
cı kitap yazarlarının tabir caizse, ekmeğine yağ sürül
mektedir. Bu ticarî istismarın önüne geçilmeli ve gere
ken tedbirler alınmalıdır. Millî Eğitim Bütçesinin ev
velki yıllara nispeten memnuniyet verici olduğunu ifa
de etmeyi de görev sayıyorum. Bilhassa okullaşma 
oranına değer verilmiş olması bizi sevindirmiştir. Bu 

Sayın senatörler; 
Öğretmen hakkın ve doğrunun yanında olmakla 

aynı zamanda savunucusudur. Aksi sabit olmadıkça, 
her öğretmen için bu düşünceyi saklamak zorunluğu 
vardır. Bütün topluluklarda ve mesleklerde bulundu
ğu gibi, öğretmenler arasmda da intibaksızlar ve 
gayri memnunlar çıkabilir. Bunları büyütmek, bence 
yersiz ve insafsızlıktır. Öncelikle öğretmenin maddî 
refahını ve huzurunu sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 
Bugün bu imkân elde bulunmaktadır. Öğretmenler sa
bırsızlıkla ve özlemle yardımlaşma sandığının gerçek
leşmesini beklemektedirler. Kanımca, hizmetlerin en 
mutlusu, bu yasaya öncelik ve ivedilik vermektir. Bu 
tasarı geniş zaman içinde ciddî ve ilmî bir çalışmay
la ortaya çıkarılmıştır. Karşılıksız ve feragatla bu ta
sarıyı hazırlayanları huzurunuzda yad etmek kadir
şinaslık olsa gerek. Dün bu hayırlı hizmete karşı çı
kanlar, demogaji yaparak sahip çıkmaktadırlar. Pole
miği bir yana iterek, Ordu Yardımlaşma Sandığından 
çok ileri ve yapıcı olan ilgili tasarıya Sayın Bakanın 
sahip çıkmasını candan dilerim. Bu gibi gerçek ve 
müspet hizmetleri görenleri, hiç şüphesiz kadirbilir 
öğretmenler her zaman ve her yerde yadedecekler-
dir. 

Hizmetlerin ikinci halkası 2 sayılı Kanun Kuvve
tindeki Kararnamedir. Çok ferahlatıcı hükümler ge
tirmiştir. Bakanlık her nasılsa bundan istifade ede
memiş, bu ihmalden binlerce öğretmen mağdur ol-
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ilginin gelecek bütçelerde de devamını diler, 1976 yılı 
Bütçesinin Ulusumuza ve Millî Eğitim topluluğuna 
hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, buyurunuz 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler ve Millî Eğitim Bakanlığının değerli 
mensupları; 

Sözlerime başlamadan önce, benden önce konuşan 
Grupumun bir üyesi tarafından Bakanlık mensupla
rına yöneltilen çok talihsiz bir deyime... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yanlış anladın, 
yanlış anladın... 

BELİĞ BELER (tzmir) —- Bırak; sen hep böyle 
yapıyorsun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... deyime son 
derece üzüldüğümüzü, Grup olarak üzüldüğümüzü be
lirtmek isteriz. Ben de biliyorum ve istiyorum ki, 
öğretmen dostu olarak bilinen bir üyenin, öğretmen
lere böylesine beğenmediğimiz, asla yakıştıramadığı
mız bir sözü söylememiş olmasıdır. 

MHMET FEYYAT (İstanbul) — Öğretmenlere 
demedim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kendisinden ben 
de özellikle Grupum adına istirham ediyorum, bu 
sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve kendisinin de isteme
diği bir ölçüde burada söylendiğini gelip burada di
le getirsinler. Şahsen, yanlış anlaşılan bir söz için, 
Eğitim Camiasının tüm mensuplarından Grupum adı
na da özür diliyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bana bırak, 
bana. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yine Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesi üzerinde eğitimden söz edeme
yeceğim için, ben de ayrıca üzgünüm. Eğitimin ince
liğini, eğitimin yüceliğini bilenler, bunun nedenini iyi 
bilirler. Bilirler, çünkü eğitim işinde bugün eğitimin 
inceliği, eğitimin yüceliği maalesef kalmamıştır. Eği
tim Bakanlığında, eğitim dışında ne varsa, bugün 
maalesef o yapılmaktadır. Bunun için ben de Eğitim 
Bakanlığının eğitim dışında yaptığı işlemlerden söz 
edeceğim. 

Bu işlemler o denli çok, o denli korkunç ki, değil 
10 dakikada 10 gün saysam, elimdeki belgeleri 10 
gün okusam bitmez. 

Geçen gün yaptığım konuşmada, «Sayın Eğitim 
Bakanı beni, Gazi Eğitim Enstitüsüne davet ediyor.» 
dedim. Bu daveti yanıtlarken, «Bugün Gazi Eğitim 

Enstitüsü diye bir okul yok, neyi gezelim?» diye sor
muştum. Eğer zaman olsa, elimdeki belgeleri oku
sam, sadece Gazi Eğitim Enstitüsü değil, Millî Eği
tim Bakanlığının da olmadığını göreceksiniz. Evet, 
bugün Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı adiyle bir 
örgüt yok denecek duruma gelmiştir. Millî Eğitim Ba
kanlığının yerinde, hızla bir komando örgütü oluş
muştur. Cumhuriyet tarihinde bundan daha hızlı, 
bundan daha değişken bir işlem görülmemiştir. Bun
dan daha büyük tehlike, bundan daha büyük kötü
lük oluşmamıştır. Kötülük dalında en büyük başarıyı 
Sayın Ali Naili Erdem sağlamıştır. Bu bakımdan, Ali 
Naili Erdem'in yaptığı kötülük bu sayfalara sığmaz; 
ama sığmaz deyip, işin yakasını da bırakmayacağız. 
Araştırma önergemiz sırasında bir bir dile getirece
ğiz tüm yapılanları. 

Getireceğiz, çünkü; öğretmenler, öğrenciler, ken
di zamanında kırlangıç göçü gibi yurt içinde göç ol
muştur. Göç olan öğretmenlerin sayısı 17 000'i aşmış
tır. Göç olan öğrenci sayısı 1 000'i geçmiştir. Bir o 
kadar öğrenci okuma olanağını yitirmiştir. Burslu-
luk hakkı elinden alınmıştır, yatılılık hakkı kaldırıl
mıştır. Tam anlamıyle düşünen adam avı yapılmış
tır bu dönemde. Bu haliyle Sayın Ali Naili Erdem dü
şünen adam avcısıdır. 

Ali Naili Erdem, öğretmen avcısıdır, öğreten av
cısıdır, öğrenen avcısıdır, hepsinden kötüsü ve önem
lisi kitap avcısıdır. Bu yaptıklarıyle akıllara gem vur
mak istemektedir, düşünceye gem vurmak istemekte
dir. 

Sayın Ali Naili Erdem'in elinde yasa, yönetme
lik, usul, esas, başarı geçerliliğini tümden yitirmiş
tir. Bunların yerini; komando sözcüğü almış, işkence 
almış, sürgün almış, kayırma almış, kollama almış, 
600 kTz öğrenciyi bir çırpıda sokağa atma almış, tüm 
pis işleri yapanları, işbaşına getirme almış, kitap kıy
ma almış, bir parti yararına okullarda piyes oynat
ma. para toplama almış, Atatürk fotoğrafları yerini 
Ergen ekon Destanları, Atatürk rozetleri yerini, bozkurt 
rozetleri almıştır. «Atatürkçüyüm» demek suç haline 
gelmiştir. 

Evet, Sayın Erdem yasadan, yönetmeliklerden ve 
Atatürk ilkelerinden koşar adımlarla böylesine ayrıl
mıştır. Bu konuda üstün bir başarı göstermiştir. 

Okulu ve öğrencisi olmayan okullara öğretmen 
sürdürmüştür. Sungurlu, Turgutlu'da ortaokul ve öğ
renci yoktur; ama sürgün olan öğretmen Fikri Serin 
vardır. Artvin'in Başağıl köyünde 38 öğrenciye 3, Hal-
burîu köyünde 21 öğrenciye 2, Sarıbudak köyünde 56. 
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öğrenciye 4, Çıralar'da 4 öğrenciye 1, Peynirli köyünde 
116 öğrenciye 6, Cirgit Düzü köyünde 88 öğrenciye 7, 
Düzenli köyünde 74 öğrenciye 5 öğretmen veren Sayın 
Bakan, Erzincan'ın Tercan kazası Keçiören köyünde 76 
öğrenciye 1 vekil öğretmen vermektedir. Onbinlerce 
öğretmen, büyük şehirlerde, kıyı şeridi illerinde boş 
oturmaktadır. Ortaöğretimde bir çok öğretmen boş, 
işsiz, güçsüz beklemektedir... 

öğretim Müfettişi Mustafa Ertürk'ün kararnamesi
nin nasıl iptal edildiğini, Elâzığ Millî Eğicim Müdü
rünün, tüm öğretmenlerin maaşından 5'er lirayı niçin 
kestirdiğini, Çetin Kaya'mn Keban İlköğretim Mü
dür Yardımcılığına nasıl geldiğini, Doğanşehir İlk
öğretim Müdürü Hasan Topkan'ın görevden nasıl 
alındığını, Amasya Millî Eğitim Müdürünün sıra 
işini bozarak kendi eşini ve yandaşlarını sıra bekle
yen yerlere nasıl atadığını, Trabzon Lisesi Müdürlü
ğüne bir kursiyerin müdür olarak atandığını ve Ali 
Uysal ismindeki bu şahsın, «Kendimi bir Yunan top
lumunda hissediyorum.» dediğini, Muğla okullarında 
Millî Eğitim Müdürünün emriyle... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, vaktiniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

... Millî Eğitim müdürünün emriyle, Milliyetçi 
Hareket Partisi yararına «Şaşkın» piyesinin oynan
dığını biliyorlar mı?... 

Bu örnekleri daha da artırmak mümkün. 
Sayın Bakan benden bildiklerimin belgesini isti

yor... 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Nereden biliyorsunuz, siz personel müdürü müsü
nüz?... 

ORHAN KOR (İzmir) — Uydurma, onların sa
natıdır bu. 

BAŞKAN — Sayın Unsal bağlayın lütfen. Zaten 
vaktiniz taştı ben müsamaha ettim, rica ediyorum 
bağlayınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tüm ana - baba
ları, partileri, iyi düşünen insanları, bilim dostlarını 
uyarıyorum; eğitim işi amacından çıkmıştır, çok 
güç koşullar içine girmiştir. Başınızı kaldırın, tehlike
nin büyüklüğüne, Sayın Ali Naili Erdem'in kısa sü
rede yaptığı işin kötülüğüne bakın. 

Sayın A. P.'den ve A. P.'li arkadaşlarımdan bir 
ricam var; her şeye sahip çıkın; fakat Sayın Ali 
Naili Erdem'e ve onun yaptığı işe sahip çıkmayın. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — O 
bizim bileceğimiz bir iş. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tabiî, tabiî efen-
d;m, benimki temenni. 

Her şey affedilir, unutulur, düzeltilir; ama eği
timde yapılanlar affedilmez düzeltilmez, unutulmaz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Buna siz karışamaz
sınız. 

Bunları niçin söyledim?.. Bakanın ve Bakanlığın 
nasıl çalıştığını kanıtlamak için. 

Eğitim Bakanlığında, Bakanın giriştiği işler ken
disini de aşmıştır. O, istese de artık bu işi durdura
maz. Yeri değiştirilen 17 bin öğretmenden söz ettim, 
okuldan atılan 5 binden fazla öğrenci var dedim, Ba
kan, «Bizim kayıtlarımıza göre bunlar doğru değil
dir.» diyor. Doğrudur. Bunlar Bakanın ve Bakanlı
ğın kayıtlarında olmaz. Bunlar bazı partilerin kayıt
larında vardır; Ülkü Ocaklarının kayıtlarında vardır, 
kıyım başlarının kayıtlarında vardır, Millî Eğitim mü
dürlerinin, okul müdürlerinin kayıtlarında vardır, boz-
kurtların listelerinde vardır. 

tilerde ve merkezde herkes öğrenci ve öğretmen 
üzerinde kişisel kinlerini gidermenin savaşı içindedir. 
İllerde kaç öğretmenin yerinin değiştiğini Bakan bil
mez. Bunları dediğim yerler bilir, bir de bu işkenceyi 
çekenler bilir. Hani bir türkü vardır, «Çeken bilir 
ayrılığın derdini.» 

Bunun için Sayın Erdem, yaptıklarınızı ancak çe
kenler bilir, sokağa attığınız kız öğrenciler bilir, sür
düğünüz öğretmenler bilir. 

Bilemez dedim ise, elbette nedenleri vardır, ister
seniz bir kaçını Sayın Bakandan sorayım : 

Sayın Bakan, kendi sürdüğü öğretmenler dışında 
11 bin öğretmenin iller içinde yerinin değiştiğini bilir
ler mi?.. 

Akçadağ Öğretmen Lisesinde 558. Buca Eğitim 
Enstitüsünden bir çırpıda 600 kız öğrencinin sokağa 
atıldığını ve toplam 5 000'den fazla öğrencinin oku
ma olanağını kaybettiğini bilirler m;?. 3 000'den faz
la öğrencinin yatılılık, bir o kadar öğrencinin burs-
îuluk hakkını yitirdiğini, Gazi Eğitim Enstitüsünde 
yapay sınıflar yapıldığın:; gündüzcünün, gececinin, 
mektupla öğretimimin, mekîup-uz öğretimimin, 
Yay - Kurcusunun birbirine karıştığını ve böylece 
kaç sınıf kapatıldığını, bölümlerin ne hale geldiğini, 
öğrencilerden Ülkü Ocaklarına neler toplandığını bi
lirler mi?.. 

Müjgan Kurt ismindeki öğrencinin, Kırıkkale 
Yahşa Kan Ortaokuluna nasıl geldiğini. Sivas İîk-
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğitimin hatası 
nesiller boyu sürer. Dilerim bizde uzun sürmesin, 
bunu yapanların yüzü gülmesin. 

- BAŞKAN — Sayın Unsal, birkaç defa rica et
tim efendim, süreniz doldu. Vaktinize, vakit ilâve 
ettim, müsamaham da oldu... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Tek cümle ile bitireceğim efendim, 
başka bir şey istemiyorum. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Tek cümle için za
man istiyorsunuz; hayırlı uğurlu olsun diyeceksiniz 
her halde. Tek cümle öyle olur. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Onu da diyece
ğim, müsaade buyurun iyi oldu, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bazı arkadaşla

rım, «Bunu nereden aldılar» dediler. Bir arkadaşım 
50 bin dedi, ben 17 bin dedim. İstirhamım şu; me
raklı olanlar yarın bir demeç versinler; birimiz 50 
bin diyor, birimiz 17 bin; arada çok korkunç bir 
fark var, «İsteği dışında yeri değiştirilenler durumu 
bana bildirsin.» diyenleriniz olursa, korkarım ki, 
sayın Bakana da siz de 17 bin tane mektup gelecek. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Uy
durma olmadığını nereden biliyorsunuz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Artık kendi du
rumlarını da uydurmazlar. 

Bütçenin ulusumuza ve tüm bakanlık mensupla
rına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — -Sayın Baş
kan, benim söylemediğim sözü tekrar ettiler, tavzih 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, belki de istemeden 
söylediğiniz bu söz için çeşitli istikametlerden tepkiler 
oldu. Sayın Ege, Sayın Cevdet Aykan ve Sayın Ah
met Karayiğit bu konuda bazı uyanlarda bulundu
lar. Tavzih ederseniz teşekkür ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tavzih ede
yim Sayın Başkan, yanlış anlaşılmış. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tavzih et
mem lâzım, kürsüden olmasını rica ederim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın arka

daşlar.. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, «Ben yanlış anladım.» diyor. Öyle 
sanıyorum ki, Sayın Feyyat söylediği son cümleyi 
hatırlamıyor, biz zabıtlardan çıkarttırdık. Lütfedin 
son cümle okunsun, ona göre tavzih etsinler. Söyle
diği son sözü hatırlamıyor. 

BAŞKAN — Efendim, aynı şeyi Riyasetin ağ-
zıyie tekrar ettirmeyiniz rica ederim, oturunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Tarih boyunca, her devirde Türk Ceza Kanu
nuna göre ister hafif, ister ağır suç teşkil eden fiil
lerden ötürü, mahkemeye vermeden, sadece disiplin 
cezasiyle ve sürgünle öğretmenlere kıyan, suç isna-
dıyle ilgili delilleri olmadığı için ceza veremeyen, 
varsa örtbas ederek sadece kıyıma önem veren yö
neticiler suçlu sayıldıkları için (ki. Ceza Kanununda 
suçtur, mahkemeye vermezse) mezkûr sözüm; yani 
sayın Bakandan daha çok şerefli olmadıklarını açık
ladım... 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Yanlış Sa
yın Başkan, yanlış. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bir dakika, 
bitireyim de ondan sonra.:. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu tip kim

seleri kasdettim. Bu tip kimseler bakanlık çevresinde 
vardır. Ben öğretmen neferiyim, öğretmen dostu
yum. Öğretmenlere kıyan zalimleri kasdettim.. cellât
ları kasdettim... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sen öğretmeni tahkir eden insansın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu da bir 
avuçtur, dar bir çevredir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat.. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
tahkir etti. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin arz ede
yim. 

İlk konuşması genelleme mahiyetindeydi. Bu 
kerre bunu dar bir çevreye inhisar ettirdi. Şimdi, 
Cumhuriyet Senatosunun çeşitli gruplarından gelen, 
akseden bu tepki aynı mahiyettedir ve şayanı tebrik
tir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığını burada temsile 
yetkili olan zat sayın Bakandır ve sırası geldiğinde 
söz hakkını kullanacak, Bakanlığını ve camiasını tem-
silen şüphesiz duygularını ifade edecektir. 
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CEVDET AYKAN (Toka!) — 
tefsiriniz yanlış efendim. 

BAŞKAN — Ne yapmamı istiyorsunuz efendim?. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) jaym 

Başkan, müsaade eder misiniz?... 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayrı Balkan, 

bu türlü davranmayın. Biz sayın Millî Eğitim Baka
nının etrafındaki bütün kişileri çok şerefli biliyoruz. 
Onan için bunu daha fazla uzatmayalım efendim. 
Hicap duyuyoruz, yapmayın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, hadise
leri bu şekilde belirtmek dahi kâfi derecede bir ce
zadır. Rica ederim buyurunuz. 

Efendim, yeterlik önergesi var. Ancak, yeterlik 
önergesini muameleye koymadan evvel bir hususu 
belirtmeye mecburum. 

Bir evvelki oturumda benim bulunmadığım sı
rada, Adalet Partisi Grupu adına söz alan Sayın 
İsmail Kutluk bir mektup okumuş ve bu mektubu 
bilâhara Sayın Ahmet Yıldız'a mal etmiştir. Sayın 
Yıld'z yazmış olduğu bir dilekçe ile; 

«Sayın Başkanlığa 
Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın İsmail 

Kutluk, bir yazılı sorumu ve onun ilgilendirdiği 
kimselere yazdığım mektubu açıklarken, benimle 
hiç bir ilgisi olmayan vs birçok suç niteliğinde onu
rumu zedeleyici deyimlemeîerle dolu bir mektup da 
okuyarak, benim yazdığım izlenimini yaratmaya ça-
hsm^ur. Söylediklerinin yanlış olmadigmda da ıs
rar ederek, benden açıklama h.eğinde bulunmuştur. 

Benimle hiç bir ilgisi olmadığı gibi. içindeki 
sözlerin de bana ilişkin olmadığını açıklayacak. Cum
huriyet Senatosunun ve kamuoyunu aydınlatmam 
için söz verilmesini saygiyle rica ederim. 

Ahmet Yıldız 
Tabiî Senatör» 

Şimdi, burada bir cümle, «... Benden aç'klama is
teğinde bulunmuştur.s seklindedir. Şüphesiz bu is
tek, Sayın Ahmet Yıldız'a söz hakkı doğırmaz, An
cak, bir mekînp okunmuştur. Saym Yüdız'a ma' 
edilmiştir. Oysa Sayın Yıldız, yazdığı yazı ile bu mek
tubu yükürnlenmemektedir. Bu itibarla, kendisine söz 
hakkı doğmuştur. 

Buyurun efendim: Sayın Y;'dız. çerçevesini biraz 
dar tutarsanız memnun olurum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) - ^ayın Başkan. 
buyurduğunuz yönde çerçeveyi aşmadan k^-u;;maya 
çalışacağım. 

Etendim konu; Sayın İsmail Kutluk grupu adına 
konuşurken, konuşmasında bana yansıyan bir yön 
var. O bölüme ilişkin bir yanıt vermek üzere huzu
runuza çıktım. 

Böyle bir açıklamada bulunma zorunda kalışım
dan ötürü üzüntülüyüm. Yüce Senatonunun ve Türk 
eğitiminin seçkin temsilcilerinin huzurunda kürsüde 
böyle bir tartışma yolu açılmış olmasından derin 
üzüntü duymaktayım. Gerçi Sayın Kaplan bir öl
çüde değindiler; ama sanırım ki, kimi arkadaşlar 
koridordaki konuşmalardan da edindiğim izlenime 
göre bu yanıltmayı yeterli bulmadılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir büyük parti adına değil de, yalnız kendi adına 

da konuşsaydı Sayın Kutluk, sanırını ki, bir parlamen
terin düşün düzeyi yahut sözleri sıralama, karşıtına 
söz yöneltme bakımından iyi bir örnek vermemiştir. 

Parti adına olunca ayrıca üzüntüm büyümüştür. Son
ra, söyledikleri çok doğru imiş izlenimini vermek için 
dr?, «Kürsüye gelsin, bunu açıklasın.» diye söylemiş, 
bunu tutanaklardan okudum. Kendim burada olma
dığım için tüm konuşmayı dinleyemedim; fakat tu
tanakları aldım, geldim. 

Ar ak adaşlarım; 

Bu, yüce kürsünün nelere alet olduğuna ilişkin 
ibret verici bir örnek olduğu için ve Örnek verilen 
msktuplar okunurken eklenen tanımlayıcı deyimlerle 
bir kışkırtıcı, okulların arasına girici nitelikleri de 
bana yakıştırmak suretiyle uzun uzadıya bana yöne
len saygınlığı sarsıcı deyimleri çok kullandılar. 

Arkadaşlarım; 
Bunları açıklayacağım. Fazla da bir şey söylemi

yorum, iki mektup var. Bunlardan bir tanesinin be
nimle hiç bir ilgisi yoktur. Aslında oradaki sözlerle 
ilgili, hiç bir yerde öyle bir söz de kullanmadım. 
Yalnız, onu verirken, öbürüyle bağlantı kurarak, san
ki onu da ben yazdım izlenimi verilmiştir. O, kendisi 
bunu yazdı diye tutanaklarda bir şey görmedim. 
Öbürünü yazdı; fakat onu da bununla beraber, «İşte 
kışkırtıcı örnekleri ibret olarak göstereceğim.» gibi 
laflar söylenince, dinleyicilerin bunları ayırması çok 
güç bir durum doğurmuştur, 

Arkadaşlarım; 
Öbürü de, aydınlanmanız için bana birçok arka

daşlarım da «Bunu anlayamadık» dediler. Şöyle bir 
soru önergem var, onu arz edeyim, bir de mektubu 
bir iki cümle ile tamamlayacağım. Önergem şu; 
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«Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığınca ya

zılı olarak yanıtlanmasının sağlanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Soru: Trabzon Öğretmen Lisesinde 1975-1976 
öğrenim yılı başında yönetici kadroda yapılan deği
şikliklerle öğrenci velilerinin deyimleriyle... «Onların 
yazdığı mektuptan çıkarıyorum.» «... Halkın öğret
meni olarak isteyen devrimci öğretmenler atılarak ya
pılan atanmalardan sonra...» onların atananlar için 
•dey imi etmelerini almadım. »... Yurtsever devrimci öğ
rencilere saldırılar düzenlenen, öğrenimleri engellenen 
ve giderek artan bir huzursuzluk dönemi başla
mıştır. Bu duruma tepki gösterdikleri için, 7 öğrenci 
sürülmüş.» sanki sürüldükleri yer Türkiye değilmiş 
gibi. Ben oldum olası sürmeyi çok yadırgarım. Bir 
memlekette bir öğretmeni bir yerden alıp, başka bir 
yere sürmek, alsında akıllıca bir tedbir olmadığı gibi, 
sürenlere de hiç bir yararı olmaz. Çünkü gittiği yer de 
Türkiye'dir. İşte onu söylemek istedim. Sanki Türkiye 
değilmiş gibi sürüldükleri yer. «... Ve toplam olarak...» 

Benzerlerine birçok okulda da tanık olduğumuz...» 
bu da doğru, «... Bugünkü bunalımın başlıca nedenle
rinden olan bir çağdışı ilkellik, partizanlık ve hatta 
demokratik rejime karşıtlık niteliği taşıyan tutumun, 
sözü geçen liseye yansıması olan işlemler karşısında, 
tüm ulus adına çalışması gereken ve layiik demokratik 
devrimci Türkiye Cumhuriyetinin bir organı olan 
Millî Eğitim Bakanlığının düzeltici yönde aldığı ve al

mayı düşündüğü önlemler nelerdir?» Sorun bu ka
dar dürüstçe yazılmış bir sorudur ve çocuklar, veli
ler, bana yazanlar; listeler elimde, onlara da bir mek
tup yazdüm. Onu burada okudu, sanki suçmuş gibi 
bu mektup, onu da okuyorum tekrar size, diyorum 
ki; 

«Ulusal eğitim ordumuzun genç adayları, sevgili 
çocuklar; 

Beni de göreve çağıran, bağrından yetiştiğim böl
gede düzenlenmek isteyen karşı devrimi demokrasi 
düşmanlığı, haklarınızı kısıtlayıcı eyleme karşı gös
terdiğiniz tepkiye katılmamı isteyen çağrınızı içten
likle benimsedim; katılıyorum.»! 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu zabıtlarda var ay
nen efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet. bitiyor 
efendim. 

«Yaşadığımız bunalımın başlıca nedeni olan kar
şı devrimci demokrasi düşmanı, çıkarcı, sömürücü, 
asalak takımını egemen kılmak isteyen, kaba parti
zanlığın lisenize yansıyan yönü olan eyleme karşı 
ilk önlem olarak verdiğim yazılı soru, kerre içerisin
de, yazılı olunca, geciktirilmeden yanıtlanır, onun 
için yazılı verdim. Soruların kopyasını da size gön
deriyorum. 

Aydınlık geleceğin gecikmemesi dileğiyle sevgiy
le gözlerinizi öperim.» 

Benim, bu yazdığımın acaba yadırganır, bu kür
süye çıkarılıp konuşulur yönü nedir? Bunu hangi 
kimse.... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Daha ne olacak? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi devam 
ediyorum. Arkadaşlarım, okudum, dinlediniz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Okunan mek

tup da bu, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, mektubu aynen ka

bullendikten sonra niçin buraya çıktığınız! anlamak 
güç oldu?.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Anlatıyorum 
şimdi, 

Müsaade buyurun Başkanım, zaten açıklayaca
ğım; «işte bu mektubu.» (A. P. sıralarından gürül
tüler.) Niye bağırıyorsunuz, burada o kadar konuş
tu? 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Bağırmıyoruz efen
dim. 

MÜMÎN KIRLI (tzmir) — Arkadaşım aynı 
mektubu okudu. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Teraziye 
nereden soktunuz?.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Lütfen dinleyiniz 
efendim. Dinlemeye niyetiniz yok mu?... 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hayır 
«Sürmeyi yadırgarım.» dediniz de.... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — «.... Ve toplam 
olarak 69 öğrenci bunalıma neden olanlarca okul
dan atılmıştır..» Şimdi dikkat buyurun; «Bu davra
nışa karşı velilerden, türlü kuruluşlardan 1 836 kişi
nin imzasiyle öğrencilere verilen cezaların kaldırıl
ması, atılan devrimci öğretmenlerin yerlerine getiril
meleri, okulda yine A. P. sloganlı pankart ve marş
ların...» 

«Demek ki» diyorum mektupta, onlar yazdı, ben 
demek ki diyorum, çünkü kendim gidip görmedim. 
«Demek ki okul, parti lokali gibi kullanılmakta, kal
dırılması bu pankartların, öğrencilerin öğretmen olma 
hakkını kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılması istenmek
tedir.» Bilgi veriyorum sayın Bakana. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Açıklayacak 
tabiî.... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sataşma nere

sinde? 
AHMET YILMAZ (Devamla) — Aynı mektup 

ise, hiç bir kusuru yok ise, niye burada okudu, Ar
kasından da, işte.... 

MEHMET NUR t ADEMOĞLU (Adana) — 
Daha ne olsun?. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Müsaade buyu
run; «işte kışkırtıcıları göryorsunuz, işte öğrencilere, 
okullara el atanları görüyorsunuz» diyerek belge gös
terilmiştir. Anlamak istemeyenler; lütfen bunları 
söylemese, o mektubu burada genel kültürünüzü art
tırmak için okumadı ya. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mektup benim 
değil diyorlar, mektubu teyit ediyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, sözlerinin başında iki 
mektup okundu, benim anladığım kadarıyla, 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; bir mektup nasıl alındı anlattım, öteki 
mektubun benimli ilgisi olmadığın anlattım; ama 
üzerinde duracağım önemli konu. böyle bir mektubu 
ve böyle bir soruyu alan bir Parti ve onun Sözcüsü 
ve Sayın Hükümet bunun üzerine eğilecek yerde, çı
kıp kürsüye, bana saldırı aracı yapmasındaki kü
çümsediğini değil, çok kötülemek istediğim bir dav
ranışı dile getiriyorum. Beni çünkü kötüledi, bundan 
ötürü. Bu görevimdi; «Nasıl gidersiniz okula?» di
yor. Size kredi için baş vuranlar için gdiyorsunuz, 
vergi iadesi için gidiyorsunuz; ben yurttaşımın, 
1836 sının baş vurması üzerine, bunu yapma hak
kım elbette vardır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, konuşa dönünüz ri
ca ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz hakkımız doğmuştur, istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, suiistimale 
imkân vermez bu işler. 

AHMET YILDIZ (Devamla.) — Bu kürsü ulusal 
irade için böyle kullanılır. Yoksa dürüstçe yazılmış 
bir soru önergesi ve onlara verilen karşılığa karşı, 
gelip insanlar yerilmek için kullanılmaz. Benim bu
nu görev saymam elbette gerekliydi. 1836 kişi bana 
baş vurdu. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bağlayınız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitireceğim 

efendim. 
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Bunu yarının eğitimcilerine karşı bir görevim 
idi. Nasıl olur da, bir Parti Grubu adına bir arka
daş çıkar da burada, «İşte kışkırtıcı» diye gösterir, 
«işte kötü bir örnek.» diye beni burada arkadaşların, 
yüce kurulun ve kamuoyunun karşısında küçültme
ye çalışır. İşte bu küçültmenin, küçültücülüğünü be
lirtmek istedim. 

Okula el sokmakmış. Benim görevim, bana baş
vurmuşlar, size de baş vurulsaydı, belki vurulmuşsa, 
getirmedinizse görevinizi yapmadınız. 

Benim, bunları burada söylemekten asıl amacım, 
bir daha kürsü böyle küçük hesaplara, düzeyi düşü
ren tartışmalara alet edilmemesi, durumu Yüce Se
natonun ve Sanato yoluyle Türk kamuoyunun de
ğerlendirmesine, gelecek kuşakların ibret dersine ve 
tarihin lanetlemesine sunmak için söz aldım. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Tah

rik edeceksin, teşvik edeceksin, sonra da böyle konu
şacaksın, lanet sana. lanet elbette... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tekrar ediyo
rum; ben yarının öğretmenlerine saygılarımı, sevgi
lerim; tekrar sunuyorum. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet, lanetleme. 

Beni, «kışkırtıcı» ve «komünist mektubu yazmış.» 
diye söylenen adamı, lânetlemeye sevk ediyorum. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Siz de kalkar 

söylersiniz, bana söz hakkı tekrar çıkartırsınız, ko
nuşuruz; ama ben az söyledim. Ben burada yokken 
en azından edep dışıdır; burada olmayan bir adamı 
suçlayıp ta, çıkıp böyle mektuplar okumak. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, konu tavzih gördü 
efendim, rica ederim bağlayınız. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Lanet» demeye 
utanmıyorsun, lanet senin kafanda. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Utanma perden 
düştüğü gibi, utanma kelimesi ağzına yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, karşılıklı konuşma
yınız efendim, sözünüzü kestim efendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Kürsüyü nasıl kul
lanacağını bilen adamsın; ama «lanet» demeye utan
mıyorsun. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ayıp ayıp. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Niye müdahale 

ediyorsunuz? Onun da hakkı yok mu? 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Utanmaz adam

lar, ne hakkınız var mektubu okumaya? Görevimi 
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yapıyorum ben; «Mektubu yazmış.» deyip, okuya
caksınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tahrik ederler. 
sonra da cevap hakkı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; rica ede
rim, rica ederim susunuz efendim, rica ederim sü
kûneti muafaza ediniz efendim. Usul içinde muame
le yapılmıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grupum 
adına yapılan konuşmada Sayın Yıldız'm buradan 
ifade ettikleri şekilde bir beyanda bulunulmamıştır. 
Sayın Yıldız, tavzih için yaptıkları konuşmada Gru-
pumuzda, mektubu vesile ederek hakarette bulunmuş
tur. Müsaade ederseniz bu hususları aydınlığa kavuş
turmak için. 

BAŞKAN — Yeniden müzakere açmıyoruz Sa
yın Ege; arz edeyim efendim, mümkün değil efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade
nizle efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hakaret var, 
sataşma var Sayın Başkan. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bu tamamen sataş
madın 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yani, bizi 
öyle bir vaziyete getirdi ki, âdeta tahrik edercesine 
olmayan bir şeyi getirmiş buraya. Bir Grupa bu ka
dar ithamda bulunulmaz istirham ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Ege, 
arz edeyim efendim, buyurun oturun. 

Bir mektup okunuyor, sahibinden izin alınma
dan, evvelâ mektubun mahremiyeti var her şeyden 
evveL 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Ne demek, koskoca 
grupa «lanet» demek Sayın Başkan. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Niye mektup 
açılmış, nereden almış?. 

BAŞKAN — Evvelâ, mektubun mahremiyeti 
var. Bir mektubu sahibinin rızası alınmadan açık
layabilmek için, bilmiyorum nereden cesaret almak 
lâzım? Bu bir. (A.P. sıralarından gürültüler.) Lütfe
diniz, siz dinlemezseniz nasıl anlayacaksınız arka
daşlarım?. 

İkincisi; bir mektubun bir soru önergesiyle 
olan ilişkisini, yine bu mektubun yazılmasını gerek
tiren şartları açıkladı. Halbuki, mektubu okuyan 
arkadaşım bu şartları söylemedi. Elbette yanlış an

laşılmaları önlemek için böyle bir durumla ben 
şahsen kaışılaşsam, siz şahsen karşılaşsanız aynı açık
lamayı yapacaksınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Açıklama 
değ;] efendim, düpedüz hakaret bu Sayın Başkan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Ege, 
Grupun senin gibi düşünüyor mu, 

BAŞKAN — Rica ederim, ben sataşmadan söz 
verdim, bu maddeden mukabil söz hakkı çıkmaz 
efendim, rica ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Meseleyi uzatmakta fayda yok efen
dim, rica ediyorum, daha görüşeceğimiz meseleler 
var: Yani bütçenin ve programın selâmeti için mesele
leri bir noktada bağlamasını biieiim arkadaşlar. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, konunun başlangıcını zatıâliniz takip 
edemediğiniz için yanlış bir anlam çıkarıldı. Bizim 
Grup Sözcümüz bu anlamda konuşmamıştır. 

Grup Başkanımız da bu hususu izah ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, burada okudum ben za
bıtları. Müzakereye imkân yok, sataşmadan söz ver
dim efendim, bundan bir fayda çıkmaz rica ederim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Arkadaşları
mız yanlış anlamışlardır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Kutluk'un, 
savunma hakkı doğmuştur, «yanlış anladılar» diyor. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; sahibinin rıza
sı alınmadan bir mektubun okunması mümkün değil
dir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, müsaade ediniz, o noktayı cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, yerinizden cevap veri
niz de yatışsın, bitsin efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, mesele çıkarmasını sevmeyen bir insan ol
duğum malumunuzdur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, şüphemiz yok. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Mesele
leri hep sen çıkarıyorsun, Grup Başkanısın insaf et. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, yatıştırmak için çalı
şıyoruz. Yardımcı olunuz, rica ederim. 

Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Kaplan konuştular. Kendilerine büyük saygım var, 
çok güzel bir konuşma yaptılar. Sayın Yıldız da 
başladıkları zaman büyük saygı ile dinledim. Biz de 
hata yapabiliriz insanız ayrı; fakat mesele şu: Sayın 
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Kaplan kendileri de ifade ettiler; «Bu mektup za
ten teksir ediliri; ş, kendileri tarafından yayınlanmış» 
dediler. Bu söylediklerine göre kendileri tarafından 
teksir edilip yayınlanan, zabıtlara geçen (söylendiği
ne göre) başkasına ait bir mektubu, «Nasıl açtınız, 
nasıl kendisinden izinsiz bu kürsüye getirdiniz?» 
meselesi burada beyan edildi. Onun için müsaade 
ederseniz bu mektupla biz ne demek istediğimizi an
latırken, Sayın Yıldız'ı da herhangi bir şekilde bir it
ham altında bırakmak istemediğimizi açıklamamız 
lâzımdır. Bu burada açıktır zaten, konuşulması lâ
zımdır. müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ege yerinizden açıkladınız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Mektup yayın

lanmadı, dosyadan alınmış. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir kifayet var, Kifa
yet takririni oylarınıza sunuyorum. Ancak, son sözü 
söyleyecek olanın, son söz hakkı mahfuz kalmak ve 
Sayın Bakanın konuşması mahfuz kalmak kaydıyle 
kifayet; oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Son söz kimin 
efendim? 

BAŞKAN — Son söz, üzerinde görüşmek üzere 
Sayın Lûifi Bilgen'in, Üzerinde beyanı kendisinindir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. (A.P. sıralarından al
kışlar.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Gerek grupları adına, gerek şahısları adına konuş
malarda bulunan arkadaşlarıma şahsım ve Bakanlı
ğım mensupları adına teşekkürlerimi, şükranlarımı ve 
saygılarımı arz ediyorum. 

Parlamento hayatında konuşma hakkı olmayanla
rı ehliyetsiz, liyakatsiz olarak tenkide tabi tutmak 
mümkündür; ama cevap verme hakkına sahip olma
yanları bir haysiyet düzeni içerisinde, bir izzetinefis 
düzeni içerisinde bir kritiğe tabi tutarak eleştirmek, 
zannediyorum ki parlamenter nizamın değil yakının
dan, uzağından dahi geçemez. O itibarla burada söz 
hakkı olmayan arkadaşlarımızın icraatları benim şah
sımda toplanmak suretiyle, Bakanın şahsında toplan
mak suretiyle övgüleriyle yergileriyle dile getirilir ve 
herkes kendi üslubunun içerisinde kelimeleri seçerek 
ifade eder; ama konuşma hakkı, cevap hakkı olmayan 
insanı muhatap alarak ve beni de ölçü kabul ederek, 
isterseniz Sayın Başkan bana bağışlayınız, bunu genel
leştirme anlamında kabul ediniz, isterseniz lokal bir 

avuç insan deyip, sadece etrafında bulunan insanları 
tesmiye etmek suretiyle, hedef kılmak suretiyle bir şe
ref mukayesesinin içine girmenin kimsenin hakkı ol
madığını burada ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan; 
Konuşmalarda çok değerli arkadaşlarım kendi üs

luplarını ortaya koymak suretiyle Bakanlığımızın ic
raatım enine boyuna, zamanın müsaadesi nispetinde 
ifade ettiler. Bu konuşmalara, bazen sualler kısmına 
girmek, bazen genel görüşlere iştirak etmek suretiyle 
arzı cevapta bulunacağım. 

Evvelâ her birinin kendine has üslublan olmakla 
beraber, konuşmada bulunan bütün arkadaşlarıma te
şekkür ediyorum. 

Gerçekten Millî Eğitim Bakanlığı fevkalâde güç, 
zorlu bir Bakanlıktır. Bir yığın meselesi vardır ve ifade 
etmeye mecburuz ki; doğru olan yönüde odur; Tür
kiye'de sorun olarak görünen her türlü konunun hal
ledilmesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Öyleyse. 
Türkiye'deki sorunların anahtar ve kilit noktası Millî 
Eğitim Bakanlığıdır. Çünkü, eğitim en büyük gücü 
olan öğretmeni eliyle meselelere yön verir. Öğretmen-
se, insanı yetiştiren ilk mesleğin mensubudur ilk gö
revli insandır. İnsana şekil veren, yönlendiren ona, 
gönül dünyasına, akıl dünyasına, gönül mantığına, 
akıl mantığına çizgisini vuran insandır. Öyleyse, sade
ce Türkiye'de değil, dünyada reform deyince akla mil
lî eğitim gelir. 

Türkiye'de meselelerimizi bu esprinin içerisinde tet
kik ettiğimiz zaman şunları söylemeye, birlikte paylaş
maya mecburuz : 

Türkiye'de Eğitim coğrafyası gerçekten eşit, ger
çekten adaletle dolu, gerçekten haklılığı bünyesinde 
taşıyan bir Eğitim coğrafyası değildir. Onun içindir 
ki: bir saygıdeğer senatör arkadaşım, gerek Halk Par
tisi Grupu adına konuşma yapan Sayın Reşat Oğuz. 
gerek kendi şahsı adına konuşan Kâmran İnan Bey ve 
gerek diğer gruplar adına konuşmada bulunan arka
daşlarımız, Türkiye'den örnekler vermek suretiyle bu 
meseleyi bu kürsüden bir kere daha ifade ettiler. 

«Eğitim coğrafyası Muş'ta ayrı, Ankara'da ayrı ve 
bu çocukların günahı yok.» diyen ve bunu çok açık 
ifade ile söyleyen Sayın Reşat Oğuz'a teşekkür borç
luyum. Doğru söyledi, «Bu çocukların günahı yok, 
gerçek kabahat bizde» dedi. Evet, bizde. Devlet idare 
etme, hükümet idare etme, aydın olarak ortaya çık
makta, münevver olarak kendini adlandırmakta olan 
bizde. Ne yapmışız? Bir iki örnek vereyim : 
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Ankara'da ilköğretimde 494 fazlalık var. Giresun' i 
da 382 öğretmen eksikliği var. Bunu ilkokul düzeyin- i 
de söylüyorum. Ankara'da 140 dan fazla Orta öğre
nimin birinci ve ikinci kademesinde öğretmen fazla
lığı var; ama Muş'ta, Siirt'te, Tortum'da, hatta Hay
mana'da öğretmen eksikliği var. Bunları nasıl dengele
yeceksiniz? 

Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan, eğitim so-
runlarıyle ilgilenenler bilirler. Öğretmen camiasının içe
risinde dört meslek dalı vardır ki, Türkiye'de fevkalâ
de azdır. Yabancı dilde İngilizce, müzik Fransızca be
den, resim öğretmenleri bir hayli eksik. 

Halen elimizdeki tabloya göre ortaöğrenim düze
yinde 10 bine yakın öğretmen ihtiyacımız var. Asıl 
rakam 9 895 tir. Yuvarlak rakam olarak ortaöğretim 
düzeyinde 10 bin öğretmene ihtiyacımız var. Bunları 
bir günde, bir sabah vakti, bir akşam vakti temin et
mek mümkün değil ve gerçekten bu okullardan yete
rince öğretmenlerden yetişmemenin sonucunda üniver
site kapılarına gelen öğrenciler . başarılı olamıyorlar. 
Doğru. Bu yıl yapılan bir anket çalışmasının içerisin
de başarılı olan öğrenciler, yine saygıdeğer grup söz
cülerinin ve kendi adlarına konuşan arkadaşlarımın 
ifade buyurdukları gibi, Türkiye'nin gelişmiş bölgele
rinde ve bütün öğretmenleri, araçları, gereçleri tamam 
olan okullardan mezun olan öğrenciler. 

Bu çocuklar hep belli b:r üstün zekânın mahsulü 
olarak o okullarda rm tesadüfen toplanmışlar? Yok. 
Araçları mükemmel, öğretmenleri mükemmel; ama 
bu yalnız ortaöğrenimde mi böyle? Hayır. Yükseköğ
renimde de öyle. Bir örnek vermek istiyorum; Diyar
bakır Tıp Fakültesinde iki senedir anatomi dersinin 
hocası yoktur. Söyler misiniz, anatomi dersini alma
yan öğrenci nasıl doktor olacaktır? Rektörüyle geli
yor, öğrencisiyle geliyor huzurlarınıza ve öğrenciler 
şunu söylüyorlar; «Biz bu dersi almıyoruz» anatomi 
dersi almayan insan nasıl doktor olacak? , 

Rektör geliyor, diyor ki, «Burada Tıp Fakültesi 
var; ama anatomi dersinin tek bir hocası yok.» 1750 
sayılı Temel Eğitim Kanunu, Türkiye'nin içerisinde 
kurulan üniversitelerde böylesine bir dengesizliği gi
dermek için «Yükseköğrenim Kurumu» adı altında 
kısa YÖK kuruluşunu kurmuş ve bu kuruluş oturmu" 
eksik olan yerlere doçent arkadaşların gönderilmes1 

kararını vermiş. Saygıdeğer doçentlerin hepsi Danış-
taya müracaat etmişler ve Danıştaydan yürütmeyi dur
durma kararı almışlardır ve bunların hiç birisi gitme
miştir. 

Peki, şimdi meseleye baktığımız zaman, sadece eği
timin bir tek kademesinin içerisinde mi bu eksiklikler? 
Hayır, Öyleyse meseleyi ilk noktasından, ilkokulun 
birinci sınıfından, yükseköğrenimin son sınıfına kadar 
bir zincirin halkaları halinde mütalaa etmeye mecbu
ruz. 

Sayın üyeler; 
Bir iki işaret taşı halinde ortaya- koyduğum bu gö

rüşlerin içerisinde Bakanlığımızın eğitim politikasını, 
Temel Eğitim Kanununun içerisinde, yürütmenin ka
rarlılığı içerisinde olduğumuzu ifade ederek söze baş
lamak istiyorum. 

Hiç bir öğretmenden, bu kanunun dışında kendi
sinden bir tek görev istememekteyiz. Bunu yaptığımız 
her toplantıda söyledik. Huzurunuzda da tekrar edi
yorum; bütün öğretmenler, Temel Eğitim Kanununun 
2 nci maddesindeki genel amaç, 3 ncü maddesindeki 
özel amaçtan başlamak suretiyle 17 nci maddeye ka
dar devam eden ilkeler ve amaçlar manzumesini be
nimseyen her öğretmen, Anayasanın başlangıcındaki 
hususları belli bir karakter halinde benimsemiş olan 
her öğretmen başımızın tacıdır. Bizim öğretmenden 
istediğimiz sadece bu. Bunun dışında öğretmenlerden 
bir şey istemiyoruz. 

Millî Eğitim Temel Kanunu, 53 yıllık Cumhuri
yet hayatımızın içerisinde Millî Eğitim Bakanlığının 
politikasında fevkalâde büyük bir aşamanın sonucun
da kabul edilen bir kanundur. Kanun üzerinde tenkit
ler bahse konu olabilir; ama amaç maddesi olan 2 
nci madde, gayet açık olarak temel eğitimde, Millî Eği
tim politikasında takip edilecek hususları tespit etmiş, 
3 ncü maddesi bunu açıklığa kavuşturmamıştır. Sade
ce «Özel Amaçlar» başlığı altında 3 ncü maddeyi ted
vin etmiştir; ama birlikte tetkik ettiğimizde genellik, 
eşitlik, ferdin toplum ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hak
kı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılâp
ları, demokrasi eğitimi, layiklik, bilimsellik, planlama, 
karma eğitim, okul - aile işbirliği ve her yerde eğitim 
diye 1 nci maddeden 17 nci maddeye kadar devam et
mektedir. 

Sayın üyeler; 
İnsan ve sosyal toplulukla ilgili her türlü konu me

seleleri insan fikrine dayanarak ele almak kanaati içe
risindeyim. Bu fikri gerçekleştirmek için, her şeyden 
önce insanı şuurlu bir sevgiyle sevmek ve bu sevgi
den yükselen iradeye ulaşmak gerektiğine inanıyorum. 
Bu görüşün mihferini, insan fikrine dayanan millet fik
ri teşkil eder kanaati içerisindeyim. Toplum da insan 
gibi maddî ve manevî unsur ve değerlerden müteşekkil 
bir terkibi bütündür. 
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Bir milletin kendisine mahsus bünyesi ve bütünlü
ğü, belli bir tarihi ve belli bir vatan üzerinde yaşama 
hali vardır. İnsan gibi, bir millet de geçmişte veya ge
lecekte değil, geçmişte gelen ve geleceğe yönelen hal 
içinde yaşar. Yer yüzünde her insan gibi, her sosyal 
topluluk da kendi hayatını yaşamak, değer ve kabili
yetlerini geliştirerek şahsiyet; yani millet olmak hak ve 
hürriyetine sahiptir. Fakat, bir sosyal topluluğun ger
çekten millet seviyesine ulaşmış sayılması için, diğer 
milletlerin hayatına, her türlü hak ve hürriyetine saygı 
göstermesi gerekir. 

Zannediyorum ki, devletlerarası münasebet ve ah
lâkın temeli de budur. Biz böyle bir hedefe ulaşabil
mek için, her şeyden önce Milletimizi şuurlu bir sev
giyle sevmek ve bu sevgiden yükselen iradeye ulaş
mak gerektiğine inanıyoruz. 

Saygıdeğer senatörler; 
Dünyamız sürekli bir değişme ve gelişme halinde

dir. Bütünüyle değişen dünya içinde yeni görüş, yeni 
düşünce, yeni duygu ve yeni dilekler karşısında mües
seselerin bir kısmı eskimekte ve değişikliğe uğrama 
zorunda kalmaktadır. Bugünkü dünyamız fert ve top
lumları gittikçe birbirleriyle anlaşmaya ve birleşmeye 
zorlamaktadır; fakat dünyamızın bugünkü durumu fert 
ve cemiyetleri yeni tehlike ve felâketlerden koruyacak, 
devamlı surette yükseltecek ve mutluluğu tam anla-
mıyle verebilecek bir tamlığa henüz ulaşamamıştır. 

Bu bakımdan, maddî ve manevî dengeler arasında
ki dengesizlik bilhassa dikkati çekmektedir. Bugünkü 
dünyamızda fikir ve sanat değerlerinin gelişme ve ya
yılmasına verilen önem, ilim ve tekniğin gelişme ve ya
yılmasına verilen önemin çok gerilerindedir. Bunları, 
genel yapısı içerisinde kendi boyutlarında belirttikten 
sonra özetlersem; 

Fert, toplum, dünya hakkındaki anagörüşümüzün 
dayanağı, onu karakterize eden temel fikirler, insan, 
millet, hürriyet, tekâmül, denge, ilim, ebedilik fikirle
ri olduğunu özet olarak belirtebilirim. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamın başında da belirttim, her yaptığımız 

doğru olmayabilir, böyle bir iddianın içinde de deği
liz; ama her yaptığımız yanlış değildir. O itibarla, Mil
lî Eğitim Bakanlığının bütün çalışmalarına sadece yan
lışlar çerçevesinden, yanlışlar penceresinden bakmaya, 
yalnız yanlışlıklar kapısından girip, orada onu şekil
lendirmeye kalkmak zannediyorum ki. doğra bir ölçü 
olmaz. 

Hoşgörü ile tartışma yolunu açık tuttuğumuz müd
detçe, anlaşacağımız noktalar vardır. Eğitim, çok sa

yın sözcülerin ifade buyurdukları gibi, bir ölüm - ka
lım meselesidir. Milletlerin geleceği eğitim ve öğrenim 
alanında bugün yapılmış ve yapılmakta olanlarla te
minat altına alınır. Millî tekâmülümüzü çağdaş me
deniyet seviyesine ulaşacak yol, eğitim ve kültür kal
kınmasından geçiyor. Bu itibarla, toplumdaki bütün 
sorunların kilidi, tekrafen ifade ediyorum ki, millî eği
timdir. 

Millî eğitimin bir çok amaçları ortaya konulabilir; 
ama müsaade ederseniz bunları şu dört noktada da 
toplamak mümkündür : 

1. Mesut insanlardan oluşmuş bir topluluğu mey
dana getirmek. 

2. Milletin sürekliliği sağlamak. 
3. Devlet ve millet beraberliğini ve bütünlüğünü 

gerçekleştirmek. 
4. Milletin; millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kül

türel değerlerini koruyan ve geliştiren bir gelişmeyi 
geçerli kılmak. 

Saygıdeğer üyeler; 
Buna, millî devlet olmakla ulaşılır. Bu bakım

dan millî devlet; milletin, siyasî, içtimaî, iktisadî ve 
kültürel hayatına kendisinin ve kendi değerlerinin 
hâkim olması demektir. Bu sebeple devletin millî va
sıfta olması, millet fikriyle birlikte millî değerlere da
yanır. Bu ise, ancak milliyetçi bir görüş içinde müm
kündür. Çünkü, millet fikrine, millî değerleri koru
mak ve geliştirmek iradesine, ancak millet fikrine da
yanan milliyetçi görüş sahiptir. 

Bizim millî devlet anlayışımız, her şeyden önce 
millet fikrine bağlıdır. Bu itibarla millî devlet; şu ve
ya bu sınıfı değil, bütün bir milleti temsil eder. 

Sayın senatörler; 
Millî devlete millî okulla ulaşılır. Millî okulun te

melinde millî terbiye, millî kültür, millî ükü vardır. 
Kanaatımca, millî okul kavramı büyük ölçüde tahrip 
edilmiş, kamplaşmalar olmuş, yabancı sistemler çö
reklenmiş, çağdışı görüşler, millî bünyemize uygun 
düşmeyen anlayışlar uygulamaya konulmuş, özetle; 
eğitimin millîlik vasfı geniş çapta kaybolmuştur. 

Gün olmuş Cermen anlayışı, gün olmuş eski Yu
nan anlayışı, gün olmuş Anglo - sakson kültür anla
yışı, gün olmuş Anglo - Amerikan eğitim anlayışı, 
gün olmuş kara Avrupa'sının anlayışı gelmiş eğitim 
sistemimize konmuş ve işte aradığımız eğitim sistemi 
de budur diyerek tanıtılmıştır. 

Bunları, hiçbir şahsı hedef almadan, sadece bir 
tespiti yapmak için ifade ettiğimi lütfen kabul buyu* 
runuz. 
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Sayın senatörler; 
Her türlü kopyacılığın ve özentinin karşısında hep 

birlikte olmaya mecburuz. Yozlaşmadan çağdaşlaş
mak idealini, eğitimimizin temeli kılmak bizim müş
terek görevimizdir. 

Bir millî tefbiyeden bahsettim. Müsaade ederse
niz kısa hatları içerisinde hatırlatmak istiyorum. 

«Bir millî terbiye programından bahsederken, 
(kendi üslubunun içerisinde, o günün dili içerisinde 
ifade ediyorum) eski devrin hurafatmdan ve evsafı 
fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikir
lerden, Şarktan ve Garptan gelen bilcümle tesirler
den tamamen uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mü
tenasip bir kültür kastediyorum.» 1938. Büyük Ata
türk'ün ifadesi. 

îşte, millî terbiyeden anladığımız; o günkü dil içe
risinde söylenenlerle aynen benimsiyorum. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamın bir yerinde belirtmeye çalıştım; geç

mişi olduğu gibi taklit eden cemiyetler, hep birlikte 
bildiğiniz gibi, arkaizmin (arscaisme) içerisinde boğu
lup giderler. Dış kültürleri olduğu gibi ve körü kö
rüne taklit edenler ise, o yabancı kültürler tarafın
dan emilip, yok edilirler. Bu akıbetlere uğramamak 
için, her şeyden önce kendi kültürümüzü ilmî yollar
la tespit etmek ve kültürün ana unsurlarını bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

Kanaatımca kültür bir başka esprinin içerisinde 
de tadadî olarak ifade edilebilir; ama bu kültür kav
ramının; teknoloji, ekonomi, hukuk, sanat, edebiyat, 
ahlâk, din gibi boyutlardan meydana geldiğini ifade 
edebiliriz. Çatışmasız, buhransız bir toplum bu bo
yutların kendi bünyeleri içinde eşit seviyelerde geliş
meleriyle mümkündür ve eğer kültürü meydana ge
tiren bu boyutlardan biri, diğerine nispetle daha yük
sek bir seviyeye ulaşırsa ve boyutlardan biri o sevi
yeye çıkmaz ve geride kalır ise, geri seviyede kalanı
nı hâkimiyeti altına almak ister. 

Baskı altına girmek istemeyen, reaksiyoner bir tu
tumun içerisine giriyor ve bunun sonucunda toplum
da birtakım çatışma ve huzursuzluklar ortaya çıkabi
liyor. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Biraz 
somutlaştırsanız bunu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yavaş mı ifade ediyorum? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Çok 
soyut oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyuran efendim. Kim
seden öğüt almaya ihtiyacınız yok. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Anla
mak için söylüyorum Sayın Başkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hayır efendim, ben arkadaşlarımı say-
gıyle dinledim. 

Gerek Anayasa, gerek Temel Eğitim Kanunu
muz, eğitim sistemimizi (İşte şimdi söylediğiniz nok
taya geliyorum) düşünen ve ona göre hareket eden 
insanı yetiştirmeyi amaçlamıştır. 1919'da yola çıkan
ların 1923'te tahkim ettikleri ana fikir de budur. 
Biz de aynı anlayışın içerisindeyiz. 

Bu sebeple Millî Eğitimimiz; mutlaka millî, ilmî 
olmalıdır. Bununla kastettiğimiz şey şudur : 

Türkçe düşünen, Türkçe konuşan ve Türkçe ya
zan insanı yetiştireceğiz. Hedef bu olmalıdır. Bu ta
vizsiz uygulamanın kararlılığı içerisinde olduğumu 
tekraren ifade ediyorum. 

«Türk değilim, Türk halklarındanım.» diyenlerle 
kavgamız vardır. Bu benim şahsî kavgam değildir, 
milletin kavgasıdır. Büyük Atatürk'ün «Medenî Bil
giler» kitabında kendi el yazılarryle «Türkiye Cum
huriyetini kuran Türk halkıdır.» buyuruyor ve de
vamla aynen şunları ifade ediyor : «Bugünkü Türk 
Milleti, siyasî ve içtimaî camiası • içinde, kendilerine 
Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri ve
ya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş. Va
tandaş ve milletdaşlarımız vardır; fakat mazinin is
tibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler, bir 
kaç düşman aleti, mürteci, beyinsizden maada, hiç
bir millet ferdi üzerinde teellümden başka bir tesir 
hâsıl etmemiştir. Çünkü, bu millet efradı da umum 
Türk Camiası gibi, aynı müşterek maziye, tarihe, ah
lâka, hukuka sahip bulunuyorlar.» 

Saygıdeğer senatörler; 
Zaman zaman, bilerek bilmeyerek, maksatlı mak

satsız, bilmiyorum; ama «Atatürk milliyetçiliğinin 
devrini tamamladığını, ömrünü ikmal ettiğini, artık 
felsefeleşmiş fikirleriyle mazinin malı olduğunu» ifa
de edenler var. Hemen huzurunuzda ifade edeyim : 
Atatürk milliyetçiliği ne eskimiştir ne de devrini ta
mamlamıştır. Bu milliyetçilik tazedir, pırıl pırıldır, can
lıdır, diridir, bakir bir kaynak olarak da yaşamakta ve 
bu kaynak da feyz kaynağı olarak ilelebet devam ede
rek Türk Milletine, ilke olarak, nur olarak, kaide ola
rak ışıklarını vermekte devam edecektir. 

Sayın üyeler; 
Gerek Bayan Üçok, gerek Sayın Kaplan, gerek 

Sayın Oğuz, gerek Sayın Kutluk konuşmalarında ba-
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zı noktalara temas buyurdular. Yeri gelmişken onlara 
da kısa noktalarıyle temas edeyim : 

Hemen ifade edeyim; zannediyorum ki, bir mese
leyi net ve açık ayrıntıîanyle vazedememiş olduğu
muzdan veyahut malumu zaman zaman ilân etmek, 
mazlumu idam etmek gibi bir şey olduğundan, kitap 
meselesine arkadaşlarım temas buyurdular. Kitap me
selesinin ne olduğuna, ne olmadığına muhterem hu
zurunuzda bir kere daha temas buyuracağım. 

Kitap meselesinde bir kitap düşmanlığı yok. Sa
yın Kaplan'm uyarısına teşekkül ederim. Eğer yanlış 
tespit etmediysem «Giderek sanat ve özgür düşünce
ye dönüştürülebilir tarzında bir endişeyi de bünyem
de hissediyorum. Bu konuda dikkatli ve hassas ol
malarını istiyorum» buyurdular. Kendilerine çok te
şekkür ederim. 

Kitap nedir, ne değildir; zannediyorum ki, Halk 
Partisi Grupu adına konuşmada bulunan, eğer yanlış 
tespit etmediysem, Sayın Ekrem Kabay şöyle bir ifa
de kullandılar; o noktadan meseleye girmek istiyorum : 
«.Vitrinlerde boy boy kitaplar.» Pek tabiî, elbette; 
kitaplar vitrinlerde olacaktır, evinizin kitaplığında ola
caktır, yanınızdaki çantanızda olacaktır, işyerinizde 
olacaktır. Mesele şu; bunu Bütçe Plan Komisyonun
da anlatmaya çalıştım arkadaşlarıma, huzurunuzda bir 
kere daha anlatayım. 

Okul kitaplıklarına gelen kitaplar muhtelif yol
lardan geliyor. Bir kitap basan şahıs, kitabını bir oku
la gönderiyor. Niye? Kitabını tanıtmak için. Niye? 
Satmak için. Bu kitap kitaplığa giriyor. 

Türkiye'de veya dünyada yayınlanmış, tercüme
si yapılmış her kitap istisnasız bu kitaplıklara isis-r 
hediye şeklinde olsun, ister doğrudan doğruya kitabı 
yayınlayan şahıs tarafından olsun, ister yazar tara
fından olsun veya bir başka 3 ahi s taarafmdan getiri
lip kitaplığa konmak şeklinde olsun; bu kitaplar 
okul kitaplıklarında olmalı mı, sınıf kitaplığında ol
malı rai? Zannediyorum ki, meselenin üzerinde du
rulacak tarafı bu. 

Konu 193ö'da ele alınmış. 1954 senesinde, o tarihte 
Vekil olan Sayın Rıfkı Salim Burçak tarafından b :r 
genelge yayınlanmış. 1966 senesinde Sayın Orhan 
Dengiz bir genelge yayınlamış. 1963'te İbrahim öktem 
Bey'in aynı şekilde bir genelgesi var. İ974 senesinde 
Sayın Mustafa Üstündağ bir genelge yayınlıyor. Esp
ri şu; Okul kitaplıklarında bulunan kitaplar, Bakan
lığın müsaadesine tabi olmuş kitapbr olsun; yani Ta
lim Terbiyeden geçmiş kitaplar olsun. Söylenen şey 
bu. 
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j Şimdi soruyorum; her vitrinde gördüğünüz kitabı 
okul kitaplığında istiyor musunuz? Eğer böyle bir 
anlayış varsa, o zaman meseleye başka türlü yaklaşa
lım. Siz o kitabı alabilirsiniz, evinize koyabilirsiniz. 
çantanızda taşıyabilirsiniz, cebinizde olabilir, o ayrı; 
ama sınıf kitaplığında o kitap olacak mı? İşte mesele
ye yaklaşma; ölçü ne? Ölçü, Temel Eğitim Kanunu. 

i Var m i efendim bunda? Var, Ne var bunda? Temel 
J Eğitim Kanununda yetiştirilecek gençlerin, nasıl yetiş

tirileceği yazılmış. Bu yetişme tarzı istikametinde olan 
her kitap okul kitaplığına girer. İkinci madde, tama-

Î mı itibariyle benimsenen bütün kitaplar burada var. 
i 11 nci maddede ise, demokrasi eğitimi gayet açık; 

«Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine ay-
| kırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu 

nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara, karışıl -
j masına hiç bir şekilde meydan verilmez.» 11 nci mad-
j de gayet sarih. 

Şimdi arkadaşlarımdan bir şey öğrenmek istiyo-
I rum; Temel Eğitim Kanununda mutabık mıyız? Mu

tabık; ak mesele biter, Temel Eğitim Kanununda mu
tabıksak, bütün meseleler biter. Ortada kavga olacak 
bir şey yok; ama bazı insanlar kendi durumlarının 
ortaya çıktığmm yaygarasının içine girdiler. Konuş
mada bulunan arkadaşlarım için söylemiyorum bu
nu. Kitap meselesiyle ilgili bazı şahıslar, kirli düşün
celerin ortaya çıktığını gördüler ve anladılar ki, ba-

j Giîdiiar, suçüstü. Çünkü, kitabı sokmuşlar. Bunlar sa
dece (çok affedersiniz) etek uçlarındaki zevki arayan 

I kitaplar değil, onun ötesinde kitaplar var. 

Bir milletin değer yargıları var. Aile kavramını, 
aile müessesesini tamarmyle istiskal eden ve aiîe mü
essesemi mefhumunu, kavramını kabul etmeyen; bunun 
ötesinde ahlâk müessesesi, bunları da bir tarafa ko
yunuz; demokrasi müessesesi, bunu da bir tarafa 
kaldırınız; parlamenter nizamı, bunları da bir tarafa 
kaleniniz; hürriyet nizamı tamarmyle bertaraf edici 
kitap, kitap vitrininde vardır. Ama, kitap vitrinindeki 
bu kitabı bu okullardaki kitaplıklara da koymuşlar
dır ve bu kitaplıklara konulduğu zaman bir tespit yapıl
ması istendi, kızılca kıyamet koptu. Kızılca kıyametin 
kopmasının sebebi, ortaya yansıtılma şekli, «Masun 

I kitaplar toplatılıyor. İnsan düşüncesini aydınlığa, uf-
j ka açan, dost kitaplar toplatılıyor» dendi. Topladığı

mız dost kitap değil. Ben toplatmıyorum. Millî Eği-
tim Bakanlığının Talim Terbiye Dairesinin müsaa-

1 desinden geçen kitaplar, okul kitaplıklarında bulu
nur. Talim Terbiyeden geçmeyen kitapları nasıl bu
lunduracaksınız ve ölçüsü ne olacak? Bu ölçüyü bu
lalım. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Talim Terbiye
den geçer mi? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Sayın Unsal, sizin uzun zaman 
müfettişliğiniz var. bu genelgeleri biliyorsunuz, bu 
genelgeler var. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeye imkân verme
yiniz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Benim anlattığım genelgeler var; 
1954'te var, 1963*te var, 1966'da var, 1974'te de var, 
aynen ifade ettim. Bunları çok zamanınızı almamak 
için tekrar etmek istemiyorum. Çünkü, konu çok ko
nuşuldu. Aynen ifadeleri vardır. Sadece Temel Eği
tim Kanununa istinat etmek suretiyle «Türk kültürü
nü, Türk ahlâkını, Türk geleneklerini, Türk millî de
ğerlerini tamamıyîe tahrif eden, bozan, yozlaştıran ki
taplar okul kitaplıklarında olmayacaktır.» denmiş ve 
Bakanlığın müsaadesine bağlanmıştır. 

O itibarla, hadisede kitap düşmanlığı yoktur. Sade
ce ve sadece, yarının istikbali olacak gençleri sağlam, 
dürüst, ilmî değerlerle mücehhez, aydın fikirlerle ye
tiştirmede, Temel Eğitim Kanununun ortaya koymuş 
olduğu çerçevesinin içinde yetiştirmede gerekli olan 
kitaplar nelerse, bunlar okul kitaplıklarında bulunsun 
denilmiştir. Aksi halde, bunu böyle düşünmediğiniz 
takdirde, her okulun müdürü kendi an'ayışma göre 
kitaplıkta kitap bulundurur. Kendisine göre uygun ki
tap neyse, onları bulndurmaya kalkar ve zannedi
yorum ki, bu doğru bir yol değildir. 

Mesele nasıl olacaktır? Bugüne kadar Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk gününden bu yana okul kitap
lıklarında kitaplar; bazı arkadaşlarım kitaplar saydı
lar, bağışlasınlar beni, «Bu kitaplar toplatıldı» dediler 
ve bazı örnekler verdiler. Ben huzurunuzda size 
söylüyorum, gayet açık olarak söylüyorum; toplat
tığımız tek kitap yok. Siz var diye iddia ediyorsunuz, 
Ben diyorum ki, toplattığımız kitap yok. Bir yanlış 
şey olmuş dedim. 

Ne olmuş? Eğer böyle bir yazıyı göndermemiş ol
saydınız dahi bu işlem yapılıyordu; ama mal mağribi 
gibi bazı insanlar bu genelgeyi alır almaz, oturmuş
lar kendi aralarında bir tespit yapmışlar ve bu tespit
lerin neticesinde bazı kitapları Yayınlar Genel Mü
dürlüğüne göndermişler. Bu yapılmasaydı, bu genelge 
gönderilmeseydi bu işlem yapılmıyor muydu? Yapılı
yordu efendim. Yapılıyordu; ama bu sanki bir anlam
da cesaretlendirmiş. 
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| Bakın ne çıktı karşımıza; ben bunu bazı arka
daşlarıma şifahen de arz ettim. 

Gelen kitaplarla geriye gelen kitapların bir kısmı: 
liste, Üste gönderdiler bize «geriye gelmesi gereken 

l gelen» kitap diye. öğretmen oturmuş, ona göre tes
pit etmiş. Kitap» «Atatürk'ün Nutku», Kur'an-ı Ke
rim, Ernest Hemingway'ın... 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Talim 
Terbiye'den geçmediği için mi gönderiyorlar, Sayın 
Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Hayır efendim. Tabiî öğretmen 

] kendi kendine yapıyor, mesele o, gayet önemli, çok 
önemli olan taraf o. Onun için ısrarla meselenin üze
rinde duruyorum. Aşağı yukarı bütün Millî Eğitim 
Bakanları zamanında; Sayın Üstündağ zamanında, Or
han Dengiz zamanında, Sayın Ertem zamanında bu 
olmuştur. Yayınlar Genel Müdürlüğüne gönderilen 
kitapları bulunuz, çıkarınız «dedim. Bunlar, devam edi
yor, bu işlemler, hep devam etmiş. Baktım, «Kliman-
jora'nın Karları, İnci.» Gördüğüm kitaplar arasında 
var bunlar; ben de gördüm bunları; ama gelmiş 
bunlar. Şimdi değil efendim; üç sene evvel de gönde
rilmiş beş sene evvel de gönderilmiş. Bu kitapları geri 
göndermişler, Yayınlar Genel Müdürlüğüne. Bunun 
anlaşılır tarafı yok. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sizin kendiliğiniz
den istediğinize ait genelge var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) —• Efendim, ben onu anlattım, 
söyledim, arkadaşlarıma, söyledim Sayın Kabay. 

BAŞKAN — Efendim, ayrıca sorular için imkân 
sağlayalım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Tam anlattım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şunu bir 
j güzel anlat Allah askına; vallahi anlamadım. (Gü

lüşmeler) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER

DEM (Devamla) — O itibarla şimdi yapılacak şey şu
dur : 

Mevcut okullardaki bütün kitapların listelerini is
temek. Ha, bu liste istenmedi mi? İstendi. İki tarihde 
iptendi; fakat bakınız, gayet enteresan şey var. Ba
kanlığa geldiğimde bir liste istedim. Niye istedim? 
Durup, durduğum yerde istemedim ben bunu. Birçok 
veli geldi, birçok öğrenci geldi, mektup yazdılar, te-

I lef on ettiler; «Bakan Bey, okullarda bir yığın değişik 
kitaplar var. Bu kitapların hiç birisinin elle tutu-

707 — 



C; Senatosu B : 34 6 . 2 ; 1976 O : 3 

lacak tarafı yok. SÎZ bunlara müdahale etmez misi
niz?» dediler. O zaman sayın Millî Eğitim mü
dürlerine «Okullardaki kitapların neler olduğunu bir 
liste halinde bildirir misiniz?» dedim. Bir kitap listesi 
geldi. Kitap listelerinde, baktık; aradan bir müddet 
geçti, şikâyette bulunan velilere dedim ki, «Sizin bana 
bahsettiğiniz kitaplar yok bu listelerde.» Bu millî 
eğitim müdürlerinin bir kısmı değişti. Gelen millî 
eğitini müdürlerine, tekrar rica ettim, dedim ki, 
«Okullarınızda, bölgenizde hangi kitaplar var, onları 
bana bildirir misiniz?» Bir liste daha geldi. îki listeyi 
yan yana koydum, aradan 1,5 ay 2 ay geçmiş; bu 2 
ayın içerisinde her iki listede büyük fark vardır. 
Birinde hiç olmayan kitaplar, diğerinde hepsi vardı. 

Şimdi yapılan şey nedir, ne yapılmalıdır? Bu ki
tap listelerinin hepsi gelecektir. Nereye? Bakanlığa, 
sonra Talim Terbiyeye. Oturulacaktır, bu kitapların 
üzerinde Millî Eğitim Temel Kanunu, hâkim görüş 
bu. Bunun ötesinde elinizde bir başka ölçü yok. Bu
güne kadar araştırdım. 1930 senesinde Talim Terbiye'-
de bir konuşma yapılmış, yapılan konuşma, Büyük 
Atatürk'ün direktifi ile olmuş. Kitap konusunda, 
muallimlerin kendilerini yetiştirmesinde kitabın yeri
nin önemini ifade etmiş, bu konuda kitapların azamî 
derecede titizlikle üzerinde durulması hususunu iste
miş, Sene 1930. Aşağı yukarı mealen böyle. Ondan 
sonra? Ondan sonraki yıllar ölü. Benim araştırmala
rımda bulabildiğim bunlardır. 

1963 Senesinde, tespit edebildiğim kadar Sayın İb
rahim öktem kitaplarla ilgili bir yayınlamada bulun
muş. Şimdi söylediklerimin fevkalâde önemli olan 
noktasına geliyoruz, önümüzdeki ölçü ne olacaktır 
diye. 

Efendim, 1963 senesinde de kitaplarla ilgiiı Sayın 
İbrahim Öktem zamanında bir kitap tespiti ve top
latma meselesine girişilmiş ve o tarihte de bazı kitap
lar toplatılmış. Şimdi onlann da ne olduğunu tespit 
ettim. «Nedir bu kitaplar?» dedim. Kitaplar şunlar : 

«Türklük Sevgisi»; Necdet Sancar, «Faşist Yok, 
Komünist Var»; Tevetoğlu. «Niçin Köy Enstitüleri 
Değil?» : Hacaloğiu, «Su Uyur, Komünist Uyumaz v, 
Evliyaoğiu, «Toprak Dergisi» : Darendelicğlu'nun 
kitapları. Aradım, aşağıda başka kimlerin var? Halide 
Edip Adıvar'ın var, toplatılan kitaplar arasında, Pro
fesör Hamidullah'ın var, Doçent Nurettin Topçu'nun 
var, Profesör Ali Fuat Başgil'in kitapları var. Bir de 
bunları tespit ettim. 

Sonra ne oldu? 1966 yılma kadar yine bir şey yok; 
görünmüyor ortada, ne oldu, ne bitti, bunun hakkın

da nasıl tedbir alındı? 1966 yılında Sayın Orhan "Den-
giz'in bir genelgesi var ve genelge 1954 yılında Sa
yın Rjfkı Salim Burçak'ın çıkarmış olduğu genelge
ye istinat etmek suretiyle ona atıfta bulunuyor. Buna 
göre, «Bakanlıkların müsaade ettiği kitaplar, okul ki
taplıklarında bulundurulmalıdır.» deniyor. 

Sene i974, Sayın Mustafa Üstündağ'ın bir genel
gesi var. Sayın Üstündağ'ın genelgesi de gayet açık. 
Aynen, Temel Eğitim Kanununun Genel Amaç Mad
desindeki ortaya koymuş olduğu espriye uygun; mil
lî ahlâka, millî kültüre, Türk geleneklerine, aile mü
essesesine, terbiye müessesesine aykırı düşmeyecek ki
taplar, oyunlar ancak düzenlenebilir, piyasa halinde 
verebilir. Sonra yok. 

İşte bütün bu hadiselerin içerisinde okul kitaplık
larında neyin olup, neyin olmadığını tespit etmek zan
nediyorum ki, Millî Eğitim Bakanı olarak da bana 
düşen görevlerden birisiydi. Hadiseyi değerli arkadaş
larım, bilmiyorum Sayın Gündoğan, belli bir nokta
da açıklığa kavuşturduğumu zannediyorum, bu şe
kilde anlatmak isterim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anlayama
dım, affedersiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yine anlayamadı. Peki. 

FİKRET GÜNDOĞAN «İstanbul) — Yine anla
yamadım, çok şiirsel konuştuğunuz için. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sonra anlarsın. 
Oturduğunuz yerden boyuna müdahale ediyorsunuz. 
Biraz insaflı olun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlarım; 

Bir konunun üzerinde değerli arkadaşlarım pek 
fazla, sık sık durdular ye zaman zaman konuşmala
rım o ssbebe istinat ettirdiler ve dediler ki, «Millî 
Eğitim Bakanlığında bir büyük bütçe; ama bu büt
çenin Temel Eğitim Kanununda ortaya konulan öl
çüde yararlı bir hizmet getireceğine kani değiliz. O 
itibarla konuşmalarımızı bütçenin teknik vasfı üze
rinde durmadan yapacağız.» dediler ve Sayın Unsal bu 
defa yeni bir rakamla karşımıza geldi ve daha evvel 
Bütçe - Plan Komisyonunda Sayın Unsal alınan öğ
renci say;sı 6 bin demişti, bu defa bin'e inmiş... 

NİYAZİ UNSAL (Efzincan) — Öğretmen. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Hayır efendim, öğrenci. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öğretmen. Sizin 

aldığınız öğretmen; öğrenci sayısı 5 bin. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hayır efendim, göç olan öğretmen sa
yısı 17 bin buyuruyorsunuz... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan.) —• Öğrenci sayısı 
beş bin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Öğrenci sayısı da bin diyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öğretmen: 11 bi
ni illerde, 6 bini sizde, öğrenci sayısı 5 bin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Öğrenci sayısı bin diyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 5 bin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Öğrenci sayısı 5 bin mi? Peki. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —• 5 bin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) —• Peki. göç olan öğretmen sayısı da 17 
bin. 

Sayın Başkan, sadece bir hususu tasrih etmek için 
arkadaşımla konuştum, bağışlayınız. 

Ben yine elimdeki tablodan rakamlar vereceğim. 
Yetkili arkadaşlarım burada, yarın da isterseniz gün
lerden cumartesi olmasına rağmen Bakanlığa arka
daşlar gelebilirler; ama pazartesi günü oradaki bütün 
arkadaşlarıma, benim verdiğim rakamlar istikametin
de: tespit ederler. 

İlköğretimde 181 bin ilkokul öğretmeni var. İlköğ
retimde il disiplin komisyonu kararı ile; yani öğret
menin rızası dışında il disiplin komisyonu karanyle 
alman öğretmen adedi 40'dır, • yazar mısınız?.. Rakam 
veriyorum : İl disiplin kurulunun; çünkü Sayın Ün-
sal'a göre 11 bin tarzında bir ifadenin içine girdiler. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 11 bini illerde 6 
bini sizde, 5 bin öğrenci yanlış anlaşıldı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Biliyorum nakiller. Nakil, eş durumun
dan 2 919. Peki bunun dışında yok bende. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizde olmaz, il
lerde olur. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Niyazi Ünsal'da olur, 
ondan sorun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi sayın senatörler; 

İller İdaresi Kanunu vilâyet ve millî eğitim mü
dürlerinin kendi il çerçevesi içerisinde, bir yerde öğ
retmen eksikliğini tespit etmiş, oraya öğretmen yol
luyor ise, o Sayın Millî Eğitim Bakanı olarak Ali Na
ili Erdem'in bilgisi dahilinde değildir. Ne ben onu 
bilirim, ne benden evvelkiler bilir, ne benden sonra 

I gelecek olanlar bilir. Bütün valiler, millî eğitim mü
dürleri meseleyi otururlar, eğer o okulda 70 öğrenci 
var da bir tek öğretmen yoksa; ama diğer bir yerde 
40 öğenci var da, 2 tane öğretmen varsa, birini alır 
oraya verir; ama ne yazıktır ki, bunu bildiğiniz halde 
siz buna kıyım dersiniz. Bunun kıyımla ilgisi yok, bu 
kıyım değil. Göreve davet bu. Yapılan işlem doğrudan 
doğruya budur. Bunun dışında bir şey yoktur; ama 
ben söyleyeyim size kıyım adında bir örnek. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kıyım 
değil, kıyam bu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Üstündağ, 57 tane millî eğitim 
müdürünü o tarihte yanına çağırıp, şu sözleri söyle
miştir : «Bayrak sağ elden sol ele geçmiştir, ver müh
rünü.» Bütün millî eğitim müdürleri burada, 57 tane 
millî eğitim müdürüne de bunu söylemiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Size yaran
mak için söyleniyor Sayın Bakan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öğretmen 
yaranır mı?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Hayır, sizin dostlarınız, sınıf arkadaş
larınız var, sorunuz aynı cevabı alacaksınız Sayın At
maca. Şu sırada oturan sınıf arkadaşlarınız var, dost
larınız var, sorunuz aynı cevabı alacaksınız, sorunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ben ilk defa 
duyuyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Devam edin 
Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLİ ERDEM 
(Devamla) — Söylediği lâf, bunu söylemiş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bayrak sol 
ele geçerse ne olur?.. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, oradan 
yapılan gürültüden bir şey anlaşılmıyor. Sayın Ba
kanı mı dinleyeceğiz, bunların zırvasını mı dinleyece
ğiz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Orhan, zır
va diye konuşma terbiyeni takın. Yoksa, senin zırde-
liilğini ilân ederim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Yazık, yazık... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Şimdi sayın senatörler; 
Sayın Atmaca bazı örnekler verdi, kıyımla ilgili 

olarak. «Kıyım» diyor, bilmiyorum ben ne olduğu
nu; ama kullandıkları için, sırf bir konuyu aydınlat
mak için söylüyorum; «Kıyım» diyorlar, kıyım kıyım, 
kıyım, neyse o, ben de öğrenemedim; ama söyleye
yim ne olduğunu. 
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Ankara İlk Öğretmen Okulunda 810 öğrenci, 89 
öğretmen vardır; ama Ankara'nın bir çok liselerinde 
öğretmen yoktur ve oradaki öğretmenleri aldığınız 
zaman ertesi günü gazetede manşet vardı : «Millî Eği
tim Bakanlığının toplu kıyımı». 

HÜSEYÎN ATMACA (Denizli) — Eğer gerçekse 
destekleriz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bunu Sayın Hüseyin Bey biliyorlar, iş
te burada huzurunuzda. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Bakan, özel 
bir soru olarak biraz sonra yönelteceğim, aydınlığa 
kavuşsun diye. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Peki. 

BAŞKAN — Efendim lütfen dinleyiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Anlatımı yapılmak istenen şey neydi?.. 
yapılmak istenen şey buydu, 

Değerli arkadaşlarım; 
Öğretmenlik mesleğini ulvî bir meslek olarak, yük

sek bir meslek olarak saygıyle, sevgiyle bağrına bas
maya çalışan bir insan anlayışının içerisinde şimdi kı
yımın içine girdin, haksızlık yaptın, adil ölçüleri tama
men ortadan kaldırdın diyen Sayın Atmaca, elimdeki 
tablo Denizli'de merkez, Acıpayam, Çameli, Tavas, 
Kale, Çal, Çardak, Çivril, Buldan. Güney, Sarayköy. 
Sordum arkadaşlarıma; «Burada TÖB - DER Başkanı 
olan arkadaşlarım nerede bugün?» diye sordum. «Hep
si yerinde» dediler. Şimdi eğer... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görevinizi suiis
timal etmişsiniz, onlara göre. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLİ ERDEM 
(Devamla) — Sordum arkadaşlarıma; «Sayın Üstün-
dağ zamanında TÖB - DER Başkanı olarak görevin
de bulunan ve benim 10 aylık icraatım sırasında hangi 
TÖB - DER Başkanı bulunduğu yerden alınmış ve 
(sizin ifadenizle) kıyıma uğratılmıştır?» diye tablo çı
karınız dedim. Çıkardılar tabloyu. 

Şimdi ben size söylüyorum; eğer vefanın ve in
safın ölçüleri içindeyseniz, eğer gerçeklerden hakika
ten inanç alan insansamz işte elimde tablo. Alınız bu 
tabloyu ve bu tabloyu hazırlayan insanlara, bana de
yiniz ki. «Bu tablo doğru değil». Millî eğitim müdü
rü de doğruyu söylemiyor, valiniz de, müşavirleriniz 
de doğruyu söylemiyor. Ben de şimdi size isimlerini 
okuyacağım, hepsi yerlerinde, hepsi burada. 

Reşat Bey temas etti, dedi ki, «Teftiş Kuruluna 
Öylesine girdiniz ki, pırasa biçer gibi biçtiniz.» 

Sayın Reşat Bey, uzun yıllar başmüfettişlik yaptı
nız. Bir müfettişin hangi vasıflara sahip olması lâ
zım geldiğini çok iyi bilirsiniz. Karteksi pırıl pırıl ola
caktır, karteksinde leke olmayacaktır, karteksinde hata 
olmayacaktır, tekdir olmayacaktır, ihtar olmayacak
tır, hiçbir şey olmayacaktır. Daha ötesi, belli bir öğ
retim süresi olacaktır. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Ben geldiğim zaman arkadaşlarımdan 
tablo istedin, «Bana tablo getiriniz.» dedim, gördüm; 
müfettiş olacak şahsın, Tetkik Kurulu Başkanının 
teklifi, müsteşarın parafı olmaz mı?.. Teftiş Kurulu 
Başkanının teklifi yok, müsteşarın parafı yok, Sayın 
Üstündağ tarafından re'sen oturtulmuş, 23 tane insan 
bir günde müfettiş yapılmıştır. Eğer, «Pırasa gibi doğ-
radınız.» diye kastettiğiniz bunlar ise, evet doğrudur. 
Çünkü, hiçbirisi müfettiş olacak durumda değildir. 
(A. P. sıralarından «Bravo, doğrudur.» sesleri, al
kışlar.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Cem gibi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Hepsinin kartekslerine baktığınız za
man, bunların müfettiş olmayacağı ortada idi, bun
ların karteksîeri orada. Siz eski, bu işin içinde yıllar
ca çalışmış bir insansınız. Büyük bir kısmı öğrenci-
nizdir, yanınızda çalışmış olan insanlardır. Söylediğim 
sözleri zapta tescil ettiriyorum; ama bununla yetin-
mezseniz işte arkadaşlarım oradadır, onlardan da so
runuz. Teftiş Kurulu da oradadır, oradan da tetkik 
ediniz, rakamlar aynen size verdiğim gibidir. 

Şimdi haksızlık örneği mi? Size bir haksızlık ör
neği vereyim. Çok basit, çok ufacık; ama hangi nok
taya inilmiştir, sırf onu vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Eğitimci arkadaşlarım bilirler ki, bir kişinin ilk

öğretim müdürü olabilmesi için, belli bir ilân yapılır. 
neticesinde bir puanlama tespit edilir. Bu puanlama
nın içerisinde î nci, 2 nci, 3 ncü; 3 isim bildirilir. Bu 
isimler doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına 
gelir, Millî Eğitim Bakanlığı bu isimlerin içerisindeki 
vaki puanlamaya göre, bunların içerisinden puanla
ması yüksek olanlardan, eğer eşit derecede olanlardan. 
kartekslerine bakmak suretiyle tercih olunacak şahsı 
tespit etmek suretiyle yaparlar. 

Şimdi, arkadaşlarımdan bulmalarını istediğim dos
ya ile ilköğretim de ne kadar basit bir meseleye inil
miştir, onu göstermek istiyorum. Üç arkadaş müra
caat ediyor; birisi 26, birisi 23. birisinin almış olduğu 
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puan ll 'dir. Fevkalâde enteresan olan şey şudur; onu 
arkadaşlarıma okumak isterdim. Orada İlköğretim Ge
nel Müdürünün aynen notu şöyledir: «Sayın Bakarım 
emri üzerine 11 puan alan ökkeş ilköğretim müdürü 
olacaktır.» Bundan öndekiler, önde bulunan 26 puanlı 
niçin olmamıştır? 23 puan alan neden olmamıştır? 
Aynen not vardır, orada fotokopisi de v ar, onu zan
nediyorum ki, arkadaşlarım bana getirirlerse ben ta
mamında bulabilirim. Bu tarz ufacık meselelerin içine 
inilmiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çetinkaya'ya ait 
dosyayı isterseniz ben size vereyim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Denizli'ninkini 
de ben vereyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Verin bana, lütfedin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizler zatiş-
leri müdürü müsünüz? Hepinizin elinde birer dosya 
var. Biz iktidarda olduğumuz halde sizin kadar dosya 
yok elimizde. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben binaya yat
maya gelmedim, hizmete geldim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tanınan süre maalesef 
doldu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bitti mi efendim? 

BAŞKAN — Evet. Sorular için, bilmiyorum hayli 
soru var. Ben zapta geçeyim, siz yazılı olarak biiâhara 
sahiplerine cevap veriniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Emredersiniz efendim. 

Şöyle toplamama müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan?. 

Hırçınlıklar, esasında koparılmaya çalışılan va
veyla bana değildir. Koparılan vaveyla milliyetçiliğidir. 
Toplatılan, ilkokullarda plak haline gelmiş, çocukların 
kafasına sokulan plakları keşke vaktim olsaydı da, 
burada sizlere bir bir metinlerini okusaydım. O plak
lar bir insanın mahsulü değildir, iki insanın mahsulü de 
değildir, üç insanın eseri de değildir. Nereleridir bu 
okullar? Öğretmen okulları. Bakanlıkta göreve başladı
ğımız zamanlar öğretmen okullarında bu plaklar sa
bahtan akşama kadar öğrencilere devamlı surette çalın
maktaydı. Onların içerisinde öylesine plaklar var ki, 
orada hep Türk Adliyesinin mahkûm ettiği insanlar 
hepsi suçsuz, mahkûm edenler hepsi faşist, Türk Adli
yesi, Türk polisi, Türk Silâhlı Kuvvetleri kukla, satıl
mış, uşak; ama onları kurşunlayanlar şehit.. Bu plak
ların hepsi öğretmen okullarında çalıyor ve bütün 
öğrencilerin kafalarına bunlar yerleştiriliyordu. 
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Sayın Başkan, şöyle toplamak istiyorum: Doğru 
olarak ve Temel Eğitim Kanununun ortaya koymuş ol
duğu espri içerisinde çalışmamızı sürdürmekteyiz ve 
inanıyorum ki, Atatürkçü inançla milliyetçi doğrultu
da, medeniyetçi, demokratik nizama inançlı, hürriyet
çi bir görüş bizim politikamızın hâkim görüşü olarak 
devam edecektir. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, büyük, 
Millî Eğitim politikası bu. Öyle 1 - 2 saat içerisinde 
anlatılamaz, süre verelim. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel bir program oy
ladık; konuştunuz, burada müzakere ettiniz, sonra 
oyladık. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İstisna 
olarak süre tanıyın efendim. Yarım saat süre tanıyın 
toparlayıncaya kadar hiç olmazsa. 

BAŞKAN — Efendim, sorular da dahil bir saat 
olarak kabul ettik. Şimdi, buna ben bir tek imkân bula
bilirim: Bir tek sayın üye itiraz etmemek kaydıyle, mu
ayyen bir süreyi teklif eder oylarım. Bir tek sayın üye 
veto ederse, programa dönerim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Ben tamamlarım efendim, hiç şey yap
mayınız.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi, Sa
yın Başkan, bir komplekse kapıldığımız şekli anlaşıl
masın lütfen. Şunu söyleyeyim; Sayın Bakan konuyu 
başka taraflara aktaracaksa söylesin, neyi anlatacaksa 
anlayalım; ama Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Anlatması zamana mütevakkıf işte. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir şey söy

lemedi, kendisi ihtiyacı olduğunu orLaya koymadı ki.. 
Yoksa, aman konuşmasın diye itiraz etmiş değiliz. Sa
nırlar ki, konuşurlarsa bize ağır gelecek gibi bir komp
leksin içindeyiz, yok böyle bir şey, konuşsunlar; ama 
bir ihtiyaçları olduğunu söylesinler bakalım. 

BAŞKAN — Yani, süre verilmesini istiyorsunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen

dini; ihtiyacını soralım, niye istiyor süreyi?. 
BAŞKAN — Hayırsa mesele kalmadı, programa 

dönüyoruz, 
Evet efendim, Sayın Bakan lütfen toparlayınız. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 

hayır demiyoruz, istiyorsa verelim diyoruz. Teklif ede
lim, 15 dakika daha verelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen-
dim, niye istediğini bilmiyoruz ki.. 

BAŞKAN — Evet efendim, bağlayınız Sayın Ba
kan rica ederim. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Topluyorum efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Eğitimci olan ile eği

timci olmayan belli oldu şimdi. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, afedersiniz; anlaşıldı, konuşmazsa zannedecek
siniz ki, biz mahvolacağız. Hiç itiraz eden yok, ko
nuşsunlar eendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Hayır hayır. 

BAŞKAN — Efendim, programı uyguluyoruz. Bu
yurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Gerek Sayın Kaplan'ın ortaya koymuş 
olduğu eğitim felsefesini hangi ölçüleri içerisinde bir
likte paylaştığımızı ifade edebilmek; temel görüşlerini, 
ilkelerini, niteliklerini ortaya koymada, eğitim felsefe
sinin hangi esprinin içerisinde tanzim edildiğini belirli 
kılabilmek, gerek Sayın Reşat Oğuz Beyin yapmış ol
duğu konuşmalarda, nasıl inançlı, Atatürk milliyetçisi, 
Türkiye'yi seven, Türk kültürüyle yetişmeyi amaçlamış 
bir eğitim felsefesini ortaya koymadaki görüşlerimizin 
neler olduğu hususundaki ifadelerimizi belirli kılabil
mek; gerekse Sayın Atmaca'nın ortaya koymuş oldu
ğu görüşlerin içerisinde, «Gençlik barışına bir adım 
atılmıştır.» tarzındaki ifadesinde ne dereceye kadar 
doğru, ne dereceye kadar doğru olmayan yönlerinin 
var olduğunu belirli kılabilmek, yine Sayın Bayan 
Üçok'un konuşmasında yer vermiş olduğu, ki esasın
da birçoğu suale matuf layik devlet anlayışı ve farklı 
kültürlere dayanan eğitim anlayışının içerisinde gide
rek ortaya çıkan kavram karışıklığı; bütün bunları 
belli bir ölçünün içerisinde dile getirebllmekliğim icap 
ediyordu. 

O itibarla, arkadaşlarım konuşmalarında birçok 
hususlara temas ettiler, kişisel konuşmalar yaptılar, 
Arkadaşların bazı sualleri oldu, konuşmalarının içeri
sinde, onları da cevaplandırmak ve neticede Millî 
Eğitimin bugün içerisinde bulunduğu durumu, bizi 
bekleyen meseleleri, yükseköğretim politikasının içeri
sinde takip ettiğimiz yolu, sayın arkadaşımın Yay -
Kur konusunda ortaya izhar buyurduğu endişeleri, di
ğer bir arkadaşımın ders kitaplarıyle ilgili olarak or
taya koymuş olduğu, ifade etmiş olduğu hususları 
cevaplamak ve yapmaya çalıştığımız çalışmaların ne
ler olduğunu belli hatları içerisinde ifade etmek için 
elbetteki zamana ihtiyacım vardı. Çünkü ben, en kısa 
hatlarının içerisinde Bütçe Karma Komisyonununda 
bu konuşmamı 2 saatte ikmal etmiştim; ama burada 

I elbetteki 1 saatin içerisinde toplamamı emir buyurdu-
I nuz; bir başka türlü yapamazdım. 

I Söyleyeceğim şeyler şunlardan ibarettir: Anayasa-
I mm amir hükümleri içerisinde Temel Eğitim Kanu-
I nunun bize vermiş olduğu görevleri vicdan huzuruy-
I le yaptığımızı ve doğru, sağlam bir görüşün içerisin-
I de olduğumu ifade ediyorum. Öğrencilerin birbirine bir 
I hoşgörünün içerisinde yanaşmaları lâzım geldiğini, bu 
I fikrin giderek bütün insanlarda var olması lâzım 
I geldiğini paylaşıyorum. Ama, söylemeye, itirafa mec-
I burum ki, okullar kamplaşmıştır; doğrudur, öğrenci-
I 1er kamplaşmıştır; doğrudur, birbirlerine tahammül-
I süzlük vardır; bunlar doğru şeylerdir. Ama, huzuru-
I nuzda katiyetle şunu ifade ediyorum: Hangi renge 
I bürünürse hürünsün, nereden gelirse gelsin, hangi 

şekil ve sıfatın altında gelirse gelsin, her türlü kaba 
I kuvvetin karşısındayız. 

I Bazı arkadaşlarımız zaman zaman (Olabilir, bu bir 
j kanaattir, bu bir duygudur, bir arzudur.) Benim şah-
J simi tanımlayan bazı ifadelerde bulundular. Kendi-
I îerine şunu söyleyeyim, bilhassa kabul etmelerini rica 
I ediyorum; hiç değilse benim bu sözümü, aynen söy-
I lediğim bu tarzda, arkadaşlarımın benimle paylaşma-
I larını kendilerinden rica ederim. 

I Tek amacım, büyük Atatürk'ün yıllarca evvel ifa-
I de ettiği husustur. «Servetim ve iftiharım, Türklükten 
I başka bir şey değildir.» Bu Millet, mazi de Türk idi, 
I halde Türktür, gelecekte de Türk olarak kalacaktır. 
I Millet ve Devletin bütünlüğünü beraber kılan bir an-
I layısın içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hiç bir 
I tarzda «halklar» kavramı değil, «Millet» kavramının 
I yüceliğini anlayan bir anlayışın içerisindeyiz ve Türk 
I insanının mutluluğundan başlamak suretiyle bütün 
I dünyadaki insanların mutluluğunu anlayan bir görüşün 
I içerisiyiz; ama evvelâ kendi insanında mutluluğu ara-
I yan, kendi insanında saadeti arayan, kendi insanında 
I huzuru arayan bir milliyetçilik anlayışını, Millî Eği-
I tim Bakanlığında hâkim kılmanın gerekleri içerisinde

yiz. 
I Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlıyorum. (A. P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

I Daha evvel Riyasete ulaşmış bir kaç soru var. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sorum var Sa-

I yın Başkan. 
I BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
I değil. Daha evvel kabul ettiğimiz program gereğince 
I sorular dahil, Bakanın konuşma süresini 1 saat bu-
I yurdunuz, ben bu programı uyguluyorum. 
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Şimdi elimde birkaç soru önergesi var, zabıtlara 
geçsin, Sayın Bakan not alma imkânını bulsun diye 
okutuyorum. Tahmin ederim yazılı olarak cevaplan
dıracaklardır. 

Sayın Başkanlığa 
Denizli ilinden, başka yerlere arzuları hilâfına nak

ledilen, aşağıda bir kısmının isimleri yazılı müfettiş 
ve öğretmenler hakkında tahkikat ve disiplin kurulu 
kararı var mıdır, varsa tarihlerini açıklar mısınız?. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

1. Halil Kahraman, İlköğretim Müfettişi; Erzu
rum'a nakil, 

2. M. Kemal Güngör, İlköğretim Müfettişi; Si
vas'a, 

3. Hüseyin Tan, Millî Eğitim Müdür Yardım
cısı, Manisa'ya, 

4. Ahmet Özzengin, Çivril Lise Müdürü, Artur'a, 
5. Mü'kerem Yıldırım, Buldan Kız Meslek Lisesi 

Müdürü. 
Daha bunlara ilâveten 71 öğretmen, müfettiş, Millî 

Eğitim Müdür yardımcısı arzu dışı nakledilmiştir. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Ali Alkan 

15 yıldan beri muvakkat öğretmen olarak çalışan 
kişilerin görevlerinin biteceği şu günlerde, mağduri
yetlerini önleme bakımından, Bakanlıkça ne gibi bir 
tedbir düşünülmektedir? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Kars 

Y. Ziya Ayrım 

1. Kars Digor ilçesi Pazarcık Ortaokulunun ka
patılmasının sebebi nedir?. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara

fından, Bütçesinin eleştirilerine cevap verdiği sırada 
cevaplandırmasına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru 1. — Erzurum'un, Oltu ilçesinden Aralık ayın
da (11) ilkokul öğretmeni birden başka ilçelere naklen 
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S atandıkları nedeniyle, Aralık 1975 yılı sonunda bu öğ-
I retnıenlerin atama nedenlerini ve mümkünse nakil ta-
I rihlerinin bahara ertelenmesi için Başbakana tel çek-
I tim. Sayın Başbakan telimin Millî Eğitim Bakanına 
I iletildiğini bir hafta içinde cevaplamak nezaketini gös-
I terdiler. 
I Soru 2. — Bu çektiğim tel elinize geçti mi yani size 
I iletildi mi?. 
I Soru 3. — İletildiğine göre, bugüne kadar neden 
I cevap vermek gereğini duymadınız?. 
I Soru 4. — Duymadığınıza ve belki de duymaya-
I cağınıza göre, şeklen de olsa demokrasiye bağlı oidu-
I ğunuz nasıl kanıtlayabilirsiniz?. 
I Soru 5. — Bu nedenle şeklen olsun demokrasiye 
I inandığına kani olduğum Sayın Demirel'in partisinde 
I bulunuşunuzun sebebini nasıl açıklayabilirsiniz?. 

I Sayın Başkanlığa . 
I Sayın Millî Eğitim Bakanından 4 sorum var, sor-
I mama müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 
i Sivas 
I Hüseyin Öztürk 

1 BAŞKAN — Soru somut olarak belirtilmemiş, 
I onun için bir muamele yapılması mümkün değil. Sa-
I yın Öztürk, İçtüzüğün soru müessesesinden yararlan-
I malıdır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Elimde sorularım 
I var. Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Efendim, verdiğiniz soru kâğıdında 
I belli bir şey sormuyorsunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, yerim-
I den soracağım. Şart mı oradan sormak?. 

BAŞKAN — Vakit doldu efendim, vakit doldu. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul mü yaratı-
I yorsunuz Sayın Başkan?. Şimdiye kadar uygulanan 
I usul böyle değildi. 
I BAŞKAN — Programda usul yazıyor. Kifayet 
I önergesi vardır, okuyorum. 

I «Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde 6 kişi konuşmuş, konu aydınlanmış olduğun-
I dan görüşmenin yeterliğini., arz ederim.» 

Zabıtlara tevdi ettiğim bu soru önergelerinin asıl-
I larmı, Sayın Bakana yardımcı olmak üzere tevdi edi-
I yorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yeni usul yara-
I tılıyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bazen bir damla suda 
I fırtına yaratıyoruz. Soru sormak istiyorsanız, Sayın 
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Bakan şimdi burada bu sorulara cevap verme imkâ
nından da mahrum olduğuna, yazı ile cevap vereceğine 
göre bu yol kime kapatılmış oluyor ki?. 

Tüzüğün hükümleri açıktır, isterseniz sorduğu
nuz sorunun cevabını sözlü, isterseniz yazılı olarak 
cevaplandırılması hakkını daima muhafaza ediyorsu
nuz. 

Bu itibarla ortada kaybolmuş bir hak yok ki, mü
nakaşasını yapalım. 

Son söz Sayın Lûtfi Bilgenindir. Üzerinde görüşe
ceklerini beyan buyurmuşlardır, buyurun efendim. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Üzerinde konuşmak üze
re söz hakkımı Sayın Fikret Gündoğan'a verebilir mi
yim Sayıri Başkan?. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, Saym Gündoğan bu
yurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbui) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Millî Eğilim Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupu-
mun görüşlerini aksettiren çok değerli arkadaşlarınım 
ortaya koyduğu meseleler, tamarnıyle somut meseleler 
idi ve gerek Millî Eğitim ödevinin yürütülmesiyle yü
kümlü Bakanlığın, Millî Eğitimin özüne değgin ta
sarruflarında yaptığı yanlışlıkları, kanun dışı hareket
leri ya da eğitimin temel ilkelerine ters düşen davra
nışları dile getiriyordu. Yine arkadaşlarımızın sözlerin
den hepimizin dinlediği ve anladığı gibi, bu camiaya 
mensup, özellikle öğretmen ve yönetici arkadaşlarımı
zın yahut insanların; yine kanunlara, nizamlara, usul
lere riayet olunmaksızın kişisel haklan, Devlet hiz
meti gören kişilerin Anayasadan gelen hakların::! gö
zetilmeden haleldar edildiği ve çok miktarda insanın 
haksız yere ceza anlamına gelen muamelelere maruz 
kaldığı noktasında toplanıyordu. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, bir sûreden beri, 
özellikle bu Cephe Hükümetinin iktidara geldiğinden 
beri Millî Eğitimde gerek meselenin özünde ya da gö
revi yürüten öğretmen ve yönetici kadrolar üstünde 
estirilen çok şiddetli, fırtınadan da şiddetli birtakım 
tasarrufların o camiayı vs tabiî giderek Millî Eğitini 
işlemini Türkiye'de eşi bulunmaz bir buhrana, buna
lıma getirdiği kanısını uyandırıyordu. 

Arkadaşlarım buna ispatladılar. Zaten biz bu mem
lekette yaşayan insanlar olarak her gün basın organ
larında veyahut bize gelen mektuplardan böyle bir 
bunalımın özel maksatla cephe anlayışına bağlı bir 
Hükümetin, karargâh idaresine benzer bir idaresi 
sonucu meydana geldiği kanısına vardık. Bu kanıyı 
muhafaza ediyorum. Bilerek ve bu sözün ağırlığını 
müarik olarak söylüyorum. 
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Oysa, gördüğünüz gibi burada Bakanlığının Büt
çesini eleştirenlere cevap vermek üzere beyanda bu
lunan Sayın Bakan, sanıyorum ki, tabiatı iktizası lirik 
ve potetik birtakım sözlerle fevkalâde soyut birtakım 
deyimlerle hatta anlaşılması çok güç olan terkiplerle 
bu kadar somut bir dünyaya, bu kadar somut me
selelere cevap verdiği sanısıyle hem kendini tatmin 
etti, şaşılacak şey grupunu da alkışlayacak kadar do
yurdu. Açık söylüyorum, kesin söylüyorum, sorumlu
luğumu da müdrikim; ilk defa olarak Sayın Bakanın 
tabiatına bu kadar mağlup olduğunu, şiirsel, lirik 
birtakım anlatımlarla somutluktan soyutluğa giden bir 
çizgi içinde giderek belirgin olmayan, anlamsız hatta 
gerçekten kompleks içinde bulunan kişilerin haleti 
ruhiyesiyle konuştular. Beni bağışlasınlar. 

Kesin olarak sormak lâzım; Türkiye Millî Eği
timinde öz olarak ve o eğitimde görev alan kişiler ola
rak bu d u b a d a bunalım, şiddetli bir bunalım var mı
dır, yok mudur?. Türkiye'de eğitim hizmeti bugün ya
pılamıyor denecek dereceye, derekeye düşürülmüştür. 
Türkiye'de eğitim görevini ifa eden bir Devlet kesimi 
vardır. O kesimin, Türkiye'de Türk çocuklarının ih
tiyacı olan eğitimi verir, sağlıklı biçimde çalışır, yü
rür bir mekanizma olduğunu iddia etmeye kimsenin 
gücü yeter mi? 

Türkiye'de hemen hemen bütün üniversiteler ka
palı. Türkiye'de hemen hemen bütün liselerde gün geç
mez insan öldürmeye varan çatışmalar hâkim. Türki
ye'de hemen hemen gün geçmez bütün öğretim camia
sı içinde bir göç faaliyeti durmadan bir uçtan diğer 
uça akar gider. Türkiye'de durmadan Millî Eğitini iş
lemini ifa eden bu Bakanlık Teşkilâtı sanki bir husu
met cephesi gibi birtakım öğretmen, birtakım idareci 
kişileriyle dövüşür bir mücadele içine girmiş görünü
mündedir. Bütün bunların oîgulandığı yahut da oluştu
ğu bu dönemde Sayın Millî Eğitim Bakanının gelip 
bunların hiç birine değinmeden bunalımdan, buna
lımın nedenlerinden, bunalımın oluş sebeplerinden 
bahsetmek siz in bu bütçe müzakeresini geçiştirmesi, 
kanımızca gerçekten üstesinden gelemedikleri bu bü
yük bunalımın varlığını kanıtlayacak en iyi delil oldu. 

Arkadaşlarım; 
Emin olunuz ki Türkiye Millî Eğitimi, Türk tari

hinde en derin, en geniş, en iyinden çıkılmaz bunalı
mını yaşıyor. Kanımız odur. Bunalımın bizce gerçek 
nedeni şudur : 

Sayın Millî Eğitim Bakanının mensup olduğu Cep
he Hükümeti, Türkiye'de bütün varlıklara yönelttiği 
genel saldırıyı Millî Eğitime de işlev olarak, insan ola-
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rak yöneltmiştir. Bugün Türkiye'de Hükümet, klasik 
anlamda Hükümet demeye insanın dilinin varacağı bir 
Hükümet yoktur. Belli bir cephe, bir karargâh, o ka
rargâhın başka kesimlere, kendi karşısında hasım bil
diği kesimlere yönelttiği birtakım saldırılar vardır. 
Saldırı olduğu için de kesimlerde mücadele, savaş hali 
vardır. Savaş o kesimlerde her türlü eğitim yahut ya
pılan iş neyse onu selbeder, yok eder, ortadan kaldırır 
durumdadır. Bu bir gerçektir. 

Türkiye'de anneler, babalar, (herkes dile getiri
yor) çocuklar, okuyanlar, okumak isteyenlerin hiç biri
si huzur içinde değildir, hiç birisi güvence içinde değil
dir, hiç birisi ne okuduğunun, ne okuyacağının, ne oku
tulacağının farkında değildir. Herkes can kaygusuna 
düşmüştür, herkes yarınından emin değildir, herkes 
okuyabilip öğrenebileceğinden emin değildir, herkes 
ne okuyacağından emin değildir. 

Sayın Bakanın burada büyük Atatürk'ü de arka
sına alarak ortaya koymaya çalıştığı ve adını çeşitli şe
killerde değiştirdiği milliyetçi görüş, Millî Eğitim görü
şü vesaire demesinden ne anlaşılmasını kendisinin de 
anlatamadığını gördünüz. 

Arkadaşlarım; 
Bu memlekette milliyetçi akımların veya düşünce

lerin karşısında bulunan kişilerin varlığı var sayılarak 
veya öyle birtakım insanların faaliyetlerinden büyük 
davalar çıkararak, savaşlar çıkararak, mücadeleler çıka

rarak devlet hayatını, millet hayatını bu derece bunalıma 
sürüklemek, gerçekten başka birtakım amaçlara yönelik 
gizli birtakım gayeler güdenlerin marifetidir. 

Elbette Türkiye'de ve başka memleketlerde milli
yetçilik veya milliyetçiliğin aleyhinde düşünceye sa
hip olan insanlar vardır. Bunlar arasında fikir çatış
ması olabilir, bu konuda birtakım münakaşalar cere
yan edebilir. Ama, bu münakaşaların varlığı, hizmetin 
kendisini bunalıma sürükleyecek ölçülere vardırılırsa, 
hizmetin kendisini görmekle yükümlü olanların ger
çekten gizli amaçları olduğu kanısı herkeste uyanır. 

Şimdi Türkiye'de herkes şuna gittikçe inanmakta
dır; özellikle Millî Eğitim dünyasında.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet efen

dim, ben bakıyorum. 
Millî Eğitim dünyasında çağdışı, kökenini ırkçı

lıktan almış, faşizmin en son uygulamalarından esin
lenmiş, kaba kuvvete dayalı ve kendisinin söylediğin
den, kendisinin inandığından başka her türlü düşün
cenin sahibine düşman ve böylece otoriter, despot, 
ceberrût bir rejimin temelleri atılmak isteniyor, bu te

mellerin ayaklarından biri de Millî Eğitime dikilmek 
isteniyor. Böyle bir anlayış Türkiye'de yaygın hale 
gelmeye başlamıştır. Türkiye'de her türlü fikir özgür
lüğü, düşün özgürlüğü, yazı özgürlüğü, okuma özgür
lüğü, yazılmış kitaplardan hangisinin tercih edileceğine 
dair insan haklarının en ulvisinin insanlara tanınma
dığı, onların yasaklandığı gerçeği ortadadır. Bu böyle 
olduğu içindir ki, Sayın Millî Eğitim Bakam burada 
gerçek niyetini, gerçek amacını saklayabilmek için li
rik, patetik, soyut birtakım sözler etmiştir. Ama biz, 
bir araştırmayla da ispat edeceğimiz gibi, bugün dile 
getirdiğimiz bütün olayların özde ve insanlar düze
yinde var olduğunu ispat edeceğiz. Sayın Millî Eğitim 
Bakanının gerçekten ne dereceye kadar çok sakîm, 
geri, çağdışı, ırkçılığa dayalı, faşist düşüncelerin bu 
memlekette yerleşmesini istediğinin kanıtını, ilk kanı
tını vereceğim. 

Eğer; bir Millî Eğitim Bakanı gerçekten, anlattığı 
gibi millî görüşe hadim, Temel Millî Eğitim Kanu
nun esaslarını hâkim kılmak isteyen bir kişi olsa idi, 
şu yaptığı işi yapmamış olması lâzım gelirdi. Elimdeki 
kâğıdın muhteviyatı şudur : 

«Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Teb
liğler Dergisi» dir. Sol yanında bir yazı vardır; «Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınlar ve Basılı Eğitim Malzeme
leri Genel Müdürlüğünce her hafta Pazartesi günleri 
çıkarılır, ilgili makam ve müesseselere parasız gönde
rilir» diye bir dergidir. Tamamen damgasından ve ya
zısından da anlaşılacağı üzere Türk Devletinin, Dev
let olma vasıflarından birini teşkil eden Türkiye Cum
huriyeti anteti... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

ve Millî Eğitim Bakanlığı yazısı, Tebliğ
ler Dergisi gibi resmî, Anayasal ibareleri kullanma
sından yahutta ihtiva etmesinden bellidir. Bu dergi, 
Devlet parasıyle kanunlar gereği hizmete özel olarak 
basılan ve bütün Türklerin, bütün Milletin resmî diye 
tanıdığı bu dergi, Millî Eğitim Bakanının gerçek 
amaçlarına, saklı amaçlarına, biraz evel tavsif ettiğim 
çağdışı amaçla.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, toparlayınız rica 
ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim, bitmeden bunu anlatmanın olanağı yok. 
Sayın Başkanım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müddet doldu. 
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- Bakanı 
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ALAEDDIN Y1LMAZTÜRK (Bolu) 
dinleyenıedik, müddet meselesinden. 

BAŞKAN — Efendim, vakit bu kadar. Sayın 
Bakan da sözlerini bltiremeden ayrıldılar, Sayın Baka
na da tanımadık bu hakkı biliyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — .... hizmet 
eden bir davranış içinde bulunduğu bellidir. Bu Teb
liğler Dergisinde Saynı Bakan, dünyada hiç kimsenin 
yazmaya ve söylemeye terbiyesinin müsait olmadığı, 
başka türlü yerlerde ve başka sıfatla söylediği takdirde 
en ağır cezalara kendisini mahkûm edecek, siyasî ah
lâkın, Devlet idaresinin koşulları ve ahlâk düzeyi ile 
bağdaşmayacak büyük, ağır, çirkin iftiraları sergile
miş ve yaymıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet efen

dim. 
Kendi imzasıyle şu dergide yayınladığı uzunca, çir

kin sözlerin, bayağı sözlerin, seviyesiz sözlerin hepsini 
size okumak isterdim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Seviyesiz diye
mezsin. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gündoğan.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) biçim konu
şuyor? 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — Say
gısız insan. Olmaz bu kadar müsamaha, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sözünüzü kestim 
Sayın Gündoğan; ben, birkaç defa ikaz e-tim, bu 
arzu edilmedik noktaya geldik. 

Ben kendimi mazur görüyorum, sözünüzü kestim 
Sayın Gündoğan. 

(Sayın Başkan tarafından saynı Hatibin sözü ke
sildi). 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Her 
şeyin bir nezaketi var, olmaz bu kadar saygısızlık. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, vaktiniz doldu 
efendim, kestim efendim sözünüzü, 

(Başkan tarafından mikrofon kapaîüchğmdan. hati
bin sözleri tespit edilememiştir.) 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar,) — Dev
letin Bakanına böyle bir şey söyleyemezsin. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, lütfediniz 
ininiz efendim. Tüzüğe saygılı olunuz, kestim efendim. 
Kestim sözünüzü, kestim efendim sözünüzü; Sayın 
Gündoğan, ara vermeme lüzum kalmadan ininiz efen
dim. ara vermek mecburiyetinde kalıyorum. Sayın 

Gündoğan. Zabıtlara geçmiyor sözünüz kesildi efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kastın 
var, kastın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, dinli

yorum. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Ayıp ayıp, gecenin bu 

saatinde sana yakışmıyor bu, ayıp. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

zatiâiinızden ve Genei Kuruldan özür dileyerek bir 
sorum olacak, bir tereddüdümü giderme yolunda. 

Miilî Eğitim Bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan 
arkadaşlarımızın isimlerini bir defa daha okumanız 
mümkün mü? 

BAŞKAN — Görüşenleri mi, görüşecek olanları 
mı? Yani önceden görüşenleri. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
MÜMİN KÎRLI (İzmir) — Sayın Bilgenle yer 

değiştirdiler. 
BAŞKAN — Okuyayım efendim, yer değişmeler 

hariç; en son burada. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Gündoğan in ismi 

var mı efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Gündoğan 

kaçıncı şuadadır? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yer almış mı onu so
ruyoruz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bilgen, söz hakkını 
verdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, o 
hadde. 

BAŞKAN — Efendim, birkaç defa arz ettim, Sa
ynı Bilgen son sözü söyleyecek üye idi, daha evvel de 
zabıtlara geçti. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde Sayın 
Başkan, Tüzüğün 57 nci madesini müsaade ederse
niz okuyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Söz, alana verilir 

Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Bir üye, aldığı 
söz sırasını daha sonra söz almış bir arkadaşına vere
bilir. <;Söz sırasını» diyor. Söz hakkını diye Tüzükte 
bir şey yok Sayın Başkan. «Söz talep etmemişse, ken
disinden sonra gelen kişiye söz hakkı verilir.» demi
yor. 

MÜMİN KIRLÎ (İzmir) — Tabiî. 
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BAŞKAN — Lütfediniz cevaplayayım efendim, 
lütfediniz. Meseleleri bu şekilde mütalâa ederseniz, 
ne Tüzüğün içinden çıkabiliriz, ne de başka şeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkanım, 
eğer Sayın Lûtfi Bilgen'den sonra. 

BAŞKAN — Efendim, sorduğunuza cevap vere
ceğim, dinleyin ki anlayın beyefendiler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Gündoğan' 
in söz sırası varsa, o zaman, bir diyeceğimiz yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, sorduğunuz suale cevap hak
kım yok mu? Anlatayım efendim, anlatayım; oturu
nuz anlatayım. Sorunuz bu mu? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, siz 
dediniz ki, «Söz hakkını verdim». Ben de onun üze
rine bu konuşmayı yaptım. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim, bitti mi; sıra be
nim olsun mu, lütfeder misiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İstirham ederim 
Saym Başkan.' 

BAŞKAN — Öyleyse söylüyorum, dinleyin. 
Söz, daha evel alınabildiği gibi, Genel Kurulda 

da alınabilir; yani yerinden bir sayın üyenin tık tık tık 
diye vurması söz alması için kâfidir. Bugüne kadarki, 
tatbikatta da bunun pek çok misali vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, eli
mizdeki programa göre böyîe söylediğiniz gibi değil» 
bir. 

İkincisi; soruyu arz ettiğimiz zaman, «Söz hakkı 
verildi», dediniz, zabıtlara söz hakkı geçti. Söz hakkı 
verilmez, İçtüzüğe göre söz sırası verilir; arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, bu tarz, 15 yıllık tat
bikatın içinde en az yüz tane misal bulurum zatıâlini-
ze, ararsam. Bir mesele daha var; Saym Bilgen ko
nuşsaydı ne olacaktı ki?. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — 15 dakikaya uzamazdı. 
BAŞKAN — Yani, mesele nedir anlamıyorum, bu 

kadar hadise çıkarmak: neden? Bitmek üzere olan bir 
bütçeyi bu tarz şeylerle.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kim konuşursa 
konuşsun, konuşma hakkı olan konuşsun, bizim ara
dığımız bu. Tüzüğün hükmünü ihlâl ederek söz talep 
etmek.. 

BAŞKAN — Tüzüğün hükmü ihlâl edilmedi efen
dim. Önceden söz alan bir sayın üye, kendi arka
daşına söz hakkını devretti. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Saym Başkan, gerekli gördü
ğüm bir konuda açıklama yapmama müsaade eder rai
niz?, 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Ben, Fikret Gündoğan'ın bu
radaki konuşmasında bazı kelimeleri kendisine ait ol
mak üzere bırakıyorum. 

Yalnız Tebliğler Dergisinde, bir parti Genel Baş
kanına vermiş olduğum cevap, gerçekten fevkalâde 
büyük bir hata yapılmak: suretiyle Tebliğler Dergisine 
geçmiştir, doğrudur. Tebliğler Dergisinde böylesine 
bir hususun geçmemesi keyfiyeti aşikârdır. Bu konu
daki ikâzı da doğrudur. Hemen belirteyim ki, böylesine 
zuhulen yapılan bir hata hakkında derhal işleme geç
miş, ilgililer hakkında tahkikat açtırmıştım. Ayrıca, 
Tebliğler Dergisinin bu sayfasını da tamamiyle top
latmış ve altına doğrudan doğruya, daha evvel yapılan 
bu hususun zuhulen yapıldığını da ayrıca şerh olarak 
vermişimdir. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
13 üniversite ve akademisiyle birlikte Millî Eği

tim Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler so
na ermiştir. Bütçenin bölümlerinin oylanmasına geçi
yoruz efendim. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

Bölümleri okutuyorum. 

B) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

i l 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 646 497 5CO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temel eğitimi ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 1G207 513 4CO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Genci ortaöğretimi gerçekleş
tirme ve geliştirme hizmetleri 4 676 C58 9CO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bu nasıl müzakere, nedir bu? 

BAŞKAN ^- Ne oldu efendim? Yine anlayama
dığım bir şey oldu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Bakanhk 
erkânı nereye gidiyor? Daha bütçeleri bitmedi. 

BAŞKAN — Yani ne yapayım? Bende «Tatlı Ca
dı Sementa»'nın burnu yok ki; bir kısmını kaldırayım, 
bir kısmını yerinde oturtayım. Okuyoruz işte efen
dim, rica ederim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Daha 
önergeler vardı Sayın Başkanım, Bakana soracaksı
nız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oylamayı yarma 
bırakalım Sayın Başkan. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Gele
cekler, bekleyelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir yanlış beyanım mı oldu? Ben 
anlayamadım efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım affedersiniz. Bakan nerede? («Gelecek, 
gelecek» sesleri) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Herkes 
kalktı gitti, kimse kalmadı. Müsteşar nerede?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar, efendim, 
Okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

i 13 Orta dereceli yüksek öğretimi 
geliştirme ve gerçekleştirme 
hiz. 2 597 656 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 ilk orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 84C 277 CCC 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 1 252 589 8G0 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 

O ; 3 

Alt Ödenek Faaliyet 
Daire ve Program Program türü türü Harcama kalemi 

kurum kodu kodu kodu kodu Yüzler Onlar Binler Miktar 

Eklenen 

Düşülen 

Millî 
Eğitim 

» 

» 

» 

» 

» 

117 

117 

117 

115 

115 

115 

09 

09 

09 

4! 

41 

41 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

6 

6 

7 

6 

6 

7 

1 

2 

1 

'! 

T 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

400 000 

3 000 000 

12 500 000 

400 000 

3 000 000 

12 500 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim. 
Gerekçe : Millî Eğitim Bakanbğ; Bütçe Kanun tasarısı hazırlanırken Zonguldak Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisine ait yatırım ödeneği Devlet Planlama Teşkilatından geçtiği halde, sehven Mesleki ve Tek
nik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. 

Ödeneğin mezkûr koddan akademi koduna naklini ve (T) cetvelinde de gerekli naklin yapılması. (T) cet
velinin 24 ncü sırasında) 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Mardin 
Sait MehmetoSIu 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Ankara 
Atıf Benderlioğiu 

Trabzon 
A. Cemil Kara 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?., f «Açık yüksek öğretim hizmetleri» ifadesinin ekte sıt-
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS- j nulan gerekçeye dayalı olarak «Yaygın Yüksek Öğre-

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Konuya açık- j tim Hizmetleri» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
lık getirmektedir. Bu bakımdan katılıyoruz. • ederiz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. ] 
Hükümet katılıyor mu efendim? j 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM j 

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 
O halde oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı 1976 | 

Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısında program 115, Alt 
program 16, içerisinde yer alan faaliyet proje 001 

Sitkı Yırcalı 
Balıkesir 

Üye 
Baha Akşit 

Denizli 

Üye 
Sait Mehmetoğiu 

Mardin 
Üye 

Atıf Benderlioğlu 
Ankara 

Üye 
Cahit Dalokay 

Elâzığ 
Gerekçe : 
1976 malî yılı Bütçe Kanun tasarısında program 

i 15, Alt program 16"da «Yaygın Yüksek Öğretim Ku-
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runıu hizmetleri» ifadesi yer almış olmasına rağ
men, faaliyet proje 001 'de açık yükseköğretim, 002'de 
ise eğitim teknolojisi hizmetleri belirtilmiştir. 

Oysa, Yaygın Yükseköğretim Kurumu: 
1. Planlama, Programlama ve Değerlendirme 

Dairesi, 
2. Eğitim Teknolojisi Dairesi, 
3. Örgün Yükseköğretim Dairesi, 
4. Açık Yükseköğretim Dairesi. 
5. Malî - İdarî İşler Dairesi, 
İsimleriyle beş daireden kurulmuştur. 

1976 Malî yılı Bütçesinden, tasarıda yer almayan, 
planlama, programlama ve değerlendirme, örgün yük
seköğretim, malî - idarî işler daireleriyle Kurum Baş
kanlığı için de harcama yapılabilmesinin sağlanması 
bakımından 1976 malî yılı Bütçe Kanun tasarısındaki 

program 115, alt program 16, faaliyet proje 001 «Açık 
yükseköğretim hizmetleri» ifadesinin, «Yaygın Yük
seköğretim hizmetleri» olarak değiştirilmesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir düzeltme 
özelliğindedir, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm 115 ile ilgili bir başka önerge var, okutu

yorum:. 

B • 34 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Daire ve Kuram 

Alt 
Program Prog. 

kodu kodu 

Eklenen : 
M. E. B. Meslekî ve Teknik 
Yüksek Öğretim Gn. Md. 
Düşülen : 
M. E. B. Meslekî ve Teknik 
Yüksek Öğretim Gn. Md. 

15 

15 

42 

Ödenek Faaliyet 
türü türü Harcama kalemi 

kodu kodu Yüzler Onlar Birler 

001 

001 

600 

600 

620 

620 

Miktar 
TL. 

500 000 

500 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı hazırlanırken Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna ait yatırım ödeneği, sehven 
Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları yatırımları içerisinde gösterilmiştir. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Trabzon 
A. Cemil Kara 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Bitlis 
Kâmran İnan 
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BAŞKAN — Hükümet Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZGlN (Aydın Milletvekili) — Ön 

niteliğindedir, katılıyoruz efendim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM (îzmir Milletvekili) — Katılıyoruz efend 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... E 

bul edilmiştir. 
Bölüm 115 ile ilgili bir önerge daha var, okutuyorum. 

Daire ve Kurum 

Eklenen Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğü 

Düşülen Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Program 
kodu 

115 

115 

Alt-
program 

kodu 

41 

41 

Ödenek 
türü 
kodu 

3 

3 

Faaliyet 
türü 

kodu 

481 

411 

Yüzl 

9 

9 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretmen Okullarına 1975 malî yılı Bütçe tasarı 
Transferler harcama kalemine toplam 16 000 000 TL. ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu m 
+ kırtasiye -f- yiyecek ve sağlık yardımı bulunmaktadır. 

Toplam 1 774 burslu öğrenci X 6 000 TL. = 10 644 000 TL. 
1 774 burslu öğrenci X 100 TL. Kır 177 400 TL. 

10 821 400 TL. 

16 000 000 TL. ödenekten burslu öğrenciler için 11 000 000 TL. ayrıldıktan sonra geri kala 
sinin yiyecek ve sağlık yardımına ayrılması zorunlu görülmektedir. 

Gaziantep 
îbrahim Tevfik Kutlar 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Trabzon 
A. Cemil Kara 

Adı 
Sırrı 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Bitlis 
Kâmran înan 



Eklenen 
Düşülen 

- 3 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz efend 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bi 
olarak kabul ediyor ve katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... E 
bul edilmiştir. 

Bir başka teklif var, okutuyorum. 

Daire ve Kurum 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
Alt- Ödenek Faaliyet 

Program program türü türü 
kodu kodu kodu kodu Yüz 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 

115 
115 

11 
11 

232 
231 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İçel Kampusu adına : 1 1 5 - 1 1 - 3 - 232 - 940 tertibine aktar 
ra ödenek ve bundan sonra gemi alınması ve inşaat v.s. için yapılan teberru ve bağışlar bu gay 
Yılı içinde sarfedilmeyen ödenek ertesi yıla devredilir. 

Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Malatya 
Hamdi Özer 

İçel 
r. Lûtfi Bilgen 

Elâzığ 
Hasan İldan 

Muş 
İsmail İlhan 

Samsun 
Ziya Gökalp Mülayim 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Kema 

S 
Hüsey 
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Gerekçe 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İçel Limonlu böl

gesinde ve Alata Teknik Ziraat Okulunda hazinece 
tahsis edilen araziler üzerinde : Deniz Bilimleri Bö
lümü olarak kıyılarımızda petrol ve maden araştırma
larında kullanılmak üzere Gemi inşası ve Endüstri 
Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Makine Mü
hendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Tarım ve Teks
til Mühendisliği, Gıda ve Teknolojisi bölümleri için 
İçel Kampusunu kurmaya karar vermiştir. Bütün 
Türkiye sahillerini taradıktan sonra bu yerin seçil
mesi orada hazır, kullanılmayan adeta metruk bir 
limanın bulunmuş olmasıdır. Marsin'e 45 km. mesa
fedeki bu liman vaktiyle Mersin liman inşaatının taş 
ocağına ait şantiye limanı olarak yapılıp fonksiyonu
nu o zaman tamamlamıştı. Limanın bulunduğu kara 
parçası Hazineye aittir, dolayısıyle çok az bir istim
lâk bedeliyle yerleşim sağlanacağı gibi, yakınında 
bulunan Alata Teknik Ziraat Okulunun 4 000 dönü
mü geçen arazisiyle değeri yüzrnilyonîarı geçen bina 
v.s. tesisleri de ancak % 30 kapasiteyle çalışmakta
dır, ki, bu okulun Ortadoğu Üniversitesiyle Tarım 
Bakanlığı arasında ortaklaşa kullanılması için hazır
lanan protokol, imza için, böyle bir Bütçe Kanunu 
yetkisi beklemektedir. 

Adı geçen hazır limandan faydalanılarak denizde 
ve kıyılarımızda petrol - maden aramakta kullanıla
cak bir arama gemisi Deniz Kuvvetleri tarafından 
Taşkızak Tersanesinde 19 500 000 liraya yaptırıla
caktır. Bu gemi Türkiye'de inşa edilecek ilk petrol 
arama gemisi olduğundan, Deniz Kuvvetlerimiz için 
de isabetli bir başlangıç çalışması olacaktır. Yarı ah
şap Çandarlı gemisiyle Ege'de kendi kıta sahanlığı
mızda petrol arama zorunda kaldığımızı da düşünür
sek, bu yeni yapılacak modern arama gemisinin Tür
kiye için önemini izaha gerek yoktur. 

Maliyeti 19 500 000 lira olan bu gemiyi yabancı 
gemi inşaat şirketlerine sipariş etseydik 70 milyon li
radan fazla tutuyordu. Zira geminin sadece planını 
satın almak istediğimizde 2 milyon dolar, ki 30 mil
yondan fazla istemektedirler. Deniz Kuvvetlerinin de 
bu ilk Türk petrol arama gemisi için Üniversitede 
sadece malzeme masrafı olan parayı istediklerini be
lirtirsek, neden bu kadar ucuz olduğunu anlamak 
mümkündür. Üstelik üniversite 30 milyon lira iste
nen pu planı, 30 bin lira gibi sembolik bir masrafla 
sağlamıştır. Gemi Türk kafası ve gücünün bir eseri 
olacaktır. Bu ünitelerin tam kapasiteyle çalışması ha
linde ise 8 000 öğrencilik kapasite yaratılacaktır. 

Bu liman sahası içinde mevcut 6 binanın sahibi 
olan içel Özel idaresi bunları Üniversiteye devir ka
rarı almış ve İl Genel Meclisince kabul edilmiştir. 
Çevre belediye meclisleri 1976 bütçelerine bu üniver
siteye yardım için 5 milyon liradan fazla para ayır
mışlardır. Kurulmakta olan yardım vakfının tamam
lanmasını bekleyen hayır ve yardımseverler de 10 
milyondan fazla katkıda bulunacaklardır. 

Bütün bunların içinde önergede teklif edilen 
1 000 000 liralık ödeneğin sembolik olduğunu izaha 
gerek yok sanırım. Sadece Bütçe tekniğine uygun ola
rak konmuş, üniversiteye yapılacak yardım ve bağış
ların verilebilmesi ve Üniversitenin bu kampusa pa
ra harcayabilmesinin hukukî bir dayanağı bulunsun 
diye bu teklif hazırlanmıştır. Saygıdeğer üyelerin bu 
espri içinde önergemize müspet oy vereceklerini umar, 
saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Önerge okundu efendim. 
Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan, bir ihtiyacın gereği olarak görüyor ve katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Program kodu 115'i, kabul edilen önergeler isti

kametinde 1 236 689 800 lira olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

116 Halk Eğitimi hizmetleri 620 978 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

117 Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri hizmetleri 256 422 000 

BAŞKAN — Biraz evvel okumuş olduğumuz ve 
kabul edilen teklif istikametinde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başka
nım; 
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Bir maruzatımıza izin verir misiniz? Efendim, Yü
ce Senatomuz 115 nci program kodunda üç kalemi 
düşmüş 117'de eklemiş idi. Eklemiş olarak oylandıy-
sa maruzatımız yok. Öyle oylanmadı gibi geldi bize. 
Lütfederseniz, 117'yi eklenen olarak oylamak imkânı 
varsa istirham ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten daha evvel okudu
ğumuz zaman, düşülen meblâğları düşülen olarak 
eklenen meblağları da.... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 115 nci prog
ram kodunu oylarken, düşülen olarak oyladınız onu. 
117 nci program kodunu okurken eklenen olarak oy
lamanız gerekirdi. Oyîadıysanız mesele yok. Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, işte söylüyorum. Daha ev
vel önergede, gerek 115 ve gerek 117 ile ilgi kurul
muş. «117'ye eklenen 115'e de düşülen denmiş ve bu 
önerge bu şekilde Genel Kurulun oyuna sunulmuş, 
kabul edilmiştir. Bu itibarla, «Bu önerge istikametin
de 117'yi oylarınıza sunuyorum.» dedim, kabul edil
di. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Eklenmiş mik
tar ile birlikte. 

BAŞKAN — Şimdi, 117'ye döndüğümüz zaman 
da «Bu önerge istikametinde oyluyorum.» dedim. Oy
landı ve kabul edildi. Binaenaleyh, gereği yapılacak
tır ona göre. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Peki efen
dim. 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 

101 

103 

Transferler 79 433 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuvorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesi 
Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 79 645 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul. etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MEDİKO - Sosyal hizmetler 3 120 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

104 

Lira 

11 

113 

132 

Yüksek Hemşirelik Okulu 477 200 

BAŞKAN — Eölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 16 286 400 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Temel Bilimler ve 
ler Yüksek Okulu 

Yabancı Dil
l i 526 800 

9 530 700 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diş Flekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 66 638 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 15 486 700 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

157 İslâmî İlimler Fakültesi 8 238 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul. etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 10 417 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 38 957 600 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 010 000 

724 



C, Senatosu B : 34 6 . 2 , 1976 O : 3 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

103 

104 

113 

174 

177 

183 

185 

Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri . 41 348 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MEDİKO - Sosyal hizmetler 4 615 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı okullar ve Araş
tırma merkezleri 2 638 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Temel Bilimler Fakültesi 31 152 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

inşaat Mimarlık Fakültesi 35 849 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Makine Elektrik Fakültesi 29 661 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Fakültesi 25 859 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yer Bilimler Fakültesi 18 589 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

Kandilli Rasathanesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

111 

Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 4 012 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uzay ve Yer Bilimleri hizmet
leri 7 755 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 50 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Validebağ - Prevantoryum ve Sanatoryum 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 4 534 990 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yataklı tedavi hizmetleri 29 511 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî öğretimi 
gerçekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 442 400 

50 000 900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
bulunuyor. 

3. —İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil-

bitmiş 
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ht Meclisi : 1/375; Cumhuriyet Senatosu : 1/379) 
(S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Büt
çesinin maddelerine geçiyoruz. 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1976 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 958 026 547 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) 

İstanbul Üniversitesi 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 135 825 185 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

103 

104 

201 

Lira 

Mediko - Sosyal hizmetler 16 877 610 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul. etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve Araş
tırma hizmetleri 10 320 750 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 215 470 Yabancı Dil Yüksek Okulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 83 579 358 
BAŞKAN — Bölüm 111 Te ilgili bir önerge var, 

okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Daire ve Kurum 
Program 

kodu 

Eklenen : 
istanbul Üniversitesi 

76 
Düşülen : 
İstanbul Üniversitesi 

76 

Alt 
Prog. 
kodu 

111 12 

111 11 

Ödenek Faaliyet 
türü türü Harcama kalemi 

kodu kodu Yüzler Onlar Birler 

001 400 480 

001 400. 460 

Miktar 
TL. 

85 000 

— 185 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile 
Gerekçe : Fen Fakültesine bağlı Matematik Araştır 

ramladığı ve şimdiden bir çok yabancı kuruluşlarla ter 
Topoloji, Matematik tarihi, Kuvazi Konform Tasvirler, 
gre ve Simpozyuma gerek yurt içi ve gerekse yurt dışın 
rini karşılamak üzere Fen Fakültesinin 111 - 11 - 1 - 001 
12 - 1 - 001 - 400 - 480 (Temsil ve ağırlama giderleri) 
sini arz ve teklif ederiz. 

kabulünü arz ve teklif ederiz. 
ra Enstitüsünün 1976 malî yılı içerisinde yapmayı prog-

nas organizasyon hazırlığı ve angajmanlarına giriştiği 
ve Ultra Ses konulu millî ve Milletlerarası 4 kon-
a katılacakların ağırlama ve geliş - dönüş bilet ücretle-
• 460 harcama kaleminden Fen Fakültesine ait 111 -
harcama kaleminin açılarak 185 000 TL. nm aktarılma-

Cumhurbaşkanmca S. Ü. 
Nihat Erim 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çdikbaş 

Cumhurbaşkanınca S.'.Ü. 
Sabahattin Özbek 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Şerif Tülen 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bir düzeltmeyi 
tesis ettiği için katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

Bölüm 
(Prog.) 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

27 228 246 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 230 391 948 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 27 882 892 
BAlŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

!33 Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

135 

Lira 

16 436 212 

137 

138 

İstanbul Tıp Fakültesi 229 174 070 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12 776 753 

29 678 825 

Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 
Edirne Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 34 688 ICO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

151. Hukuk Fakültesi 27 516 9G8 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 30 555 518 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 17 384 684 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Bölüm 153'le ilgili önerge var, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Daire ve Kurum 

İstanbul Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 

Program 
kodu 

158 
158 

Alt-
Program 

kodu 

02 
02 

ödenek 
türü 

kodu 

Faaliyet 
türü 

kodu 

001 
ccıı 

Yüzle 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
istanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesinin yukarıda belirlenen 158-02-2-001-710 harcam 

ödenekten 1 500 000 lira tenzil suretiyle aynı bölümde yeni açılacak 158-02-2-0)01-310 harcam 
miktarda ödeneğin zaruri olan proje hizmetleri için aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

İzmir 
Orhan Kor 

Erzuru 
Lütfi Do 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendini? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM -

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Miktarları ve gerekçesi bu önergeyle aynı; fakat 
değişik imzalı bir önerge daha var, ilâveten bu öner
gedeki isimleri sunuyorum : Sait Mehmetoğlu (Mar
din), İsmail Kutluk (Çanakkale), Refet Rendeci (Sam
sun), Beliğ Beler (izmir), Ahmet Cemil Kara (Trab
zon) 

Bölümü, kabul ettiğiniz önerge istikametinde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

183 Orman Fakültesi 21 494 018 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi (A) cetvelinde okunup kabul edilen öner

geler istikametinde gerekli değişiklikler yapılmak 
kaydı ile 1 nci maddeyi (A) cetveli ile birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzsre 958 026 547 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 3 C€0 GCCı 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi -dışı gelirleri 7 712 CGG 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

3 Özel gelirler 947 314 547 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okunan (B) işaretli cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde 3'ü bağlı (C) cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 4'ü bağlı (C) cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAiŞKAN — Madds 5'i cetveîiyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 40 
ncı maddeleri hükmü, İstanbul Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 
1/380) (S. Sayısı: 528) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yıh Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1976 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (425 660 600) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo

rum. 

Bölüm 
(Prog.) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 154 964 7CCı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10r Mediko - sosyal hizmetler 10 898 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırma merkezleri 3 530 6C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir: 

112 Kimya Fakültesi 17 702 1G0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 14 770 CCCı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

171 Elektrik Fakültesi 28 726 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

172 . Gemi İnşaat Fakültesi 10 498 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 26 768 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 26 179 8C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
•bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 50 265 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 18 C67 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 50 186 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 13 112 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(425 66G 603) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 370, CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 5 701 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 419 589 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2'yi okunan (B) işaretli cetvel ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1976 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde 3'ü (C) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı bulunan cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 . 2 , 1 9 7 6 0 : 3 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri yükümleri İstanbul Teknik Üni
versitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ens
titü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

5. — Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/372; Cumhuriyet Senatosu : 1/376) (S. 
Sayısı : 524) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1976 malî yılında 
yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 545 276 700 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Ege Üniversitesi 
Bölüm1 

(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 36 255 160 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko sosyal hizmetler 9 029 2C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Lira 
Bölüm1 

(Prog.) 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 45 440 200 
BAŞKAN — ^Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 39 826* 3.C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 16 986 3C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 

135 

Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.- Kabul eden
ler—Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

156 İktisadî ve Ticarî ilimler Fa
kültesi 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
>bul edilmiştir. 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakül
tesi 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 437 ICO 

1 122 760 

Gelir 
türü 

1 

28 191 340 

4 852 7C0 

53 966 4C0 

Bölüm 
(Prog.) 

184 

Lira 

56 571 540 

6 597 700 

Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (A) işaretli cetveliyîe bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 545 276 7C0 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) Cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Lira 

1 CCÛ CCCı Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler . .7 3C0 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 536 976 7C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okunan bağlı (B) işaretli cetveliy
îe birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1976 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan-
dîğı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazdı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılmda da 
devam olunur. 
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BAŞKAN — Üçüncü maddeyi okunan bağlı (C) 
işaretli cetveliyl'e birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Ege Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

6. — Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/367; Cumhuriyet Senatosu : 1/371) 
(S. Sayısı: 519) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1976 yıîı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1976 yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (746 G86 800) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — (A) Cetvelini okutuyorum, 

Ankara Üniversitesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

22 GC& 7C0 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 5 225 8C|Q 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

-111 Fen Fakültesi , 54 891 1C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 32 793 9C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 18 986 3C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 318 779 5C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 Antalya Tıp Fakültesi 34 252 9CÛ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 44 5CÖ CC0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

139 Elâzığ Veteriner Fakültesi — 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 38 801 4CÖ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 22 838 9C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 23 216 2C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 11 171 7C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

163 Siyasal Bilgiler Fakültesi 31 629 3C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 86 996 ICO 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (A) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (746 086 80C) 
lira olarak tahmin edilmiştir, 

BAŞKAN * (B) cetvelini okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 
B * Cetveli 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

150 000 

5 565 CC0 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 740 371 8C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (B) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
4Q ncı maddeleri hükümleri, Ankara Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 11374; Cumhuriyet Senatosu : 
1 378) (S. Sayısı : 526) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1976 malî 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 743 217 ICC, lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

168 249 9C0 

103 Mediko - sosyal hizmetler 43 926 ICO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1C4 Rektörlüğe bağh okul ve aras
tama merkezleri 33 362 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

104 Fen Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları 
niza sunuyorum. Kabul eden 
1er... Kabul etmeyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

Lira 

112 Kimya Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

134 Gevher Nesi be Tıp İlimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

34 850 200 

9 850 8C0 

10 130 9CO 

6 807 700 

67 430 000 

242 962 ICO 

3 8C9 4C0 

4 475 CCO 

977 900 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

161: Sosyal ve İdarî Bilimler 66 889 8C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Bilimleri 49 495 2C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden- . 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan bağlı (A) işaretli cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 743 217 ICO 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 3C0 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 3 610 CCC: 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 739 307 ICO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri Hacettepe Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ayrı
ca açık oya sunulacaktır. 

C*. — İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 1970 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ;e Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/378; C. Senatosu 
II382) (S. Sayısı. 530) 

İktisadi ve Ticarî ilimler Akademileri İ976 yılı 
Bütçe Kanuna tasarısı 

Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
milerine 1976 malî yılında yapacakları hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(104 060 20Q) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
okutuyorum. 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
Bölüm 

(Program) Lira 

111 Adana tktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 9 241 1C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 35 069 7CC 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 11 4C8 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Eskişehir İktisadî ve Ticari İlim
ler Akademisi 31 194 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 İstanbul İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 17 146.500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

» Maddeyi okunan bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
milerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (104 06Ö 200) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 6 İCD CCO, 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 Vergi Dışı Gelirler 745 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gelir 
türü Lira 

3 Özel Gelirler t 97 215 2C0, 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi, okunan bağlı (B) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademile-
rince 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bajiı (R ) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğirin 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ay
rıca açık oya sunulacaktır. 

9. — Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 
1/374) (S. Sayısı : 522) 

Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1976 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (257 688 768) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 
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Çukurova Üniversitesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 47 006 753 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 1 235 947 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 663 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 118 656 055 
3AŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 90 126 513 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (257 688 768) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

100 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
'DUI etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 256 588 768 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan bağlı cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetve
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(-R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Çukurova Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
! Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ay
rıca açık oya sunulacaktır. 
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10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 
11375) (S. Sayısı : 523) 

Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1976 
malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (229 105 800) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Diyarbakır Üniversitesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 41 635 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 714 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
•sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 19 695 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 4 801 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
Dul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 162 259 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Made 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(229 105 800) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

•••• ' B - C E T V E L İ 
G e l i r ••• " - • ; 

türü Lira 

1 Vergi gelirleri 225 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 2 520 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 226 360 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1976 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayaadığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
"gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli ietveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Diyarbakır Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/373) 
(S. Sayısı : 521) 

Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1976 ma
lî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (207 159 400) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Üniversitesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 145 374 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Fen ve Sosyal Bilimler 16 610 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 45 174 700 
BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddevi, okunan bağlı (A) cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesi gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(207 159 ^00) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

| Gelir 
| türü Lira 

2 Vergi dışı gelirleri 210 000 
I BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
I sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
I bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 206 948 400 
I BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
I sunuyorum. Kabul edenler..: Ka-
I bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Maddeyi, okunan bağlı (B) işaretli cetveliyle bir-
I likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
I meyenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 
I malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi-
I rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
I gösterilmiştir. 
I Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö-
I re, tarh, vahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
I devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları-
I niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-_ 
I bul edilmiştir. 
I Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek 
I yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren Ka-
I nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
I BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
| Madde 5. — Harcamalara ilişkin, formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
I BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
j bul edilmiştir. 

Madde 6. •— Genel bütçe kanununun 38, 39 ve 
I 40 ncı maddeleri hükümleri, Cumhuriyet Üniversi-
I tesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
I uygulanır. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 7. — Üniversite bütçesinin Fakülte ve 
I Okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde-
I neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak-
I tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler:.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 8. — Bu kanun 1 Mart. 1976 tarihinde 
I yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN - - Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ayrıca açık 
oyunuza sunulacaktır. 

12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/377; Cumhuriyet Senatosu : 
1/381) (S. Sayısı : 529) 

19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. :— 19 Mayıs Üniversitesine 1976 malî 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (47 954 700) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

19 Mayıs Üniversitesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 47 685 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 99 200 
BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 170 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum, Kabul edenler... Ka-
oul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (47 954 700) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

6 . 2 » 1976 O : 3 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 11 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 47 942 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir-

Maddeyi, okunan (B) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetveliy
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, 19 Mayıs Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ayrıca açık 
oya sunulacaktır. 

13. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/368; Cumhuriyet Senatosu : 1/372) 
(S. Sayısı : 520) 

Bursa Üniversitesi 1976 yıh Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde I. — Bursa Üniversitesine 1976 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (188 961 800) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bursa Üniversitesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Rektörlük 13 229 900 
'3AŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal 1 239 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

142 Tıp Fakültesi 167 132 700 
P.AŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

162 İktisadî ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 6 446 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 913 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan bağli (A) işaretli cetvelde bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (188 961 800) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı <B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
.sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 52 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 188 899 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, -ahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlv (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Bursa Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

14. -— Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/373; Cumhuriyet Senatosu : 1/377) (S. 
Sayısı : ^25) 

Fırat Üniversitesi 1976 yıh Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Fırat Üniversitesi 1976 malî yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (122 501 400) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

103 

Fırat Üniversitesi 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Medi'ko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 321 900 

1 089 000 

111 Fen Fakültesi 15 278 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 93 413 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 8 399 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (122 501 400) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo-

B - CETVFXİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

50 000 2 Vergi dışı gelirler 
r'AŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler • 122 421 400 
BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan bağlı (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1976 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, (C) işaretli cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Fırat Üniversitesine bağ
lı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

15. — Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/366; Cumhuriyet Senatosu : 1/370) 
(S. Sayısı .518) 

Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasansı 

Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1976 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (53 665 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Anadolu Üniversitesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 53 336 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler 106 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 223 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (53 665 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveii okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 71 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 53 593 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1976 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, iahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı, 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN" — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Anadolu Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oturuma devam ediyoruz. 
1. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi; 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (De
vam) 

C) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Kütür Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

görüşeceğiz. 
Grupları adına söz isteyen sayın üyeler: 
Adalet Partisi Grııpu adına Sayın Cevdet Ay-

kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hüseyin Öztürk, Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
söz istemişlerdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçeleri 

görüşülmüş, müzakere edilmiş, oylanmış, kabul edil
miştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
01.45'fe tekrar toplanmak üzere oturuma ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati : 01.20 

Komisyon, Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Saym Cevdet Aykan'a söz veriyorum, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN 

(Tokat) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler, Sayın 
Bakan ve Sayın Kültür Bakanlığının değerli men
supları; 

Milletimiz büyük bir kültürün sahibidir. Yaşadı
ğımız bu topraklarda pek çok medeniyete beşik ol
muştur. Türkler bu topraklara kendi değer, gelenek 
ve göreneklerini getirmişlerdir. Anadolu'nun dış et
kilere açık özellikleri içinde kültürümüz gelişmiştir. 
Milletimize özel bu kültür, Milletimizin insanlığa 
bir katkısı olmuş, aynı zamanda millî birliğimizin de 
en sağlam teminatı kalmıştır. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açıîma saati : 01.45 

BAŞKAN : Başkanvekih Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebshatön Sava (Diyarbakır), Mehmet Çaraîıca (Kastamonu) 
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Son yıllarda, özellikle aydınlar arasında, maddî 
amaçlara öncelik tanıyan akımlar, kültür ve eğiti
mimizin nitelikleri üzerinde durmamızı kısıtlamıştır. 
Ayrıca, Marksist kökenli düşünceler de, ülkemiz so
runlarının ekonomik nedenlere dayandığı yargısını 
bir grup aydın arasında yaygınlaştırmıştır. Bu da, kül
tür ve eğitimimizin niteliklerinin âdeta talî bir sorun 
olarak anlaşılmasına neden olmuştur. 

Son yıllarda, Batı ülkelerinde eğitim ve kültür, 
sosyal gelişme ve değişmeler için ana faktör olarak 
görülmeye başlanmıştır. îki bin yıllık insanlık tari
hi de bu yaklaşımı doğrular. 

Osmanlı yönetiminde, Enderun Ocağında yöne
tici yetiştirmekte gösterilen titizlik ve yönetimde kül
türel etkenlere verilen ağırlık bilinmektedir. Ekono
mik ve sosyal gelişmelerde kültürün yerinin daha iyi 
anlaşılması, son yıllarda eğitimimizin ve kültürümü
zün niteliği üzerinde öncelikle durmaya, bazı aydın
lar yöneltmiştir. Ayrıca; bazı aydmlarımızca, kültü
rel değerlerimizin yanlış yorumlanması bir yozlaşma 
olarak kabul edilmişti. Bu da, bazı çevrelerde kültü
rümüzün kaynaklarına ve onun doğru yorumlanma
sına ilgiyi arttırmıştır. 

Politikada, kültürümüzün ve eğitimimizin nite
liklerinin tartışılması nedenleri, biraz daha değişik. 
Bunda öncelikle şu düşünceler hâkim görünmekte
dir: 

Son yıllarda toplumumuzda artan çatışmalar ve 
gruplaşmalar, yönetilebilir bir toplum olmaktan çık
mamız şeklinde değerlendirilmiştir. Bu gidişe çare de, 
millî kültürümüzün değerleri etrafında birleşilmekte 
görülmüştür. 

Dünya politikasında, özellikle komşularımızla 
olan ilişkilerimizde yeni bir yer almamızda, kültürü
müz yeni bir imkân olarak anlaşılmıştır. 

Kültür politikamızda değişikliğin, ekonomik ve 
sosyal kalkınmamızda başarımızı arttıracağı ileri sü
rülmüştür. 

Şüphesiz bu konular, ülkemiz için ciddî sorunlar
dır. Söz gelimi, son yıllarda öğrenci, ya da sağ sol 
çatışması diye tanımlanan olaylar, vatandaşlarımız 
arasında endişe ve korku yaratmaktadır. 30 Ocak 
1976 tarihli Hürriyet gazetesinde bir öğrenci lideri 
şöyle diyor: «Ben öz amcamın çocuğuyla şu anda 
gırtlak gırtîağayım.» ve bu öğrenci soruyor: «Niye 
ben kendi öz kardeşime düşman oldum?» Bu soruya 
bir yetkili şu cevabı veriyor: «Üniversitelerimizde 
anarşinin kol gezmesinin yegâne sebebi, gençlerin yıl
larca, örf ve âdetlerinden uzak, ahlâk ve maneviyat

tan yoksun yetiştirilmiş olmalarından ileri gelmekte
dir.» Aynı kişiye göre; «Materyalist eğitim sisteminin 
mahsulü olan bu gençlerin cemiyetimizden ayrı dü
şünmelerine şaşmamalıdır.» 

Siyasetle uğraşanların bu sorunların cevabını ara
maları, ya da bu soruya verilen cevaplar üzerinde 
düşünmeleri gerekir. Bilindiği üzere, ülkemizde ku
tuplaşmaların, çatışmaların nedenleri genellikle - şu 
şekiller içinde açıklanmaktadır: 

1. — Bu kutuplaşmalar, çatışmalar siyasî bir so
rundur. Demokratik rejimi değiştirmeyi, ya da Dev
leti yıkmayı amaçlayan iç ve dış tahriklerin sonucu
dur. 

2. — Bu olaylar ekonomik ve sosyal nedenlere 
dayanmaktadır. Başka bir deyimle, yönetimin ve ku
rumlarımızın toplumun ekonomik ve sosyal gereç
lerine yabancılaşmasının sonucudur. 

3. — Bu olaylar kültürel bir sorundur. Genç ne
sillerin öz kültürümüze yabancılaşmalarının toplu
mumuzda maddî amaçlara, çözümlere öncelik ver
menin belirtileridir. Daha genel bir deyimle, toplu
mumuzda kişilerin taşıdıkları değerler, kurumları
mızın dayandıkları değerlere uymamaktadır. Kültür 
ve eğitimimizin yarattığı kişilik kültürümüze uyma
maktadır. Bu da toplumda bunalımlara neden ol
maktadır. 

Gençlik olayları bu genel nedenler dışında, eği
timimizin şekline ve gençlerin yaşama imkânlarına 
değin özel nedenleri de yansıtmaktadır 

Toplumumuzdaki olayları nasıl adlandırırsak 
adlandıralım, nedenleri hakkındaki düşüncemiz ne 
olursa olsun; gördüğümüz, toplumumuzda kutuplaş
maların, sosyal yarıkların yaratıldığıdır. Bu belirtiler
le vatandaşlarımızda endişe yaratmaktadır. Vatan
daşlarımız millî bütünlüğümüzün, iç barışın korun
masını güçlendirilmesini istemektedirler. 

Sayın senatörler; 
Hükümetimizin programında «Millî bir kültür 

siyaseti takip edilmek suretiyle» millî bütünlüğümü
zün kuvvetlendirileceği ifade edilmektedir. «Güçlü 
bir millî kültür hareketinin milletimizi zararlı dış te
sirlerden koruyacağına inanıyoruz..» görüşü de Hü
kümet Programında ifade edilmiştir. Hükümet Prog
ramında ifade edilen bu düşünce, ülkemizde de hâ
kim olan düşüncedir. 

Anayasamız «Devlet, insanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar» 
hükmünü taşır ve kültürel kalkınmanın demokratik 
yollarla gerçekleştirilmesini öngörür. 
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Kültür Bakanlığı, genel anlamda bu hizmetleri 
görmekle görevli bir bakanlığımızdır. 

Sayın senatörler; 
Kültür Bakanlığının Bütçe Kanun tasarısında 

kültür hizmetlerinin amacı belirtilmiştir. Bu amaç- . 
ların tekrarında yarar vardır. Milletimizin bütün fert
lerini; 

1. — Atatürk devrimlerine ve Anayasanın baş
langıcında belirtilen Türk milliyetçiliğine bağlı bö
lünmez bir bütün halinde, 

'2. — Millî şuur ve ülküler etrafında toplanmak, 
3. — Millî, ahlâki ve insani kültür değerlerini 

araştırmak, tanıtmak ve benimsetmektir. 
Yine aynı tasarıda Bakanlığın görevleri de belir

tilmiştir. 
Bilindiği üzere, bu görevler geçen 10 yıl içinde 

Kültür müsteşarlığınca yürütülmekteydi. Son yıllar
da Kültür Bakanlığının kurulmuş olması bu hizmet
lerin nitelik yönünden gelişmesi ve büyümesi yönün
den bir imkândır. 

Kültür Bakanlığının görevleri içinde sayılabile
cek çoğu hizmet halen başka bakanlıklar bünyesin
de yürütülmektedir. Kültür Bakanlığının kuruluşu 
kamu tarafından yürütülen kültürel nitelikteki hiz
metlerin, bu Bakanlık bünyesinde toplanmasını gerek
li kılmalıdır. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi kanuna, bu ka
nunlarla sağlanan yetkilere ve kurulan kuruluşlara 
dayanır. Çoğu Bakanlığımızın teşkilât, kanunu yok
tur. Eskiden kurulmuş bakanlıklarımızın da teşkilât 
kanunları bu günün ihtiyaçlarına uymamaktadır. Yıl
lardır sözü edilen Mehtap Projesinin uyguîanamama-
sı, idaremiz yönünden ciddî bir eksikliktir. 

Kültür Bakanlığının bir teşkilât kanunu tasarısı
nı ve Bakanlığın görevlileri ile ilgili konularda yasa 
taslaklarını hazırlamasını dileriz. Ayrıca Kültür Ba
kanlığının vakıf abideleri karşısındaki durumunun 
yasal yönden değerlendirilmesi yararlı olabilir. 

Kültür Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklerce 
yürütülen ana hizmetler üzerinde ayrı ayrı durulmu-
yacaktır. Bu hizmetlerin nitelikleri, değerlendirilme
lerinde farklılıklar ve güçlükler taşır. 

Bu hizmetlerden özellikle Devlet Tiyatrosu Ge
nel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü ve Güze] Sanatlar Genel Müdürlüğün
ce yürütülen çalışmalara, bu çalışmaları sergiliyen 
değerli sanatkârlara takdirlerimizi sunarız. Bu ça
lışmalara yöneltilen eleştirilerin çoğunu, sanatın de
ğerlendirilmesinde değişik ölçülerin kullanılmasına ve 
sanat türlerinin yapısal farklarına bağlamaktayız. 

Cumhuriyetimizin 53 ncü yılında hiç olmazsa 
Ankara ve îstanbuida Devlet Güzel Sanatlar Gale
risinin olmamayışı ciddî bir eksikliktir. 

Değerli sanatçılarımıza «Devlet sanatçısı,» unva
nının verilmesinde ihmalkâr, ya da çekingen davran
mak, en azından haksızlıktır. Bu haksızlık, sanatçı
ya olduğu kadar, kültürümüze de yöneliktir. Ayrı
ca bu haksızlık, takdirde de bir kusurun ifadesidir. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve 
bu Genel Müdürlüğün mensupları, tarihe ve insan
lığa büyük hizmetler yapmışlardır; anıtların taş 
ocaklarında yakıldığı, tarihî eserlerin madde değe
riyle anlaşıldığı bir ortamda eski eser bilincini ya
ratmış, o eserleri bulmuş ve feragatle korumuşlardır. 
Eski eser kapsamının Türk İslâm eserleri yönünde 
geliştirilmesi, toplumumuzda saygıdeğer bir istektir. 
Bakanlığın bu isteği değerlendireceğini umarız. Ay
rıca, kasaba ve köylerimizde mimarî değerlerin bu
lunması ve korunması da bir hizmet olarak benim
senmelidir. 

Son yıllarda Halk, çocuk kütüphanesi hizmetleri
nin nitelik ve büyüklük yönünden gelişmesi takdirle 
karşılanmaktadır. 

Türk el sanatlarının, Hükümet Programında kıs
men değinildiği üzere, üretime dönük bir şekilde teş
kilâtlandırılmasında daha etkili bir uygulamanın bu
lunması bir ihtiyaçtır. El sanatları ile ilgili hizmet
ler değişik bakanlıklar içinde yürütülmektedir. Bu 
uygulama, ihtiyacı yansıtırsa da, hizmetin etkin bir 
şekilde yürütüldüğünü kanıtlamaz. «Türk el sanat
larını geliştirme projesine yardım» adı altında Ba
kanlık Bütçesinde 300 000 TL. sı ödenek görülmekte -
dir. Yine yurt sathında yapılacak çeşitli kültürel fa-
liyetlere iştirak için Bakanlık bütçesindeki ödenek 
381 500 TL. dır. Bu mütevazi rakamların bu hizmet 
konularında Bakanlığa bir imkân vermeyeceği açık
tır. 

Folklor konusunda son yıllarda ülkemizde geniş
leyen bir ilgi mevcuttur. Bu çalışmalarla Bakanlığın 
işbirliği, yardımı çalışmaların niteliğini yükseltebilir. 
Ayrıca bu ilgi, özellikle gençlerimizin yaşayışlarına, 
millî ve çağdaş nitelikleride getirebilir. 

Kültür Bakanlığının yayın hizmetlerine ağırlık 
vereceği anlaşılmaktadır. Türk kültürünün kaynak 
eserlerini yayınlamayı ve kütle kültürünü oluşturma
yı amaçlıyan bu çalışmaların dayandığı iyi niyeti 
takdir ederiz. Bakanlığın eser yaratmada ve bunları 
okunur kılmada karşılaşacağı muhtemel güçlükleri 
gidermede başarılı olmasını dileriz. 
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Bakanlığın el lügati, büyük lügat hazırlamak yö
nündeki çalışmaları, şüphesiz takdire değer. Türk 
Dil Kurumu, Türkçe Sözlüğünü 30 yılda geliştirebil
miştir. Lügat konusunda, dil konusunda kısa sürede 
bir sonuca ulaşabilmek, şüphesiz büyük güçlükler ta
şır. Türk Diliyle ilgili çalışmaları Bakanlığın anlayı-
yışîa değerlendirmesi ve gerekli ise bu çalışmaları 
yöneltmede bir yol araması, konuya başka bir yak
laşım olabilir. 

Bilindiği üzere, son yıllarda ülkemizde yayın hiz
metleri yaygınlaşmış, günlük gazetelerin sanata ilgi
leri artmıştır. Bu, bir anlamda sanatın geniş kitle
lerle ilişki içine girmesinin belirtisidir. Kültür Ba
kanlığının bu gelişmeleri desteklemede ve yöneltmede 
bir yöntem bulması faydalı bir hizmet olacaktır. 

Yatırımların, ihracatın, malî ve idarî kolaylıklar
la desteklendiği, teşvik edildiği ülkemizde sanatın, 
kültürün de teşvik edilmesini beklemek hakkıdır. 

Kültür Bakanlığının kültür merkezleri kurma yö
nündeki arzusu büyük bir ihtiyaca cevap olabilir. 
Bilindiği üzere, şehirlerimizde Vakıflar, belediyeler. 
özel idareler şehrin en güzel yerlerine iş hanları yap
tırmaktadırlar. Bu iş hanlarının çoğu, zevksizliği ne
deniyle, gelecek nesiller tarafından yıktırılacakür. 
Bu eserler yerine kültür merkezlerinin yaptırılması 
Devletin sorumluluğuna ve toplumun ihtiyaçlarına 
uygun bir tercih olacaktır. Kültür Bakanlığı bu ku
ruluşlarla kültür merkezleri yaptırma yönünde işbir
liği imkânları aramalı ve bulmalıdır. Kültür merkez
lerinin de kültürümüze uyan sanat değeri olan eser
ler olmasını şüphesiz dileriz. 

Sayın senatörler; 
Kültür Bakanlığının dış ilişkileri, Türk kültürü

nün tanıtılması, kütle kültürünün oluşturulması ile 
ilgili hizmetlerin değişik kademeleri üzerinde bazı 
dilekler öne sürülebilir; fakat kültür çalışmaları üs
tünde ayrıntılara inen eleştiriler eksikler taşımaya 
mahkûmdur. 

Genel olarak Kültür Bakanlığının, hizmetlerinde 
ülke çapında kültür bilincini güçlendirmeye önce
lik vermesini dileriz. 

Ayrıca, Kültür Bakanlığının kültür alanında ya
ratıcılığı teşvike özel bir önem vermesini dileriz. Sa
natın değişik dallarında; mimarimizde, el sanatları
mızda; musikimizde yaratıcılığı teşvik, kültürümüze 
yapılacak hizmetlerin büyüklerinden olacaktır. Kül
tür Bakanlığının, kültür hizmetlerinde teşvike, işbir
liğine yönelik çalışmaları kültürümüzün gelişmesine 
ve yaygınlaşmasına büyük imkân sağlayacaktır. Şüp

hesiz kültür çok yönlü ve ülke çapında yaklaşılacak 
bir konudur. Kültür sorununa sınırlı yaklaşımlar, kül
tür gelişmesinde çelişkiler doğurabileceği gibi, gelişme
ler sürekli de olamaz. Kültür gelişmesi ve birliği, toplu
mun düşüncelerine ve duygularına toptan hitap eden 
bir ortam yaratmakla sağlanabilir. Eğitim kuruluş
ları, doğal çevre, yaşama şekli, kültürü öncelikle et
kileyen unsurlardır. Toplumsal ihtiyaçları ve doğal 
imkânları kapsayan bir yaklaşım, memleketimizin 
imkânlarına göre uygulandığı vakit, kültür değerleri
miz gelişmesi için gerekli ortamı bulabileceklerdir. 

Sayın senatörler; 
Bugün ülkemizde kültür konusunda yapılan tar

tışmalar da özellik şu sorudadır: 
Millî küUür politikamızın genel yönü ne olmalı

dır? Kültürümüz, hangi niteliğiyle millî bütünlüğü
müzün güçlü dayanağı olabilir? 

A. P.'nin kültür politikası üstündeki düşünce
lerini özetle sunacağım. 

Sayın senatörler; 
Milletimiz, uzun tarihi içinde oluşturduğu büyük 

bir kültüre sahiptir. İçinde doğduğumuz, yaşadığımız 
bu kültürümüz, duyuş ve düşünce birliğimizi oluştu
rur. Aynı zamanda, bu özellikler millet olarak hayat 
şeklimize özelliğini verir. Adalet Partisi, Millet ola
rak bize özelliğimizi veren kültürümüzü, millî bütün
lüğümüzün dayanağı sayar, ve bu kültürün korunma
sını ister. Adalet-Partisi, Anayasamızda ve kanunla
rımızda ifadesini bulan hayat şeklini, Türk milliyetçi
liğini benimser. Anayasamızda ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğini ve hayat şeklini tarihî gelişmemizin 
yorumlanması olarak anlar. Adalet Partisi bu hayat 
şeklinin, Atatürk milliyetçiliğinin, çağdaş kültürümü
zün genç nesillere öğretilmesini ister. Ayrıca, Devle
tin eğitim kurumları ve kendine bağlı yayın organları 
aracılığıyle çağdaş kültürümüzün toplumumuzda 
korunmasını, öğretilmesini ister. 

Adalet Partisi, kültürümüzdeki değişmelerin va
tandaşlarımızın, yeni seçmeleri, özlemleri olarak ger
çekleşmesini ister. Adalet Partisi, kültürümüzün ha
yatın normal akışı içinde gelişmesini ister. Millet ola
rak geçmişimizin değerlerinin bilinmesini, korunma
sını ister. Tarihimiz içinde milletimizin oluşturduğu 
sanatın, bilimin, davranış, duygu şekillerinin, kurum
larının bilinmesini ve korunmasını ister. Bunların ha
yatın yeni gereklerine göre şekillenmelerine, Devle
tin yardımcı olmasını ister. Adalet Partisinin istemedi
ği, kültürümüzle bağdaşmayan bize yabancı değerle
rin, toplumumuza zorla kabul ettirilmesidir. 
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Milletimizin tarihi gelişimi, onu, demokratik bir 
yönetimi seçmeye yöneltmiştir. Bu yönetim şeklini de 
milletimiz, bir yaşama ve idare şekli olarak benimse
miştir. Bu yaşayış şekli kültürümüze yeni değerler 
getirmiştir. Hoşgörü, bunlardan biridir. Hoşgörünün 
hudutları ve konuları, ülkelerin şartlarına, kültür 
yapılarına göre değişir. Bu, bir gerçektir. Kültürü
müzde bazı davranışlara çok, bazı davranışlara da 
az hoşgörü 'ile bakıldığı bir gerçektir. Kültürümüz, 
bize bir duygu ve düşünce yapısı vermiştir. Buna zıt 
görüşler çıkınca, tepkilerin olacağı sosyal bir ger
çektir. Ayrıca, bizi millet yapan değerlerin korunma
sı, millî bütünlüğümüzün de bir gereğidir. Kişi, ya 
da grupun b'ir başka kişiye,, ya da grupa yönelik han
gi hareketlerinin hoşgörü ile karşılanacağını bilmesi 
gerekir. Yaptıklarında hür olmak isteyen kişinin, gru
pun, başka kişilerle, gruplarla ilişkilerini dengede tu
tabilme sorumluluğu da vardır. Milletimizin binlerce 
yıldır inandığı değerlere, hayat şekline zıt tutumla
rın, çatışmayı ve karşı tepkiyi doğuracağı bir ger
çektir. Bir toplum içinde insanların birbirlerine hoş
görüyle davranabilmelerinin teminatı, kültürün ve 
kanunların koyduğu kurallardır. 

Toplumumuzun ahenk içinde işleyebilmesi, kişiler 
ve gruplar olarak manevî sorumluluklara bağlı olma
mızla mümkündür. Demokratik yaşayışımız içinde ma
nevî değerlerimiz din, ahlâk yanında, demokratik so
rumluluklar, meslek ahlâkı, insanın temel hak ve özgür
lüklerine saygı duymaktır. Adalet Partisi, bu manevi de
ğerlerin korunmasını ister ve destekler. Hayatın niteliği, 
yalnız kişinin maddî olanaklarının ve yaşadığı çevre
nin bir ifadesi değildir. Aynı zamanda, kişinin sahip 
olduğu moral, kültürel değerlerin ve hayatının zen
ginliğinin bir belirtisidir. Adalet Partisi, toplumda yal
nız refahı değil, moral ve kültürel değerleri de yay
mayı amaç bilir. 

Sayın senatörler, 
Politika, bir yönü ile görüş ayrılıkların ifadesi

dir. Politika, bir yönü ile tartışmaların ifadesidir. 
Kültür ise, birliğin, beraberliğin dayanağıdır. Kültür 
Bakanlığının temel x amacı, kültürümüzü geliştirmek 
ve millî kültürümüz etrafında bütünleşmemizi sağ'a-
mak olmalıdır. Bu amaç da toplumdaki müşterek 
gayretlerle gerçekleştirilebilir. 

Toplumumuzda yeni arzuların ve güçlerin var olu
şu, toplumumuzun canlılığının ifadesidir; fakat bu 
güçlerin ve arzuların çatışmalarını bir denge içinde 
tutabilmek ve bu çatışmalardan toplumumuza geliş
me sağlamak, müşterek sorumluluğumuzdur. Yöneti-

lebilir bir toplum olmamız, kişiler ve gruplar olarak 
davranışlarımızı, kültürümüzü, hoşgörü sınırları için
de tutabilmek ve kanunlara uymadaki başarımıza 
dayalı olacaktır. Bir yandan da, kişisel değerlerimize 
ve çağdaş ihtiyaçlarımıza uyacak yönde kurumları
mızı düzenleyebilmede ve geliştirebilmedeki başarı
mıza bağlı olacaktır. Sağlıklı bir toplum, insanın te
mel ihtiyaçlarına cevap verebilen bir toplumdur. 
Böyle bir toplum, insanın kendisini, başkalarını, ta
biatı akılcı bir şekilde görebildiği b'ir toplumdur. 
İnsanların birbirlerine beraberlik ve sevgi bağlariy-
le bağlı olduğu bir toplumdur. 

Böyle bir toplum yaratmada Kültür Bakanlığının 
kendine düşeni yapmasını ve bütçenin Bakanlığa ha
yırlı olmasını dilerim. Hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Hüseyin Öztürk, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Sivas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, Kültür Bakanlığı örgütünün seçkin 
görevlileri; 

1976 malî yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi dolayı-
siyle C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
görüşlerimizi sunmak istiyorum. Önce, az da olsa 
«Kültür» kelimesi üzerinde durulmasında fayda
lar görüyoruz. Dilimizden düşmeyen «Kültür» keli
mesinin .anlamı nedir? Aydınlığa kavuşturulmuş bir 
çözümü olmadığı içindir ki, bununla ilgili bilgileri
miz de, bilindiği gibi, yavandır. Milletlerin hayatın
da uygarlık bakımından çok etkili olan kültürün 
nasıl bir özelliği vardır? Hangi kültür bir toplumun 
hayatını kapsayıcı ve aydınlığa ileticidir? Kültürün 
kısa süre içinde açıklanmasının zorunluğuna rağ
men, birazıcık olsun esasa girmek istiyorum, 

Kültür, Lâtince (Ağra - Cultura) sözcüğünden gel
miş ve dünya dillerine mal olmuş bir kelimedir. Ke
lime anlamında, tarla bakımı, üreme ve üretme özel
liğini taşır. «Kültür bitkileri» sözü de bu anlamdan 
doğmuş oba gerektir. Bu anlamlarına göre «Kültür» 
sözcüğünün özünde gelişme, üreme ve yaratma var
dır. Toplumsal gerçekler bütünü olan millet fik
rinde de, bu bak-mdan canlılık olduğu kanısı güç 
kazanmaktadır. Böylece, kültürün canlı ve toplum
sal bir olgu gibi görülüp benimsenmesinde bir sa
kınca yoktur. Çünkü, kültürsüz, bireysiz ulus, ulus-
suz kültür olmayacağına göre, canlılık ve yaratı
cılık da kültürün özünü teşkil etmektedir. Bu bü-
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tünleşmeyi doğal olarak kabul ettiğimize göre, «Kül
tür» sözcüğünün canlı bir olgu kabul edilmesinde bir 
sakınca görülmemektedir. Nitekim Voltaire de, 
«Kültür» sözcüğünü (İnsanın zekâsının oluşum ve 
gelişiminin yüceleştirilmesi) anlamında kullanması 
ile insanla kültürü canlı bir ortamda birleştirmiş 
olmaktadır. 

Sözcük anlamında ise kültür, bir toplumun ya
şayışında etkili olan tarih, gelenek, görenek, töre, ' 
fikir ve sanat hayatını kapsayıcı bir yaşantıyı ve özel
liklerini kapsayıcıdır. Ayrıca, cinsel duyuş ve düşü
nüş yönünden, dil ve zevk bakımından da kültürün 
genişçe bir anlamı vardır. Kültür, ne yalın bir bilgi 
ve ne de gelenek ve göreneklere dayanan ezberlen
miş tecrübeler zinciridir. Kültür, bazı bilginlere göre, 
bütün bilgilerin ve kazanılmış yaşantıların insan ka
fasında yoğurulup benimsenmiş toplumsal bir değer 
ölçüsüdür. Eğer, bu kültür, kamunun yaşayışından 
ve onun içinden, tarihinden kaynağını alırsa, top
luma mai olacak gerçek kültür doğmaktadır. Bu ba
kımdan, kamuya ve onun yaşayışına kuş bakışı göz 
atmaktan vazgeçmek gerekmektedir. Bugüne kadar, 
ne bilginlerimiz ve ne de kurumlarımız, ulusal kül
türümüzü kapsayıcı biçimde çalışmalar yaparak, 
gelenek, görenek, töre ve yaşantılarımızı inceleyip 
değerlendirerek gerçek eserler yapamamışlarsa, bu
nun tek nedeni, kültürün bu şekilde anlam ve öne
mine inilmemiş olmasından ileri gelmektedir. 

Çünkü, biz, ulusal kültürümüzü bugüne kadar 
ikinci derecede gözeterek, Batı kültürünü birinci 
plana almışız. Bu, yanlış bir yoldur. Bizi çalışmala
rımızda başarıya iletmemekte; gerekli incelemele
re gidemryişimize de bu tutum sebep olmuştur. Oy
sa, Avrupalılar önce kendi ulusal kültürlerini yarat
tıktan sonra, kendi kültürlerini esas alarak ve ge
liştirerek uygarlığın gerektirdiği genel kültürleri de 
bu sağlam temeller üzerine oturtarak, kaynaşmış; 
güçlü kültürlerini meydana getirmişlerdir. 

Bizim kültür kaynaklarımız, Batı ülkelerinin ço
ğundan daha zengin iken, bu kaynaklardan millî kül
türümüzü fışkırtmayı başaramamışız. Bunun için 
de, ne ulusal kültürümüz, ne halk kültürümüz ve 
ne de «Cuîture Generale» denen, genel kültür bakı
mından elimizde gerçekçi eserlerimiz yoktur. 15-20 
yıl önce ele alman birkaç ansiklopedi, belki bu yol
da bir başlangıçtır denilebilir; fakat, bu eserlerde de 
bilimsel anlamda derinliğine inmek olasılığı gö
rülmektedir. Bu eserlerde bilinen bir kısım bilgi
lerin sistematik olarak düzenlenmesinden ileri gidi

lememektedir. Bazı deneme eserleri ise, Batının kül
tür akımlarına kendilerini kaptırmaktan kurtulama
mış, bu nedenle de öz kültürümüzü yansıtıcı tam bir 
özellik taşımamaktadır. Bu noksanlar karşısında, 
kamu kültürüne ve ona doğru yayılan bir kültüre 
el atılması zorunluğu doğmaktadır. Çünkü, bize has 
olan günlük yaşayış, davranış ve varlık anîayışımız-
daki gerçeklerden kaynağını almayan kültür, bizim 
değildir. Bizim kültürümüz bu bakımdan gerçek ki
şiliğine kavuşmamış durumdadır. Bilhassa İslâm Di
ninin kabulü ile dinin, felsefe, inanış ve töresinin et
kisinde öz varlığı zedelenmiştir. Daha sonra, Batı 
taklitçiliği özentileri ile ikinci defa baltalanmıştır. 
Bu yüzden, kamu kültürümüz kişiliğine kavuşma
mış ve ülkemizde de bir kültür birliği kurulmamış
tır. Bu ulusal kültür noksanlığı nedeniyledir ki, Mil
lî Eğitim ve millî ereklerde - aksaklıklara sebep olun
muştur. Oysa, uygar uluslar, dedelerinin maddî ve 
manevî eserleri ile bugünkü kamunun kültürünü 
incelemiş, uygarlık yöntemleri ile birleştirerek, ya
ratıcı bir kültüre sahip olmuşlardır. 

Büyük Atatürk, «Millî kültürümüzü, muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.» derken, her 
iki anlayışın en iyi bileşkesini kurmuştur. Önce, ulu
sal kültürümüzün kişiliğini kazandırmak, sonra onu 
yaratıcı duruma getirecek uygarlık araçlarını kap
sayıcı ve yapıcı şekle sokmayı önermiştir. Bunun 
için de kültürün öyelerinden birisi olan dilin, milli-
leştirilmesine önem vermiştir. Türkçenin yabancı 
kelimelerden ayıklanması için de dil devrimini yap
mıştır. 

Bilindiği gibi, toplumdaki bütün tinsel ve tensel 
değerlerin dille anlatılması ve anlaşılmasının, bir ba
kıma kültürün kendisi olduğu kabul edilmektedir. 
Ulusal kültürümüzü ve uygarlık araçlarını iyi bir 
tutumla birleştirecek bir dilin, toplumun yaratıcı
lık gücünü etkileyeceği görüşü de bu bakımdan 
ağırlık kazanmaktadır. Böyle bir ortamda, millî eği
tim ve ulusal ereklerde bilinçli ve uygun yöntem
lerle saptanmış bir çabşma düzeyinde oluşturaca
ğımız ulusal kültürümüz, yüz yıllar geçse de eski
meyecek, taşıdığı gerçek değerlerle eski Lâtin ve Yu
nan kültürü gibi önemini sürdürecektir. Ancak, ulu
sal bir kültür kazanıldıktan ve çağdaş bilim yöntem
lerinden faydalanarak genel kültür tamamlanarak 
meydana getirildikten sonradır ki, bireylerin böyle 
bir düzeyde yetişmeleri, çevreleri için faydalı ve 
yaratıcı çalışmalar yaparak, kültür ve sanat yapıt
ları vermeleri kolaylaşacaktır. 
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Uygarlıkta gelişmiş, ulusal kültürü sağlanmış ı 
bir ulus olmak için, önce kendi kültürümüzü öz ge
reği içinde gerekli yöntemlerde inceleyerek, kişili
ğine kavuşturmamız gerekmektedir. Bu çalışma dü
zeni üzerine, yüz yılın bilim ve kültür yöntemlerini 
de yerleştirerek, genel kültürümüzün gelişmesini 
kolaylaştırmamız mümkün olacaktır. Görevli ku
rumların ve kişilerin böyle bir sonuca gidecek şe
kilde çalışmaları ve kültürün öz kaynağı olan soy ve | 
dilin uygarlık kültürü ile kaynaştırılarak bütünleş
tirilmesi sonucu, uygar bir ulusun yaratılması da 
sağlanmış olacaktır. Çünkü, ulusal ve genel kültürü 
noksan milletlerin tarihini, toplumsal hayatını, yaşa
yışını, ekonomik durumunu ve ulusal amaçlarını gö
rüp kavrayamayan kişilerin, ne kendi mesleklerinde 
ve ne de genel anlamda başarılı olmaları için, kendi-
elrini iç huzursuzluKtan, yetersizlikten kurtarmaları 
ve ülke kaderinde söz sahibi olmaları kolay gerçek
leşmemektedir. Bu bakımdan, kazanılmış düzenli 
bilgileri, kafalarda çözümlenerek, kurucu, yaratıcı 
ve yapıcı güce ulaştırmış kişilerin gerçek kültürü 
içermiş olmaları sonucudur ki, bilgileri usa vurma, 
eleştirme ve yapıcılıktan zevk alma yetenekleri tam 
olarak geliştiğinden, başarıları da üstün olmaktadır. 
Ulusal kültürü içermiş, dünya kültürünün gelişti
rici etkisinden iyice faydalanmış, benimsemiş kimse
lerin meydana getirdiği toplumlarsa çağdaş uygar
lıkta temelli ön safta yerlerini almakta zorluk çek
memişlerdir. 

Bu nedenle, Anayasamızda öngörülen kültürel 
kalkınmayı, özgürlükçü demokratik yöntemlerle 
araştırmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak ve ger
çekleştirmek amacıyle, Atatürkçü düşünce çizgisin
de planlı, programlı bir çalışma düzeninin kurulma
sını önermek isteriz. Başarılı olunabilmesi için de, | 
önce Kültür Bakanlığının kendi örgütleri arasındaki 
organizasyon kopukluğunu giderecek her bakım
dan bir dayanışma kurulmasını ve sonra da ilgili di
ğer devlet kuruluşlanyle işbirliğini sağlamalarının 
gereğine inanıyoruz. Böylece, ulusal kültürümüzün 
değerini çağdaş bilim yöntemleri ve tekniklerinden | 
de faydalanarak araştırmak, zenginleştirmek, tanıt
mak, yaymak ve benmisetmek yollarıyle amaca ulaş- i 
mamız kolaylaşmış olacaktır. I 

Sanatı serbestçe öğretme, özgür düşünme ve yaz
ma olanaklarına kavuşulmasını amaçlayan çalışma
lara Bakanlığın vereceği önem de, kültürsel çağdaş-
lama kapısının sonuna kadar açılmasını mümkün 
kılacaktır. O zaman öğrenme ve yazmadaki birey

sel ve doğal özgür düşüncedeki gelişim engellenme
miş olacak ve kişinin bütün yetenekleriyle kültür 
değerlerine açık olması; kendine biçim vererek ay
dınlanmasının gerçekleşmesi de sağlanmış olacak
tır. Nitekim, Tanzimat'la başlayan, Cumhuriyet dö
neminde hızlanan Atatürk ve îsmet Paşa'nm geniş 
bir hoşgörüye dayanan politikaları sonucu, düşünce, 
sanat ve kültür hayatımız toplum geliştikçe canlılık 
kazanmış, kendi sanat, kültür, düşünce değerlerini 
üretmek ve zenginleştirmek yolunda epeyce mesa
fe alınmıştır. 

Yine toplum hayatında da kültürün değerini «Mil
lî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üze
rine çıkaracağız.» özdeyişiyle büyük Atatürk vermiş 
ve bu alanda yapılacak çalışmaların önemini de en 
beliğ şekilde açıklamıştır. Kültürde çağdaşlaşmayı 
amaç alan bu Atatürk'çü düşüncenin zaman zaman 
yanlış bir kültür ve sanat politikası sonucu aksadığı 
olmuş, bugünkü yerinden çok daha ilerde olması 
önlenmiştir. Kamu yararı uydurması ve anlamsızlı-
ğiyle, burjivazinin ve kapitalizmin istekleri yönün
de hareket edilerek, Anayasal ve doğal bir hak olan 
uyik ve özgür insan düşüncesinin yapıtlardaki içe-
rikliği ile birlikte yasaklanması gibi çirkinliklerle 
ulusal kültür politikamız, bir kültür düşmanlığı bi
çimine dönüşetürülmüştür. Çağdaş gelişimi zaman 
zaman kıran bu aksaklıklar yüzünden, çoğulcu, öz
gürlükçü demokrasilerin gereği olan çoğulcu kül
tür düşüncesine ulaşmamız engellenmiştir. 

M.Ö. 6 ncı yüz yılda başlayan çağdaş düşünce
nin, özelilkle din dogmatizminden kurtularak, layik 
dünya kültürünün yaratılmasında kişinin eleştiri
leriyle düşünme gücüne kavuşması etkili olmuştur. 
Biz, hâlâ 800 yıl önce denenmiş bu bilimsel yolu 
sürdürmekte zorluk çekmekteyiz. Rönesansla «Yeni
den doğuş» denen özgür düşüncenin doğaya ve in
sana çevrilmesiyle de bilimsel ve teknik yöntemler
den faydalanan insan, kendi düşücesinin eseriyle 
aydınlanmış ve dünya kültürünün kuruluşunu sağla
mıştır. 

Görüldüğü gibi, kültürleşme, felsefeye, bilime, tek
niğe ve bunların kaynağı olan özgür lâyık düşünce
ye dayanmaktadır. Gerçek bu iken, kültürleşmenin 
ve düşüncenin kaynağı olan üniversite, yüksek öğre
tim kurumları ile lise düzeyindeki okulları bile kapa
tarak, olumlu bir kültür politikası sürdürmenin müm
kün olamayacağı örneğini Cephe Hükümeti sayesin
de görüyoruz. Hâlâ bir kültür felsefemiz olmadığın
dan söz edilirken; gelenek, görenek ve bütün olanak-
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lanrruzı inceleme ve yayımlama gücüne sahip eği
tim kuramlarımızın düşünceleri nedeniyle kapatı
yoruz ve cezalandırıyoruz. Bu hal, bir kültür felse
fesinin oluşturulup geliştirilmesine, özgürlükçü dü
şünce sistemine ters düşen hatalı bir politika değil 
midir? 

Anayasa ve demokratik özgürlüklere saygılı olma
yan, düşünceleri yüzünden okulları kapatan, kitap 
ve tiyatro eserlerini hedef alarak fikirleri yasakla
yan bu Cephe Hükümeti; yapamadığı görevden ayrıl
madıkça, ulusal kültürümüzde gelişme, zenginleşme 
ve çağdaşlaşmanın mümkün olacağını sanmıyoruz. 
Cephe İktidarının sosyal yapısı, siyasal oluşumun
daki çağm gelişimine ters düşen tutumuyle yarat
tığı değer ve kavram kargaşası ile karşı karşıya bu
lunduğumuz bu ortamda, kültürümüzün yozlaşma
sından endişe ediyoruz. Böyle bir zihniyetin; bıra
kalım ulusal kültürü yaratmasını, kültür alanındaki 
gelişmeleri yasaklarla, Türk Dilindeki gelişmeleri 
engelleyici art niyet ve tertiplerle dejenere etmesin
den ve gayri millî bir kültür oluşturmasından korku
yoruz. Gerçi Türk ulusunun sağlam bünyesi Atatürk' 
cü düşüncenin ağır basması karşısında, daha çok 
kötülük yapmadan tarihe kara bir leke olarak kala
cak bu çabaları hedefine ulaşamayacaktır; tesellimiz 
budur. 

İlerici, gerçek Atatürk'çü, ülke sorunlarını bütün 
gerçekçiliğiyle ve sanatkârca dile getiren yazarların, 
büim adamlarının eserlerini; yani düşünce ve fikir
lerini, kapitalizm yararına yasaklamakla, yazarların, 
sanatçıların kültür hayatına indirilen darbelerle ce
zalandırmak yolunu tutmuş olmaları ise gözden kaç
mamaktadır. Atatürk'çü görüşteki çağdaş kültürün 
bu tutumla yaratılması mümkün müdür? Bilhassa 
kültür alanındaki tahribatın önlenmesi için, Cephe İk
tidarının en kısa zamanda görevden uzaklaştırılma
sında gerek duyuyoruz. Böylece, düşünce özgürlüğü
ne ve Türk kültürüne büyük hizmet yapılmış ola
caktır. Çünkü, gerçekten demokrasi ve düşünce öz
gürlüğüne karşı olan, temel haklara sırt dönerek bo
zuk düzeni sürdürmek ve çıkar gruplarının emirleri 
ile hareket etmek gibi ilkel yönetim şekillerini be
nimseyen Cephe İktidarının, devrimci ve Atatürk'çü 
kuruluşlara düşmanca davranışını hoş karşılamıyo
ruz. Bu nedenle, Cephe İktidarından ülkemizi ulusu
muzu kurtarmakta sayılmayacak kadar fayda ol
duğuna inanıyoruz. 

Tarih boyunca görülmüştür ki, halk çoğunluğuna 
ters düşen politikacılar ve siyasî iktidarlar, gerisin

de kaldıkları çağdaş yapıtları ve oyunları yasakla
mışlar, toplatmışlar, yaktırmışlar ve yazarlarına, 
oyunlarda görev alan sanatçılara da savaş açmışlar
dır. Yine tarih içinde bu siyasal iktidar yöneticileri 
her zaman yenik çıkmışlardır. Ortaçağ yöntemlerini 
bugün de ülkemizde uygulayan bir Cephe İktidarıy
la karşı karşıyayız. Bu zihniyetin iktidar olduğu dev
relerde böyle kötü örneklerine zaman zaman rastlan
mıştır. Örneğin; kültürün mümkün olduğu kadar ge
niş yığınlara yayılması, kültürün kaynağının büyütü
lüp genişletilmesi eğitim - öğretime dayanmaktadır. 
Bu gerçeği bilip amaçlayarak kurulan Köy Enstitü
lerinin 10 yılda her köyde bir okul ve yeterince öğ
retmen sağlamayı amaçlayan planlaması ve çalışma
ları da, bugünkü yasaklar ve okul kapatmalar gibi 
davranışlarla burjivazinin ve kapitalizmin emirleri
nin yerine getirilmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece, ge
niş bir kitlenin kültür yaratmasına katılması da ön
lenmiştir. Bu bakımdan, Kütür Bakanlığıyle Millî Eği
tim Bakanlığının bu tür zihniyetten vazgeçerek, bir 
tarihi tekerrür yaratmamaları tavsiye olunur. Bunun 
içindir ki Cephe İktidarının haklı, hele köylüyü tem
sil edemeyeceğini söylemekte bir sakınca görmü
yoruz. 

Yine, o günlerde dünya klâsiklerini dilimize çe
virme ve tanıtma yoluyle genel kültüre açılan kapı
ların kapatılması, sanata verilen değerin engellen
mesini yaratan zihniyetin bugün de hortlamasından 
korkuyoruz. Çünkü, yasaklanan değerli kültür eser
leriyle, yerlerine gönderilen köhnemiş zihniyet, eski 
dil, ve Arap, Acem taklitçiliğini içerik eserleri gör
dükçe kuşku duymamak mümkün müdür? Nitekim, 
Cephe İktidarı bu günlerde diğer alanlarda olduğu 
gibi, kültür alanında da dar bir görüşle ve özgürlük
leri kısıtlayan baskıcı yöntemleriyle saldırıya geçe
rek, ulusumuzu uyandırıp, aydınlatacak öğretmen
lerin kıyımı yanında, okullardan okunabilecek kitap
ların toplatılması, tiyatro, gerçekçi filmler gibi sanat 
eserlerini yasaklamalarını hızlandırmıştır. Bu hu
susta genelgeler ve emirler gönderilmiştir. Kıraldan 
çok Kıralcı olanlar da, daha gackîarca davranarak, 
daha büyük tahribat yapmış ve yapmakta da bir sa
kınca görmemişlerdir. 

i 739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasasının 2 nci 
maddesinde Türk millî eğitiminin gene! amaçları 
açıkça belirtilmesine ve her öğretmenin buna uyma 
zorunluluğu da saptanmışken, Türk dilinin öğretilip, 
benimsetilmesinde öğretmenlerin her birini ayrı gö
rüş ve düşüncede kabul ederek; kültür, kişisel istek 
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ve düşünce yönsemelerine göre hareket edecekleri
ni öne sürerek, Millî Eğitim Bakanının tüm öğret
menleri kötüicmesiyle dildeki özleşmeyi ve arı bir 
dilin gelişmesini önlemeyi nasıl hedef aldığını, gön
derdiği genelgede görmek mümkündür. Böyle bir 
davranışla dil devrimi düşmanlığı ötesinde, çağdaş 
yazarlarımızı okumakla kişilerin aydınlığa kavuş
maları, açık düşünme yöntemlerine alışmaları, ince
leme istekleri gibi bilimsel gelişmeler ve özellikle
rin kazanılması ve ulusal kültürümüzün yaratılma
sı da engellenmiş olmaktadır. 

Hâiâ yükseköğrenim çağındaki gençlerin c/c 5'inin 
yükseköğretime devam edebildiğini düşünerek ve on
ları da fikir ve düşünceleri nedeniyle cezalandırmak 
için okullarını kapatırsak, ulusal kültürü nasıl ve han
gi kaynaklarla ve elemanlarla yaratacağız? Evren
deki gelişmelere uyarak bir sanayi uygarlığına geçi
şimiz ve bir sanayi toplumu olma yolunda sarf edi
lecek gayretlerin gereğine inandığımız şu günlerde, 
düşüncenin genişlemesi, özgürleşmesi, bunları bes
leyen güçlerin ilgimiz olan uluslar düzeyine ve düşün
ce ortamına ulaştırması nasıl sağlanacaktır bu bakı
mından, geniş boyutlu, kısıtsız, sosya - politik, yenileş
meye açık ulusal bir kültürün üretilmesini amaçlamak 
zorundayız. Bilime, sanata ve düşünceye saygılı olmak 
suretiyle, Batı uygarlığı ve topluluğu arastndada de
ğerli bir yer tutmamız sağlanmış olacaktır. 

Bizde, ulusal kültürün, ekonomik ve toplumsal 
kaikınmanm ayrılmaz . bir parçası ve kişilerdeki ya
ratıcılık gücünün de bir kaynak olduğu özenle ele 
alınmadıkça çağdaş bir kültürün yaratılması zor ola
caktır. Aslında, kültür ve sanat konularına gereken 
önem verilmemiş olduğundan, Devletin bugüne ka
dar bir kültür felsefesi oluşturması ve gerçekleştir
mesi ve yine, bir politik plan içinde kültürün geliş
tirilmesinin programlaştırılması yapılmamıştır. Ni
tekim, yatırımlardaki plansızlık, verimsizlik, güçlük
le yaratılmaya çalışılan Türk kültür ve sanatının 
toplumun çoğunluğuyie bağlantısız kalışı ve ulusal 
bilinçsizliği etkileyen geri kalmışlık hali sürüp gitmek
tedir. 

Kağnağım öz kültürümüzden alan, çağdaş geliş
melerden yararlanan yeni oluşumları gerçekleştirecek 
Türk kültür ve sanat hayatımızı' tabanda ve yine ta
bandan güç alarak geliştiren sanat ve kültür ürünle
rimizle kışilığ ,:nizi bulmamız gerekmektedir. Gelişen, 
yeniieşen böyle bir ortam sağlandığı zaman, deği
me, çağdaşı şma da gerçekleşmiş olacaktır. Bu so
runların çözümünde, sağlam ve geçerli bir kültür po

litikasının yaratılması ise,, yürütmenin yersiz engel
lemelerini giderici bir sistem içinde çalışabilecek bi
limsel bir kur ulun.çalışır hale getirilmesine gerek du
yuyoruz. 

Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, sade bir dil
le, öztürkçe bir anlatımla sanat ve kültürümüzün 
zenginîeştiriîmesinde yapılacak çalışmalara önem 
verilmesi ise, hizmetlerin en değerlisi ve en büyüğü 
olacaktır. 

Bilhassa Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi tem
sillerinin halka dönük, çağdaş sanat anlayışını içerik 
eserlerden seçilmesi ve ülke sathına yayılması, hal
kın eğitici ve yaratıcı gücünü uyandırıcı olması dik
kate alınmalıdır. Bölge tiyatrolarının çoğaltılması, 
özel tiyatroların başarılarını politik zanlarla engel
lenmekten vazgeçilmesi; tüm yayın organlarının sade 
bir dille, öztürkçe bir anlatımla Türk kültürüne ya
pacakları hizmetlerin büyüklüğünü belirleyen Ata-
türk'çü görüş yönünde bir çalışmanın yapılmasında 
da sayılmayacak kadar faydalar olacağı kanısı için
de olduğumuzu belirtmek isterim. 

Güzel sanatları teşvik eden olanaklar yaratılması, 
Türk sanat müziği alanında etkili bir çalışmanın 
sağlanması başlıca önerilerimizdir. Bilhassa Türk 
folklorunun planlı, programlı bir araştırma sonucu 
elde edilen dokümanların konservatuvarda, üniver
sitelerde, edebiyat fakülteleri ve TRT Kurumu gibi 
yerlerde; mevcut repertuvarîannın. da dikkate alına
rak değerlendirilmesi ve çok sesli musikiye geçiş'n 
hızlandırılması kanısındayız, Hafif Batı Müziği dene
melerinin güftelerinin, genel olarak folklor müziğine 
dayatılmasmın faydalarına inanıyoruz. Çeşitli orkest
ralarımızın da, halkımizm çoğunluğuna hitabedecek 
ve faydalı olacak şekilde düzenlenmesinden yana
yız. 

Eski eserlerin müzelerde depo edilmesinden zi
yade, sergilenmesi için, eserlerin iyi seçilmesi ve mü
zelerin kapasitelerinin genişletilmesinden yanayız. 
Ayrıca; müzeciliğin kişisel koleksiyonculuğu engel
lenmeyecek şekilde düzenlenip, yürütülmesinde bir
çok faydalar olduğu kanısındavız. Belgesel filmler
le, örneğin; «Midas'ın kulakları» gibi bilimsel ya
yınlarla eski eserlerin tanıtılmasında çok yönlü fay
dalar soruyoruz. 

Kütüphaneciliğin değerli bir bilim dalı olduğu 
bilincine varılmasını, üniversitelerimiz içinde kütüpha
necilik fakültelerinin kurulup geliştirilmesini de ön
görüyoruz. İyi yetişmiş elemanlarla kütüphanelerin; 
okumak, bilgi edinmek ve herhangi bir sorunun çö-
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zümünde zorluk çeken gençlerimizin başvuracağı, 
cevap alacağı bir duruma getirilmesinin faydalar -
na inanıyoruz. 

Yine, değerli sanat eserlerinin korunması, onlar
dan faydalanma yollarının açık tutulması gibi, önem
li işlerin de daha gerçekçi ve anlamlı şekilde yürütül
mesinden yanayız. 

El sanatlarının ve millî giysilerimizin bozulma
dan sürdürülmesinde faydalar buluyoruz. Millî oyun-
larsmızdaki stil ve figürlerin günden güne basitleşti
rilerek, orijinalinden uzaklaştırılarak dejenere edil
mesinin biran önce önüne geçilmesinin gereğine ina
nıyoruz. 

Yine, Türk sanat mûsikisinin Arap müziğinin etki
sinden kurtarılması, yönünde, bilinçli ve milliyetçi 
bir çalışma yapılmasını öneriyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1976 malî yılı Kültür Bakanlığı Bütçesinin 

657 952 400 TL. olarak bağlanması karşısında, çok 
önem verilmesi gereken ulusal kültürün ve sanatın 
yaratılıp geliştirilmesinde iyimser olmadığımızı da 
belirtmek isterim. 

Kültür Bakanlığının 1976 malî yılı Bütçesinin ha
yırlı olması dileğimizi, tüm karamsarlığımıza rağmen 
söylemeyi bir görev sayıyoruz. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, C. H. 
P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına Sayın Başkana, 
değerli üyelere ve Kültür Bakanlığı örgütünün seç
kin üyelerine saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkişlar) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, «Vaktin 
gecikmiş olması sebebiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesinin saat 9,30'a bırakılmasını arz ve rica ederim.» 
demektedir. 

Durumun şu dakikada belirtilmesinde ilgililer için 
yarar vardır. Bu itibarla oylarınıza sunuyorum; Genç
lik ve Spor Bakanlığı bütçesinin saat 9.30'a bırakıl
ması hususunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Grupları adına söz isteyen başka sayın üye var 
mı efendim? Yok. O takdirde, A. P. Grupu adına 
ikinci kez Sayın Ege görüşecek. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına ikinci konuşmayı ben kullanacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Ege. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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I Gecenin bu saatinde söz almaya niyetli değildim; 
fakat benden önce konuşan Sayın Öztürk, yine işbir
likçi, kapitalist, bilmem sermayeden yana, gerici, tu
tucu bir tasviri karşımıza getirerek, çok şükür, Kül-

< tür Bakanlığının bütçesine de sığdırabildi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu söylenen sözler eğri - doğru bilmem; ama or

tada bir gerçek vardır. Beğenmedikleri şu Hükümetin 
kurulmasından önce bir Hükümet daha vardı, o Hü
kümette Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu teşkil 
ediyordu. Galiba o Hükümetin içerisinde Kültür Ba
kanlığı diye bir Bakanlık yoktu? O kadar Kültürden, 
sanattan, ilerilikten bahseden Cumhuriyet Halk Par
tisinin iştiraki olan bir Hükümette, daha önce bulu
nan Kültür Bakanlığını ne sebepten kaldırdığını da 
sormak, her halde burada icap etti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gecenin bu geç saatinde, benim ölçülerime göre, 

çok mühim bir Bakanlığın bütçesini müzakere ediyo
ruz. Benim biraz önce Sayın Hüseyin Öztürk'e bir 
mukabele olsun diye söylemeye çalıştığım sözleri, di
lime geldi de söyledim farz edelim. Aslında, Türki
ye'de hiç bir devirde kültüre gereken ehemmiyet ve
rilmemiştir. Bugün Türkiye'nin içinde çalkalandığı, 
varmak isteyip de bir türlü varamadığı noktaların ba
şında, kültürümüze değerince saygılı olmayı bilerek 
bu işin içine girmeyişimiz gelmiştir. Anayasamızdan 
tutunuz, kalkınma planlarımıza kadar içerisinde var
dır; memleket, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma 
ve kültürel kalkınma olarak üç yönlü kalkınır. 

Kültür, bir şahsın olduğu gibi, bir milletin de ki-
i siliğini ortaya koyar. Kültürü ile vardır topluluklar; 
'! kültürü dejenere oldukça, kültürü yok oldukça, o 
i 

İ topluluklar da silinir gider. Türkiye'de beğenmediği
miz, daima horlamaya çalıştığımız bir Osmanlı kül
türü vardı. O Osmanlı kütürü, kendi devrinin, kendi 
siyasî anlayışının ve kuruluşunun içinde büyük bir 
kültürdü ve o kültürün Cumhuriyetten sonra değer
lendirilmesi yapılacağına, bir istiskal mevzuu haline 
getirilmesi, bizi köksüz hale getirmiştir. Bugün ben 
yeni kurulmuş olan bu Bakanlığın içerisinde bir uya
nış görüyorum. Bu uyanış da, kendi kökümüze, ma
zimize dönüp oradan güç almak. Kendi kökünü, 
kendi mazisini iyi bilmeyen insanlar, dışarıdan gele
cek olan her ne ise; ister bilgi, ister kültür olsun, 
onun altında ezilmeye mahkûmdur. 

O bakımdan, ilk önce kendimizi güçlü hale getir
mek mecburiyetindeyiz; yani kendi kendimizin ne ol
duğumuzu bilmek mecburiyetindeyiz. 
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Biz de çok lâfı edilmiş bir söz vardır; «Kültür 
değişikliği» denir. «Türkiye, kültür değişikliğine 
muhtaçtır, Türkiye'nin kültür değişikliği yapması lâ
zımdır.» Sanki yeniden bir kan vermek gibi, yeniden 
kendi kanını boşaltıp da, bir başka kan şırınga et
mek gibi bir lâf. Kültür değişikliği değil, kültür ge
lişmesi olur bir memlekette, bir millette. Biz bu yan
lış söyleyişi ve yanlış anlayışı senelerce uygulamaya 
kalkmışız ve «Batıya dönüğüz» diye, Batıda gördük
lerimizi sadece taklit olarak getirmek ve kendimizi 
onun içerisinde eritmek istemişiz. Alıp bakınız ro
manlarımıza, bazı hiciv yazan sanat sahiplerinin eser
lerine; biz hakikaten Batılılaşmak gibi, (Bu Cumhuri
yette de başlamamıştır, Cumhuriyetten önceki devir
de de vardır.) çok komik vaz' etlere düşmüşüzdür; 
kılık kıyafet sanmışızdır, saç, bıyık sanmışızdır, vel
hasıl şekilden ibaret sanmışızdır Batılılaşmayı ve Ba
tıya dönük olmayı. 

Aslında, «Batılılaşmak» diye kullanılan deyim de 
yersizdir. «Çağdaşlaşma» deyimi, bunun tam karşı
lığı olabilir. «Çağdaşlaşma» demek, kendi varlığını 
kendi benliğini, kendi kültürünü eritmeden, yok et
meden, kendi kişiliğinin içerisinde kendini medenî 
hale getirebilmektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konu üzerinde söylenebilecek bir hayli söz 

vardır. Kültür Bakanlığı, bir emekleme devresinde-
dir. Bu emekleme devresi, yürüme, koşma şekline 
gelecektir, bunu ümit ediyorum. Sebepleri şunlardır: 

Biz, senelerce sanatı küçük görmüşüz, sanatçıyı 
bir nevi (Kusura bakılmasın, bir gerçektir) hakir gör
müşüz ve bunları küçümsemişiz. Halbuki sanatın, sa
natçının, sanatla ilgilenmenin; sanatsız bir milletin 
köksüz bir ağaç gibi olacağının farkında olmamışız, 
kendimizce bazı ciddî işler yapıyoruz diye, aslımızı 
unutur hale gelmişiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kültür deyince, her şeyden önce, dil akla gelir. Bu 

bakımdan, ben yanıma Hükümet programını aldım; 
Hükümet programında bu Hükümet kurulurken, dil 
bahsinde ne demişiz, onu bir okuyayım: «Millî bir 
dil politikası izlenecektir. Dilimizin zenginliğinin ko
runmasına ve geliştirilmesine önem verilecek, Türk-
çemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol açan aşırılık
lardan ve ilim dışı zorlamalardan kaçınılacaktır.» de
niyor. 

Şimdi, bu şekilde programdaki dil hakkındaki kay
dı bırakıyorum ve elimde Millî Eğitim Temel Kanu
nunun 10 ncu maddesinin 2 nci bendini okuyorum. 

Orada da aynen şöyle söyleniyor. Bu tasarı 1963 yı
lında kanunlaşmıştır ve orada, «Millî birlik ve bütün
lüğün temel unsurlarından biri olarak Türk Dilinin, 
eğitimin her kademesinde, özellikle bozulmasından 
ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; 
çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine 
çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığınca 
gereken tedbirleri alınır.» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben burada bir deyimi yine ifade edeceğim: Dil

de uydurmacılık. «Dilde uydurmacılık» dediğimiz 
zaman, bazı arkadaşlarımızın nedense bir alerjileri 
var, kaşınmaya başlıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Dilde uydurmacılık» demek, dilin gelişmesi te

kâmül etmemesi demek değil. Dil gelişir, tekâmül 
eder. Dilde canlılar gibi, bazen yeni doğan ve bazen 
muayyen bir devreyi yaşadıktan sonra yok olup, 
kaybolup, ölen kelimeler, tabirler vardır; hatta ata
sözleri vardır. Bunların yenileri gelir; ama siz oturup, 
bir fabrikasyon usulü ile kelime üretip, her gün onu 
piyasaya sürme yoluna giderseniz, işte karşısında ol
duğumuz mesele budur muhterem arkadaşlar ve bu, 
dil kargaşasını meydana getirir. Muhterem arkadaşı
mın benden evvel konuşurken, «Kavram kargaşası» 
dediği nesne buradan doğar. Niye doğar? Çünkü 
şöyle : 

Dili, sanat adamı, ilim adamı yapar. Dili laletta
yin kişi, şuraya buraya bakıp da; Kaşgarlı Mahmut' 
un bilmem nesine, Aşık Paşa'nın bilmem nesine bak
mak suretiyle oradan kelime bulup, getirip «Efendim 
bu Türkçeydi, bunu kullanılsın; şu Arapçaydı, bu 
Farsçaydı, atılsın» gibi harekete geçmek, ırkçılığın en 
güzel, en müşahhas örneğidir. Hem ırkçılıktan kaçı
nacaksınız, hem dilde ırkçılığın âlâsına gideceksiniz... 

Muhterem arkadaşlar; 
Dilin sadeleşmesi demek, Türk vatandaşının, sade 

vatandaşın konuştuğu dil demektir. Sade vatandaşın 
konuştuğu dil içerisinde «Muhtar» kelimesi yaşar
ken, senin onun yanına «Özerk» kelimesini getirip 
oturman bence fazladır, yersizdir. Çünkü, o «Muh
tar» kelimesi yaşar; senin köyünün en ücra yerine 
kadar gidersen yaşar. Öyleyse, yaşayan kelimenin ye
rine uydurma kelime getirip sokarsan... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O muhtar, 
başka muhtar. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — O muhtar, işte senin mahallenin 
muhtarı. O muhtar başka. 
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SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Çumlıurba§ka: 

nmca S. Ü.) — Bu da bir kültür İşi i:]te. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Efendim, anlamadım? 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cuhurbaşka-

nmca S. Ü.) — Özerklik başka, muhtar başka. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Muhtariyet nedir? 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Muhtar olmak demektir. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Nereden gelmiştir «Muhtar» m 
aslı, kök olarak? 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Neyse münakaşasını yapmayalım 
şimdi. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Yaparız münakaşasını. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Mümkün değil üs
tadım. 

A. P. GPvUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Öyle mi? Peki, mümkün olma
sın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen karşılıklı konuş
mayınız efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Şimdi; elbette dil yenilenir, geli
şir. Bugün Tanzimat devrindeki dil yok. Ondan son
ra bir devir gelmiş; Serveti Fünun gelmiş, o dil de 
geçmiş. Ondan sonra, «Beş Hececiler» bilmem ne 
demişiz; edebiyatta çeşitli devreler gelmiş, orada da 
dil gelişmiş; ama dikkat ederseniz kimse oturup da 
kelime uydurmamış. Bu, herhangi bir eserin içerisi
ne, herhangi bir kitabın içerisine girmiş, vatandaş onu 
almışsa, onu munis görmüşse, kabul etmiş, geçmiş
tir. 

Şimdi, eğer dilde böyle bir ırkçılığa gidecek olur
sak; dilde kullanılmakta olan, kökü Arapça ve Fars
ça olan kelimeleri atmaya kalkarsan, meselâ «Meh
met» kelimesi Arapçadır, «Mehmetçik» i de birlikte 
atalım gitsin... (Kitap» yerine «Betik» «yapıt» der
sin; ya kitapsızı ne dersin?.. Onu da atmak lâzım dil
den kitap kelimesiyle beraber. 

Arkadaşlar, deyimlerle kelimelerden namütenahi 
maksadı anlatacak bazı bileşimler yaparız. Hiç bir za
man bir kelimeyi atmak suretiyle bunun içerisinden 
çıkamazsınız ve bu hale gittiğiniz takdirde, dili kısır-
laştırırsımz, dilin anlatım genişliğini çok darlaştırmış 
olursunuz. Bir ak ile beyazı aynı göremezsiniz. Ak, 
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başkadır, beyaz başkadır; nüansı vardır. Kara ile si
yah aynı şey değildir. Yürekle kalp aynı şey değildir. 
«Kalpsiz» başka şeydir, «Yüreksiz» başka şeydir. O 
bakımdan, «Onu atalım, onun yerine bunu koyalım, 
bunu atalım bunun yerme bunu koyalım» derseniz; 
ne «Sebep» «Nedendir*, ne «Neden» «Sebep» tir; 
ayrı şeylerdir. Karıştırırsanız; «Sebep» in yerine 
«Neden» i kullanmaya kalkarsanız yapamazsınız, bir 
noktada çıkamazsınız. Çünkü, dilimizde «Sebep» ke
limesiyle yapılmış olan birçok atasözleri vardır, bir
çok deyimler vardır. Bunları kaldırıp atamazsınız. 
Atamayacağınıza göre, bu meselede dikkatli olmak 
mecburiyetindeyiz Türkçede her şeyden önce, kendi 
halkımızın kullandığı, onun için munis hale gelmiş 
olan kelimeler vardır, tabirler vardır, atasözleri var
dır. Bunlar atılamaz. O bakımdan, Dil Kurumunun 
veyahut da herhangi bir başka kurumun ürettiği keli
meleri, getirip de I R T de gece gündüz ifade etme
ye kalkarsanız, ve gider sorarsanız köylüye, «Şu ne 
demek istiyor?» diye; anlamaz. Çünkü, köyde kul
lanılan kelime değil o. Onu siz, artık ölmüş, maziye 
intikal etmiş olan kitaplardan bulup gelip de, kökü 
bunun Türkçeymiş, kökü bilmem efendim Orta As
ya'dan gelmiş gibi şeylerle tutturamazsınız. O bakım
dan bu meselede bir anlayışa varmak mecburiyetin
deyiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Say m Ege, vaktiniz dol
du efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Peki efendim, bağlıyorum. 

Bundan bir anlayışa varmak mecburiyetindeyiz. 
Konuşuyoruz, karşılıklı anlaşıyoruz; öyleyse böyle 
anlaşacağız. Muhakkak, bazı arkadaşlarımız gibi, ille 
her gün kullandığımız yaşayan diri Türkçeyi bir ke
nara bırakıp da, uydurmaca kelimeler sıralamak su
retiyle bir nevi bilgiçlik yapmak, bir nevi karşınızda
kini «Acaba ne diyor?» diye sözlüğe bakar hale getir
meye kalkarsak, işte, yeniden bir Servet-i Fünun 
Erebiyatmda olduğu gibi bir dil yaratmış oluruz. O 
devirde, halkın söylediğini münevver, münevverin 
söylediğini halk anlamıyordu. İşte bu, o yola gider. 
Sizin bugün «İleri» dediğiniz, çok beğendiğiniz; sa
dece böyle büyük bir titizlikle, bir ırkçı eclasıyîe kale
me alman eserleri götürün köylüye bir satırını, bir 
cümlesini okuyun; anlarsa, ben söylediklerimden rü-
cu edeceğim; ama anlamayacağını, senin - benim şu 
konuşmamı çok rahatlıkla anlayacağını ifade etmek 
isterim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Grupları adına ikinci kez söz talep 1 
eden Sayın Selâhaddin Babüroğlu, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ^ D I N A SELÂHADDİN BA 
BÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

11 yahut 13 senatöre hitap etmenin zorluğu içe
risindeyim; fakat Senatonun çok ağır bir çalışma içe
risinde olduğunu da biliyorum, ama görevim icabı, 
sizleri 15 - 20 dakika meşgul edeceğim. 

Kültür kadar önemli bir sorunun, bir bakanlıkta 
mı, bir müsteşarlıkta mı olması, zaman zaman Türki
ye'de söz konusu olmuş ve içinde bulunduğumuz 
hükümetlerde tartışma konusu olmuştur. Sayın Ege 
bu konuları açmasaydı, ben buna hiç değinmeyecek
tim. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve M. S. P. Koalisyo- I 
nunda Kültür Bakanlığı kaldırılmamıştır; Birinci 
Erim Hükümetinde kurulmuş, İkinci Erim Hüküme
tinde kaldırılmıştır ve bir çelişki vardır; Birinci Erim 
Hükümetinde 172 milyon lira bütçesi vardı, İkinci 
Erim Hükümetinde aynı Maliye Bakanı, «Kültür Ba
kanlığını kaldırmakla 172 milyon lira Hazineye ka
zandırdık.» demiştir. Ya yararlıdır, ya yararsızdır. 
Bu çelişkiler içerisinde; şimdi arz edeceğim tarihî 
önemini ve politikadaki yerini, kültür gibi önemli bir 
sorun böyle elden ele gitmiştir, fakat bana göre kül
tür sorununun bir ünitede oînıası yeterlidir. Eğer sek
törlere göre bakanlıklar kurmak istiyorsa sayın arka
daşım; bunu da yine biz aramızda bir reorganizasyon 
çalınmasında düşünmüştük, 44 bakanlık kurmak ge
rek^. O zaman «Bakanlıklar» a, «Genel Müdürlük
ler» demek gerekir. Amerika'da, İsveç'te, Holanda' 
da, Fransa'da, Almanya'da; kalkınmış ülkelerdeki ba
kanlıklar adedine baktığımız zaman, bunların 17'yi, 
9'u, 11 'i geçmediği görülür. 

Toplumun sorunlarını 7 önemli anakonuya ayır
mak mümkün olduğunu idare hukukçuları ve politi-
kacılar; bilimini yapan politikacılar tespit etmişler
dir. Bu anabakanlıklar kurulduktan sonra, yandaş 
bakanlıklar kurarak, en çok en çok Î7'ye çıkarılması 
söz konusu olmuştur. Hatta, Amerika'daki metot - I 
- organizasyon çalışmaları, bir komisyonca 20'den | 
fazla kişi toplandığı zaman, o komisyonun yönetile-
meyeceğini tespit ettiklerinden dolayıdır ki, bakanlar 
kurulu da, komisyon çalışmasının zabıt tutmayan, 
teybe konuşmaları almayan en güçlüsünü yaptığına 
göre, bu yönden de Bakanlar Kurulunun adedinin, 
Sayın Ege'nin dediği gibi, çoğalmasının bir marifet 

1 olmadığını burada vurgulamak isterim, Tabiî değin
dikleri dil konusuna da geleceğim; ama ben kültürün 
tarihsel önemine değinmeksizin geçmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya geçtikleri za

man, Avrupa'da Avarlar, Peçenekler o dönemin en 
gülçü uluslarıydı, en güçlü devletleriydi; fakat Türk
ler kültürlerini, harslarını muhafaza edemedikleri 
için eridi ve gittiler, silindiler, başkaîaştılar. Yine 
Türkler, Anadolu dikörtgenine, Küçük Asya'ya gel
diler, Küçük Asya'da, Rum veya başka milletleri 
erittiler, asimilasyona tabi tuttular, Türk'leştirdiler; 
az kala Arap'iaşıyorlardı, bunu da şimdi arz edece
ğim. Arap'laşmaktan Türk'ler yine kültürle kurtardı
lar. Kültürün, böylesine tarihsel, böylesine uluslar 
hayatında yeri olduğunu söylemek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yer yüzünde hiç devletsiz kalmamış bir ulusun 

çocuklarıyız. 16 devlet kurabilmenin ve yaşayabilme
nin tek olanağı, tek aracı kültür, yani Osmanlıcası 
hars. Böylesine önemli bir soıunu ele aldığımız za
man, «Kültürde politika olur mu, kültürde işbirlikçi
den, kapitalistten, ya da sağcıdan bahsedilir mi?» so
rununu da Sayın Ege getirdiler. Ben bu konulara 
değinmeyecektim; ama getirdikleri için söylemek zo
rundayım. Bütçe Karma Komisyonunda da Adalet 
Partili bir arkadaşımız, «Canım ne oluyor; sanata da 
politika sokulur ınu, sanatta da sal, sağ söz konusu 
olur mu?..» dediler. Biz bu konuda ayrılıyoruz. Ta
rihsel gelişimini de arz ettim. Bizim «Akgünlere» 
Bildirgemizde, «Halkçı sanat, halka dönük sanat» di
ye bir bölüm vardır ve Cumhuriyet Halk Partisi, ta
bandan Türkiye'yi kalkındırmayı düşünen felsefesiy
le, sanatın da fonksiyonel yanını seçmiştir. Halkın, 
hele Türk halkının zengin geleneklerinden, zengin 
fonkloründen, müziğinden ritminden (Şimdi, Batı ül
kelerindeki adamların neler söylediklerini de arz ede
ceğim) yararlanarak, biz Türk toplumunu kalkındır
mak istiyoruz. 

Biz diyoruz ki, bir ülkenin kalkınması için, sosyal 
ve ekonomik yönden düzenlenmesi ve bir platform
dan öteki platforma geçmesi yetmez. O toplumun 
başka değerleri vardır, hele o toplum Türkler gibi 

I 4 bin yıllık bir tarihten geliyorlarsa, o değerleriyle 
de Anadolu dikdörtgeni ve Trakya'ya saptamak, ya
pıştırmak, orada kalmasını sağlamak lâzımdır, diyo-

I ruz. Bunun için «Akgünlere» Bildirgemizi halkçı yön
temle, Türk toplumunu kapsayan bir yöntemle hazır
lamış bulunuyoruz. 
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Saym Bakanla bu konuda halef - selef olmuşuz
dur. Türk halk oyunları ve halk türküleri ilk kurucu
su ve ilk Genel Başkanı benim, benden sonra da Sa
yın Bakan Genel Başkanlığını yaptılar. 

Devlet Tiyatrolarının bu konudaki bize yardımla
rını Sayın Gökçer bilirler; zamanım olursa onu da 
arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, «Halkçı sanat» tan ne anlı
yoruz, «Halka dönük sanat» tan ne anlıyoruz?.. Öy
le gösteriler vardır, öyle söyleyişler vardır, öyle ti
yatro sanatları vardır ki, halk onu anlar, halk onu 
besler, halkı sanatla, sanalı halkla besleyerek götüre
bilirsiniz. Öyle şeyler de vardır ki; bu, halka dönük 
sanattır, öyle şeyler de vardır ki, halkın üzerinde, 
halka daha sivri, halkın anlamayacağı üst düzeydeki 
kişilerin anlayacağı sanat vardır. Biz, buna da karşı 
değiliz. Çünkü toplumu tabandan tavana doğru kal
kındırmak, tarih içerisinde götürmek isteyen bir fel
sefenin insanlarıyız. O tavana, yukarıdaki düzeyde
ki kişilere hitap eden sanatı da muhafaza edeceğiz, 
alttaki sanatı da; halkın anlayacağı, halkın verilerini 
toparlayacak sanatı da götüreceğiz. 

Kalkınmış ülkeler de böyle yapmışlar; Amerika' 
da Broadway'e gidersiniz, orada Amerikan halkının 
anladığı revü, opera vesaire vardır; ülkeleri etkileyen 
metropoliten düzeyde de sanatları görürsünüz, işte 
Türk kültürünün, Türk harsının bu denli zenginliği
ni böylesine bir politika ile götürmemenin ıstırabını 
çekiyoruz; ama inşallah; (İsterse Saym Bakanla dön
sün bu ters talih) bana göre, 4 - 5 yıldan beri bu ko
nuda olumlu çalışmalar vardır ve ister Bakanlık ol
sun, ister müsteşarlık olsun, isterse genel müdürlük 
ünitesi içerisinde olsun, üniteleri «Bakan» adını ço
ğaltarak, masaya 60 tane bakan koyarak, kırmızı ara
ba adedini 44'e çıkararak (Zaten o politik amaçlarla 
çıkmıştır; ülke ihtiyaçlarından çıkmamış, koalisyon 
gereklerinden çıkmıştır.) bunu da yozlaştırarak sis
temleri bozup, idareyi bozmanın anlamı yoktur. Ona 
karşıyız. Bizim Hükümetimiz de fazla bakanlık kur
du, ben ona da şahsen karşı idim; fakat ülke gerçek
lerinden ileri gelmişti!', keşke olmasa. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun yanında, bir de üretim ilişkileriyle ilgili sa

nat yanı vardır. Üretim ilişkilerini, halkın dertlerini 
sahneye getiren ve halkın dertlerini politikacısına, yö
neticisine, halkına benimseten, kamuoyu yapan sanat 
dalı da vardır. Demek ki, bütün bunlar kültürün, yal
nız müzikle değil, kültürün, milletlerin kalkınması 
yönünden, milletlerin, öteki milletlerle yarışması yö
nünden önemli yanı vardır. 

Kars, Erzurum, Sivas ve diğer bölgelerimizde ol
duğu gibi, tarımsal kesimdeki folklorumuz hakkında 
kimi prograflâr derler ki; folklor artık bitmiştir, tü
kenmiştir, fonksiyonunu bitirmiştir. Bendeniz o ka
naatte değilim; folklor, bitmiş, tükenmiş, bir Türk 
varlığı, bir Türk değeri değildir. Tersine, bu, Rusla
rın kendi halk oyunlarından balelerini yaptığı gibi, 
bizim de folklorumuzu değerlendirmek, yenilemek, 
müziğimizi tek sesten çok sese götürmek; ama taba
nı eskiyi kaybetmemek kaydıyle modernleştirmek, 
yenileştirmek mümkündüi. Nitekim bu konuda biz, 
Devlet Tiyatrolarındaki balerinleri kullanmak iste
miştik, o zaman İngiliz balerin hocası, adaleleri bozu
lur diye kızları vermiyordu, sonra bu hanım kızlarla 
biz, Erzurum Bar'larım kıyafetleriyle beraber moder-
nize ettik, Sayın Genel Müdür buradalar; eksik ol
masınlar belki hatırlıyorlardı! İller Bankası Genei 
Müdürü olarak ben telefon etmiştim, zaman zaman 
kızları bize verdiler. Sonra o İngiliz hanım bale ho
cası, Çeşmebaşı'nı, Köçekçe'yi bizim millî oyunları
mızdan ritimler, hareketler alarak yaptılar. Biz daha 
ileriye götürülmesini istiyorduk, mümkün olmadı. 

Saym Genel Müdür, yine, Türk halk türkülerini 
ilk kez kendi katkılanyle ve zannederim Yapı Kredi 
Bankası da yardım etmişti, çok sesli müzik halinde 
bize dinletmişti ve biz o davette bir kesim arkadaş
larla, halktan yana olan, halkiyattan yana olan bir 
kısım Erzurum'lu arkadaşlarla o müziği gözyaşları-
mızla dinlemiştik. 

Değerli İskender Cenap Ege arkadaşımızla da bu
na benzer hatıralarımız vardır. Hatıralarını canlandır
mak için söylüyorum, böylesine önemli bir konuyu 
politik çekişme haline de getirmek istemem. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka konuya da değinmek isterim: Asya'da, 

Anadolu'da, geçmişte Batılıları dahi etkisinde tutan 
bir müzik ve sanat varlığının olduğunu, Batılılar söy
lüyor. Bakınız Viyana Müzik Akademisi Öğretim 
Üyesi Dr. Goltprit Şolt ne diyor: «Doğu'nun fikir 
zenginliği Batı'yı çoğu zaman, canlılığı ile etkilemiş, 
renkliliği ile etkilemiş; fakat Batı, o kadar düzenli 
davranmış ki, kendi sistemi içerisinde Doğu'nun bu 
varlıklarını (Tabiî bu 16 ncı Asırdan başlıyor) içeri
sinde eritmiştir.» keşke erittirmeseydiniz. Onun için, 
şimdi işte «Bu varlığı değerlendirelim» diyoruz, o 
nedenle bu Bakanlığa önemli bir bakanlık diyoruz. 

Yine aynı kişi, «Doğu'nun değerleri Avrupa'ya 
özgü bir biçimde sistemleştirılmiştir; ama bu çok ses
li müziğin ortaya çıkması nedeniyle böyle olmuştur; 
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Doğu'nun bu müziğini, sanatını, Batı'ya tanıtmakta 
yarar vardır. Yalnız bu organizasyona gelebilecek 
misiniz? diyor. 

Sadece nağme ve çok sesli armoni tekniğinin de
ğil, ritim ve ünlayışın da yeniliklere açık olduğunu 
ve Batılmın bunu öğrenmesi gerektiğini bu sanatçı 
söylüyor. 

Osmanlılar Viyana kapılarına dayandıkları za
man, Mukaddes Cermen İmparatorluğu ve Avustur
yalılar, mehter takımını, devrin en güzel orkestrası
nı, en güzel sazlar takımını Viyanahlara dinletmek 
suretiyle, o sazlar takımından örneğin; kös, zil, davul 
gibi ensrumanları almak zorunluluğunda kalmışlar
dır. O zaman buna benzer aletleri vardı; fakat bu 
aletlerin ezici vunıculuğunu, ezici sesini, bir aradaki 
sesini Türklerden öğrendik, diyor yine aynı kişi. 

Ben size, dünyada kalabilmemizin bir nedenini 
arz etmek için bunlardan örnek veriyorum. 

Hükümdarların kendi adlarını çaktıkları sanat 
eserleri, kültür dalı içerisine girer. Napolyon, bir bü
yük müzisyenle karşılaştığı zaman, müzisyen, İmpa
ratoruna saygı duymak ister, Napolyon durdurur; 
«Hayır, imparatorlar arasında protokol olmaz, (Şim
di ismini arz edeceğim o sanatçının) siz müzik impa
ratorusunuz» der. Biliyorsunuz; folkloru ve tarihleri 
bu kadar zengin olan ülkelerin yer yüzünden silinme-
diklerine ait örnekler. 

Yine bir örnek vermek isterim; Macar bestecisi 
Bela Bartot 40 yıl önce Türkiye'ye gelmişti. Anadolu 
folkloru ve Türk musikisiyle uğraşanlarla, besteciler
le beraber çahşmış olan Bartot, Türk musikisinin her 
yönden zengin ve ritmi bol, renkli olduğunu belirt
miş, 40 yıl önce kendisi de bunun dünyaya tanıtılma
sını söylemiştir ve bize, «İthal malı musikiyle kalma
yınız, ithal malı musikiyi alınız; ama kendi varlıkları
nızı da değerlendiriniz.» demiştir. İyi ki ben bu not
ları getirmişim; daha doğrusu Turizm Bakanlığına 
alt dosyam burada idi, ondan yararlandım. 

Büyük Bach'ın ve Avrupalı bir çok müzisyenle
rin de uşak, rast, neva makamlarından ilham aldığını, 
bunların etkisinde kaldığını ve opeı-alar yazdıklarını 
söylemişlerdir. Opera isimleri var; söyleyebilirim. 
Ayrıca, Türklerin sadece bir işgalci millet olmadığını, 
gittikleri ülkelere uygarlık götürdüklerini, hars götür
düklerini, hümanist insanlar olduğunu, insan sevgisi
nin Yüce olduğunu yine bu müzikçiler, bu sanatçılar 
söylemişlerdir. Hatta Türk miiîî oyunlarında dahi 
barbarlık yoktur. Bir kez arz etmiştim; cirite bakı
nız, ciritte barbarlık yoktur. Ama onların, Avrupa' 

nııı barbarları krallarının önünde gladyatörlere in
sanları öldürterek sadistçe zevk almışlardır. Bizim ge
leneğimizde, bizim kökenimizde başka güçler var. 
Bu güçleri yitirmemek lâzım. Bu güçleri yitirmemek 
için de, Kültür Bakanlığı, öteki Bakanlıklar kadar; 
ekonomi ile ilgili Bakanlıklar kadar önemli bir Ba
kanlıktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir viyolonsel üstadı, virtiöz Gasbor Kasado İs

tanbul Konservatuvarına 25 sene önce gelmişti. O zi
yareti sırasında da kemençeyi eline almıştır; kerhen-
çeyi hayretle incelemiş, «Bu küçücük sazdan ne ka
dar zengin ve renkli ses çıkabiliyor.» diye, kompli
man dahi olsa, hayretlerini söylemiştir. 

Biliyorsunuz Batılılar, hele sanatçılar gereksiz ye
re kompliman yapmazlar. Kompliman olsa dahi, bu 
tür sanatçılar tarafından böylesine dile getirilmiştir. 
Hele, org, gitar ve klavsen'ın değerinde olan kanun 
çalgısına hayran olmuştur, «Bunu niçin uluslar düze
yinde tamtmamışsınız?» diye âdeta bizi paylamıştır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Babüroğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Devamla) — Efendim, 10 dakikamı 
kullandırırsamz, bitirmeye çalı sırım. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına konuşuyorsu
nuz. Kişisel söz istemişsiniz, hakkınızı o zaman kul
lanın. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Bizim programımızdaki halkçı sanat, espri geti
ren, fikir getiren sanattır. Halka dönük sanat, mev
cut sanatı halkın ve yüksek düzeydeki anlayacak 
kesimlerin bütünleşmesini sağlayacak sanattır. Biz, 
ulusal tarihimizde bu sanatların; Türk musikisinin 
ve diğer folklor sanatının kır kesimiyle, kent kesimi 
ayrımını giderek kapatan; fakat eskiyi muhafaza 
eden bir politika izleme düşüncesindeyiz ve bunun 
için deriz ki, bu sanatları yaşatacak bir organizasyo
na, bu sanatları yaşatacak hatta bir enstitüye Kültür 
Bkanlığının gitmesinde yarar vardır. 

İkinci söz hakkımı Sayın Başkan lütfederlerse 
orada da... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Çıkmışken 
öbür hakkını da kullanıp, konuşmasını tamamlasın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bakalım sıra gelecek mi? 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA

BÜROĞLU (Devamla) — Şimdilik saygılarımı sunu
yorum. (C. İT. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Şahıslan adına söz alan saym üyelere geçiyoruz. 
Sayın İsmail Kutluk? Yok. 
Saym Lûtfi Doğan? 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Babüroğlu? 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Feyyat? Yok. 
Sayın Ege? 
İSKENDER CENAP Ege (Aydın) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Özlen? 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Aykan? 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Kutluk geldiler mi efendim? 

Yok. 
Sayın Ege, lehinde buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hakikaten geç saatte, bilhassa dinleyen arkadaş
larımızdan özür dileyeceğim; dinlemeye nazaran ko
nuşmak çok kolaydır? Biz konuşurken biraz heyeca
na kapılıyoruz ve zamamn nasıl 'geçtiğini anlamıyo
ruz; ama dinleyen arkadaşların sıkıntı çektiklerini 
kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gelin bunda anlaşalım; 
bunda da «Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
bilmem ne» demeyelim, hiç olmazsa şu millî kültür
de birleşelim. «Efendim, biz bilmem kırsal alanda, 
yok efendim şehirsel alanda... Kültür millîdir, bera
berdir. Bunun kırsalı, kantseîi olmaz arkadaşlar. 
Millî kültürün içerisinde hepsi vardır... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bunu da yanlış anlamışsınız üstat, 
bunu da yanlış anlamışsınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bunları 
böyle, bazı deyimlerle, yeni icat sözlerle bir başka 
yöne doğru götürmeye kalkışmayalım. Geliniz, hiç 
olmazsa şu meselede birleşelim. Kültürde birlik ve 
beraberlik içerisinde olmak, siyasî anlayışta başka 
kanaatte olmaya mani değildir canım. 

Şimdi muhterem arkadaşım bana burada kös'ten 
bahsediyor, bilmem efendim folklordan bahsediyor; 
diyor ki, Türk bilmem neci... Müsaade ederseniz biz 
bunu 25 sene önce de yazdık, inandık, tatbik etmeye 

kalktık, folklor dernekleri kurduk, şu oldu bu oldu... 
Demek ki, kök bir, aynı noktadan hareket ediyoruz. 
Ondan sonra suni ayrılmalara kaçmak niçin? Yani 
ben bugün bir Bar'ı seyrederken, bir Tanzara'yı, bir 
zeybeği seyrederken, duyduğum heyecanı arkadaşla
rım benden az mı duyuyor? Aynı şeyi duyuyorsak, 
aynı heyecanın içerisindeyiz. Beyler, musiki diyorsu
nuz, şimdi gene bir noktaya geliyor. Bu musiki mese
lesinde bizim kendi öz musikimizin, halk ve sanat 
musikisi diye ayırdığımız musiki üzerinde bir zaman
lar ilâmaşallah söz ettirilmiyordu; bu, geçirilirde it
ham ediliyordu. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşla
rım benden daha çok sahip oluyor. Bunun da yine 
gereğini yerint getirmek, bu devrin arkadaşlarına na
sip oluyor ve bunun üzerinde Millî Eğitim Bakanlığı 
olarak, Kültür Bakanlığı olarak çalışılıyor. Hoş, bu
rada, bu meselede birbirimizi tamamlıyoruz konuş
malarımızda. Ben bir kırıklık içerisinde değilim. 

Sonra, Kültür Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakan- r 

bğmm da bu meseledeki çekişmelerini, bir anlaşmaz
lık halinde oluşunu da anlamıyorum. Millî Eğitim 
Bakanlığı bu sanat meselesinden elini eteğini çeksin 
de, Kültür Bakanlığına bıraksın bunları. Bu, Kültür 
Bakanlığının işidir. Konscrvatırvar açacağım, bilmem 
ne açacağım diye uğraşmasın. Bugün Millî Eğitim 
Bakanlığının elindeki konservatuvarmın ne halde ol
duğu da hepimizin malumu. O bakımdan, kurulmuş 
ve niyeti sadece millî kültüre hizmet etmek, sanata 
hizmet etmek olan bu yeni Bakanlığa imkân vermek, 
güç vermek ve yeni bir hevesle bazı meselelere el at
mak imkânını sağlayalım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz;m müziğimiz, bizim raksımız maalesef zaman 

zaman dejenerasyona doğru götürülmüştür. Bizde bu
gün «Dolmuş müziği» şeklinde bir tabir haline gelen, 
dolmuşa bindiğimiz zaman çileden çıkaran oradaki 
yave nedir; yani müzikle alâkası var mı? Hatta bugün 
gazinoya kadar düşürülmüş olan Türk müziği o mu
dur? Hatta hatta, bugün birçok beynelmilel karşılaş
malarda derece akmış olan folklorumuzun bazı yer
lerde atraksiyon halinde karşımıza çıkışları var. Bun
lar yürekler acısıdır. Benim, bir Bar'ı Erzurumlu' 
mm, dadaşın oynayışıyîe seyretmem başka şeydir. 
Bir de bir gazmoda içki içerek duman içerisinde; bir 
yerde uydurma, para temin etmek için oynanan oyun
lar var. Şimdi, bunlar hakikaten kökünden ve kay
nağından alınmaz da, böyle muayyen kişilerin kendi 
katkslarıyle, aslının dışında bir hale getirilmeye kal
kılırsa, zamanla kaybolur, tamamen dejenere olur, 
biter gider. 
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Şimdi, bilhassa oyun meselesinde, raks meselesin
de o kadar dikkat etmek lâzım ki; meselâ, münevver 
insanların gidip de menşeinden, kökünden, kaynağın
dan dahi olsa, öğrenmek suretiyle getirmeye çalıştık
ları raksla, bizzat o köyde, o yörede yetişmiş, orada 
büyümüş olan insanın o raksı icra edişinde çok fark
lar vardır, birbirinden ayrılan noktalar vardır. Bu
gün herkes kalkar zeybek çaldığı zaman zeybek oy
nar; ama o zeybeği o köylerde köküne inip inceledi
ğiniz zaman, oradaki insanın oynayışını; onun el 
kaldırışım, onun ayağını kaldırışını ve diz vuruşunu 
hiç bir zaman kolay kolay öğrenemez, yapamazsı
nız, Bunların tespiti; gideceksiniz, filmlerle yapılacak, 
seslerle kaydedilecek ve toparlanacak. Şimdiye kadar 
bunlar yapılmadı mı? Yapıldı. Konservatuvarda, bun
dan 25 - 30 sene önce almmış plaklar vardır. Maale
sef, o zamanın teknik imkânları içerisinde alınmış 
olan o plakların çoğu bugün işe yaramaz hale gel
miştir. Halbuki, her geçen gün bizim kaynaklarımıza 
inmek; raks olarak, çeşitli edebî dallar olarak, dü
ğünler, çeşitli cemiyetler, çeşitli âdetler, bunların tes
piti, bunların biran önce folklor enstitüsünde gizle
nir hale yahut da teşhir edilebilir hale getirilmesin
de büyük gayret göstermek lâzım ve bu da büyük 
paralan icabettiriyor, büyük harcamaları icabettiri-
yor. 

Şimdi, bu vaziyet karşısında, böyle hakikaten 
gecenin bu saatinde 5 dakika, 10 dakika konuşma
larla bu mevzuun halline imkân olamayacağı bellidir. 
Ancak, bu meselede bari böyle, «Efendim biz halka 
dönüğünü yapıyoruz, başkası bilmem nesini yapı
yor» şeklinde konuşma olmasın. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — «İkisini de yapıyoruz» dedim, yanlış 
anlamayın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — O ba
kımdan, bu, ne sizindir, ne bizim: bu, asil Türk Mil
letine ait bir şeydir. Hiç kimse, «Ben şu şekilde folk
lora istikamet veririm, ondan sonra, ben kültürü şu 
şekilde anlarım» diyemez muhterem arkadaşlar. Bu
nun siyaseti olmaz. Kültür kültürdür, kültürün üze
rine aynı metotla gidilir, folklor aynı yollarla tespit 
edilir, kütüphane aynı anlayışla kurulur. Dil, niha
yet kendi millî kaynaklarına sadık bir dil olur, uy
durmaca olmaz, elbette yenilenir, elbette genişler, 
elbette zenginleşir. Bunları böyle kabul ettikten son
ra, anlaşmamamıza imkân yoktur. 

Burada, benim ilk konuşmamda ifade dahi etmek 
istemediğim husus; Hüseyin Beyin burada kalkıp da, 

-<;Efendim, biz şöyle,, biz böyle düşünüyoruz» şeklin
de konuşmasından doğmuştur. Yoksa, aklımın kena
rına gelmez ki, kültür mevzularında şu parti başka 
türlü, bu parti başka türlü düşünüyor diye. Olmaz. 
Millî olan bir şey, millîdir, ona şu veya bu renk ka
tılamaz, katıldığı an, o zaten millî oluşunu kaybeder. 
O; o şekilde herhangi bir niyetle, maksatla yahut ide
olojik görüşle üzerine gittiğiniz an solar, kaybolur 
elinizden ve asaletini değiştirir. Aslı neyse; o oluşu
nu, kokusunu, rengini, varlığını değiştirir. Ben bunu 
demek istiyorum, arkadaşlarını yanlış anlamasınlar, 
hiç kimseye karşı bir maksatla söz söylemiyorum. 
Benim anlayışım budur. 

O bakımdan bu Bakanlığın çalışmalarında bütün 
partilerin, bütün siyasîlerin, eğer yardım yapabilecek 
bir imkâna sahipseler; maddî yardım olarak onların 
çalışmalarında, onlara yardımcı olacak şekilde elbir
liğiyle hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim, bu
nun da Milletimizin bütünlüğü, birliği ve istikbali 
için faydalı olacağı inancındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, aleyhinde, buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Bakan ve Kültür Bakan
lığının saygıdeğer elemanları; 

Sayın Egê  kültür konusunda sanki aramızda büyük 
ihtilâflar varmış gibi, burada anlaşma teklifinde bu
lundu. Kültür konusunda, Türk kültürünün yaygın 
hale gelmesi, Türk kültürünün içte ve dışta tanıtılma
sı ve Türk kültürünün gelişmesi konusunda, tahmin 
ediyorum hiç bir Türk'ün ayrılığı yoktur. Ancak; bel
ki değil, muhakkak, dil konusunda ve düşünce özgür
lüğü konusunda Sayın Ege'nin Partisiyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi arasında birtakım görüş ayrılıkları var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kültür Bakanlığının görev ve amaçları üzerinde 

yeteri kadar duruldu. Ben, sadece bu genç Bakanlığın 
bazı uygulamaları üzerinde duracağım. 

Sayın Danışmanın uygulamaları, şikâyet sınırımda 
yer yer aşmış, Türk kültürünün gelişmesi ve sanat ha
yatımız için bazı kuşku verici davranışlar haline dö
nüşmüştür. Kültür çalışmaları, geleceğimize dönük, 
ulusal yapımızı kuvvetlendirmek, özgürlükçü demok
ratik düzenimizi sağlam yapıya yönelik olmalıdır. Ça
lışmaların bu yönde olmadığını maalesef görüyoruz. 
Aksine, tutarsızlık, partizanlık, dağınıklık manzarası 
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görüntüsündedir bugün Kültür Bakanlığı. İstikrarlı bir 
planlamadan ve kültür felsefesinden henüz yoksun
dur. 

Kültür, bir siyasî partinin veya bir sınıfın egemen
liğini sürdürme aracı olarak kullanılamaz. Bakanlığın 
imkânları, yayınlan, sanat çalışmaları bir avuç mutlu 
azınlığa yönelik de olmamalı, tüm Türk halkını kap
sayan bir çalışma ve planlama yapılması, ancak, Türk 
kültürünün halka mal edilmesinde, benimsenmesinde, 
gelişmesinde en büyük amil olur. 

Atatürk'ün dediği gibi, Türk kültürünün tarihî ge
lişimi, çağdaşlaşmaya yönelik olmalıdır. Sayın Danış
manın tutumu, 10 aylık icraatı, bu ilkelerin aksi yön
de gelişmiştir. Örneğin; Bakanlığın kültür yayınlarını 
denetleyen kurulları vardır. Sayın Bakanın ilk icraatı, 
bu değerli yazar, düşünür ve bilim adamlarından olu
şan kurul üyelerinin görevine son vermek olmuştur. 
Bu değerli elemanların yerine, partizanlığı, tek yönlü 
inançları yakından bilinen ve kültür değerleri iyice tak
dir edilmeyen; ancak Sayın Danışmanın istediklerini 
rahatlıkla yapabileceği bilinen kişiler atanmıştır. 

Bakanlığın fikir yapısını etkileyecek, yönlendire
cek bir diğer elemanlar grupu da Danışmanlardır. Sa
yın Bakan, Danışmanlarını da tamamen değiştirmiş, 
yerlerine, Türk kültürüne, siyasî ideoloji bakımından 
katkıda bulunabileceğinden kuşku duyduğumuz kişi
leri atamıştır. 

Sayın Bakanın Danışman ve Tetkik Kurulu Üye
leri, milliyetçilik perdesi arkasında, tutuculuğu, dev
rime karşı olmayı ve bu yönde icraatlarını yürütecek
leri kuşkusunu duymaktayım. Bu tutum, ülkemizin 
genç kuşakları, aydınları, halkı için yarar yerine, za
rar verecektir. 

Cephe Hükümeti kurulurken bir protokol yapıl
mıştır. Bu Protokolün özetle «Kültür» bölümünde, 
«millî kültürün geliştirilmesi, kültürün gelecek kuşak
lara aşılanacağı» saptanmıştır, ama Protokol kâğıt 
üzerinde kalmıştır. Çünkü, bu Bakanlığın yaptığı ya
yınlar, Türk kültürünü, tarihini ve manevî inançlarını 
bozucu yönde gelişmektedir. Örneğin; Bütçe Komis
yonu üyelerine de Sayın Bakanın dağıttığı «Kanunî 
Sultan Süleyman» Kitabının 5 nci sayfasının ikinci 
paragrafını beraberce okuyalım. Kanunî için bakın ne 
yazıyor : 

«Bir zalim, bir şair, bir mutasavvıf, bir katil; işte 
böyle öldü Sultan Süleyman.» 

Türk tarihinde şerefli yeri olan ve zaman zaman 
övündüğümüz Türk büyükleri arasında bulunan Ka-
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nunî için böyle çirkin sözler kullanılan bir kitabı Kül
tür Bakanlığı nasıl yayınlar? Bu, nasıl bir milliyetçi
lik anlayışıdır? Bunu yayınlatan Bakanın millî kültür 
politikasına nasıl inanabiliriz? 

Yayınlar için milyonlar sarf eden bu Bakanlık, 
eğer bütün sarfiyatını bu gibi eserlere sarf ediyor ise, 
yazık bu fakir fukaradan toplanan vergilerle oluş
turulan bütçeye ve Devletin malına. Hepsini inceleme 
olanağı bulamadığım için ayrıca üzüntümü de ifade 
etmek isterim. 

Bakanlığın yayınları ve satın aldığı yanıtların çoğu, 
layiklik prensiplerine, Atatürk ilkelerine ve çağdaşlaş
maya karşıdır. En azından, bu Atatürk ilkelerini tak
viye edici nitelikte değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka konu. : 1976 yılında Kültür Bakanlığı 

için 190 milyonun üstünde yatırım ödeneği ayrılmış
tır. Bu ödenek, nerelere sarf edilecektir? Öğrenmek is
terim. Zira, geçen yılların uygulamasında, birtakım si
yasî maksatlar için yatırımların yapıldığı malumumuz-
dur. Bu paranın da. geçen yıllarda olduğu gibi, Sayın 
Bakanın kendi seçim bölgesine ve seçim yal ınm; ola
rak büyük miktarının gideceği şüphesi içindeyim. Prog
rama göre bunun açıklanmasını istiyorum. 

Kültür Bakanlığında diğer bir sorun; memur ta
yininde hemşericilik açıkça, daha açığı, seçim yatırımı 
olarak devam etmektedir. Bol kadro imkânları içinde, 
ihtiyaç fazlası olarak, ehliyetsizler, parti çıkarı, seçim 
bölgesi hesabı. Bakanlığa memur tayininde hâkim ol
muştur. 

Sayın Bakan, ülke kültüründen, program ve poli
tika bilgisinden yoksun kişileri birinci dereceli, ek gös
tergeli müşavirliklere atamıştır. 10 Müşavir vardır 
zannediyorum. Bu müşavirlerin, çoğu hiç bir iş yap
madan ay başında maaşlarını alırlar. (Genelleme yap
mayayım) hatta bazıları da. tayin yeri. görev yeri An
kara olduğu halde Ankara'da oturmazlar, maaşları ya 
post ile gider veya av başlarında gelirler. 

BAŞKAN — Savın Atmaca, b :- dakikanız kaldı. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
Kültür Bakanlığı, gerek memur tayini, çalıştırma

sı, gerekse yayım, ödenek dağı timi yönünden arpalık 
haline gelmiştir. Saysn Bakan, hem^erik-rinc. dostları
na, fikirdaşlarma siyasî amaçları için ulufe dağıtmakta
dır. 

Sayın Bakan. Devlet Konsc-r-atuvarına bir parti
zan yönetici tayin etmek suretiyle de. sanat ve kültü
re gerekli değeri vermediğini kanıtlamıştır. 
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Bir diğer örnek : Devlet Tiyatrosunda, ilgili sanat 
kurullarınca repertuvara alınan, bir sürü masraflarla 
aksesuarı, sahneleri, dekoru hazırlanan ve provaları 
yapılan eserler yasaklanmaktadır. Örneğin; Yazar Ve
dat Nedim Tör'ün «Sahte Kahramanlar» eseri, ya
saklananlar içindedir. Sayın Bakan, eserin Devlet sah
nelerine yakışmadığını gerekçe olarak ileri sürmüştür. 
Kitapta, af buyurun; «Fahişe» kelimesi geçtiği için 
bu yasaklamaya neden olduğu ileri sürülmüştür. Ger
çekte Sayın Bakan, Devlet Tiyatrosunun sahnelediği 
bu eseri bir defa daha tetkik ederlerse, böyle bir çirkin 
kelimenin geçmediğini görecektir. 

Türk kültürünün yabancı ülkelere tanıtılması, dış 
ülkelerde işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın veya ya
bancı ülkelerde soydaşımız olarak yaşayan Türklerin 
kültürlerinin artırılması ve Türk kültüründen mah
rum kalmamaları için ciddî, programlı bir çalışma ya
pılması gereğine inanıyorum. Bunun içinde, dil bilen, 
geniş kültüre sahip olanların seçilmesi, kayırmalara 
gidilmemesi temennisinde bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, bağlayınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Başka
nım bitiriyorum. 

Kesinlikle doğruluğunu iddia edemeyeceğim bir ha
ber; 1965 yılından evvel Kültür Bakanlığına bağlı ki
taplıklara alınan kitapların tespitini isteyen bir genelge 
yayınlandığı söylenmektedir. Eğer bu doğru ise, bu 
genelgenin altında çeşitli siyasî amaçların bulunduğu 
kanısına varmış olacağım. Temenni ederim ki, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı gibi, Sayın Kültür Bakanı da ki
tap düşmanlığına girişmez. 

Kitap yasaklama, ancak dikta rejimlerinde vardır, 
demokratik yöntemlerde kitap düşmanlığı yoktur, ki
tap sevgisi vardır. Uygar ülkelerde kitap sergileyen de
ğil, kitap toplatan; yasaklayan değil, kitap okumayan; 
kitap yazan değil, yazmayan kınanır. 

Sözlerime son verirken, kitap konusunda bir örnek 
vermek isterim. 

Kitap düşmanlığı, faşist ülkelerde, diktalarda; sağ 
veya sol diktalarda vardır. 

Hitler, düşüncelerine aykırı kitapları Berlin'in ünlü 
meydanlarında yaktığı sırada, kitabının yakılmadığını, 
unutulduğunu öğrenen bir Alman yazarı, bakınız Hit-
ler'e ne teli çekiyor : «Benim kitabımı neden yakmı
yorsun, ben haysiyetsiz miyim?» İşte, Türk aydınları, 
dil konusunda, kitap konusunda, düşün özgürlüğü ko
nusunda, sanat eserlerinin serbestçe sergilenebilirle me
selesinde çok hassastır. 

Türk kültürüne büyük etki yapan ve Türk kültürü 
içinde bulunan bu konularda hassas olmamız gerekti
ğine bir defa daha işaret ederken, Kültür Bakanlığı 
Bütçesinin Türk Ulusuna ve Bakanlık örgütüne hayır
lı, uğurlu olmasını dileyerek, değerli arkadaşlarımı, 
Sayın Başkan ve değerli Bakanlık mensuplarını saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, sayın Kültür Bakanımız ve Bakanlığın 
'değerli mensupları? 

Sözlerime başlarken hepinizi hürmetle selâmlan. 
Bu gecenin geç vaktinde düşüncelerimi arz etmek 

üzere huzurunuza çıkarken, vakit çok ilerlediği için, 
biraz da üzüntü hissetmekteyim; fakat yine de bir 
kaç kelime ifade etmek zaruretini duymuş bulunuyo
rum < 

Değerli arkadaşlarım Türk kültürü hakkında çeşit
li zaviyelerden konuyu ele aldılar ve görüşlerini ifade 
buyurdular. Muhakkak ki, faydalandığımız değerli fi
kirler ortaya konulmuş oldu. 

Bilindiği giıbi, «kültür» kelimesi Fransızca bir ke
lime. Sayın Balbüroğlu arkadaşımız Osmanlı Devrinde 
«Hars» kelimesi alarak ifade edildiğini beyan buyur-ı 
dular. Doğru. Ama ondan daha önce, «kültür» keli
mesini, kelime alarak hangi kelimeyle ifade ettiğimi
zin bir araştırılmasında da zaruret vardır.; 

Aslında kültür deyince, bundan maksadın ne oldu
ğu gayet ralhat anlaşılmakta; fakat tarifine gelindiği 
zaman bu tarifte güçlük çekilmektedir. Şüphesiz, önem
li olan muhtevadır. Bununla beraber, tarifler de me
seleleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Müsaadelerinize 
güvenerek, tarifi hakında aldığım şu kısa notları arz 
etmek istiyorum: 

«Kültür, bir milletin manevî varlığın ve düşünce 
birliğini meydana getiren fikir ve sanat mahsullerinin, 
anananelerinin bütünüdür.» 

Bir başka tarifle, «Kültür, fikri çalışmalarla, muh
telif zihni melekelerin gelişmesi, zenginleşmesidir» diye 
de tarif edilebilir. Veya bir milletin duygu, düşünce 
birliğini oluşturan gelenek halindeki her türlü yaşayış, 
düşünce ve sanat varlıklarının hepsi demektir kültür. 

Gerek sanat, gerek musiki üzerinde değerli arka
daşlarım çeşitli fikirler ortaya koydular. Manevî var
lık ve düşünce deyince, haliyle burada tarih, sosyoloji 
ve ayrıca dinin, medeniyetin; bunların hepsinin unsur
larının da kültür içerisinde bulunması talbiîdir, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kültür Bakanlığı, yakın zamanda Millî Eğitim Ba-

kalığımızdan ayrılmıştır ve kanaatimce oldukça fay-* 
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dalı hizmetler görecektir, bunda büyük faydalar var
dır. Millî Eğitim Bakanlığımızın bütçesinin müzake
resi sırasında bir sayın konuşmacı millî eğitimimizden 
ve tarikimizden bahsettiler. Kontenjan Grupu adına 
konuşan bu saym konuşmacının konuşmasını bendeniz" 
son derece yadırgadım ve bizim tarihimizde onun ileri 
sürdüğü vakaların olacağına zihnimde ihtimal vere
medim. Aslında, Kontenjan Grupunun diğer muhterem 
üyelerinin hiç birisinin bu gibi dürüncelere katılacağına 
kani değilim. 

Bendeniz dinî hizmetlerde kaderin saiki ile hizmet 
ifa etmek şerefine ermiş naçiz bir kardeşinizim. Bu 
itibarla, şu ciheti belirtmek isterim; bugünkü asırda; 
yani 20 nci Asrın üçüncü çeyreğinde birtakım ilmî ge
lişmeler vardır. Fakat bu gelişmelerin arasında benim 
memnuniyetimi mucip olan bir mesele şudur; iyi dü
şünen, akli başında her insan, her ilim adamı, her 
araştırmacı kulağına gelen meselelerin hangi delile, 
neye dayandığını, kaynağının ne olduğunu araştırmak is
ter, delile dayanmayan sözlere hiç bir zaman kıymet 
vermez. Bu, ilim namına iftihar edilecek bir husustu:-. 
Aslında, tarih boyunca da ilim sahipleri daima böyle 
yapmışlardır, insan aklıseliminin, gerçek ilmin kabul 
etmediği bir şeye değer vermemişlerdir. 

Şimdi, müsamahalarınıza güvenerek Kültür Ba
kanlığının «Türk Kültürü Kaynak Eserleri» dizisin
den, Koçu Bey Risalesi'nin bir bölümünü o'kuyurum. ! 
Şöyle diyor: 

«Geçmişteki bilginler ne ahlâkta olup, hâlâ mevcut 
olan asrın bilginlerinin ne halde olduğu ve aralarında 
yürürlükte olan kanun ne idiğünü beyan olunur,» 

O zamanki bilginlerin; yani daha önce yaşamış bil
ginlerin hal ve hareketlerini kısaca şöyle anlatıyor: 
«Geçmişteki bilginler din ve diyanet sahipleri olup, 
doğruluktan zerre kadar sapmayıp, Cenabı Hakkın ga
zabını ve ululuğunu düşünüp, Allah'tan korktukları 
için, bütün halk da onlardan korkarlardı. Bir iş için \ 
Hakkm emri budur deseler, herkes duyduk ve itaat 
ettik derlerdi. Kimsenin karşı koymaya cesareti yok 
idi.»» 

Kanaatimce bu bir tarihî vesikadır ve bunu yazan 
şahıs, hakikatleri dile getirmek, için bu eserini telif et
miş, zamanının hükümdarına, devlet reisine sunmuş ve 
binnetice bizlere kadar da intikal etmiştir. 

Bir başka konuşmacı arkadaşımız da, din mevzuun
da kendisinden beklenmeyecek ifadelerde bulundu. 
Berideniz, geçmişteki bir Başbakanlık hizmetini ifa et
miş bir Devlet adamının eserinden kısa bir pasaj 
okumak istiyorum. O zamanın lisanına göre sadeleş
tirmeden okuyorum, müsamahanıza güvenerek. 

«Din, fertleri, mukaddes duygu ve itiyatlarla birleş
tirerek, millî vicdanı vücuda getiren bir âmil olduğu 
gibi, cemiyetlerin yükselmesi ve tekâmülü için de el
zem bir müeaesedir. Çünkü dinî hak, faziyeti ahlâkiye
dir, dinî hak, m arıza adalettir. Ahlâk, bugünkü felse
feye göre hürriyetimizi hüsnü istimal etmek ilmidir. 
Bu telâkkiye nazaran, ahlâk ilmî vazife ilminden iba
ret olmuyor rnu? Vazife, alelade iyiliğin işlenmesi de
mektir, ki bunun husulüne fazilet ıtlak ederiz. 

Görülüyor ki, fazileti telkin ve teyit itibariyle, ah
lâk ile din müttahittir. Din, insanları birtakım vazi
felerle mükellef tutmak itibariyle, hürriyeti beşeriyenin 
hüsnü istimali usullerini tayin ettiği gibi, marufu emir 
münkeri nelıy suretiyle de fazileti telkin etmektedir. 

Ahlâkın, herhangi bir cemiyet için lüzumunda şüp
he olmadığından, gayesi, fazileti ahlâkiyayi takrir, hür
riyetin hüsnü istimalini teminden ibaret olan 
dinin lüzumu, bu suretle de tahakkuk etmiş olur de
mektir, 

Din, beşeriyet üzerinde en mükemmel kanunlardan, 
en sıkı nizamlardan daha kavi, daha nafiz bir hâkim
dir. Çünkü, menşei, mukaddestir. Bu itibarla, cemiyetin 
ahengini muhafaza için din kadar zarurî olan hiç bir 
müessir yoktur ve olamaz. Zira, zabıtayı diniye, insan
dan hiç bir vakit ayrılmayan, nerede ve ne zaman da 

m, daima onu tahtı nezarette bulunduran 
âdil bir hâkimdir. Bu hâkim, vicdanlarda en müessir-
bir amil olduğundan, insanı, gizli, aşikâr her türlü 
fenalıklardan men edeceği gibi, her nevi iyiliklere de 
sevk eder.;» 

Değerli arakadaşiarım; 
Meşhur Nev/ton'un bir sözü vardır. «Biz insanlar, 

sahilde oynayan çocuklara benzeriz. Kumlukta meşgul 
elan çocuklar, sahilde bir inci bulduğu zaman son 
derece sevinir, artık bütün dünyalığım buldu zanneder. 
Hiç düşünmez ki, ucu bucağı görünmeyen o denizde 
daha nice ve ne kadar büyük kıymette inciler vardır.» 
diyor. 

Bazı kimseler, meselâ bahsettiğim sayın konuşmacı 
arkadaşımız, Alman Bilgini Brokerman'ın yazdığı, îs-
İŞmiyet hakkındaki verdiği malumat, (ki, o Broker
man'ın takdir ettiğim tarafları vardır, yani biyografiye 
al?., bibliyografiye ait değerli bilgileri vardır; fakat bir 
Hıristiyandır) onun veridiği bilgiler esas alınarak, 
Müslümanlığı mukayese etmeye ve o zaviyeden Müs
lümanlığı görmeye kalkmak ve bu Büyük Milletin bu 
mukaddes kürsüsünden bu hususta hüküm vererek 
efkârı umumiyeye birtakım esasa dayanmayan bilgi-
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ler vermek, bendenizi üzdüğü gibi; benim naçiz ka
naatim odur, muhterem senatörlerimizi de üzüyor ve 
bendeniz birçok arkadaşlardan dinledim burada, çok 
üzgün olduklarını beyan ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bağlayınız efendim. 
LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Başüstüne efen

dim, bağlıyorum. Teşekkür ederim. 

Netice olarak şunu demek isterim; Müslümanlığın 
biç bir zaman hiç bir şeyden korkusu yoktur. Çünkü, 
ilim dinidir. İslâm kültürünü iyiden iyiye tetkik eden
ler ve sizler buna lâyıkıyle aşinasınız. İslâmı hakikatle
ri, asıl kaynağına dayanarak ortaya koymaktan; lehte 
de olsa, aleyhte de olsa, bundan bendeniz şahsen 
bahtiyarlık duyarım, milletimiz de bundan memnun 
olur. Yeter ki, aslî kaynaklarına dayanarak ilmî ger
çekler ortaya konulsun. îşte o zaman milletimize, na
çiz kanaatim odur ki, bu şekilde hareket edenler, çok 
daha büyük, çok daha faydalı hizmetler yapmış olur
lar.! 

Bir notum daha vardı; fakakt vaiktimin dolduğunu 
Sayın Başkanımız beyan buyurdular. Şu cümleyi ifa
de ederek sözlerime son vermek istiyorum : 

Kültür Bakanlığımız, elbette sanatımızı, Türk İs
lâm sanatını, musikisini, bunların hepsini ortaya koy
malıdır; fakat bu meyanda, tarihimizin başlangıcından 
bugüne kadar, İslâmiyeti kaJbul ettiğimiz tarihten bu
güne kadar, hatta İslâmın doğuşundan bugüne kadar 
ecdadımız tarafından meydana getirilmiş ilmî eserleri 
bugünkü neslin istifadesine sunmakla büyük hizmet 
yapmış olur. Çünkü, bugün şu hakikat hepimizin göz
leri önündedir; kim ne kadar okutabiliyorsa o, o kadar 
muvaffak oluyor. 

Şu halde hepimiz millî kültürümüzü, millî değer
lerimizi, manevî, maddî varlıklarımızı, hepimiz bilmek 
ve evlâtlarımıza da intikal ettirmek istediğimize göre, 
ta başlangıcından bugüne kadar, en güzel bir ifadeyle, 
en güzel bir tarzda bugünkü kuşaklara intikal ettirmiş 
olursak, büyük hizmet yapmış oluruz. Meselâ, Kültür 
Bakanlığı kurulmazdan önce; hatta daha önce, zanne-
'diyorum 1948 yılında olacak, Kâtip Çelebi'nin Keşfi 
Zünnun adlı eseri basıldı ve bu İslâm dünyasında aran
maktadır. Binaenaleyh, Kâtip Çelebi'nin bütün eser
leri de neşredilmen ve mümkünse bugünkü dilimize 
çevrilmeii; hatta diğer bütün Türk büyüklerinin, İslâm 
büyüklerinin bütün eserleri ve kendilerinin hayat hi
kâyeleri, vatan evlâdının istifadesine sunulmalıdır. 
Bundan, vatan evlâdı çok istifade ettiği zaman, kültü
rümüz de çok gelişmiş olacaktır. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin, Bakanlık camiasına ve 
milletimize hayırlı almaşım Cenabı Haktan niyaz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, buyurunuz 
efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan; 
Benim söz aima niyetim, Grupum adına yaptığım 

konuşmamda bir cümlemi ve düşüncemi şahsım adı
na açıklığa kavuşturmak isteği idi. Fakat bir kaç 
dakika içerisinde bazı arkadaşlarımızın yaptığı ko
nuşmada, «İlerici, gerici» kavramı üzerinde, arkadaş
larımın konuşmalarına herhangi bir yargı uygulama
dan, yalnız kavramla ilgili ufak bir düşüncemi ilet
mek istiyorum. 

Bir kitap getirdim. Bu kitapta, Türkiye'deki sağ sol 
konularına değindikten sonra şöyle bir cümle var : 

«İlim ve rasyonel düşünceyle ilgisi olmayan ayrım
ları dünyanın hiçbir yerinde bulamayız. Bu durumun 
nedenleri, tarihimizde yapılan temel hatalarda, yanlış 
bir modernleşme anlamına sahip olmak gibi ve bu ha
taların Cumhuriyet devresine süregelmiş olmasında bu
labiliriz.» 

Bu, dünyaca tanınmış kitaplardandır ve yazarı Ke
mal Karpat'tır. Amerika'da çalışan çok değerli bir 
sosyal bilimcidir. Bunun bir değerlendirmesi. Tabiî, 
değerlendirmesini doğru, ya da yanlış anlamamız, ka
bul etmemiz mümkündür, bir yaklaşımdır; fakat Ke-
mal Karpat'ın değerlendirmesinin, dünya düşünce ta
rihinde özel bir yeri vardır. 

Şimdi, Türkiye'de sağ gericilikle, sol da ilericilik
le birleştirilir. însan sağduyguya sahip olur, eğilimle
re sahip olur; düşünce yapısı, anlayışı itibariyle geri 
olabilir. Yine, sol duygu yapısına, düşünce yapısına 
sahip olabilir; fakat düşünce yapısı şekil itibariyle ge
lişmemiş olabilir. Her ikisi de mümkündür. Hatta in
san kültürel yönden sağ eğilimli olabilir, ekonomik 
a.n'amda sol eğilimli olabilir; bunlar mümkün. 

Tarihe baktığımızda «Sağ» dediğimiz zaman kas
tettiğimiz şu : Şayet toplumdaki gelişmeleri başlat
mak için kültürel bir yaklaşım uygularsanız sağdası
nız, ya da toplumdaki birtakım bozukluk ve aksaklık
ların nedenini kültürde ve kurumlarda buluyorsanız 
sağdasınız. Şayet toplumdaki kusur ve eksikliklerin 
nedenini ekonomik ve sosyal nedenlerde buluyorsanız 
soldasınız. 

Bizim tarihimizde hâkim olan eğilim, sağ eğilim
dir. Demin Enderun'dan söz ettim. Osmanlı yaklaşı
mı, akılcı ve fonksiyonel bir yaklaşım; fakat Tür
kiye'de bu sağ yaklaşımın gericilik kabul edilmesi, bir 
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şanssızlığın ifadesidir. Türkiye'deki geniş halk kitle
lerinin eğilimleri; tarih içerisinde geliştirdiği duygu ve 
düşünceleri yansıtan bu eğilimler, politikada çoğu 
zaman bulduğu temsiller; Batı'da liberal görüş dedi
ğimiz bu düşünceyi ifadede ve bunu genç nesillere on
ların anlayacağı dil ve düşünce kalıpları içerisinde 
anlatmada zannederim başarılı olamamışlardır. Çoğu 
durumda Allah ve Peygamberin şahadetine pek peri
şan şekilde sarılmışlardır. Çoğu zaman, kendi haklılık
larını «Vatan, Millet» edebiyatı içerisinde anlatmak 
istemişlerdir. Tabiî bu yaklaşım da çağdaş bir yak
laşım olmadığı için, geçerli olmamıştır. Zaman bun
ları açıklığa kavuşturursa, ülkemizde sık sık sözünü 
ettiğimiz kavram karışıklığı bir açıklığa kavuşacak
tır ve bu da bizim toplumumuz için daha sağlıklı 
'bir fikir alış - verişinin gelişmesine imkân verecektir. 

Benim konum bu değildi. Konum; Grupum adına 
yaptığım konuşmamda, «Devlet sanatçısı» unvanı
nın verilmesinde Kültür Bakanlığının çekingen ve 
ürkek davranmamasını önermiştim. Kültür Bakanlı
ğının bu önerime rağmen, bu konuda bir şey yapa
cağına da ihtimal vermiyorum. 

Bizim tarihimizde sanatçıya özel bir yer verilmiş
tir. Hiç olmazsa Cumhuriyet Tarihimize baktığımız 
zaman; Atatürk, sanatkârlardan büyükelçi yapmıştır, 
milletvekili yapmıştır ve onları her zaman korumuş
tur. Osmanlı Tarihimizde de bu gelenek her zaman 
geçerli olmuştur. 

Çok partili hayata girdikten sonra, sanatçıların ko
runması, ya da onların değerlendirilmesinde zannede
rim toplum olarak birtakım kusurlarımız olmuştur. 

Sanat, tabiî dünyanın her yerinde bir üst tabaka 
mahsulü ve üst tabakanın himayesi ve desteğiyle geli
şebilmiş bir şeydir. Sanatın türleri var. Sanatı takdir 
edebilmek bir duygu eğitimi mevzuu, kişinin niteliği 
mevzuu, kişinin bilgisi mevzuudur. 

Toplumlarda ve kişilerde duygu eğitimi geliştikçe, 
kültür geliştikçe, sanatın nitelik yönünden değişik ve 
üstün olan kısımlarına takdir ve anlamak da mümkün 
olabiliyor. 

Ben, duygu eğitimi yönünden sanatı takdirde ku
surlu olan bir kuşağa mensubum; fakat Ankara'da ve 
Türkiye'mizde sanatkârlarımızı gördüğüm zaman, on
lardan etkilenir ve onları başka sanatkârlarla kıyas
ladığım zaman eşdeğerde görür, takdir duyarım. 

Meselâ; resimde bir Eşref Üren'e, bir Hikmet 
Onat'a (Çok anladığım için değil, misal olarak söy
lüyorum) «Devlet sanatkârı» unvanının verilmemesi 
bir ihmaldir. 

Yine çok iyi niyetle söylüyorum, bir Cüneyt Gök-
çer'e «Devlet sanatkârı» unvanının verilmemesi bir 
haksızlıktır. 

Balede, operada ve diğer sanat dallarında pek çok 
seçkin sanatkârlarımız vardır. Bunlara ille, «Devlet-
sanatkârı» unvanını vermemiz için 80 - 90 yaşına gel
melerini beklememiz gerekmez. Batı'ya baktığımız za
man, balerine pek genç yaşta bu unvan verilmekte, 
İngiltere'de sanatkârlara asalet unvanı çok genç yaşta 
verilmekte ve o toplum onlarla dışarda kendini temsil 
etmektedir. 

Bu duygularımı şunun için ifade ettim; bu Senato
nun bir üyesinin, sanatkârlarımıza çok partili dönem
de gereken korumanın ve gereken saygının gösteril
mediğinden mustarip olduğu ve bu Yüce Senatoda 
pek çok üye arkadaşımın duygusunun ve düşüncesinin 
de bu yönde olduğu temennisi ve düşüncesiyle iletmek 
istedim. 

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fakih Özlen, buyurun. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

Kültür Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle söz alışı
mın nedeni; «Kültür», «Uygarlık», «Milliyet» ve ben
zeri kavramlarda kargaşalıktan kurtulup, ortaklaşa 
bir yaklaşım bulabilir miyiz, düşüncesi ve umududur. 

Vaktiyle İngilizce kurslarında ders veren bir in
giliz öğretmen öğrencilerine, «Uygarlık nedir? Yazı
nız.» diye yazılı bir ödev vermiş ve sormuş. «Uygar
lık, kültürdür. Uygarlık, tekniktir.» gibi çeşitli cevap
ları aldıktan sonra, tanımlamanın doğrusu olarak, 
«Uygarlık; birlikte, beraber çalışabilmek sanatıdır.» 
diye açıklamış. 

Parlamenterler olarak yurt düzeyinde birlikte ça
lışabilmek, birlikte başarı sağlamak örneklerini bizim 
vermemiz gerekmekte idi. Biz burada, Parlamento
nun yarısı melek, yarısı şeytan; yarısı milliyetçi, yarısı 
milliyetsiz, diye iki cepheye ayrılırsak; sokakta, okul
da, üniversitede elbette silâhlar patlayacak, patlamaya 
devanı edecektir ve elbette etnik konuları hırslarına 
araç yapacak gruplar çıkacaktır. 

Yeni kurulan Kültür Bakanlığı, kültürümüzün 
mevcut değerlerini ortaya çıkaracak, gelecek kültürü
müzü, içeriklik ve yön vererek yaratmaya çaba har
cayacaktır. 

Bunu nasıl başaracağız?.. Eskilerden ders alarak 
ve yeniçağa ayak uydurarak. 
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Şimdi Sayın Sezgin (Biraz evvel burada olduğu için 
ismini zikrettim, şimdi burada yoktur.) Gençlik ve 
Spor Eakanı iken Parti sözcüsü olarak yaptığım ko
nuşma ve aldığım cevapia konuya girmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Biz, insan zekâsını sınırlayan, frenleyen, kafese ve

ya hapse koyan sistemler yöntemiyle mi gençliğimizi 
yetiştireceğiz; eğitim ve kültürümüzü bu zorlayıcı 
yöntemle mi başarıya götüreceğiz? Yoksa, insan zekâ
sını özgür, serbest ve rahat bırakıp, onun engin yara-
tıcıiiğının aşama aşama gelişmesi yolunu mu seçece
ğiz?.. 

Bendeniz şahsen, sol veya sağ, ileri veya gericilik 
tarifini buraya dayamak istiyorum. 

«İnsan zekâsını sınırlayan, frenleyen, kafese ve 
hatta zindana koymaya yönelen yöntemi seçen sis
tem sağ, gerici; insan zekâsına rahatlık, özgürlük 
sağlayan, yaratıcılığın ve yaratanın yollarını açık ve 
aydınlık tutan sistem, özgürlükçü ve ilerici sistemdir.» 
diyorum. 

Bu ayrımın icatçısı da bendeniz değilim. Amerikalı 
Steinback bir kitabında bu tanımlamayı kabul eder ve 
somut örnekleri de Nazi Almanya'sı, Stalin Rusya'sı-
dır. Kitap yakmak veya yasaklamak, beyin yıkamak 
veya beyinleri zindanlara kapatmak; dil, resim, heykel, 
şiir, roman, tiyarto, televizyona kadar hepsi, bütün 
araç ve gereçleri ile kültürlere kaynak olan sanat 
dallarını yasaklayan ve kısıtlamalarla budayan yü
rütmeler bu memleketlerin malıdır. 

Sayın Sezgin, Adalet Partisi Gençlik ve Spor Ba
kanı olarak o zaman bendenize verdiği cevapta, «Cum
huriyet Halk Partisi yeni bir tarif, yeni bir bakış 
ile karşımıza çıkmış bulunuyor; bunu kabul ile kal
mıyor, sevinçle ve alkışla karşılıyoruz» mealinde ko
nuşmuştu. 

Aradan yıllar geçti; piyes yasaklama, kitapları 
yasaklama olmasa bile; bugün sabahleyin bu husus
ta cevap veren Millî Eğitim Bakanına inanmak isti
yorum, «Yasaklamadım» dedi; onun için yumuşak 
kullanıyorum tabiri. Şahsi kanımca yasaklanmıştır. 

Kitapları tasnife tabi tutmak, vatandaşlara pasa
port verirken ayırım gözetmek; bir arkadaşımın de
yimi ile memlekemizin milyonlarını çalan ve dışarıya 
kaçıranlar ellerini, kollarını sallayarak pasaport alıp 
giderken, dış âlemde değer verilen, itibar kazanan ve 
yurdumuza değer ve itibar kazandıran sanatkâr, kül
tür adamlarımıza kendi memleketini zindana çevire
cek şekilde yasaklar haksızlıklar ve zulümler yapmak, 
âdeta hükümetlerin başlıca ve tek görevleri haline 
geldi. 

I Sayın senatörler; 
Tarihimize bakalım; yüzlerce yıl evvel mermeri 

I ipek işler gibi işleyen eller, tarihin ufuklarına tiyat-
I rolar, anıtlar hediye etmiş emekler ve yetenekler, 

ürünlerini ve kalıntılarını millî servet diye kabul et
tiğimiz; bunlar, bizim atalarımızın yaptıkları diye 
övündüklerimiz, neden nasıl karanlıklara gömülmüş
ler va başka diyarlara göç ederek oralarda boy ver
mişlerdir. 

Bir çıkma yapayım; bendeniz, Anadolu kültürü
nün bin senelik değil, 3 bin, 5 bin senelik sahibi ve 
varisi olarak Türkleri kabul eden görüş ve milliyet
çilik anlayışının sahiplerindenim; yani tslâmiyetten 
sonra Anadolu'daki kültürün değil, ta 3 bin, 5 bin 
sene, Yunanlılardan 2 bin, üç bin sene evvelki kül
türün sahibi olarak Türkleri görenlerim; milliyetçilik 
anlayışım budur. Atatürk'ün «Coğrafî veraset» de
diği, burada açıklaması uzun sürecek konunun esası-

I nın da bu olduğu kanaatindeyim. 
Neden gitmişlerdir?... Cevap basittir. Yasaklar yü

zünden. Bir devir gelmiş ki; resim yasak, heykel gü
nah, müzik ayıp, sanat günah olmuş. O halde bu
günkü yasaklar, kısıtlamalar da aynı sonuca götüre
ceklerdir; karanlıklara doğru ve başkalarına gıpta 
etmelere doğru. 

Örneğin; türkülerin, müziğin, biraz evvel bahsi 
geçen dilin, yasağı ve sınırını, değersizini ve değerlisi
ni türküler ve müziğin kendisinden, dilin kendisinden 
başkası yapamaz ve kültür bütün bunların muhassa-
îası, birleşimi olarak ortaya çıkar. 

Bir konuşmamda «Fatihin fethettiği İstanbul'u, 
Ayasofya'nın tahakkümünden Sinan'ın Süleymaniye' 
si kurtarmıştır.» demiş ve eklemiştim: «Sultan Süley
man, yüzlerce Sinan'ın bir emir ile bir anda kellele
rini uçurabilirdi. Aradan yüzyıllar geçince koca Hü
kümdar, kültürün ve sanatkârın gölgesine sığınarak, 
sırtına dayanarak ayakta durabiliyor; Sinan'ı yetiş-

I tiren, Süleymaniye'yi yaptıran devrin Sultanı diyerek 
değerlendiriyoruz» demiştim ve Pir Sultan Apdal'ı da 
asanlar ve öldürenlerden pek azınız adlarını bilirsiniz; 
ama Pir Sultan Apdal, o deVrin şairi olarak halen 
ayaktadır. 

î İçinde bulunduğumuz bina bir yabancının eseri
dir. Memleketimde yasak, zindan, baskı olmayan; 
yani özgürlük olan bir yabancının. Yarınların kültü
rünü yaratacakları, yaratacak olanları ve yakalarını 
salıverelim; bırakalım birbirleriyle yarışa yarışa, gü
reşe güreşe şahaserlerini yaratsınlar ve Türk hars ve 

j kültürünü başarıya ulaştırsınlar ve bizler burada zin-
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dancı başı gibi, suçlu - suçsuz ayırımı ile değil; yasak, 
sınır, zindan seçiliği ile değil, aydınlıklara açılacak ka
pıların kilitlerini açmak için tartışalım. 

Bakanlığın en büyük ve en şerefli görevi, kültür 
ufuklarımıza sonsuz özgürlük ve aydınlık getirmek 
olmalıdır. Bu ümidi taşıyorum, bu ümit ile bakanlıkta 
çalışanlara saygı arz ediyor ve başarı diliyorum. 
Kültür Bakanlığının uygarlık anlayışını ve aydın ya
rınlara giden yöntemleri seçerken tarihin ve çağın bu 
gerçeklerine sırt çevirmeyeceği umudu ile bakanlık 
görevlilerine başarı dileklerimi ve Yüce Senatoya say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var okutuyo

rum: 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır; yeterlik önergemin oylan

masını arz ve rica ederim. 
Elâzığ 

Cahit Dalokay 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde söz isteyen?.. 
Yok. Son söz hakkı mahfuz kalmak kaydı ile oyla
yacağım efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, C. H. P. Grupu adına ikinci 
kez ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Son sözü Sayın Babüroğlu'na vere
ceğim, sıraya göre. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, 'buyurunuz. 
KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (Erzu

rum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Gecenin geç saatinde müzakerelerin fazla uzama -
ması için, imkân ölçüsünde kısaca muhterem sena
tör arkadaşlarımızın temenni ve tenkitlerine karşı gö
rüşlerimizi ve cevaplarımızı arza çalışacağmı. Ancak, 
Bakanlığımız çalışmaları hususunda bazı gerçeğe uy
mayan beyanlar yapıldığı için, görüşmenin uzaması 
halinde değerli arkadaşlarımın müsamaha gösterme
lerini peşinen istirham ediyorum. 

Muhterem üyeler; 
Kültür Bakanlığı, konuşan arkadaşlarımızın da 

ifade buyurdukları gibi, yeni bir kuruluş, yeni bir 
Bakanlık. Bakanlığın kurulması zarureti, bugüne ka
dar yaptığımız çalışmalardan ve Yüce Parlamento
nun komisyonlarında ve Genel Kurullarında ileri sü
rülen düşüncelerden, tartışmalardan. Bakanlığın za

rurî olarak göreceği hizmetler istikametinde teşkilât
lanması gerektiğini açıklıkla ortaya koymuştur. Bir
çok ülkelerde kültür hizmetleri, bizde olduğu gibi, 
ayrı bakanlıklar eliyle yürütülmektedir. Kültür Ba
kanlığına mevdu hizmetlerin değerlendirilmesi, diğer 
bakanlıklara nazaran oldukça güçtür. Zira yapılan 
hizmet, ölçüye, tartıya gelir cinsten olmadığı için; 
bir Bayındrıîik Bakanlığı hizmetlerinin fizikî olarak 
değerlendirilmesi veya hizmet arz eden, hizmet istih
sal eden müesseselerin hizmetlerinin değerlendirilme
si gibi, değerlendirilebilir cinsten hizmetler olmadığı 
için, Bakanlık çalışmaları üzerinde enine boyuna ko
nuşmak ve çeşitli fikirleri ileri sürmek tabiî olacak
tır ve tabiî karşılanacaktır. 

Kültür Bakanlığı, kültür hizmeti yürütecektir. Kül
tür sahasındaki çalışmalar, kültür kalkınması, mem
leketimizin ekonomik sahadaki kalkınmasından daha 
güç yürütülebilir bir husustur. Ekonomik sahada kal
kınma daha kolaydır, kültür sahasındaki kalkınmayı 
sağlamak oldukça gütçür; ama her iki kalkınmayı 
bir arada yürütmek zarureti vardır. Bir memleketin 
sadece ekonomik bakımdan kalkınması yeterli değil
dir. Manevî bakımından, kültürel bakımdan kalkın
ması zarureti vardır; sadece ekonomik bakımdan kal
kınmış olan ülkelerin mesut olduğunu söylemek müm
kün değildir. 

Kültür Bakanlığı olarak bu hizmetleri ifa ederken, 
acaba kültür hizmetini biz nasıl anlıyoruz?.. Buna kı
saca işaret etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. 

Millî kültür ve bir millete has değerlerin bütünü, 
o milletin tarih boyunca hadiseler, duygular, fikirler, 
zevkler istek ve ihtiraslar ve çeşitli endişeler içerisin
de şekillenerek, zaman içerisinde yavaş yavaş vücut 
bulur. Bu suretle meydana gelen bir millî kültür, ait 
olduğu millete şahsiyetini kazandırır, onu diğer mil
letlerden ayırarak, kendi yerini alır. Şu halde, bir mil-
letin kültürü, o millete şahsiyetini veren, diğer mil
letlerle arasındaki farkı tayin eden maddî ve manevî 
değerler bütünüdür. 

Milletimizin uzun asırlar içerisinde değişik coğ
rafî çevrelerde ve farklı temas muhitlerinde geliştir
diği kültür mirası çok daha renkli, şekilli ve zengin 
bir hüviyet kazanmış maddî ve manevî değerleriyle 
milletimizi bir bütün halinde bugünlere ulaştırmıştır. 

Milletimize şahsiyetini kazandıran varlık ve de
ğerlerin bütünü olarak anladığımız millî kültürümü
zün geçmişini ve bugününü ilmî esaslara uygun bir 
şekilde incelemek ve en geniş bir şekilde bunların 
neticelerini yaymak ve bu alandaki çalışmaları geniş 
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ölçüde desteklemek kararındayız, Ayrıca, hayatiyet 
kudretine sahip ve geleceğine ümitle ve inançla ba
kan bir millet sı fa tiyle, millî kültürümüzün yeni bir
takım gelişmeler kaydetmesi, yeni ufuklar kazanma
sı için bütün dünya milletlerinin fikir, kültür ve sa
nat faaliyetlerinin de yakından takip edilip, incelen
mesini gerekli görmekte ve böylece elde edilen neti
celerin yayılması suretiyle, kültürümüzün geleceğinin 
daha zengin ve daha renkli bir şekilde gelişmesine 
yardımcı olmayı düşünmekteyiz. 

Tarihimizi dilimizi, edebiyatımızı, sanatımızı, folk
lorumuzu, musikimizi ve diğer kültür müesseselerimi
zi; kaynaklarına inerek, geçmişimizi bugüne ve gele
ceğe bağlayacak şekilde insicamlı bir bütün halinde 
işlemek suretiyle geliştirmek ve şekillendirmek, bizim 
milli kültür anlayışımızın temel fikrini ve ana hare
ket noktasını teşkil etmektedir. 

Bu şekilde geçmişinden kaynağım ve kuvvetini 
alan objektif anlayışla ve geniş görüşle geleceğe yö
nelen bir millî kültürün, o milleti ebedileştirmekte 
ve her türlü yararlı, zararlı cereyanlara karşı koru
makta en güvenilir kaynak olacağına inanmaktayız. 

Sağlam bir millî kültürün, her türlü seviyesiz ifa
delerden, gizli fikir ve telkinlerden arınmış bir mil
lî edebiyat ve sanatın, cemiyetimizin arzulanan millî 
terbiyeyi kazanmasında ve yücelmesinde eşsiz ve tü
kenmez bir ilham kaynağı olacağına şüphe yoktur. 
Bu kültür hizmeti anlayışı, Hükümet Programı çer
çevesinde gerçekleştirilme yolundadır. Medeniyetin, 
beynelmilel karakteri haiz olması yanında, kültürün, 
millî bir hüviyete sahip olduğu dünya fikir hayatın-
ca kabul edilen bir gerçek olduğuna göre, bu konu
da tamamıyle doğru ve ilmî bir tatbikat içerisinde 
olduğumuz kabul edilecektir. 

Ayrı ayrı coğrafî çevrelerde ve değişik zamanlar
da kurulmakla beraber, birbirini takip eden Türk 
Devletleri çok karakteristik; birbirleriyle fikir, mana. 
espri, zevk, motif, renk ve umumî ahenk bakımın
dan küçük ve büyük sanatlara ve millî kültürün bü
tün alanlarına ait sayısız eserler yaratmışlardır. Bun
lardan, îsîârniyetten öncekiler ve sonrakiler kendi ara
larında birer ahenkli bütün teşkil ettikleri gibi, İs-
lâmdan önceki ve İslâmî devirlerdeki bütün kültür 
ve bilhassa sanat eserleri de aralarında insicamlı bir 
bütün meydana getirirler. Bu bütünlük ve umumî 
ahenk, aynı zamanda her bir Türk Devleti devrinde
ki hususiyet, şahsiyet ve orjinallik daima dikkate çar
par. 

Türk alemindeki umumî kültür akışı, bu mahiyet 
ve karakteri gösterdiği gibi, bütün Türk devirlerinin 
bir tertibi ve bir tekâmül zirvesi mahiyetinde olan 
Anadolu Türk İslâm kültür ve sanatı, ayrıca en de
rin, en zengin ve en renkli Türk kültürü örneğini teş
kil etmektedir. Çünkü, Anadolu Türk islâm sanatı, 
gerek daha eski Türk temeline, gerekse îslâmm in
sanları cezbeden ve toplayan imam kaynağına dayan
maktadır. 

Bunlardan başka, Anadolu Türk sanatı, orada ar
ka arkaya sıralanan en eski kültürlerden de nema-
lanmıştır. Ayrıca, Anadolu Türk İslâm medeniyeti
nin, Batı ile temasına en müsait coğrafî bölgeyi teş
kil ettiği ve Şark âleminde Batıya açılan ilk kapılar
dan birisi olduğu için de, orada Selçuklulardan beri 
gelişen kültür ve sanat, gerçekten bir zirve noktaya 
ulaşmıştır. 

Kültür Bakanlığı olarak, genel manada kültür an
layışımız hususundaki bu kısa açıklamadan sonra, 
Bakanlığımızın çalışmaları arasında büyük ölçüde 
ağırlık kazanmış bulunan yayınlar hizmetine kısaca 
temas etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımızın ifa
de buyurdukları çeşitli suallere de bu suretle cevap 
vermiş olacağım. 

Yayın hizmetleri, Bakanlığımızın temel hizmetle
ri arasında bulunmaktadır. Bu . hizmetleri görebilmek 
için çeşitli kurullar teşkil edilmiştir. Bizden önce bu 
konuda aynı metotla çalışılmış; ancak biz, bugünün 
ihtiyaçlarına göre yayınlayacağımız eserleri çeşitli 
gruplarda toplamak suretiyle yayınlamayı daha uy
gun bulduk. Bu suretle çeşitli konularda eser yazıl
masının teşvik edilmesini daha uygun bir metot ola
rak seçtik. Kültür yayınları serisi olarak bir seri ih
das ettik. Bu seri içerisinde; 1 000 Temel Eser, Kül
tür Eserleri, Türk Kültürünün Kaynak Eserleri diye 
3 seri ihdas edilmiştir. Halen bu serilerde 20 kitap 
basılmış durumdadır. «Halk ve Çocuk Yayınları» di
ye ayrı bir Kurul ve bu Kurulun takip ettiği, «Halk 
Yayınlan, Çocuk Yayınlan» diye iki seri ihdas et
miş bulunuyoruz. B ukonuda halen 25 kitap kadar 
bir faaliyet sona ermek üzeredir. 

Tercüme Eserler Serisi ve Kurulu, dünya edebiya
tından seçme yapacak ve Türk kültürünü konu alan 
tercümeler yapmak üzere iki çalışma üzerinde dur
maktadır. Türk Sanatı Kumlu, Türk sanatıyla ilgili 
eserleri seçecek, değerlendirecek ve yayınlayacaktır. 
Tiyatro Eserleri Kurulu, tiyatro eserleri üzerinde ya
zılmış kitapları değerlendirecek ve yayınlanmasını 
sağlayacaktır. Türk Musukisi Kurulu, Türk musikisi 
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üzerindeki çalışmaları değerlendirecektir. Ayrıca, İl
ler Serisi» olarak yeni bir seri ihdas etmek. düşünce
sindeyiz. Bu seri, her ilin tarihî, kültürel değerlerini 
ihtiva edecek, resimleriyle ve kısa bilgilerle muhta
sar, faydalı bir seri olarak düşünülmektedir. 

Ayrıca, yayınlarımız arasında, «Millî Kültür Der
gisi» diye bir dergi yayınlanmak üzeredir. «Türk 
Edebiyatından Seçmeler» diye bir mecmua yayınla
nacaktır. Çocuk Mecmuası yayınlanacaktır. Türk Sa
natı Dergisi yayınlanmaktadır; devam edecektir. 

Ayrıca, bir kısım arkadaşlarımızın temas ettiği, 
teşvik konusunda yarışmalar yapılmaktadır. 1975 yı
lı içerisinde açmış olduğumuz yarışma konuları şun
lardı : Fikir eserleri, sosyolojik tetkikler, tiyatro ve 
opera eserleri, tarihî roman, Türk tarihine ve milli
yetçiliğine ait eserler gibi, beş konuda bir yarışma 
açılmıştır. Bu yarışmaya gönderilmiş bulunan eserler 
halen bir komisyon tarafından tetkik edilmekte ve 
değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, yazdırılan eserler olarak, Umumî Türk 
tarihi, Umumî Türk Kültür tarihi üzerinde çalışıl
maktadır. Umumî Türk tarihinin birinci cildi çık
mak üzeredir. Umumî Türk Kültür tarihi üzerindeki 
çalışmalar da devam etmektedir. 

Türk diline hizmet etmek için iki lügat hazırla
tılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Büyük El Lügati; 
1 300 ilâ 1 500 sayfa civarında bir cilt olacak. Altı 
ay içerisinde yayınlayacağımızı ümit ediyoruz, büyük 
ölçüde hazırlıklar ilerlemiştir. Emsalli Lügat; beş cilt 
olacaktır. Bunun yayınlanma süresi daha uzundur. 
1976 sonuna doğru ilk cildin hazırlanabileceğini tah
min ediyoruz. 

Ayrıca, yayınlar konusunda TRT ile işbirliği ya
parak, kültür konularında yayınlar yapmak, dökü-
manter filmler hazırlamak ve bu konudaki TRT ça
lışmalarına yardımcı olmak arzusundayız. İlgililerle 
temaslarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Hükümet Programında bulunan, dış Türklerle il
gili çalışmalarımız devam ettirilmektedir. Bilhassa 
kültürel sahada dış Türklerle kültür alış - verişi, dış 
Türklere ait bir etnografik müzenin tesisi gibi çalış
malar yürütülmektedir. Ayrıca, komşu ülkelerde ve 
diğer Avrupa ülkelerinde bulunan İlimler Akademisi 
Kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

Türk filmciliği konusunda çalışmalar yapılmakta
dır. Özel tiyatrolar konusunda çalışmalar yapılmak
tadır. Bu hususlarda sanatçılara yardımcı olmak, bu 
konudaki çalışan grupları desteklemek ve bir disiplin 

getirerek, onların geleceğini emniyet altına almak ar
zusundayız. Çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bunların yanında, mevzuat çalışmalarımız vardır. 
Başta Teşkilât Kanunu gelmekte ve diğer halen meri 
bulunan kanunlarda bazı değişiklikler yapılmakta
dır. 

Hulâsa olarak arz etmiş olduğum bu çalışmalar
dan sonra, değerli arkadaşlarımın spesifik olarak sor
muş oldukları sualleri cevaplandırmaya çalışacağım. 

Sayın Cevdet Aykan, genel mahiyette bizim ça
lışmalarımıza ışık tutan mütalaalarda bulundular. Te
şekkür ederiz. Önemle, Devlet sanatçılığı üzerinde 
durdular. Devlet sanatçısının seçilmesi konusunu ele 
aldılar. Bu, hakikaten üzerinde durulması gereken bir 
konudur; ancak her yıl mutlaka birtakım kişileri dev
let sanatçısı olarak seçme mecburiyeti yoktur. Bu, 
Türkiye'de bugüne kadar birkaç kere tatbik edilmiş, 
bazı sanatçılar Devlet sanatçısı olarak seçilmişlerdir. 
Bundan sonra da mevzuatı gereğince, Devlet sanatçı
lığına lâyık olanlar, seçileceklerdir. Bakanlığımız, bi
ze verilen yetikye dayanarak, konu üzerinde durmak
tadır; ama bu tip bir seçim her zaman yapılamaz. 
Devlet sanatçılığına, ehliyet kesbetmiş kişileri seçmek, 
her zaman tayin etmek mümkün olmaz, fakat konu 
üzerinde durulmaktadır. Çalışmalar devam etmekte
dir. 

Sayın Ege arkadaşımızın değerli mütalaalarına te
şekkür ederiz. Temennileri üzerinde duracağız; bil
hassa dil konusundaki mütalalarına biz de iştirak et
mekteyiz. 

Sayın Lûtfi Doğan Hocamızın ifade buyurdukla
rı mütalaalar cidden calibi dikkat. Bilhassa iki arka
daşımızın İslâmiyetle ilgili ifadelerine verdikleri ce
vap, memnuniyeti mucip bir haldir. İslâm büyükleri
nin eserlerinin neşredilmesi konusu üzerindeki temen
nileri de dikkate alınacaktır hiç şüphesiz. Esasen, Ba
kanlığımız, kaynak eserler ve kültür eserler serileri 
arasında, bu tip değerli eserlere yer vermek arzusun
dadır. Kurullarımız, bu konu üzerinde de çalışmak
tadırlar. 

Sayın Fakih Özlen, kitapların yasaklanmaması 
konusu üzerinde önemle durdular; başka arkadaşları
mız da durdular. Bu, bizim de titizlikle takip ettiği
miz bir konudur. Bakanlığımızda bizim de titizlikle 
takip ettiğimiz bir konudur; Bakanlığımızda kitap ya
saklama diye bir konu mevcut değildir. Sadece, kü
tüphaneler arasında kitap transferi yapabilmek için, 
mükerrer eserlerin tespiti ile yeni açılacak kütüpha
nelere kitap aktarılmasını sağlamak için, kütüphane-
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Ierin mevcutları zaman zaman listeler halinde mer
kezde toplanır ve değerlendirilir, bu transfer yapı
lır. Böyle bir yasaklama bahis konusu değildir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşı
mız Öztürk, çeşitli konulara temas ettiler. Bu temas 
buyurdukları konular arasında, kendilerine iştirak et
tiğimiz hususlar var, iştirak etmediğimiz, karşı oldu
ğumuz hususlar var. 

Beyanları arasında, bizim iştirak ettiğimiz husus
larla, karşı olduğumuz hususları bir arada ifade bu
yurmuş olmaları, bize biraz çelişki gibi göründü. 

«Avrupa, evvelâ kendi kültürünü geliştirdi, son
ra diğer kültürlerden istifade ederek, daha ileri sevi
yeye geldi veya kültürünü daha ileri seviyeye getir
di.» diye bir ifadede bulundular. Tabiî bu, bizim de 
iştirak edeceğimiz bir mütalaadır. Evvelâ millî kül
tür bahis konusudur, sonra, diğer kültürlerden yarar
lanarak, millî kültürün geliştirilmesi, daha ileriye gö
türülmesi bizim de arzumuzdur; bu konuda bir ihti
lâfımız mevcut değildir. 

Karşı olduğumuz hususlar : Bir kere, «İslâm Di
ni, kültürümüze birinci darbeyi, Batılılaşma, ikinci 
darbeyi vurdu.» diye buyurdular. İslâm Dinini Türk 
kültüründen ayırmak mümkün değildir. Aslında inanç, 
kültüre dahildir, kültürün içerisinde mütalâa edilir. 
Türkler, Müslüman olduktan sonra, İslâmiyeti ka-
bul ettikten sonra, hiç şüphesiz ki, Islâmiyetin etkisin
de kalmışlardır ve kültürleri Islâmiyetin etkisinde ge
lişmiştir, şekillenmiştir, daha da ileriye götürülmüş
tür. 

Bu konuda, diğer Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü arkadaşımız Sayın Babüroğlu ile aralarında bir 
fark meydana geldi. Çünkü Sayın Babüroğlu; yanlış 
tespit etmedimse, «Türkler, İslâmiyetten önce kültür
lerini muhafaza edemediler.» manasında bir ifadede 
bulundular. «Ön Asya'da az daha Araplaşıyorlardı, 
kültürleri onları kurtardı.» diye buyurdular. Tabiî, 
Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonra, kültürleri sa
yesinde varlıklarını, bütünlüklerini kurtarmış iseler, 
mutlaka burada Islâmiyetin etkisi olmuştur ve kül
tür bu çağda, bu devirde İslâmiyetle beraber yürü
müş ve gelişmiştir. O halde, her iki konuşmacının mü
talaaları arasında bir fark oluyor. 

Burada, ya Sayın Öztürk'ün mütalaalarını kabul 
etmemiz gerekiyor; parti adına olduğu için yahut Sa
yın Babüroğlu'nun mütalâalarına dikkat nazarımızı 
çevirmemiz gerekiyor. 

Sayın Öztürk'ün, diğer bir karşı olduğumuz müta
laası, «Kamu yararı uydurması» diye bir ifadede bu-

ı lundular. Eğer «Kamu yararı» mefhumu uydurma 
ise, bu Anayasada ne arıyor?.. Anayasada kamu ya
rarının ne olduğu ifade edilmiştir. 11 nci madde 
«Devletin ülkesi ve milliyetiyle bütünlüğünün, Cum
huriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu 
yararının, genel ahlâkın, genel sağlığın korunması»... 
diye devam ediyor. Kamu yararı, bizim Anayasamı
za girmiş bir husustur ve kamu yararı, bizim Anaya
samızın fertlere verdiği hürriyetleri kanunla sınırla
mak için kullanılabilecek bir keyfiyettir ve bu kadar 
güçlü bir mefhumdur. Kamu yararını bir kenara ke
meyiz. Kamu yararı için «Kamu yararı uydurması, 
diye bir hususu ileri sürerek, özgürlükler kısıtlana
maz.» diyorlar. Bu, uydurma değildir, Anayasa içeri
sinde kalmıştır, Anayasa mefhumudur ve bu ifadeye 
dayanarak kanunlar çıktığı takdirde, özgürlükler sı
nırlandırılabilir. Bu itibarla, bu düşünceye de karşı
yız. 

Ayrıca Sayın Öztürk, düşünce özgürlüğü konusun
da mütalaalarını beyan ederlerken, «Örf ve âdet gi
bi geçmiş, maziden gelen değerlerimizin dikkate alı
namayacağı» konusunda bir ifadede bulundular. Ata
türk'ün kültür konusundaki beyanları arasında, «Ye
tişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri 
tahsilin durumu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden 
evvel, Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî 
ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele 
etmek lüzumu öğretilmelidir.» diye ifade buyurmuş
lardır. Bu bakımdan, Sayın Öztürk'ün bu husustaki 
beyanları ile de mutabık bulunmuyoruz. 

Ayrıca, okulların kapatılması hususunu da kültür
le irtibatlandırdılar. Tabiatıyle okulların kapatılması
nın sebepleri malum. Kültürle ifade edilebilir, bağ-
daştırılabilir ise, o zaman gençlerimize millî kültürü
müzü, millî ahlâkımızı, tarihimizi gerçek yönleriyle 
öğretmek gerektiğini ifade etmemiz lâzım gelir. Okul
lardaki anarşi, okullardaki huzursuzluk, kültüre bağ
landığı takdirde, o zaman mesele değişmektedir. 

Sayın Öztürk, «Yapıtların yasaklanması» gibi bir 
ifade kullandılar. Herhalde bizim yasaklamış oldu
ğumuz «Sahte Sultanlar» piyesi üzerindeki düşünce
lerini ifade etmek istediler. Sayın Atmaca da bu ko
nuya temas ettiler. Yalnız, değerli arkadaşlarımıza 
bir hususu ifade etmek isterim. Bu da, bu tip mese
lelerde mutlaka merciinden bilgi almanın yerinde ola
cağıdır. Şimdi, bilmiyorlar, «Sahte Kahramanlar» 
piyesi nedir?.. Bilmiyorum okudular mı?.. 

Bir kere, «Sahte Kahramanlar» piyesi diye basıl
mış bir eser yok^ Teksir edilmiş; belki 15, belki 20 

I sene önce yazılmış... 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İ95S'de. 
KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De

vamla) — Evet, !958'de yazılmış; yani aşağı yukarı 
18 sene önce yazılmış, teksir halinde, bugüne kadar 
basılmamış ve hiç bir yerde oynanmamış, hiç bir 
yerde yayınlanmamış bir eser. 

Bu eserin içinde ne var; bilmiyorum baktılar mı?.. 
Bir kere eserde... 

FAKIH ÖZLEN (Konya) — Afişe alınmamış 
mı?. Bu nasıl alındı?. Buna bakan bir heyet yok 
mu?.. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Şimdi, bu tip eserler Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğünde bir kurul tarafından tetkik edil
mektedir. Biz göreve başladığımız günlerde, tiyatro
lara bir yazı gönderdik. Bu yazıda, oynanacak eser
lerin millî ahlâka, adaba, kanunlara uygun olması, 
öğretici olması ve sanat değeri olması hususlarını tel
kin ettik ve ayrıca repertuvann bize, eserler seçildik
ten sonra gönderilmesi hususunu da telkin ettik. Bi
ze gönderilen eserler, birinci grup oynanan eserler, 
ilk üç ay içerisinde oynanan eserlerdi. Bu eser, bize 
gönderilmemiş bir eserdir. Bakanlık olarak, görme
den tatbikata konulmak istenen bir eserdir. Biz ko
nuya muttali olur olmaz eseri celbetiik, tetkik ettik 
ve gördük ki, eser. Devlet tiyatrolarında oynanacak 
nitelikte, vasrfta bir eser değildir. Sanat yönü itiba
riyle değildir, ahlâkiiik yönü itibariyle değildir ve se
yirciye herhangi bir hususu öğretecek mahiyette de
ğildir. Devlet tiyatrolarında bu tip eserlerin oynan
ması için hiç bir sebep yoktur. Aslında, Devlet ti
yatrolarında sanat değeri yüksek, demin arz etmiş 
olduğum vasıfları haiz eserlerin oynanması gerekir. 

Biz ilgililerle konuyu şifahen görüştük; kendileri
nin de bize müdellel, ikna edici bir beyanları olma
dı. Sadece, uzun zamandan beri çalışıldığını, hazırlık 
yapıldığını, çok az zaman kaldığını ifade ett;ier. Biz 
de, «Olabilir; bu konuda birtakım emekler harcan
mış ve masraflar yapılmış olabilir, ama bu eserin oy
nanması ile kaybedeceğimiz şeyler daha büyüktür, bu 
itibarla biz, Bakanlık olarak doğru bulmuyorum.» 
dedik vs ilgililer eseri oynatmaktan vazgeçtiler, baş
ka bir eseri sahnelediler. 

Şimdi bu eserde ne var?.. Bu eserce ne olduğunu 
ben, sayın bir milletvekilinin yazılı sorusuna cevap 
olarak bildirdim. Gazetelerde de bunun bir kısmı ya
yınlandı. Şimdi burada bu yüce kürsüden, o eserde
ki ifadeleri sizlere aktarmak niyetinde değilim ve 
doğru da bulmuyorum. Sayın Atmaca arkadaşımıza 

bir kopya vereceğim, bazı kısımlarından aldığımız 
ifadeleri vereceğim, tetkik buyursunlar; ümit ediyo
ruz ki, bizim bu davranışımızı haklı bulacaklardır. 

Sayın Atmaca, çeşitli konulara temas buyurdular; 
«Bir defa düşünce ve dil konusunda A. P. ile ara
mızda fark vardır.» dediler^ Tabiî bu doğrudur. Dü
şüncede de, dil konusunda ela aramızda fark olduğu, 
bizim Hükümetimizin ortaya koyduğu programda gö
rülmektedir. Bizim programımızda kültür konusunda 
ifadesini Bulan hususlar hiç şüphesiz ki. kendilerinin 
düşüncelerinden başka türlüdür. 

Ayrıca, «Özgürlükçü demokrasiye dönük çalışma
lar yoktur.» gibi ifadelerde bulundular. Herhalde bu 
yasakladığımız eseri kastediyorlardı. Onun cevabım 
vermiş bulunuyoruz. Kitap yasaklaması gibi bir ko
nu bizde olmadığına göre, herhalde o konuyu kas
tetmişlerdi. 

«Bakanlığın çalışmaları bir mutlu azınlığın em
rindedir.» gibi bir ifadede bulundular. Mutlu azın
lık kimlerdir; biliyorlarsa onun üzerinde duralım ve 
tartışalım. Şayet bunu tahmine dayanarak veya her
hangi bir yerden duyduğu şekilde ifade ediyorlarsa, 
gayet tabiî hayale cevap vermek de mümkün değil
dir. 

«Kültür yayınlarını denetleyen kurul üyelerinin 
işine son verilmiştir. Bunların yerine gelenler, parti
zan ve değersiz kimselerdir.», diye bir ifade kullan
dılar. Görevi devraldıktan sonra Bakanlığın envante
rini yaptık; ne yanacağız, kimle yapacağız, hangi teş
kilâtla yapacağız: yeni kurulmuş bir Bakanlık diye 
bunkr üzerinde 8 - 10 ay çalıştık. Gayet tabiî ola
rak, daha önce leşkii edilmiş kurullardan bir kısım 
arkadaşlarımız} ayırdık ve onun yerine yeni kurulları 
teşkil ettik. Şimdi, bu yeni kurullarda kimler var?.. 
Bunları söylemekte yarar var. Vasıfları, hüviyetleri. 
partizr.u olup olmadıkları gibi hususlar hakkında, ta-
biatıyle Saym Atmacanın karar vermesi lâzım. Bu 
itibarla, isimlerini okumak mecburiyetindeyim. 

Kültür Yayınlan Kurulu : Prof. Mehmet Kap
lan, Prof, Muharrem Ergin, Prof. Mehmet Atalay 
Küymcn, Prof. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Ercüment 
Kuran, Ahmet Kabaklı, Prof. Emin Bilgiç, Prof. Fa
ruk Sümer, Prof. Bahattin Ögel, Prof. Kenan Akyüz, 
Prof. Zeynep Korkmaz, Doç. Orhan Okay, Prof. 
Amiıan Kıırtkan, Frof. Kaya Bilgegil, Doç. Erol 
Güngör, Yılmaz Öztuna, Prof. Cengiz Orhoniu, Prof. 
Talisin Banguoğkı, Prof. Şaban Karataş, Prof. Fa
ruk Timurtaş, Prof. Necati öner. Prof. Saadettin Bu-
Iuç. 
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Halk ve Çocuk Yayınlan Kurulu : Prof. Şükrü 
Elçin, Prof. Nihat Niyrun, Doç. Necmettin Hacıme-
mioğlu, Ergun Göze, Malik Aksel, Güîtekin Sağman-
cı, Emine Işınsu, Niyazi Gsnçosmanoğlu, İlhan Ge
çer, Sevinç Çokurn, Ali Yörük, Nuri özşahin. 

Tercüme Eserleri Kurulu : 
Prof. Yaşar Önen, Prof. Beynun Akyavaş, Prof. 

Safinaz Duruman, Prof. Nesteren Dirvana, Prof. Me
liha Ambarcıoğlu, Prof. Cemil Köker, Prof. Şerif 
Baştal, Prof. Ahmet Uysal, Prof. Ahmet Temir, Prof. 
Hasan Eren, Prof. Hamit Dereli, Prof. Sencer Ton-
güç, Abdulkadir Karahan, Dr. Meserret Diriöz, Dr. 
Ekmel İhsan. 

Türk Musikisi Kurulu : 
Ercüment Berker, Yılmaz Öztuna, Alâattin Ya

vaşça, Nevzat Athğ, Cüneyt Orhon, Nida Tüfekçi, 
Nerimen Tüfekçi, Cüneyt Kosal, Necdet Varol, İs
mail Baha Süersan. 

Türk Sanat Kurulu : 
Prof. Oktay Aslanapa, Doç. Necat Diyarbekirli, 

Doç. Semra Ögel, Prof. Oluş Arık, Doç. Dr. Halûk 
Karamağrah, Uğur Derman, Ekrem Hakkı Ayver-
di. 

Kurullarımız bunlardır, bunun dışında Bakanlığı
mızın, ifade buyurdukları gibi, özel danışmanları 
mevcut değildir. Bu kişiler, zaman zaman toplanır
lar, bize intikal etmiş olan yayınları tetkik ederler, 
dil bakımından, muhteva bakımından incelerler, ka
rar verirler, biz de bu eserleri yayınlarız. Özel da
nışmanlarımız yoktur, bu Profesörler gruplarının top
lantıları sırasında almış oldukları yevmiye 80 lira
dır. 

Bu durum karşısında, sayın arkadaşımızın kararı
nı vermesi daha kolay olacaktır. Zannediyorum, açık
lamamızı değerlendirerek, kolayca karar verebilirler. 
Bu kurullar ne iş yapar söyledik, kurullarda kimler 
var, söyledik, kaç para alırlar, söyledik. Bu mutlu 
azınlığı nereye yakıştırıyorlar, anlayamadım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Müşavirler 
kimlerdir, Sayın Bakan? 

KÜLTÜR BAKANI RIFKî DANIŞMAN (De
vamla) — Her bakanlıkta müşavir vardır; bizim Ba
kanlığımızda da şu anda sayısını tam belki ifade ede-
miyeceğim, 7 - 8 müşavirimiz vardır. Bu müşavirler
den bir kısmı aktif görevdedir, bazı daire başkanlık
larına vekâlet etmektedirler. 

Ansiklopedi ve diğer kültür hizmetlerinde çalışan 
4 - 5 müşavir arkadaşımız vardır. Kendilerine verilen 
bilgi, eksik ve biraz da yanlış olsa gerek. | 

Kanunî Sultan Süleyman konusunda yayınlanmış 
olan kitaba işaret buyurdular. 

Muhterem senatörler; 
Bu eser, ilk defa bizim zamanımızda yayınlanmı

yor. Bu eser, Atatürk'ün, Enis Behiç Koryürek gibi 
değerli bir ilim adamı tarafından tercüme edilmesini 
telkin etmesi suretiyle tercüme edilmiştir ve şu anda 
tespit edemedim yayın tarihini, 1943'ler civarında 
yayınlanmıştır. Mahdut sayıda yayınlanmıştır, mev
cudu kalmamıştır, Bakanlığımız bu eseri yeniden bas
mıştır. Bu eserin özelliği şudur : 

Bir yabancı tarafından yazılmıştır ve eseri, sade
ce başta görmüş olduğumuz bir cümle ile değerlendir
mek mümkün değildir. Eseri, tam olarak okuyup de
ğerlendirmek herhalde yerinde olacaktır. Bir yaban
cının bizim tarihimiz, bizi idare etmiş büyük şahsi
yetler hakkındaki mütalaaları önemlidir ve bu konu
da inceleme yapan kurul titiz davranmıştır. Bu eser
de, daha önce yayınlanmış olan bazı kısımları da çı
karmak suretiyle, birtakım kesimlerini düzeltmek su
retiyle yayınlanmıştır, tercüme bir eserdir ve Yayın 
Kurulu tarafından yayınlanması faydalı bulunmuştur. 
Eseri, sadece bir cümlesiyle değerlendirmek mümkün 
değildir. 

Sayın arkadaşımız tayinler konusunda, bizim hem-
şerilik gayreti içerisinde olduğumuzu ifade buyurdu
lar. Hemşerilik konusu hassas bir konudur, kendile
ri de bunu takdir ederler. Tabiî, bu mevzu üzerinde 
kim olsa etkilenecektir. Bunu külliyen inkâr etmek 
mümkün değildir; ama kanunsuz, nizamsız bir iş ya
pılmamıştır ve yapılması da mümkün değildir. Bili
yorsunuz, yeni personel rejimimiz, personel alımını 
birtakım formalitelere bağlamıştır, takdirden çıkar
mıştır. Bugün, Devlet dairelerine, kadrolara alacağı
nız memur, müstahdem, bekçi gibi, her sınıfı imti
han etmek mecburiyetindesiniz, hatta kadro mikta
rından fazla müracaat olduğu takdirde, mühendisleri 
dahi imtihana tabi tutmak mecburiyetindesiniz; bu 
imtihan heyetler tarafından yapılır ve ondan sonra 
değerlendirilir. Bu itibarla, eskiden olduğu gibi, Ba
kanların takdirine fazla yer bırakılmamıştır. Bakan
lık içerisinde, şu görevden şu göreve atanma gibi, 
normal yer değiştirmeler de tabiî birtakım ölçülere 
dayanmaktadır. Bu ölçüler, daha çok ehliyet bakı
mından dikkate alınır. Normal tasarruflardır, kanu
nun çerçevesi içerisinde olan tasarruflardır, her ba
kanlıkta, her devirde yapılmaktadır. Bu itibarla, bu 
konudaki değerli arkdaşımızm tenkidini bu şekilde 
cevaplamış oluyorum; biraz da bu tenkidi haksız bu
luyorum. 
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«Konservatuvara bir partizan tayin etmiştir.» de
diler. Konservatuvara, iyi ki deneme lisesi müdürünü 
tayin ettik: çünkü Konservatuvar ıslaha muhtaç bir 
müessese haline gelmişti. Ben, bu müesseseyi teslim 
aldığım zaman, dersanelerin duvarlarında, sokaklara 
yazılan sloganların yazılı olduğunu gördüm. Yatak
hanelerinde, öğrenci olmayan, dışarıda çalışıp, gazi
nolarda çalışıp yatakhanelerde yatan, yemekhanesin
de yemek yiyen kişileri tespit ettik ve bugün çok şü
kür bu müessese normal çalışır bir hale gelmiştir, 
değerli arkadaşımızın yöneltmiş olduğu sorunun va
hameti durumunda bir husus mevcut değildir, mües
sese ıslâh edilmiştir, normal tedrisata devam etmek
tedir. Burada, esasen yapılacak bir partizanlık da 
bah-5 konusu değildir, sanatçı yetişecek insanlar, he
yetler tarafından imtihanla tespit edilmektedir ve 
okula ahnmaktadır. O arkadaşımızın, esasen bu im
tihanlar üzerinde bir tesiri de bahis konusu olama
maktadır. 

Bu «Sahte Kahramanlar» konusuna temas eder 
lerkcn, bir hususa işaret ettiler, onu düzeltmek 
mecburiyetindeyim. Biz bu eserde «Fahişe» keli
mesi vardır, demişiz. «Eseri tetkik ederlerse böyle 
bir şey yoktur.» diyorlar. Halbuki bu eserin şahıs
ları tanıtılırken başında; «Birinci Fahişe, tkinci 
Fahişe, Üçüncü Fahişe» diye başlamaktadır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — «Birinci ka
dın, ikinci kadın, üçüncü kadın» diye deiğştiril-
miş. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Eser böyledir. 

<•;Yatırımlar, daha çok kendi seçim bölgesine 
yapılıyor» diye bir ithamda bulundular. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biraz da 
Denizli'ye gelsin diye söyledim. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Gayet tabiî yatırımlar Erzurum'a, Ağrı' 
ya, Kars'a, Van'a, Bitlis'e, Bingöl'e yapılacaktır. 
Çünkü, Denizli'de 10 kültür merkezi mevcut. De
nizli'nin 8 kazasında kültür merkezi var, Erzurum'
un 2 kazasında var. Bitlis'in hiç bir kazasında ve 
merkezinde de mevcut değil. Ağrı'da iki yerde kü
tüphane var. Tabiî bu durum karşısında yatırımlar, 
hiç şüphesiz ki, geri kalmış bölgelere doğru kaya
caktır ve doğru bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz doldu efen
dim. Toparlayın. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Değerli arkadaşımız; «Kütüphanelere ait 

kitapların tespiti neden yaptırılıyor?» dediler, ceva
bını arz ettim. Bu, sadece kütüphaneler arası trans
feri sağlamak ve yeni açılan kütüphanelere fazla 
nüshalar: aktarmak için yapılan bir çalışmadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu suretle muhterem üyelerin Kültür Bakanlığı 

Bütçesi üzerinde ifade buyurdukları tenkit ve te
mennilere kısaca arzı cevap etmiş bulunuyorum. 

Bu görüşmelerden, çalışmalarımızda büyük öl
çüde istifade edilecektir. Konuşan bütün arkadaş
larıma teşekkürlerimi/i ve şükranlarımızı sunuyo
rum. Yüce Senato'yu saygı :Je selâmlıyorum. (A. P, 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin, zannederim, 
aracılığımla sorulmasını istediğiniz hususlar cevap
landırıldı, Ayrıca okumuyorum, sormuyorum. Mu
tabık mıyız efendim?.. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru daha var. 

Gerçi vaktiniz doldu; ama fazla da değil, 
Buyurun efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, iki 

tane sorum vardı, bir tanesini Sayın Bakan cevapla
dı, tekrarlamıyorum. 

Yanlış anlamadımsa Sayın Bakan «Lügat,» ar
kasından da «Emsali lügat» diye buyurdular. Zan
nederim arkasından da büyük lügat çıkaracaklar, 
konuşmalarından öyle anlıyorum. 

Sanıyorum ki, bu lügat içinde 1 500 sayfa falan 
olacaktır, (L) harfinin de Türkçe karşılığı yapıla
caktır. «Lügat» kelimesinden bizim kuşak anlıyor, 
şahsen ben anlıyorum; ama ilkokuldan üniversiteye 
kadar giden çocuklar «Sözlük» diye biliyorlar. Aca
ba bu lügat bizim için mi çıkacak, çocuklar için 
mi çıkacak? Acaba bu «Lügat» kelimesi bizim için 
çıkacağından dolayı mı kullanılmıştır, yoksa alış
kanlık mıdır? 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkan, çıkaracağımız eser, hem 
«Lügat» kelimesini, hem de «Sözlük» kelimesini 
bilen kişiler tarafından kullanılabilecek vasıfta ola
caktır. 

Arz ederim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Bakanım, ço

cuklarımız «Lügat» kelimesini bilmeyecekler; o hal
de bizim için çıkacak. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın Ba
kan, bir soru daha var. 

Sayın Kutluk, buyurunuz. 
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İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, gecenin bu saatinde özür dilerim, çok kısa 
bir sorum olacaktır. 

Hafızam beni yanıltmıyorsa, 1968 yılında Ça
nakkale'de bir kültür merkezi tesis etmek üzere bir 
bina istimlâk edilmişti. Bu bina halen aynı haliyle 
durmaktadır. Acaba Sayın Kültür Bakanlığı, o bina
nın akibeti hakkında ne düşünmektedirler? Bu hu
susta bilgi istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız 
genel bir ifade kullanmak arzusundayım. Tabiatıy-
le, zamanın darlığı dolayısıyle daha fazla izahat 
vermek imkânına sahip olmadım. Her ilde bir kül
tür merkezi kurmak kararını Bakanlığımız almıştır. 
Bu kültür merkezleri, yeniden binalar yapmak veya 
mevcut kültür merkezi olabilecek vasıftaki bina
ları değerlendirmek şeklinde tecelli edecektir. 

Değerli arkadaşıma, arzu ederlerse ayrıca ilâve 
bilgi takdim etmek mümkündür. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yazılı olarak da takdim etmeniz 

mümkündür, 
Son sözü söylemek üzere Sayın Babüroğlu, bu

yurunuz, 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka, 
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Günaydın. 

Ben, birinci kez konuşmamda, kimseyi suçla-
mamaya son derece özen göstermiştim; ama neden
se Savın Ege, kendi hayal ettiği, söylemediğim şey
leri dile getirerek bana cevap vermek istediler ve işi 
münazara tekniğine döktüler, ben de mecbur kal
dım bu son sözü sabahın bu saatlerinde kullanma
ya, 

Değerli arkadaşlarım; 
Zannederim biz, uzmanı olmadığımız konulara 

fazla girdik, Kültür Bakanlığı gibi bir sorunu eleş
tiriyoruz. Bu konuda, (Kendim için söylüyorum) 
yeterli kültürde değilim galiba. Çünkü, arz ettiğim 
hususlar tam anlamıyle anlaşılamadı. 

İlk resim, ilk müzik, ilk sanat, insanların gün
delik yaşantısından başlamıştır. İnsanların gündelik 
yaşantısından sanat başladığına göre, insanların 
yaptıkları aşamalarda, sanat da bir aşamadan bir 
başka aşamaya gidecektir. Kuşkusuz, halka dönük 
sanat, halkç? sanat vardır; yıllar yılı bu konunun bi-

| lim adamları «Sanat sanat içindir; sanat toplum 
I içindir,» kavgasını vermişlerdir. Ve sanatı kavga 
I için kullanan Namık Kemal'i, bir süre unutmamışız, 
I kaside yazmaya başladıktan sonra unutulmuş; baş-
I ka bir sanatçı Yahya Kemal'i belki aynı biçimde 
I hatırlamamışız. İşte burada siyasal ayrım başlıyor. 
I Bu bilimsel deyimleri arkadaşlarım niçin karıştırı

yorlar, bilemiyorum. Benim de bilim alanım değil; 
I ama politikasını yaptığım için, politikasını getirdi-
I ğim için bir ölçüde incelemek zorunda kaldım. Bi

zim «Ak Günlere» bildirgemizde, halka dönük sa
natın, halkçı sanatın getirilmiş olmasını; kır kesimi 

I - kent kesimi gibi bir ayırımı yadırgamak bence 
I yersiz. Kır kesimi vakıası Türkiye'de vardır. Şu 
I anda Türk nüfusunun ;% 66'sı kır kesimindedir. 
I Kır kesimi, toplumun geleneklerini, toplumun, hal-
I kın varlıklarını, halkın tarihten gelen varlıklarını 
I bünyesinde taşımaktadır. 

I Bir arkadaşımızın İslâmiyet konusunda söyledi-
I ğimi sayın Bakan'ın yanlış anladığını zannediyorum; 
I Türkler, Islâmiyete bir şeyler vermişler, korumuş -
I 1ar, yaymışlar ve Islâmiyetten de bazı şeyler al-
I mışiardır Elbette birbirine katkısı olmuş Belki Türk-
I 1er olmasaydı İslâmiyet, bugünkü yaygınlığını, bu-
I günkü gücünü de muhafaza edemezdi. İşte, kır ke

simi de Islâmiyetten ve diğer geleneklerden birta
kım varlıklar, birtakım değerler korumaktadır, bun-

I lan muhafaza etmektedir. Ben, bunları dile getir
mek istemiştim. Değerli arkadaşım herhalde yanlış 
anladılar. Yanlış değil de; bilimsel kavram kargaşa
sına politikacılar giderlerse, o zaman kendi partile-

I rinin programlarını bilmiyorlar demektir. İnşallah, 
I arkadaşımın karıştırmasını ben yanlış anlamışımdır. 

I Şimdi, bizim Programımızdaki yer alan halkçı 
I sanat, halka dönük sanat, tüm ulusun varlıklarını de-
I ğerlendirmeye dönüktür. Bundan evvelki konuşmam-
I da söylemiştim ve Cumhuriyet döneminde îlk kez 
I halk musikisi, halk oyunları ve halk sanatını Halk-
I evleri kanalıyla Atatürk uygulamaya başlamış, Türk 
I devrimine halkla böyle ilişki kurdurmuştur. Bunu 
I ansıl inkâr edebiliriz?.. Bu, bir vakıa, bu bir olgu. 
I îster beğeniniz, ister beğenmeyiniz. Elbette siyasal 
I yönden ayrılığımız öyle olmasaydı, o zaman tek 
I parti olarak giderdik. Böyle bir ayrılığımız vardır. 

I Sayın Bakanın, değerli arkadaşımın kamu yararı 
I konusundaki tereddüdüne de değinmek istiyorum. 
I Sayın Bakan da hatırlayacaklar 1 yahut 1,5 ay öncs 
I televizyonlarda seyrettik; Barolar Birliğinin «Ekono-

775 — 
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mi ve Hui.uk» diye bir seminer] oldu, ben bu semi
neri tüm gün takip ettim, 3 - 4 gün sürdü. 
Bu, «kamu, yararı» ve «Halk yararı» konusu 
iki tebliğci arkadaş tarafından uzun uzadıya 
tartışıldı, gerçekten de kamu yararı konusunda bir 
ölçüde bilim adamlarının tereddütlü olduğu nokta
ları vardır; fakat sayın arkadaşımın söylediği, kamu 
yararı nedeniyle sanat yasaklanması konusundaki 
görüştür. Bu görüş, bir birimizi çelişkiye düşüren bir 
görüş olarak nitelenmenıelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sizi bu saatte yormak istemem, ama yine bir şeyi 

dile getirmek zorunluluğundayım 
Sayın arkadaşlarım; 
Türk dilini bir ekstremden bir başka ekstreme gö

türmek yanlıştır. Gerçekten de, başka konularda da. 
ekstremlerde oynamak tehlikelidir ve ekstremlerde 
oynamak, çok fazla bilgiyi, çok fazla gücü, çok faz
la çetinlikleri gerektirir. Türk dilini ekstremden 
ekstreme ati atmam ah: ama ekstremler de Türk dilini 
belli noktalara çeker. 

Şimdi, bir noktada yanılıyorsunuz; siz m kadar 
zorlarsanız zorlayımz, Türk dilini bundan 60 yıl ön
ceki dile götüremezsiniz. Zannediyorum niyetiniz de 
o değil. Neden götüremezsiniz?.. Bakınız, bunun bir 
bilimsel nedeni var. Bir Atatürk çıktı, «Türk top
lumunun yüzünü Batıya döndüreceğim,» dedi. «Türk 
harsını Batı harsına döndüreceğim.» dedi. «Tüm Türk 
Toplumunun harsını reddedeceğim» demedi; ama 
esinleneceği; ama alış - veriş yapacağı yüzünü bu 
noktaya döndürdü. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... 
Bunu döndürmek de yetmedi; okullardaki Arapça 
ve Fransça dersi kaldırdı. Arapça ve Fransça ders 
kalkınca, onun yerine Lâtin dillerinden başka diller 
girince, birtakım zorluklar çıktı ortaya. Tekrar söy
lüyorum, bunu ister beğeniniz ister beğenmeyiniz.. 
Onun için kolay götüremezsiniz, Başak sokmuştur, 
bu başağı zorlamayınız. Halkın anlayacağı dilde na
sıl halksız sanat olmuyorsa, halkla - dil arasında 
ilişkiler varsa, bu temelden giderek ve Türk dili ku
rallarına uygun üretilecek sözcüklere karşı aîlerji 
duymayın. Ben Sayın Ege'nin kullandığı sözcükleri 
söylevini; «Muhtar» la, «Özerk» i başka anlamda 
kullandı, ama; bu, Türk diline bir şey kazandırmaz. 
Üretilen söz, eğer kavram değişikliği yapıyorsa, bir 
başka kavramı varsa, dili o zaman zenginleşti riyorsu-
nuz. Ama siz, «Muhtar» dersiniz, «Özerk» dersiniz; 
siz, Genelkurmay Başkanına da, «Erkânı Flarbiyeyi 
Umumiye. Reisi» dersiniz. Benim dilim dönmüyor. 

benim çağın dili dönmüyor. Niçin dönmüyor?.. De
min dediğim gibi, Atatürk denilen kişi, Türkiye'yi 
kurtarırken Türkiye'de birtakım devrimler yapmış, 
banlar alt devrim, üst devrim, ne derseniz deyiniz; 
ama Türk'ün başından başka şeyler de çıkarmış, Ba
tıya döndürmüş, hars alış - verişinde değişiklik yap
mıştır ve bunu bilimsel matematik temellere daya-
mışttır. İşiniz çok zordur; zorlayamazsınız, eğer böy
le niyetiniz varsa. 

Rahmetli İnönü, Nurallah Ataç'ia, Banguoğlu 
arasındaki bir kavgada; Nurullah Ataç ekstremde 
dilleri kullanıyordu ve sayın rahmetli Ataç'ın «Kap
sam» kelimesini kimse kullanmıyordu, şimdi kulla
nıyorsunuz; hatta «Olanak» kelimesini kullanıyor
sunuz. Flatta şöyle bir şey oldu; değerli hemşerim 
Rasim Cinisii'nin Bütçe Karma Komisyonundaki dil 
hakkındaki sözlerini yazmıştım, defterimde hatıra 
olarak taşıyorum. Bir yıl sonra söylediği kelimeler 
içerisinde bir yıl önce şiddetle hücum ettiği sözcük
ler vardı, onları almıştı. Halkın tuttuğu ve halkın an
layabildiği ve Türk dili kuralına uygun olanını al
mak zorundasınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Almanya'ya uçakla girdiğiniz zaman, Almanlar İn

gilizce takdimi yaparlar ama, sonunda teşekkürü Al
manca yaparlar ve Almanlar televizyonu yahut rad
yoyu tarif ederken bir kaç kelimeyle söylerler. On
lar bu kadar kendi dillerini yenilemeye, kendi dille
rini, halktan kopmamak üzere, bir istikamete götür
mek isterken, biz niçin geriye götürelim?. 

Saym Başkan, iki dakikam var mı, bir örnek verip 
hemen ineceğim. Bu konu, zaten bilimsel bir konu, 
bunun tartışmasını bilim adamları yapacak, biz poli
tikamızı veriyoruz, politikayı verirken de, zannediyo
rum ki benim kültürüm yetmemişti bundan evvelki 
konuşmamda. Halkçı sanatı; yani «Sanat sanat için
dir, sanat toplum içindir,» ifademi dahi anlamamıştı 
arkadaşımız, öyle karıştırarak söylediler: bunu dile 
getiriyorum. 

Bir hatıramı arz etmek zorundayım. Teknik Üni
versiteyi ben ikinci tahsil olarak yapmıştım. Teknik 
Üniversite 3 ncü sınıftayken bir hocamız Amerika'
dan döndü geldi. O hocamız; şimdi belki ismini söy
lesem çok devrimci bulacaksınız, Statik dersi veri
yordu; «Mütemadi kirişi sikleti münteşireyle tahmil 
eyleriz. Münferit sikletlerİ de tahmil eyledikten sonra, 
ân diyagramını ve haiîi muaddalayı çizer, sihanını 

I buluruz.» demişti. Bu tabirin belki sizler bile ne ol
duğunu anlamadınız. Yanımda bir genç arkadaş otu-

http://Hui.uk�
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ruyordu; &inci tahsilim olduğu için en az 8 - 10 yıl j 
farklı arkadaşlarım oturuyordu, birisi «Abi ne di
yor?» dedi. Aslında söylemek istediği şey: Düzgün I 
yaylı yükle krişi yükleyeceksiniz, muadalla "dediğimiz 
kısmı, (Poligondur, artık diic yerleşmiş) çizeceksiniz. 

Şimdi, yetişmiş kişilerle; yani yaş yönünden iler
lemiş kişilerle, ilerlememiş kişileri bu denli kopa
ramazsınız. Meselâ, Sayın Bakanın «Lügat» kelime
sine karşılık arkadaşımız ısrarla «Sözlük» diyelim di
yor; ille, «Lügat» kelimesini koyacağım diyorlar. Bu 
«Lügat» kelimesini koyarsanız, biz iktidara gelirsek. I 
«Lügat»ı siler, «Sözlük» koyarız. Çünkü, «Lügat» 
kelimesiyle, «Erknâı Harbiyeyi Umumiye» kelimesi 
nitekim.. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (Er
zurum Milletvekili) Öyle demedim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Demediyseniz çok teşekkür ederim. Zaten demeye
ceğinizi biliyordum, ama tam sarih cevap alamadık. 

Birtakım şeyler var ki, yetişmiş arkadaşlanmız o 
özendikleri dili kullanamıyorlar. Kullanamadığınız 
dili kolayı varken, halka hemen hitap edeceğin, 
halkla diyalog kurabileceğin sözcükler varken, niçin ı 
bunları kullanmıyorsunuz?.. Bunların üretilmesi için 
ekstremde çalışan arkadaşları kınamayınız. Dil kural
larına tersse, zaten tutmuyoı'ki. «Düttürü» tuttu mu? 
«Radyo» ya «Düttürü» diyorlardı, tuttu mu?. Yoz
laştırmak için çıkardılar bunu. Dil hareketini yozlaş
tırmak için Düttürü v.s. çıkardılar, tutmadı. Tutan 
sözcükleri kullanmak zorundayız. Bu dil konusunda 
ekstremlere siz de kaçmayınız, biz de kaçmayalım, I 
Türkiye bir yol almış ona gidelim.- Siz, «Vekil» di- i 
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yorsunuz, ben «Bakan» diyorum. İngiliz, «Bunun în-
giiizcesi ne?» diyor. Siz «Başvekil» diyorsunuz, biz 
«BaşbaJkan» diyoruz, biz «Cumhurbaşkanı» diyoruz, 
sız «Reisicumhur diyorsunuz.. Kargaşaya batkınız. 
Daha Mecliste kargaşamızı çözmemfşiz. Anayasayı 
oyîamışız, referandumdan geçmiş; böylesine kargaşa, 
eğer büyütürseniz siyasal ortama da gider, ekono
mik ortama da gider, düzeltme yeri burasıdır; bu ko
nularda anlaşabiliriz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
müzakereler sona erdi. Bölümlerin okunması ve oy
lanması husuusnu teklif ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

1.01 Genel Yönetim ve Destek 
hizmetleri 23 941 000 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kültür Bakanlığı 1976 malî yılı Bütçe kanun ta

sarısı hazırlanırken, «Kültür binalarının yapılması ça
lışmalarının düzenlenmesi hizmetleri» faaliyetinin 
sehven açılmadığı görüldüğünden : 

1. «101 - 02 - 1 - 009 Kültür Binalarının Yapıl
ması Çalışmalarının Düzenlenmesi Hizmetleri» faali
yetinin açılmasını, 

2. Açılacak bu yeni faaliyete aşağıda Kültür Ba
kanlığı Bütçesinden karşılıkları gösterilen ödeneklerin 
konulmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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Karşılıklı Gösterilen Faaliyetten düşülen Yeni Açılan Faaliyete eklenen 

Düşülen Eklenen 
P. A.P. Ö.T F. H.K. Ödenek Mik. P. A.P. Ö.T F. H.K. Ödenek Mik. 

101 02 002 

Bolu 
Aîâeddin Yılmaztürk 

Diyarbakır 
Sebahattin Savcı 

000 
100 

110 
140 
160 
180 
300 

320 
400 

410 
460 
500 

510 
5?0 
5°0 

2 
1 

1 

Kütahya 
Osman 

053 400 
998 400 

800 000 
30 000 

150 030 
18 400 
10 000 

10 000 
15 000 

10 000 
5 000 

30 000 

10 000 
10 000 
10 000 

Albayrak 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

101 

Dr. 

02 1 002 

Tokat 
Cevdet Aykan 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

000 2 053 400 
100 1 998 400 

110 
140 
160 
180 
300 

320 
400 

410 
460 
500 

510 
5>0 
590 

1 

— 

. Konya 
Fe> zi Ha 

Manisa 
Ruhi Tuna 

800 000 
30 000 

150 CO0 
18 400 
10 000 

10 000 
15 000 

10 000 
5 000 

30 000 

10 000 
10 000 
10 000 

ıcı 

can 

BAŞKAN — Komisyon katıiıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AH
MET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Bir yerden bir 
yere nakil olduğu için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANİŞMAN ("Er
zurum Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program kodu 101 'i, okunup kabul edilen önerge 
istikametinde oylarınza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir 
türü 

111 Kütüphaneciliğin geliştirilmesi 
ve kültürel eserlerin yayımı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Millî Kültür Varlıklarının Der
lenmesi - korunması - değer
lendirilmesi ile geleneksel ve 
çağdaş Türk sanatının geliş
tirilmesi ve öğretilmesi 

Lira 

147 355 300 

• 12 509 100 
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Gelir 
türü Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka* 
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 

BAŞKAN 
174 147 000 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kültür Bakanlığı 1976 Malî yılı Bütçe Kanun Ta

sarısının 900 hizmet programlarına dağıtılamıyan 
(transfer harcamalarında aşağıda gösterilen alt prog
ram : Ödenek türü, faaliyet ve harcama kalemlerinin 
altına konan «Bu ödenek kanununa göre çıkarılacak 
yönetmelik esaslarınca harcanır» ibaresinin çıkarılma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

Çünkü, yufkanda belirtilen hüküm bulunduğu sürece 
Külttür Bakanlığnm Teşkilât Kanunu olmaması yüzün-
iden bu ödenekler sarf edilemiyecek dolayısıyle hiz* 
metler de yerine getirilemiyecektir. Gereğini arz 
ederiz. 

1. — 900-02-3-141 Türk el sanatları geliştirme 
projesine yardım. 

2. — 900-04-3-432 Yurt sathında yapılacak çe
şitli kültürel faaliyetlere iştirak 

•3. — 900-04-3-442 Tüik 
koruma ve tanıtma giderleri, 

, IKonya 
Feyzü Halici! 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

Manisa/ 
Ruhi Tunalkan 

Kültür Varhkslarım 

Tokat 
Dr. Cevdet Aykan 

Kütahya 
Osman Albayrak 

Boki 
Alâeddin YılmaZtürlk 

ıDiyarlbaSkın 
Sebahattin Savcı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AH

MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (Erzu

rum Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Program koldu 900'ü, biraz evvel okuyup kalbul 

ettiğimiz önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı Bütçesi görüşülmüş, oylanmış, 
kalbul edilimiştir. Hayırlı uğurlu olsun efendini. 

Oturumu bugün saat 09,30*da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 05,37 

»>-•-<« 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Birleşmiş Milletler toplantısına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zılı cevabı (7/438) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 88 nci 
maddesi gereğince rica ederim. Saygılarımla. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru : 

Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler örgütünde 
görüşüldüğü şu günlerde Türkiye Dışişleri Bakanının 
Birleşmiş Milletlerdeki görüşmeleri yerinde izlemek 
ve etkilemek zorunluluğunu duymadığını basındaki 
yazı ve eleştirilerden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Gerçekte Sayın Dışişleri Bakanımızın böylesine 
hayatı bir konunun ele alındığı bir zamanda Ankara 
da bulunmasının manasını alamak güçtür. 
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_-. Newyork'da!i gelJen haberlerde* : orada, bulunan 
Delegasyonumuzun bize yöneltilen ağır suçlamalara 
yeterince karşılık veremediğini, bu ulusal ve haklı 
davamızın güçlü bir biçimde delegelere anlatılama-
dığını görüyoruz, 

Dsş politikada, özellikle Kıbrıs politikasında izle
nen, tutarsız ve ürkek davranış, Türkiye'ye yalnız 
Kıbrıs'ı değil, pekçok şeyi kaybettirebilir. 

Sayın Çağlayangil'in Birleşmiş Milletlere gitmeyi-
şi ve oradaki müzakerelere Türkiye adına katkıda 
bulunmayışı, hepimizin bilmediği haklı nedenlere 
dayanabilir. 

Basında yer alan ve dış politikamıza olumsuz et
kiler yapan eleştirilerin aydınlığa kavuşması ve ka
muoyuna duyurulması gerek hükümet, gerekse Dış 
işleri Bakanı yönünden lüzumlu görülmektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanımız hangi düşünce ve ge
rekçe ile Birleşmiş Milletlere gönderilmemiştir. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5CC9-221-9 2 . 2 . 1976 

Sigm-Siyd (Kıbrıs) Gn. Md. 
Konu : Soru Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 6 . 1 . 1976 tarihli 

ve 7/438-7459-3252 sayılı yazıları. 

Ankara Senatörü Sayın İbrihim Öztürk tarafın
dan Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Başbakanlık Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 
19 . 1 . 1976 tarihli ve 106-73/01445 sayılı yazısıyle 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı V. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Ankara Senatörü Sayın İbrahim Öztürk, 
17 . 11 . 1975 tarihli sorusunu Cumhuriyet Senatosu 

• ( I I • < • 
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1 Başkanlığına sunduğu zaman Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda Kıbrıs konusunda yapılan müzakere
ler henüz sonuçlanmamış bulunuyordu. Bu itibar
la, endişelerinin yerinde olmadığı daha sonraki ge
lişmelerle sabit olmuş bulunmaktadır. Kıbrıs konu
sundaki müzakerelerin sonunda kabul edilen karar 
geçen yılki karara benzemektedir ve bazı hükümleri 
daha da yumuşatılmıştır. Bu da, Birleşmiş Milletler-
deki delegasyonumuzun kendilerine verilen görevde 
başarılı olduğunu göstermektedir. 

Genel Kurulda yapılan müzakerelerde Türk tem
silcisinin müdahalelerini gösteren zabıtlar Bakanlı
ğımızda mevcut olup bunlar her zaman görülebilir. 

Bakanlığımız 1976 bütçesinin Bütçe Karma Plan 
Komisyonunundaki müzakeresi sırasında Kıbrıs ko
nusundaki gelişmeler hakkında da bilgi arz etmiş 
bulunuyorum. Orada da belirttiğim veçhile, Kıbrıs' 
ta iki eşit millî toplumun mevcudiyetinin Birleşmiş 
Milletlerce kabul ve tescil edilmiş olduğu görüşün
den hareketle, Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler 
Genel Kuruluna getirmiş olan Kıbrıs Rum toplu
munun karşısına muhatap olarak Kıbrıs Türk Top
lumu çıkarılmıştır. Kıbrıs Türk Federe Devleti Baş
kanı Rauf Denktaş bu maksatla Ne w York'a gitmiş
tir. Bunun isabetli bir hareket olduğu sabit olmuş
tur. Genel Kurul'da karar tasarısı hazırlamakla gö
revli olan beş bağlantısız ülkenin temsilcileri kendile
rine Türk toplumunun liderini muhatap olarak ka
bul etmişlerdir. Bu suretle Birleşmiş Mületler'de 
Kıbrıs konusunda bir karar tasarısının oluşturulması 
çalışmalarına Türk cemaati ilk defa olarak direk şe
kilde iştirak etmiştir. Bu durum Türk cemaatine, 
mevcudiyetini bütün üye ülkelere daha etkin şekilde 
kabul ettirmesi imkânını vermiştir. Ortaya çıkan ka
rar tasarısını Türkiye'nin ve Türk Toplumunun red
detmesinde isabetli olmuştur. Kıbrıslı Rumlar geçen 
yılkı Genel Kurul kararını Güvenlik Konseyinin 
tasvibinden geçirerek ona vacibülicra bir nitelik ka
zandırmış oldukları halde, bu defa kabul edilen Ge
nel Kurul kararını bu yüzden Güvenlik Konseyi'nin 
tasvibinden geçilememişlerdir. 

• * • 
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Hudut ve SahiBer Sağhk Genel Müdürlüğü 1976 YJı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sim ay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Melımet Unaîdı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğlt 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhart Kapanlt 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

AYDIN 
Ali Gelâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 155 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 54 

Çekinserlcr : — 
Oya 'katılmayanüar : 29 

Açık üyelikler : — 

BALIKESİR 
ilikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELAZIĞ 
M. Cahit Daîokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İSPARTA 
Mustafa Güleiigil 

[Kabul edenler] 

İÇEL 
Talip Ozdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozokl ar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkclâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MALATYA 
Nurettin; A'kyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaıküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Sait Metometoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
BeJkiır Sı tiki Bayikal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Süleyman E. Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA' SE ÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpa-n 
Zeyyat Baykara 

ADANA 
Hayri Öner 
AFYON KARAHÎS^R 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
R-ecai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekran Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
Imadettiıı Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri Özdilck 
Mehmet Özgüneş % 

M. Şükran Özkaya 

ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 

[Red 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğhı 

GAZÎANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KARS 
Sırın. Ataiay 
Muzaffer Şamiloğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naiını Talû 

mi er] 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburmı 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğhı (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

Halil Tunç 
Şerîf Tüten 
Bahriye (Jçok 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar ,. ' 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlı 
Muhsin Batur 

NİJDE 
Ergun Özkan 

SİNOP 
Nâzım İnesbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
(î.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Hasan Güven 

[Oya Katılmayanlar] 
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A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Kanna Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

. . . . > . . >a< • • < - • • • 




