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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda; 
1977 maiî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarıları açik oya sunuldu, oyla
rın aynmı sonuçlarına göre tasarıların kabul olunduğu 
bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul olundu; 
A. P., C.H.P., Mîüî Birlik ve Cumhurtiiaşkanıjrıea 

Seçilen Üyeler grupları başkanlıklarının, Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine saygı ve takdirlerinin iletil
mesine dair önergeleri kabul olundu, Başkanlıkça gere
ğinin yapılacağı bildirildi. 

du. 

Dışişleri Bakanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri kabul oîun-

İçişleri Bakanlığı. 

Emniyet Gene! Müdürlüğü bütçeleri ret olundu. 
7 . 2 . 1977 Pazartesi günü saat 09.30'da topla

nılmak üzere Birleşime ( 7 . 2 . 1977) saat 05.50'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünal di 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

__ 2 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem, 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş), 

+-

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/494 Cum
huriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

A) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 

(1) 614 S. Sayılı Basmayan 3.2.1977 tarihli 28 nci 
Birisim tutanağına eklidir. 

Batılı ülkeler, o zamana kad^rki Anayasalanyle ihti
yaçlarını karşılayamaz oldular. Bu ülkelerin bir kıs
mı yürürlükteki Anayasalarını esaslı biçimde değiştir
diler; bir kısmı da, Fransa, îîalya ve Batı Almanya-
da olduğu gibi, yepyeni Anayasalar yaptılar. 

O dönemde bizde de gelişmeler oldu; biz de tec
rübeler edindik. Buna 1945 yılından beri uygulamaya 
başladığımız çok partili demokratik parlamenter reji
min getirdiği yeni ihtiyaçlar da eklendi. 1950 - 1960 
yılları arasında siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
açılardan önemli bunalımlarla da karşılaştık. 

İşte 1961 günlü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
doğan bu ihtiyaçları karşılamak ve karşılaştığımız 
bunalımların tekrarlanmasını önlemek için yapıldı ve 
halk oyu ile yürürlüğe girdi. 

1924 günlü Anayasamız da, ulusumuzun o zama
na kadar uîaştığı yaşam düzeyine uygun pek çok ye
nilikler getiriyor ve hiç kuşkusuz ileriye doğru bir 
aşama niteliğim taşıyordu. Niteliklerinden birisi de, 
yasaların Anayasaya aykırı olamayacğı prensibi idi. 
Ancak bu konudaki denetimin hangi kurum tarafın
dan ve nasıl yapılacağı hakkında kurallar getirme
miş bulunuyordu. 

İşte, 1961 günlü Anayasamız 8 nci maddesinin 
ilk fıkrasında «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.» 
dedikten sonra, bununla yetinmemiş ve sözünü ettiği
miz boşluğu doldurmak için 145 nci maddesiyle Ana
yasa Mahkemesini kurmuş ve 147 nci maddesiyle de 
bu mahkemeye, kanunların ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denet
leme yetkisi vermiştir. 

Sayın senatörler; 
Anayasanın, doğan ihtiyacı karşılamak, en iyi bi

çimde karşılamak amacıyîe yapılmış obuası yetmez. 
Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için güttüğü amaç, 
dayandığı ilke Ye koyduğu kuralların, bir bütün ol
ması ve bu bütünlüğün korunması için de yasaların 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha önce Genel Kuru
lumuzun almış olduğu erteleme kararı gereğince Ana
yasa Mahkemesi Bütçesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon hazır, Adalet Bakam hazır. 
Söz isteyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum: 
Sayın Zihni Betil, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, Adalet Partisi Grupu 

adma. 
Şimdi de şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri 

sunuyorum: Sayın Hasan Güven, Sayın Selâhaddin Ba-
büroğlu, Sayın Behmet Feyyat. 

Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu adına Zihni Be
til, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL (To
kat) — Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başka
nı, sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupunun 1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 
Anayasa Mahkemesine ait kısmı hakkındaki görüşü
nü açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Uluslar yasalarını doğan ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyîe yaparlar. Yasaların en iyileri de doğan ih
tiyacı en iyi biçimde karşılayan yasalardır. Bu kuraS 
Anayasalar için de aynı ölçüiic geçerlidir. 

Birinci Dünya Savaşından sonra, toplumların ya
şamlarında büyük gelişmeler oldu, Buna, İkinci Dün
ya Savaşının getirdiği tecrübeler de eklendi. Bu ne
denlerle demokratik parlamenter rejimle yönetilen 
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Sayın senatörler; 
İzin verirseniz konumuzun aydınlığa kavuşması 

için, Anayasamızın, konumuzla ilgili daha birkaç 
kuralım burada hep birlikte hatırlamamızda yarar 
görüyorum. 

1961 günMi Anayasamız, 1924 günlü Anayasa
mızdan ayrılarak, yaşama yetkisi hakkında 5 nci 
maddesine, yürütme görevi hakkında 6 ncı madde
sine ve yargı yetkisi hakkında 7 nci maddesine koy
duğu kurallarla «Kuvvetler ayrılığı» prensibini ka
bul etmiştir. 1961 Anayasamız, 8 nci maddesinin 
ilk fıkrasına «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.» 
kuralını koyarak Anayasanın, üstünlüğü ilkesini be
nimsemekle kalmamış, bu maddenin son fıkrasında, 
«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or
ganlarım, idare makamlarını ve kişileri bağlayan te
mel hukuk kuralarıdır.» demek suretiyle Anayasanın 
bağ'ayıcılık prensibini de kabul etmiştir. 1961 gün
lü Anayasamız, 4 ncü maddesinin son fıkrasında 
da, «Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle belli 
bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.» de
dikten sonra şu kuralı koymuştur: «Hiç bir kimse 
veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamaz.» Bu da Anayasamızın yet
ki verdiği kimse ve organların yetkilerini Anayasa 
kuradan ile açıkça sınırladığını belirlemesi bakımın
dan gene Anayasanın üstünlüğü prensibinin doğal 
bir sonucudur. 

Sayın senatörler; 
Bu açıklamaları, demokratik yaşamımızın geliş

mesinde büyük yararlar sağlamış ve tarihîmize mal 
o:muş şu gerçeği bJr kez daha gözler önüne sermek 
İçin yapmış bulunuyorum. 

Anayasa amacına, Anayasa İlkelerine ve Anayasa 
kurallarına uygun olarak çıkarılması ve uygulanması 
da gerekir. 

Yasaların Anayasa amacına, Anayasa ilkelerine 
ve Anayasa kurallarına uygun olarak çıkarılması zo
runlu Anayasanın üstünlüğü prensibinin doğal bir 
sonucudur. İşte 1961 günlü Anayasamız sözünü etti
ğimiz 8, 145 ve 147 nci maddeleriyle bu prensibi de 
benîmsemiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi, devlet şekillerinden biri olan Cum

huriyet, bir tek tür değildir. Anayasalanyîe Cumhu
riyet şeklini benimsemiş buhman devletler Anayasa
larına, benimsedikleri Cumhuriyetin niteliklerini be
lirleyen kurallar koyarlar. Bu kurallar da o devlet
lerin benimsedikleri Cumhuriyet şekilleri arasındaki 
ayrılıkları, başka deyimle Cumhuriyet türlerim orta
ya koyar. 

Wmm Anayasamız da Devletimiz için Cumhuri
yet şeklini, sadece «Cumhuriyet» sözcüğünü kullana
rak benimsemekle yetinmemiş; 2 "nci maddesiyle, be
nimsediği Cumhuriyetin temeli niteliklerini ve öteki 
kuraîlarıyle de bu nitelikleri tamamlayan ve koruyan 
ilkeleri saptanmış bulunmaktadır. Buna göre, Türki
ye Cumhuriyeti insan haklarına ve başlangıç kısmın
da belirtilen temel ilkelere dayanan sadece millî de
mokratik, iayik ve sosyal bir devlet değil, aynı za
manda hukuk devletidir. Bu da Anayasamızca hiç 
kuşkusuz hukukun üstünlüğü prensibinin benimsen
diğini kanıtlar. 

Sayın üyele'r; 
1924 günlü Anayasamız, egemenliğin, kayıtsız 

şartsız millete ait olduğunu söylüyor ve egemenlik 
hakkının millet namına, milletin hakikî ve yegâne 
mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kullanılacağını kabul edijordu. 

Oysa 1961 günlü Anayasamız, 4 ncü maddesinin 
ilk fıkrasında «Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk Mil-
ietinindii'.» dedikten soma şu kuralı koymuştur: 
«Millet, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara 
göre yeiküi organları eliyle kullanır.» 

Görülüyor ki, 1961 günlü Anayasamız, kayıtsız 
şartsız millete ait olan egemenlik hakkının kullanıl
ması yetkisini, millet namına sadece yasama organı
na bırakmamış, Anayasanın koyduğu esaslara göre 
yasama organlanyle birlikte Anayasanın getirdiği di
ğer yetkili organlara vermiştir, Bu, 1924 günlü Ana
yasamızla, 1961 günlü Anayasamız arasındaki çok 
önemli ayrılıklardan birisidir. 

Cumhuriyet HaTk Partisi olarak biz, toplumumuz
daki gelişmeleri ve toplumumuzun duyduğu ihtiyaç
ları göz önünde bulundurarak, ayrıca, 1945 yılından 
beri uygulamaya başladığımız çok partili demokra
tik parlamenter rejim tecrübelerinden de yararlana
rak, 196Î yılından önce programımızla, tüzüğü
müzle, yetkili organlarımızın kar&rlarıyle, seçim bil-
dk'seîerlmizle, Türkiye Cumhuriyetinin nlîeMkferi, 
1961 günlü An la şan ın 2 nci maddesinde belirtilen, 
kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı, iki meclisü, 
temel hak ve özgürlüklere gerçek anlamı ite saygılı, 
sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi 
amaçlayan Anayasa ve hukukun üstünlüğü prensip
lerine bsğîı ve bunları gerçekleştirmek için Anayasa 
Mn'ıkcmesraİR ve bağımsız mahkemelerin, özerk 
i?mversite!erm, yarı tutmayan TRT'riin kurulmasını 
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öngören bir devlet -olmasından ve bu niteî'kkr-n! ko
rumasından yana oîduğu; bu inançlınızı bugün de 
içtenlikle sürdürüyor ve bu inancın gereği olan ça
bayı bugün de var gücümüzte gösteriyoruz, bundan 
sonra da göstereceğiz. 

Sayın senatörler; 
Kabul edilmesi zorunlu bir gerçek de şudur ki, 

konumuzla ilgili niteliklerini açıkladığımız Anayasa
mızın oluşmasında Cumhuriyet Halk Partisi o1 ar ak 
bizim gösterdiğimiz çabaların çok büyük kafc.^ ol-
muşlısv. 

Sayın senaiörîer; 
Burada geçen yıl bütçesinin görüşülmesi Sîraâini^ 

açıkladığımız gibi, sayıları önemsenecek ölçüdc-
Glmacs. büe bazılarının «Cumhuriyet Scnsîord varken 
Anayasa Mahkemesine gerek yoktur»; bazlarının 
da «Anayasa Mahkemesi varken Cumhuriyet Sena
tosuna gerek yoktur.» biçiminde ileri sürdükleri gö
rüşüre de kssaca dokunmak yararlı olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu, Yasama Organımızın iki 
Meclisinden birisidir. Anayasa Mahkemesi bir Ya
sama Organı değildir, bir Yasama Meclisi de de
ğildir; yssaîann ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetleyen 
bir Anayasa Kurumudur. İptaline karar verdiği ya
sa yeıine bir yeni yasa ve iptalini kararlaştırdığı bir 
yasa kuralı yerine bir yeni kura! koymaz. 

Bunun dışında bilindiği gibi, Anayasanın 147 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan kamu görevli
lerini görevleriyle ilgili suçlarından ötürü Yüce Di
van sîfaiıyle yargılama, Danıştay üyelerini seçme 
ve Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle milletvekillerinin 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde ya
pılacak itiraz üzerine kesin karar verme görev ve 
yetkilerine de sahiptir. 

İsviçre ve Amerika Birleşik Devletîeri gibi kon
federasyon ya da federasyon sistemini benimseyen 
ülkelerde ikinci meclis konfedere ve federe devlet
ler tarafından eşit sayıda seçilen devlet temsilcilerin
den kurulu bir meclis oîduğu için bizdeki Cumhuri
yet Senatosunun o meclislere benzetilmesi ya da o 
meclislerle kıyaslanması doğru olamaz. 

Bizdeki Cumhuriyet Senatosu, İngiltere gibi ge
leneklerine çok bağlı ülkelerdeki ikinci meslislerle 
de kıyaslanamaz. Bununla beraber Millet Meclisin
den geçen yasa, teklif ve tasarılarının ayrıca Cum
huriyet- Senatosunda da görüşülmesi, çıkarılacak ya-
- satarın Anayasaya uygun olması ve doğan ihtiyaçları 
en iyi bir şeklîde karşılayan kuralları getirmesi açısın
dan hiç kuşkusuz çok önemli bir güvencedir. 
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Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 40 yaşım dol
durmuş ve yükseköğrenim görmüş kimselerden se
çilmesi koşulunun Anayasaya konulması, Tabiî üye
liklerin ve Cumhurbaşkanınca 15 üye seçilmesinin 

Anayasa ile benimsenmesinin güttüğü amaçta, bi
lindiği gibi bu Meclisten beklenilen güvenceyi sağ
lamaz. 

1961 Ekiminde yapılan seçimlerde milletvekilleri
nin nispi temsil sistemi iîe seçilmelerinin yasa ile ka
bul ediîmiş olmasına karşılık, Cumhuriyet Senato
su üyelerinin nispî çoğunluk sistemi ile seçilmeleri
nin yasa ile kabul edilmiş bulunması da aynı amaca 
dayanıyordu. Nispî çoğunluk sisteminin sakıncalarım 
seçmen vatandaşların gerek gördüklerinde adayların 
kişilik ve nitelikleri üzerinde durarak sonucu etkile
yecek ölçüde karma liste yapmaları giderebilirdi. 
Fakat 1961 Ekiminde yapılan seçimlerde görüldü ki, 
seçmen vatandaşlann büyük çoğunluğu oylarım Cum
huriyet Senatosu üye adaylarının kişilik ve nitelikleri 
üzerinde durarak değil, daha çok o adayların mensup 
bulundukları siyasal partilere olan kendi kişisel eği
limlerine göre kullanmaktadır. Bu tecrübenin de
ğerlendirilmesi suretiyle yapılan yasa değişSkîiğiyle-
dir ki, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de nispî tem
sil sistemiyle seçilmeleri yoluna gidildi. 

Sayın senatörler; 
Biz, görüşülmekte olan bir yasa teklif ya da ta

sarısının Anayasaya aykırı olduğu savı karşısında 
bazılarınca, «Biz yasayı çıkaralım, Anayasaya ay
kırı olduğu savında bulunan Anayasa Mahkemesine 
bnş vurur; Mahkeme de bu savı yerinde görürse ip
tal eder» biçiminde ileri sürülen görüşe de katılamı
yoruz. Çünkü, Anayasa Mahkemesi her yasanın 
Anayasa'ya uygunluğunu otomatik olarak denetleyen 
bir organ değildir. 

Denetim için başvurmanın usulü ve koşulları 
vardır. Karar almanın da usulü ve koşulları var
dır. Ayrıca belirtmek isteriz ki, yasaların Anaya
saya aykırı olduğu savı ile Anayasa Mahkemesine 
ne kadar az başvurulursa, ya da bu başvurmaların 
ne kadar çoğu yerinde görülmeyip reddoîunursa, ya
sama meclislerinin yasama yetkilerini o kadar yete
nekle yaptıkları ve çıkardıkları yasaların Anayasaya 
uygunluk açısından o kadar inandırıcı oldukları so
nucuna varılır ki, bu da yasama meclislerinin say
gınlığını artırır. 

Seym senatörler; 
Burada şu noktaya değinmekte yerinde olur ki, 

bir mahkeme kararını eleştirme başka, eleştirilen 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1977 0 : 1 

karar nedeniyle mahkemeye karşı olma başkadır. 
Böyle eleştirilerde bulunan siyasî partileri, parti 
gruplannın, bazen de Yasama Mecîisîeri üye tam 
sayılan altıda birinin yasa ya da yasa hükmü iptali 
îçin Anayasa Mahkemesine başvurmaları da, Anaya
sa Mahkemesinin gerekliliğini ve yararlılığını orta
ya koyan ayrı bir kanıttır. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi 15 asıl ve 5 yedek üyeden kurulu 

Anayasa Mahkemesinin, 2 asıl ve bir yedek üyesi 
Cumhuriyet Senatosunca, 3 asıl ve bîr yedek üyesi 
de Millet Meclisince seçilir. Her iki Mecîisin bu gö
revlerini zamanında yapamamalarının sakıncaları
na burada kısaca işaret etmekle yetineceğiz. 

Sayın senatörler; 
Burada geçen yıl bütçesinin görüşülmesi sırasında 

dokunduğumuz bir konuyu bir kez daha hatırlat
makta da yarar görüyoruz. 25 Nisan 1962 gününde 
yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Yasa ile 
hukuk öğrenimi, hukuk doktorası yapmış, yete
nekli genç hukukçular Anayasa Mahkemesinde 
görev almışlardır. Aradan geçen uzun zaman içinde 
bu yetenekli genç hukukçular arasından, uzman sa
yılacak ölçüde bilgilerini artırmış, tecrübe edinmiş 
ve yargıçlığın gerektirdiği bütün nitelikleri kazanmış 
kişiler yetişmiştir. Bunlar arasında Danıştaya üye 
seçmenler vardır. Anayasa Mahkemesine üye seçil
meye lâyık olanlar da vardır. Anayasa hazırlanır
ken her nasılsa bu durum düşünülmemiş ve böylece, 
yetişen değerli kişilere Anayasa Mahkemesine üye 
seçilebilme hakkı tanınmamıştır. Bu boşluğun ilk 
fırsatta doldurulmasını dilemeyi bir kadirbilirlik gö
revi sayıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Yurttaşlarımız arasında, siyasal partilerimiz ara

sında Cumhuriyetimizin niteliklerinden bazılarına, 
Anayasamızın getirdiği ilkelerden bazılarına, bu ara
da, özellikle konumuzla ilgili olarak, Ulusumuzun 
kayıtsız, şartsız sahip olduğu egemenliği Anayasa
nın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle 
kullanması ilkesine, yasaların ve Türkiye Büyük 
Miîkt Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğu
nu denetleme yetkisine sahip bir Anayasa Mahkemesi 
kurulmasına karşı olanlar vardır. Bunu gerçek an
lamdaki bir düşünce özgürlüğünün doğal bir sonu
cu saymak da mümkündür. Ancak, burada hiç 
unutulmaması ve mutlaka uyulması gerekli Anaya
sal ve demokratik bir kural olarak hatırlatmak is

teriz ki, bu düşüncede olanların görüşlerini içten
likle ve açıkça ortaya koymaları gerekir. Bu yet
mez, ayrıca görüşlerini Anayasanın koyduğu koşul
lara uygun öter ak ve suça konu teşkil eden herhan
gi bir eyleme kesinlikle girişmeksâzin, Anayasa de
ğişikliği biçiminde gerçekleştirme çabası göstermele-
riîîin bir hak oîduğu kadar, bu değişikliğin gerçek
leşmesine değin, yürürlükteki Anayasanın güttüğü 
amaçlara, koyduğu ilkelere ve getirdiği kurallara 
içtenlikle saygılı ve bağlı kalmalarının da kaçınılmaz 
bir ödev olduğunu bilmeleri gerekir. Aksine tutum 
ve davranış hiç kuşkusuz büyük bunalımlar ve anar
şi doğurur. Hele anlattığımız görüşe Hükümet sa
hipse; ister tek siyasal partiden kumlu, ister birkaç 
siyasal partinin ortaklığı biçiminde kurulmuş olsun 
ve açıkladığımız bir tutum ve davranışın içine girer
se, doğacak bunalımlar ve anarşi çok daha vahim 
sonuçlar verir. 

Sayın senatörler; 
22 ayı aşan bir zamandan beri iktidarda bulunan 

ve adını «Milliyetçi Cephe Hükümeti» biçiminde 
kendisi koyan bugünkü Hükümet, biSndlği gibi, 4 
siyasal partiden oluşmuş bulunmaktadır. Program
lan, tüzükleri, yetkili organlarının kararları ve se
çim bildirgeleri arasında Devlet yönetimi açısından 
esaslı ayrıntılar vardır. 

Önce aralarında bir ortaklık protokolü sonra da 
bu protokole uygun bir hükümet programı yaparak 
işbaşına gelmişlerdir. Fakat daha işbaşma geldikleri 
günden itibaren bu programı uygulama bakımından 
aralarında esaslı görüş ayrılıkları belirmiş; çeşitli 
çok yönlü ve önemli çekişmeler başlamıştır. 

İzledikleri politikanın ve 1977 Malî Yılında uygu
lamak üzere getirdikleri Bütçenin doğurduğu ve do
ğuracağı sakınca ve zararları üzerinde üyesi bulun
duğum Cumhuriyet Haîk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grupu sözcüleri geniş ölçüde durdukları ve 
duracakları için ben, Grupumuzun konumuzda sı
nırlı görüşlerini açıklamakla yetineceğim. 

Sayın senatörler; 
Ulusumuzu kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 

bölünmez bir bütün halinde ve huzur içinde yaşama 
kavuşturmanın ve bu yaşamı sürdürmenin yolu her 
şeyden önce yürürlükteki Anayasamıza ve Anayasa 
kurunıüarımıza saygılı ve bağlı olmaktır. Bu yet
mez; yasalara, hukuk kurallarına da saygılı ve bağ
lı oîmak gerekir. Bu da yetmez; Anayasayı, yasa-
înn ve hukuk kurallarını bütünü ile her zaman, her 
yerde, her olaya ve herkese karşı uygulamak da 
zorunludur. 
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Siyasal tercihler yaparak, secim kazanma endişe
sine kapılacak, yurttaşlar arasında düşünce ve inanç 
açısından ayrılıklar gözetilerek kimi kural uygula
nır, kimi kural uygulanmazsa, kurallar kimi zaman 
uygulanır, kimi zaman uygulanmazsa; kurallar ba
zı yerlerde bazı olaylara ve bazı kimselere uygula
nır, fakat bazı yerlerde bazı olaylara ve bazı kim
selere uygulanmazsa; sadece bu tutum ve davranış
tan toplumda vahameti gittikçe artan bunalımlar ve 
şiddeti gittikçe ağırlaşan anarşi doğar ve bir zaman 
geür ki, üstesinden gelmek büsbütün güçleşir. Üzü
lerek söylemek zorundayız ki, Hükümetin tutum 
ve davranışı yüzünden ülkemiz bugün bu duruma 
gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Huzurun sağlanması ve sürdürülmesi için söyle

diğimiz önlemeler de yetmez. Gerçek anlamda düşün
ce özgürlüğünü kabul etmek, düşüncenin sözle 
yazıyle çizgiyle açıklanmasını suç sayan engelleri or
tadan kaldırmak ve düşüncesini kaba kuvvete başvu
rarak, suç işleyerek zorla kabul ettirmek isteyen 
suçluları, düşüncenin niteliği ne olursa olsun ve 
düşünce kimden, hangi kuruluş ya da kurumdan 
ve ne suretle gelirse gelsin mutlaka yakalamak ve 
delilleriyle birlikte adalete teslim etmekte gerekir. 
Yine üzülerek söyleyelim ki, hükümet bu görevini 
de yapmamakta veya yapamaz duruma gelmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Ulusumuzun bugünkü Hükümet yönetiminden 

çeşitli ve dayanılmaz bir bunalıma düşmesinin ne
denlerine gelince: 

Bilindiği gibi, özgürlükçü demokratik parlamen
ter rejimlerde siyasal partiler tüzüklerine göre ör
gütlenerek her açıdan güven içinde yapılacak se
çimleri kazanıp iktidara gelmek ve devletin program
larına ve seçim bildirgelerine göre yönetmek için ku
rulurlar. Siyasal partilerin siyasal tercihBerinde ve 
programlarında ayrılıklar olabilir; fakat siyasal ter-
cîh'eri ve programlan Anayasaya aşla aykırı ola
maz. Her açıdan güven içinde yapılan seçim so
munda bir siyasal partinin hükümet kurma olanağı 
doğmazsa, hükümet, siyasal partiler ortaklığı ile 
kuru!ur. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu du
rumda siyasal partiler aralarında bir protokol ve bu 
protokole uygu bir program yaparlar. Hükümette 
ortak olan siyasal partilerin artık Anayasa amacı
na, ilkelerine ve kurallarına saygılı ve bağlı ka
larak bu programı içtenlikle uygulamaları gerekir. 
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Hükümeti oluşturan 4 siyasal partiden birisinin 
Genel Başkam ve Başbakan Yanmcısının 4 Şubat 
1977 gününde yaptığı ve ertesi günü gazetelerde ya
yımlanan basın toplantısındaki açıklamalardan öğre
niyoruz ki, araîanndaki ortaklık protokolünün ba
zı maddelerim Başbakan bugüne kadar uygulama-
ımş ve bu hal Hükümet ortağı siyasal partiler ara
sında başlayan ve gittikçe ağırlaşan anlaşmazlığın 
başlıca nedenlerinden biri olmuş. 

Yine bu açıklamadan anlıyoruz ki, Hükümet 
ortağı olan siyasal partiler arasında ortak program 
uygulamasında daha Hükümetin kurulduğu günden 
beri anlaşmazlıklar çıkmış ve birbirleriyle ilişkilerini 
karşıhkh ödün alıp vererek sürdürebilmişlerdir. Bu 
durumun böyle olduğu Hükümet ortağı siyasal par
tilerin Hükümette Başbakan ve Başbakan Yardımcı
sı olan genel başkanlarının, Hükümette üye olan 
Hükümet ortağı siyasî parti üyelerimin Hükümetin 
kuruluğu günden başlayan demeç, tutum ve dav-
ranışlanndan da anlaşılıyor. 

Bundan başka, üzülerek söylemek isteriz ki, 
Hükümeti oluşturan 4 siyasal partiden birisinin Ge
nel Başkanı ve Hükümetin başı, öteden beri yürür
lükteki Anayasanın, Hükümete verdiği yetkilerin çok 
sınırlı olduğundan yakınmakta ve gönlünde yatan 
Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek güce sahip ola
madığı için de, ancak Anayasada yazılı koşullann 
gerçekleşmesi halinde baş vurulabilecek olağanüstü 
bîr yönetim biçimi olan sıkıyönetimin özlemini çek
mektedir. 

Hükümeti oluşturan siyasal partilerden birisinin 
Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı kendi düşün
ce ve görüşlerini kaba kuvvete başvurarak ve suç sa-
yıîan eylemlere girişerek kabul ettirmeye çalışan 
bir örgüt mensuplarını devletin zabıta kuvvetlerine 
yardım ettiklerini söyleyerek âdeta övmekte. 

Yine Hükümeti oluşturan siyasal partilerden biri-
s'nin Hükümette yer alan bir üyesi, karşıt düşünce 
ve görüşte olanlar arasındaki sopalı, bıçaklı, taban
calı, dinamitM ve bombalı çatışmalan yurtlarını se
venlerle yurt hainleri arasındaki savaşma olarak ni
telemekte ve Millî Eğitim Bakam da kendi tercihine 
uymayan düşünce ve görüşteki binlerce ve binlerce 
öğretmenin, sürgün eder gibi görevlerini ve görev 
yerlerini değiştirmekte ve ortaöğretim kurumlan 
için beli amaçlan güderek hazırlattığı kitaplarla bi
lim özgürlüğünü, gerçek anlamda düşünce özgürlü
ğünü kökünden sarsmaktadır. 
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Sayın senatörler; 
Bu örnekleri kolaylıkla çoğaltmak mümkündür. 

Bütün bunlar başka Anayasanın amacına, Anaya
sa ilkelerine, Anayasa kurallarına bütünü ile saygılı 
ye bağh olamamaktan doğmaktadır. Bu yüzden bu
gün Türk Ulusu bir büyük huzursuzluk içindedir. 
Can ve mal güvenliğini yok etmeye yönelik suçların 
sayısı her gün biraz daha artmakta ve bu suçların 
işlendiği yerler her gün biraz daha genişlemektedir. 
Öğrenim ve öğretim özgürlüğü ortaöğretim kurumla -
rında yayılmış olarak kökünden zedelenmekte ve 
nerede ise yok olmaktadır. Düşünce ve görüşlerini 
acımasızca adam yaralama, adam öldürme suçla
rına varıncaya kadar çeşitli suçlar isteyerek kabul 
ettirme çabasını gösteren suçluların pek çoğu yakala-
namamakta ve delilleriyle birlikte adalete teslim edi
lememektedir. 

TRT iktidar ve muhalefet arasında yan tutma
ma, haber ve havadisleri doğru ve özüne uygun 
olarak verme görevini umursamaz, hattâ unutmuş 
görünmektedir. İktidarı oluşturan siyasal partiler 
bile TRT'nin kendi aralarında yan tuttuğundan ya
kınmaktadırlar. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Biz, Cumhuriyet H a k Partisi Cumhuriyet Se

natosu Grupu olarak içine düşdüğümüz bunalımdan 
kurtulmanın, özgürlükçü demokratik parlamenter 
rejimi korumanın, seçim gününde yapılsın ya da 
erken olsun en başla Anayasamıza, Anayasamızın 
koyduğu ilkelere ve Anayasamızın getirdiği kural
lara İçtenlikle saygılı ve bağlı kalmak ve bu kural
ları içtenBkle ve doğru uygulamakla mümkün oldu
ğu hakkındaki inancımızı huzurunuzda bir kez daha 
belirtmeyi ödev sayıyoruz. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
An&yasamızın güvencesi olma görevini kurulduğu 

günden beri övgüye değer yetenekle yapan, Anaya
saya uygun aldığı kararlarla birçok bunalımı önleyen 
ve yetkisini hep bu yolda kullanan Anayasa Mahke
mesinin mütevazi Bütçesinin kabulünü diler, üyesi 
bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu ve şahsım adma Yüce Kurulunuza 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Betil. 
Sayın üyeler sizlerden bir istirhamda bulunmak 

istiyorum. Yakıt kazanmanın temini açısından, sor
mak istediğiniz soruları şimdiden yazılı olarak Baş
kanlık Divanına verirseniz, biz, Sayın Bakana ve 
sayın yardımcılarına ulaştırırız. Sayın Bakanın ko

nuşmasına sıra gelinceye kadar sorularınızın cevap
lan da hazırlanmak imkânı bukır. 

Arz ederim efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tuna, buyu

ran efendim. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 

TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun, 
Anayasa Mahkemesinin 1977 MaK Yıh Bütçesi hak
kındaki görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Peşinen şu hususu arz edeyim ki, günılel'k siya
set dışında kanmasını canı yürekten istediğimiz Ana
yasa Mahkemesinin Bütçesi dolayısıyîe bu prensibe 
sadık kalacak, sadece teknik mevzular üzerinde 
duracağız. 

1950 - 1960 arası çift meclise, Anayasa Mahke
mesine, Yüksek Hâkimler Kurutuna hasret feryat-
îteriyla dolup taşmıştır. Bu müesseselere kavuştuğu
muz takdirde her türlü siyasî dertten kurtulacağımızı 
znnnettlk. 1961 Anayasası ile bu müesseselere ka-
visşîuk. Bir kısım problemlerimizi halletmekle be
raber hasretini çektiğimiz huzura maalesef ulaşama
dık. Yepyeni dertlerde karşı karşıya geldik. 

Anayasa Mahkememizin kurulması üzerinden 15 
SDnel'ik bir zaman geçmiştir. Bu, müessesenin hü
viyetini anlama bakımından az bir zaman değildir. 
Kararları kesin olan bir mahkemenin daha iyiye 
doğru gitmesi için aksayan taraflarının ortaya koî> 
ma^ıcda büyük içtimaî fayda vardır. Mahkemelere 
hakiki hürmetin bu suretle temin olacağı kanaatm-
rSrr/?L-'., 

Bizim Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibim 
kabul etmiştir. Yasama, yürütme ve yargı orgaıfa-
iins ayrılan sahalarda son sözü söyleme hakkı, hak 
sn'iibi olan kuvvete aittir. Birisi diğerinin yerine 
kaim olarak ona ait hakkı kullanamaz. Tatbikatta 
şu prensibin muhafazası fevkalâde büyük zorluk ya
ratmaktadır. İnsanoğlu hükmetmek ister; tabiatında 
ba vardır. Yurdun tek hâkim sesi, tek geçerli kuv
veti olmaya özenir. Hakkına tecavüz olanlar susar
sa veya her hangi bir menfaat dolayısiyle mütecaviz 
kararı alkışlarsa, kuvvetleri kendi sahalarında tut
maya imkân kalmaz. 

Anayasa Mahkememizin son bir kararında, ka
nunları değil, Anayasa hükmünü iptal ettiğini görü
yoruz. Bu mevzuu fevkalâde ehemmiyetli bulma
mız hasebiyle bu karar üzerinde biraz durmak isti
yorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
15 yıEık bu Anayasa Mahkemesi tatbikatında bîr 

hayli kanunlar iptal edilmiştir; lehinde, aleyhinde fi
kir dermeyan edenler bulunmuştur. Bu kerre, bir 
Anayasa hükmünün, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edildiğini görüyoruz ve o Anayasa hük
mü ki, bütün partilerin ittifakiyle bir reform hük
mü olarak kabul edilmiştir. 

1971'de bu değişiklik yapılırken, kamulaştırma 
bakımından memlekette büyük bir sıkıntı vardır. 
Nerede kamulaştırma var; devlet bir yerde mal ka-
mulaştıracak, orada bir nevi şirketler teşekkül edi
yor, bir nevi devletten daha fazla para koparmak 
nasıl mümkünse bunun için çareler düşünülüyor, bu 
yola baş vuruluyordu. Anayasa değişikliği mevzu 
bahis olduğu zaman ileri, Batı ülkelerinde bir re
form hükmü olarak kabul edilen ve hakikaten sos
yal adaleti tahakkuk ettirme bakımından ehemmiyet 
verilen iki fıkra Anayasamızın 38 nci maddesine 
alındı. Anayasanın 38 nci maddesi şöyle oîdu: 

Muhterem arkadaşlar, fevkalâde ehemmiyeti haiz 
olan bir karar, rejimle ilgili bir karar. O itibarla 
bu mevzuun üzerinde biraz durmak istiyorum. 

«Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının 
gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek 
şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallan, 
kanunfta gösterilen esas ve usullere göre, tamamını 
veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerin
de idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir...» 

1971'de eklenen fıkra şu: 
«Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamının 

kamulaştırılması hafinde o malın malikinin kanun
da gösterilecek usul ve şekle uygun olarak bildire
ceği vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, 
vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen mikta
rını aşamaz...» 

İkinci fıkra: 
«Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi 

değerinden az takdir edilmesi halinde malikin itiraz 
ve dava hakkı saklıdır.» 1971'deki değişiklikte bu iki 
fıkra kondu. 

Şimdi, bu iki fıkra hakkında Anayasa Mahkeme
sine şöyle itiraz ediliyor; yani sonuç ksımında deni
yor ki: 

«9.7.1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 20.9.1971 günlü 1488 sayılı Yasa ile 
değişik 38 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları
nın Anayasanın 9 ncu maddesinde yer alan (Devlet 

şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa 
hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edile
mez) yolundaki biçim kurahna aykırı olduğuna ve 
sözü geçen fıkraların bu yönden iptaline...» Anayasa 
Mahkemesi de, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu 
hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez, değiştiril
mesi hakkında teklif yapılamaz. Bu fıkraları bu ku
rallara uymadığı için iptal ettim, diyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bu Anayasa değişikliğinin getirdiği husus 

şu idi: 

Yine bir malın istimlâki, kamulaştırılması gerçek 
bedeli peşin ödenmek suretiyle olacaktır. Bu ana 
kaidede bir değişiklik yok. Gelen değişiklik, bir re
form hükmünde telâkki edilen değişiklik, memleket
teki tatbikatın doğurduğu büyük mahzurlar berta
raf edilmek üzere, yine bir vergi sistemimizde «ger
çek değeri üzerinden vergi ödenir» kaydım taşıyan 
bir kanuna atıf yapılmak suretiyle olmuştur. Da
ha evvel, bir kamulaştırma mı var, muhitinden bir
kaç ehlivukuf çağrılır, o ehlivukuflar artık ona 
('îîscîma kaünüş) ne kadar bedel gösterirse, o bedel 
üzerinden istimlâk edilir yahut bu şekilde oradan 
daha fazla, devletten daha fazla para koparmayı 
arzu eden bazı topluluklar, şirketler bir - iki em-
ss.\ olscak gayrimenkul satışını temin eder, ona gö
re devletten, artık insafın müsaade ettiği miktarda 
pera alabilirlerdi Bu bir vaka arkadaşlar. Bir Ke
ban Barajının istimlâki dile düşmüş mevzulardan bi
risidir. O sadece bir örnek. Nerede istimîâk varsa, 
maalesef çok zsman, pek çoğunda bu facia cereyan 
etmişti'. 

Şimdi, bir Emlâk Vergisi Kanunumuz var. Bu 
kıinun m diyor? Her vatandaş malının değeri kadar 
vergi ödeyecektir; Malının değeri ne ise o kadar ver
gi ödeyecektir. Emlâk Vergisi Kanununun hükmü 
bu. Yani az gösterilir, az vergi ödenir değil; herkes 
malının değerini tam gösterecek; tam gösterdiği mik
tar üzerinden vergi ödeyecek. 

Şimdi, bu kanuna atıf yapıldı ve bunda da sosyal 
adaleti tahakkuk ettiren, herkesin malının hakiki be
deli üzerinden vergi ödemesini isteyen ve istimlâk 
korkusu doîayısıyîe bir oioritiği temin eden mekaniz
ma görüldü. Bunu biz bulup, biz icat etmiş değiliz. 
Medenî Batı ülkelerinin pek çoğunun mevzuatına geç
miş hu. Emlâk Vergisinde gösterdiği bedel ne ise, ken
disinin ağzının ikrarı, isteği ne ise, bir istimlâk vuku-
bulduğu zaman, o miktar aşılmasın... 

_ 5 __ 
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Bir insan kendi malının değerini bilecektir, gös
terecektir; o miktar aşılmasın, istek bu. Ama şunu da 
üzüntü ile ifade edeyim ki, biz toplum olarak vergiyi 
tam ödemeye alışmamışız. Ne yapıyor?.. Vergiyi az 
ödeyeyim diye kıymeti küçük gösteriliyor. Bir istim
lâk vukubulduğu zaman da hakikaten bu vatandaşla
rın bir sıkıntı çektiği vakıa, doğru; ama bunun suç
lusu kim?.. Yine kendisi. Maknın hakiki değerini gös
terseydi, ona göre vergi ödeseydi, bir istimlâk vu
kubulduğu zaman da o değeri elde etmesi mümkündü. 

Şimdi, bir kimsenin kendi haksız hatasından fay
dalanmasını hukukun terviç etmeyeceği kanaati i!e 
1971 yılında 38 nci maddesinin bu fıkrası bu şekilde 
değiştirildi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu hususu da peşinen arz edeyim ki, tatbikatta bu 

madde bazı sıkıntılara seebbiyeî verdi. Niye verdi?.. 
Daha 1971 yılında bu Anayasa değiştirilmişti, Emlâk 
Yergisi Kanunu hemen onun akabinde bazı rötuşlar
la çıkarılmıştı; tatbikatta birhayli sıkıntılara sebebi
yet verdi. En başta ne geliyor?.. «Beyanameîer beş 
yılda bir alınır» Bu büyük sıkıntı veriyordu. Çünkü, 
kalkınan bir ülkede beş yılda para değerinde muaz
zam değişiklik oluyor, fiyatlarda muazzam değişiklik 
oluyor, istimlâk edildiği zaman vatandaş haksızlığa 
uğruyordu; ama burada haksızlığı telâfi etmek için 
başvurulacak yol Anayasa hükmünü iptal değil; baş
vurulacak yol, Emlâk Yergisi Kanunundaki aksak
lıkları gidermekti. Meselâ 5 yılda bir beyanname ver
mek keyfiyeti 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla indirilebilir veya 
paranın yıllık kaybı, enflasyon hızı değere eklenmek 
suretiyle bir çare bulunabilirdi. Nitekim, bazı kanun 
teklifleri de M:llet Meclisine gelmiştir. Millet Meclisi, 
Emlâk Vergisi Kanununu düzeltmek suretiyle Ana
yasanın bir reform hükmü taşıyan bu maddesinden 
faydalanmayı düşünüyordu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Emlâk Vergisi Kanununun bir sıkıntı doğurdu

ğu, bazı vatandaşların kendi hatası yüzünden malının 
hakiki değerini göstermeyip, düşük değer gösterdiği, 
bu suretle vergiden kaçmak istediği, istimlâk edildiği 
zaman da bir mağduriyete uğradığı vakıadır, doğru
dur. Bunun pek çok tatbikatma rastladık. Şimdi, bu 
metin nasıl değişmiş; yani, bu metin nasıl iptal edil
miş?.. O kısmı arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malûmunuz olduğu veçhile, Anayasa Mahkeme

leri kanunları iptal eder, yasama organları içtüzükle
rini iptal eder ve bir de Anayasa değişikliklerinin şe-
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j kil şartlarına riayet edilerek değiştirilip değsştirlme-
d İğini tetkik eder. Anayasa Mahkememizin bir kararın
da, Anayasayı değiştirmeye matuf temayül görüldü
ğü için, 1971 yılında yapılan değişiklikte Anayasa 

i Mahkemelerinin, Anayasayı değiştiremeyeceği hük
mü kondu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anakaide olarak Anayasa Mahkemesinin, Anaya

saya bağlı olması, onun hükümlerini değiştirmemesi 
lâzım gelirken, nasıl bir yoldan buna varıldığını ifade 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim Anayasamızda, Devletin şekli Cumhuriyet

tir, bunun değiştirilmesi hiç bir şeklide teklif oluna
maz, diye bir 9 ncu maddemiz var; «Devletin şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiş
tirilmez ve değiştirilmesi teklif edilemez.» 

Şimdi Anayasa Mahkememiz der ki, Cumhuriyet 
kuru bir mefhum değiMir. Anayasadaki bütün hak
lar bütün müesseseler bu Cumhuriyeti oluştu
ran mevzulardır, kurallardır. Mülkiyet hakkı da ban
lardan biridir. Cumhuriyetin şekli değiştirilemez, tek
lif olunamaz; bugünkü Anayasanın 38 nci maddesinin 
şu iki fıkrası mülkiyet hakkını karşılıksız bir hale ge-

ı tirmektedir. 38 nci maddeye konan bu iki fıkra, bir 
nevi az bedelle istimlâki temin ettiğinden, Cumhuriye
tin ilkelerine aykırıdır. Bu itibarla 38 nci maddeye bu 

I iki fıkranın eklenmesi teklif olunamaz; teklif olunmuş
tur, iptaline, diyebilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
I 9 ncu madde, «Devletin şeklinin Cumhuriyet oldu

ğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiş
tirilmesi teklifi edilemez» der. Emlâk Vergisi Kanu
nundaki ana kaide de şu; herkes malının hakikî bede
lini bildirecektir, gerçek bedelini bildirecektir, gerçek 
bedeli üzerinden de binde 4 veya 6, arsalar da binde 
10 vergi ödeyecektir... Bu Emlâk Vergisi Kanunu ve 
Anayasanın 38 nci maddesine bağlı olan, usulüne 
göre verilmiş beyannamede bedeli olmadan, bedelsiz 
istimlâk diye bir şey yok; o kanunda hakikî ve ger
çek bedelin bildirilmesini, şahsın bu bildirisi ile bağlı 
olmasını, ondan daha fazla isteyememesini kabul et
mektedir. 

Bu itibarla Emlâk Vergisi Kanununun anahükn:ü, 
gerçek bedelin bildirilmesini istediğine, gerçek bedel 
üzerinden vergi tahakkuk ettirdiğine; Anayasanın 38 nci 
maddesi de, gerçek bedelin şahsın verdiği emlâk beyan-

| namesi ile belli olur demesinde mülkiyet hakkının zede-
J lenmesi gJbi bir hal yok. Niye tedbiı alınıyor?. Şu be-
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yanın dışında temin edilmiş ehlivukuflar marifetiyle 
Devletin soyulmasını önlemeye matuf bir harekeler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Metin meydanda; Anasaya Mahkemesinin vardığı 

hal bu. 

Şimdi bu, ıshrap çekilen bir mevzudur. Hakikaten 
bazı vatandaşlar kendi kusura neticesi malını az de
ğerde göstermiştir, az vergi ödemek için; bir ıshrap 
doğurduğu doğru. Onun tasihih yolları vardır, kanunla 
düzeltilebilirdi. Bu, işte Anayasa Mahkememiz de bu 
vatandaşların ıstırabına çare bulmak gayesiyle bu yola 
git'ti diyelim... 

Arkadaşlar; 
Bu bir yoldur. Bakın, «Cumhuriyetin şekli değişti

rilemez, değiştirilmesi teklif olunamaz» kelimesi ne
reye varmış? Şimdi, buna şöyle de denebilir; efen-. 
dim, sendika bizim bu Cumhuriyetin anavasıflarından-
dır. Bu itibarla onu kısıtlamaya, ona, memurlar için 
«sendika kuramaz» gibi (bir hüküm koyma, Anaya
sanın getirdiği «Cumhuriyet ilkesinin değiştirilmesine 
imkân yoktur» hükmime muhaliftir, der, onu iptal 
edebilir. Ne cins Anayasa değişikliği varsa, her deği
şikliğin bu madde ile (ki, ne kadar irtibatı uzak. Uzak 
olmasına rağmen bir bağlantı kurmuş ve iptal edebil
miş,,) her değişikliğin bu kanalla iptal edilmesi, bu gö
rüşle iptal edilmesi Ve Anayasa Mahkememizin Devle
tin rejimini tespit eden ve halkoyu ile millete mal edi
len Anayasaya muhterem hakimlerimizin dilediği is
tikâmeti vermesi gîbi bir netice doğabilir. 

Arkadaşlar; 
Ben bunu bu mahkeme yapar diye söylemiyorum. 

Anayasanın iptali mühim bir hadisedir. Anayasa Mah
kemesinin, Anayasayı iptal etmesi mühim bir hadise
dir. İlk tatbikattır. Memleketin hukukçuları, memle
ketin münevverler'i bu mevzuun üzerinde bu mevzuun 
gerektirdiği ağırlıkla durmazsa, bütün iyi niyetlerimize, 
iyi arzularımıza rağmen, nîemleketin rejimini tayin et
me gibi bir yola gider. 

Şimdi muterem arkadaşlar; 
Bîr mevzu üzerinde daha durmak istiyorum. Bu 

hususta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Haklar hüsnüis-
timal edildiği müddetçe payidar oîur, kökîeşir. Suiisti
mal edildiği zaman hskkı genişletme, başka müessese
lerin üstüne çıkma, başka müesseselere hakim olma 
gibi hisler hâkim olursa, bu hakların kaybedilmesi çok 
zaman mukadder olmuştur. Onun için,'Anayasaların 
müesseselere, kuvvetlere tanıdığı sahalarda faaliyet 
göstermesi, diğer sabalarda Zorlama suretiyle geçme

meye çiba göstermesi, ba hakkın gelişmesi bakımın
dan çok faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir mevzua daha temas edeceğim. Meclisler çıkar

dıkları kanuna sahip olmamaktadırlar. 1961 Anayasa
sının tatbikatından bu yana gördüğümüz ananok'san-
lardan birisi, bir vazife halinde olan noksanlardan bi
risi, Meclislerin kanunlara sahip çıkmamasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malumlarınız olduğu veçhile Anayasamız kuvvet

ler ayrılığı prensibini kabul etmiş. Yasama organının 
fonksiyonu başka, yargı organının fonksiyonu başka, 
icranın fonksiyonu başka. Her kuvvet kendi sahasında 
i'öz sahibi olacaktır ve bunlar bir dişlinin uyarhlığı 
içerisinde, müşterek bir gayeye göre çalışmak suretiyle 
memle'keie huzur getirecektir, ^ükıîn getirecektir. 

Şimdi, 44 sayılı Kanun çıkarılırken, Anayasa Mah
kemesi bir mevzuu, bir kanunu iptal ettiği zaman, ö 
kaıaunun yerine kendisi halcim olarak hüküm koya
maz, o noksanı ikmal edemez... Ne yapar? İptal eder. 
Orada bir boşluk meydana gelir. Bu boşluğu doldur
ma yetkisi Yasama Organına aittir. Eğer, yargı organı 
iptal ettiği kanunun yerine kendisi görüşünü hakim 
kîlarsa yargı organı yasamanın yerine geçmiş olur ve 
kuvvetler ayrılığına tecavüz etmiş olur. 

Şimdi, kanunumuz bu. Anayasayı böyle kabul et
mişiz. Gelgeldim, kanunlara hiçbir surette sahip çık
tığımız yok. Bakın kaç yıl evvel iptal edilmiş kanun 
bekliyor. Yahut, artık o öyle oldu, deniyor, üzerinde 
durulmuyor. Orada bir boşluk husule gelmiş. Boşluğu 
dolduralım arzusu Meclise gelmiyor arkadaşlar. 

Ba niye gelmiyor? Efendim, bu, İçtüzüklerimiz
den gelmiyor. Buraya 1961'de geldiğimiz zaman bir 
İçtüzük vardı; 1950'den evvelki tarihe ait Dahilî Ni
zamname. İşte, Anayasa vazıı Meclis gelir gelmez bir 
sıkıntı çekmesin, şu İçtüzüğü tatbik etsin, demiş. Ha
kikaten güzel bir İçtüzük. Bir Senato olarak, Millet 
Meclisi de Millet Meclisi olarak bu İçtüzüğü tatbik 
ettik; yeni içtüzüklerimizi yapıncaya kadar. 

Muhterem arkadaşlar; 

O İçtüzük zamanında Anayasa Mahkemesi yoktu. 
Ne yaptık biz? İçtüzüğü aldık, İçtüzüğün Cumhuriyet 
Senatosuna neresi uyar, neresi uymaz; onun esaslarını, 
onun tertibini, tanzimini muhafaza ederek Senatonun 
Tüzüğünü meydana getirdik. Onun içinde Anayasa 
Mahkemesi ile Meclisler arasındaki münasebeti tan
zim eden hüküm yoktur. Çünkü, Anayasa Mahkemesi 
yoktu. Millet Meclisi de bunu yaptı Millet Meclisi 
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aldı o 1950'den evvelki Dahilî Nizamnameyi, biraz de
ğiştirdi, kendi bünyesine uydurdu, bunu yürürlüğe 
koydu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kananlar Yasama Organının ürünüdür, O kadar 

onun ürünü ki, Hükümet bir teklif yaptı, bir şahıs 
teklif yaptı. Komisyondan geçip Umûmî Heyete gel
dim!, diyoruz ki, «Hayır, arttık sana vermeyiz.» Niye?.. 
Bu Yasama Organının malı oldu, geri alma hakkı 
yok, Heîe Cumhuriyet Senatosunda < Gelen bir metni 
teklif sahibinin veya Hükümetin almasına 'imkân yok
tur» diye açık hükmümüz var. Niye var? Çünkü, ar
tık o Meclisin malı olmuştur. 

Şimdi, Meclis malı olan bu kanunlara, Meclisin 
en ufak bir alâkası yok. İptal ediliyor, orada bir baş-
luk meydniî'a geliyor. Getirelim, şu boşluğu doldurmak. 
bizim hakkımızdır, bakalım, ne yapalım, diye bir dü
şünme yoluna gitmiyoruz, Bu böyle girmeyince, Ana
yasa Mahkemesinin iptali kesin ve nihaî şekli veri
yormuş g?bi bir netice doğa ray or. Bunun tashihi ga
yet kolaydır. Bunun için Cumhuriyet Senatosu ve illâ 
Millet Meclisi İçtüzüğünde bir değişiklik yapılacak. 
bir şey eklenecek. Denecek ki, Anayasa Mahkemesin
ce bir kanun iptal edildiği zaman derhal alâkalı ko
misyona gönderilir, komisyon her şeye takdimen bu 
mevzuu karara bağlar. Umumî Heyet gelir, gene her 
şeye iakdimen öncelik ve ivedilikle iptal edilen kanun 
konuşulur hükmü, muhterem arkadaşlar, bu derdi hal
letmeye kâfidir. Biz kanunumuza sahip çıkmalıyız ve 
neresinde boşluk husule getirmişse, o boşlnğu bir Ya
sama Organı olarak düşünüp doldurmaya mecburuz. 

" Muhterem arkadaşlar; 
Anayasa Mahkememiz 15 yıllık tatbikatında, bil

hassa siyasî mahiyeti olamayan mevzularda çok isa-
bc'tîi kararlar olmak suretiyle ihtilâfın büyük bir kıs
mını gidermiştir. Müessese faydalıdır, müesseseyi is
temeyen yoktur. Yıllarca noksanlığı hissedilmek su
retiyle Anayasa Mahkemesinin kurulması istenmiştir. 
Her bakımdan tamdır, kemâle ermiştir, sözünde biz 
isabet görmüyoruz ve bunun, bu müessesenin geliş
mesi bakımından da faydalı olacağı kanaatinde de
ğiliz. Yeni bir müessese kurulmuştur, peyderpey geli
şiyor. Krrarları katidir. Görülen hataları ortaya koy
ma suretiyle müessesenin gelişmesine hizmet etme he
pimize düşen vazifelerden olduğu kanaatindeyiz. 

Bütçesi fevkalâde mütevazi bir bütçedir. Kabulü 
faydalıdır ve yıllardan beri bir Anayasa Mahkemesi 
binasmm yapılması için talepler vardır. Bu her bütçe 
yılında tekrarlanır. Maalesef her bütçe yılında da, 
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efendim, bu iş halledilmek üzeredir, arsası temin edil
di, planı tahakkuk etti, gübi olumlu cevaplar verilir, 
fakat eser gözükmez. Bu ihtiyacın karşılanmasında 
büyük fayda olduğu kanaatindeyim. 

Bütçenin rakamları mütevazidir, kabule şayandır. 
Bu itibarla arkadaşlarımızın müspet oy kullanmasını 
rica ediyorum ve bütçenin milletimize, Anayasa Mah
kememize hayırlı obuasını temenni ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Saym Tana. 
Efendim, diğer gruplar adına söz isteyen yok. 
tik defa görüşmüş olan gruplar ikinci defa görüş

me haklarım kullanacaklar mıdır?,. Böyle bir talep 
3/ok, 

Kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Güven, buyurun. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Saym Başkan, 

vxyın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi Bütçesinin müzakeresi sıra

sında kısaca Anayasanın özelliği üzerinde görüşleri
mi beyan edeceğim. 

Bilindiği gibi devletlerin işlem ve eylemlerinin et
kin bii biçimde kontrol altında tutulma girişimleri 
yenidir. Bu bakımdan müesseseler de tam oturma-
ûiğî Iç'm devlet hayatî eskisi gibi çalkantılı bir biçim
de devam etmektedir* Kurşunları oturan toplumlar 
rahat bir işlerlik içerisindedirler. 

Öncelikle çoğulcu demokrasi ile klasik demokrasi 
aracındaki hem ayıraıs; hessı de bu aşama çoğu kez 
L-ağlasiR's'isıtia karşın, yönetim kadroları İster istemez 
hükmetme gücünün verdiği hızla yeni duruma ayak 
uyduranla?: ve sıkıntdar da doğa*'. Klasik demokra
side sadece genel, eşit oy sistemi, çoğunluğun yöne
timi vardii. Kişilerin temel hak özgürlükleri ya yok
ta,1, varsı da teminat altında değildir. Yönetenlere kar
şı bunları koruyacak sağlam müeeseseler yoktur. 
Hele, anayasaların sosyo - ekonomik içerikleri de 
Liîlunnîaînaktadır. Ekonomi liberaldir. Bu ortam içe
risinde her yerde olduğu gibi, ekonomik »'önden giz
li olan kapital sahipleri ve yönetim cüz'ünü elinde 
tutanlar devamlı fiilî durum yaratmak suretiyle ge-
ııiş bialk kitleleri için Anayasanın getirdiği bir etkin 
tedbir olmamaktadır. Demek ki, gene sermaye sa
hipleri, toprak ağaîars, bürokratların tekelinde bir 
yönetim değişikliğini yasalar öngörse dahi, fiilen gö-
rü'memektedir. 

Tekelci kapitalizm iktidarı, hele günümüzde ken
di güdümünde tutma özlemîndedli'. Bunun da en et
kin görünümü gümrüklerde, dış ticaretlerde, sömürü 
diizenindedir, 
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1961 Anayasasına bakılınca, geçmişten alman 
dersler gerçek halk idaresini, halka dayanan bir yö
nelimi kurabilme ve bunu çağ.n akişı ve gelişmesi 
içerisinde de durmadan ileriye götürecek müessese
leri kazandırma eğilimindedir. Bir yönden temel hak 
ve Iıürrtyetler, öbür yönden ekonomik ve sosyal hak
ların geniş bir listesi yapılmış, onun yanısıra iktidar 
- parlamento bu hakları sadece kendi basma değil, 
icabında onu sınırlayan, onunla birlikte kullanacak 
kurumları da getirmiştir. 

Şimdi burada bir ince nokta daha vardır. Bir 
yönden temci hak ve hürriyetler sayılmıştır : Eşitlik 
ilkesi, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, 
haberleşme hürriyeti, düşünce ve vicdan hürriyeti, 
bilim ve sanat hürriyeti, hasın ve yayın hürriyeti, 
dernek kurmak, toplantı ve gösteri yürüryüşleri, kişi 
dokunulmazlığa, hak arama, yargı yolu gibi... Fa
kat,''bununla da yetuıiîmemiş, 10 ncu maddenin 2 n d 
iikrasmda; «Devlet, kişinin temel hak ve hürriyet
lerin!, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti 
ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasî, 
iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır...» demek 
suretiyle devletin yapısı statik değil, dinamik, hare
ketli, ileriye doğru ve fert hakkım sınırlayan iktisa
dî, sosyal, kültürel engelleri kaldırıcı niteliktedir ki, 
biz buna, «özgürleştirme» diyoruz, Devlet bir taraf
ta özgürlüklerin yanında, öbür tarafta bunu daha 
ileriye, günün koşullarına uygun hale getirme görevi 
ile de yükümlü bulunmaktadır. Halbuki günümüzde, 
ondan geçtik, mevcutları kısma eğilimi, geri geriye 
b!i gidiş mevzuubahistir. 

Sosyal ve ekonomik haklar listesinde ailenin ko
runması, mülkiyet hakkı, kamulaştırma, devletleştir
me, çalışma ve sözleşme hürriyeti» İktisadî ve sosyal 
hayatıa planlanması, âdil ücret, sendika kurma, top
la sözleşme, grev, sosyal güvenlik, sağhk hakkı, eği
tim, kooperatifleşme, siyasî haklar, kamu hizmetle
rine girme gibi çoğulcu demokrasi diye tanımladığı
mız bu haklarla dn iktidarlar kısîîhdır. Bütün kavga 
zaten burada başlıyor. Anayasanın verdiği temel hak 
ve hürriyetler iktidar tarafından verilmez. En azın
dan, demin söylediğim özgürleştirme ilkesiyle daha 
ileri noktalara doğru götürülmek istenen şeyler geri
ye doğru çekilip, bir odaklaşma başladığı anda. Ana
yasanın verdiği bu haklardan yararlanan bu gruplar, 
kitleler, yasal haklarını istemeye başladmıı, Anayasa 
içinde isteklerini yerine getirrtek için harekete geçti-
mi, bundan gocunan iktidarlar hemen kavgaya baş
larlar. Aslında kendileri Anav asa dışına düşmek su-
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retiyie Anayasa içindekilerle bir savaş içinde kendi
lerini bulurlar. 

Şimdi bunu da düşünen ve geçmişteki noksanlık
lardan ders alan Anayasa yapımcıları kuvvetler ayrı
lığı prensibini getirmişlerdir ki, bizde yasama, yürüt
me ve yargı şeklinde görülürse de, aslında yasama ve 
yürütme Mecliste tek elde toplanıyor. Çünkü, Mec
lislerde çoğunluğu olan yasaları çıkarma yetkisine sa
hip olduğu gibi, Hükümeti kurma yetkisine de sahip 
olunca, ister istemez yasama ile yürütme bir birlik 
vardır, ama buna mukabil yargı yetkisi bağımsız mah
kemelerdedir. 

Şimdi, bütün sorun çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. 
Temel hak ve hürriyetlerin, ekonomik ve sosyal hak
ların Anayasaya uygun yasalarla, yasal yolu ile be
lirginleşmesini denetleme görevi Anayasa Mahkeme
sine verilmiştir. Kavga buradan çıkmaktadır. Halbu
ki, eski klasik Anayasa sisteminde, önünde engel ta
nımadan istediğini yapma imkânına sahip oian ikti
darlar Anayasa ile bu denli dengelenince engelle
nince hatta bir bakıma, buna tahammül edemez 
duruma düşüyorlar ve sanki bu Anayasa de
ğişikliği hiç yokmuş gibi, sanki yeni bir dü
zen kurulmamış gibi eylemlerini sürdürmek isti
yorlar; fakat ilk önlerine çıkan, bu haklarla 
sınırlı, Anayasaya göre denetim görevini yapan Ana
yasa Mahkemesi kendilerini durduruyor ve kavga 
burada başlamış oluyor. 

Şimdi, iki şeyi de birbirinden ayırmak lâzımdır. 
Bu Anayasanın kapsam ve mahiyetini iktidarlar, si
yasî partiler istemeyebilir. Bıııun yolu, dayandıkları 
taban kitlelerine görüşlerinin haklılığını kabul ettir
mek suretiyle, bunu değiştirecek bir çoğunluğu bul
duktan sonra istedikleri şekilde yön vermedir; ama 
iktidarların mutlak mecbur olduğu bir esas vardır ki, 
bu Anayasa var olduğu müdetçe de yönetimlerini bu
na göre yapmaya mecburdurlar. 

Şimdi, yasama yolu ile işlemleri bu tip denetime 
tabi olan iktidarların, yürütme yolu ile işlemleri de 
Danıştay marifetiyle gene bu Anayasadaki şartlar 
içerisinde denetime tabidir. Bir noktayı iktidar söz
cüleri sayın bakanlar sık sık tekrarlıyorlar; «Efendim, 
yürütme yetkisin] denetleyen Danıştaym kararla
rına uyulmaması halinde, Anayasa Mahkemesinin 
95 nci maddesine göre tazminat hakkı doğar. Gitsin
ler Danıştaya bu tazminatı alsınlar. Bunlara uyma
mak, bu sonuca katlanmak Anayasaya aykırı değil
dir...» gibi. Aslında bu nokta da bir hadden sonra 
son derece yanlış ve tutarsızdır. 
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BAŞKAN — Sayın Güven, söz süreniz şu anda 
bitti efendim, lütfen bağlayınız. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Çünkü, Danıştay kararlarına asgarî ölçüde uyul

maması halinde mümkündür; zaten yasa koyucu bu
nu nazarı dikkate almıştır. Anayasaya aykırı bir gi
diş olmadığım biz de kabul ederiz ve bunun karşılı
ğı olarak da 95 nci madde işîer; ama bir iktidar ey
lemlerini tamamen Danıştayı hiçe sayacak şekilde son 
derece yoğunlaştırırsa, yanm milyon lira Millî Eği
tim Bakanlığında bu kararlara uymama sonucu taz
minat veya masraf öderse; bir yıl içerisinde üç binin 
üzerinde Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verir 
veya kesin Danıştay kararını uygulamazsa, burada 
doğrudan doğruya hukuk devletinden kopup, Ana
yasa dışı gidiş vardır. 

Sözlerimi bağhyorum. Hak ve özgürlükler zaman 
zaman kemirile keminle, törpülene, törpülene her sı
nırlama ile (tepki olmadığı takdirde) yeniden sınırla
malara doğru iktidarlar yöneltir. Sessizlik, tepkisizlik 
hakların yitirilmesine katlanış bilinir. Anayasaya 
aykırılığı denetlemede, sadece bu nedenle Anayasa 
Mahkemesi yalnız bırakılmamalı. 

Kurumlar, siyasî partiler, basın durmadan tutu
munu hukuk devleti ilkeleri içerisinde belirtmelidir. 
özgürlük soyut sınırlamalarla bir sonuç getirmez. 
Önemli olan özgürleştirme, müesseseleri kazandır
madır. 

Anayasada kendi çıkarları için değişiklik isteyen 
güçler elverişli zamanları, karşı güçlerin dağıldığı, 
sindiği, etkisiz kaldığı dönemlerde seçerler. 12 Mart 
dönemindeki değişiklikleri de, özgürlük ortamı içeri
sinde ve bu hp.vada olan değişiklikler olmaması nede
niyle sakıncalı bulduk, bugünkü gidişe aykırı gördük 
ve sıkıntısını çekiyoruz. 

Türkiye'de etkin bîr hukuk devletini kurmak ve 
yaşatmak istiyorsak, Anayasanın öngördüğü istika
mette, anlayışla bilinçli bir şekilde toplanıp sorunla
rı çözmede, özgürleştirme yolu ile daha ileri getirme
de olumlu yarışma yoluna girersek, memleket hayrı
na hareket etmiş oluruz. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Güven. 
Sayın Babüroğlu?... Yoklar. 
Sayın Feyyat, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 

Zamanın darlığı nedeniyle sadece Anayasanın 
özü, tümü; yani kendisini kapsayan 1 nci madde ve 
onun niteliklerini belirten 2 nci madde ile değiştirile
meyeceğine dair 9 ncu maddeye temas edip, konuş
mama son vereceğim. 

Sayın senatörler; 
Anayasamızın 1 nci maddesi; «Türkiye Devleti 

bir Cumhuriyettir.» der, 9 ncu madde, «Devlet şek
linin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hük
mü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.» 
der. Bu 9 ncu madde ile acaba 1 nci maddeyi mi kas
tediyor, yoksa 1 nci madde ile ilgili 2 nci maddede 
belirtilen nitelikleri de kapsamakta mıdır? Böyle bir 
sual, bir endîşe karşısında Anayasa Mahkemesinin 
verdiği diğer bir karar, Türkiye Cumhuriyetinin de
mokratik, lâyik ve sosyal obua hususundaki nitelik
leri de kapsamaktadır. Bu itibarla Anayasanın 1 nci 
maddesi iie beraber niteliklerini kapsayan 2 nci mad
desi de değ'ştirllemez sonucuna vanlrruşhr. 

Bu itibarla Türkiye Devleti sadece kuru, anlam
sız bir Cumhuriyet değil de, millî demokratik, layik 
ve sosyal cima nitelikleriyle izah edilmiştir ve 9 ncu 
madde iie yasaklanan hüküm bu iki maddenin değiş
tirilemeyeceğine mütedairdir. 

Anayasa Mahkemesinin 1976/38,1976/46 • 12.10.1976 
günlü, Anayasamızın istimlâklerle İlgili hükmünün 
iptaline dair kararının kısaca can alıcı noktasını bir
likte inceleyelim : 

«Anayasanın 11 nci maddesinin açık hükmü kar-
şssında, teme! hakların özüne dokunmak mümkün de
ğildir. Kamu yararına dayanan kamulaştırma işlemin
de, taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi halinde 
mülkiyet hakkı paraya çevrilmek suretiyle korunmuş 
olacağından, öze dokunma durumu da sınırlama nite
liğine dönüşmüş olacaktır. Öze dokunmayan böyle bir 
sınırlanma ise Anayasanın 11 nci maddesi kuralları 
ve 30 ncu maddesi ilkeleri gözönüne alındığında, mül
kiyet hakkını tanımayan bir devlet sisteminin kamu 
yararı düşüncesine dayansa M3e Anayasanın 2 nci 
maddesinde belirtilen demokratik bir hukuk devleti 
sistemi olduğu savunulamaz...» gibi gerekçelerle Ana
yasanın 38 nci maddesinin iptali için, 147 nci mad
de gözönünde bulundurulmadan esasa girmiş, esasa 
dair gerekçe göstermiş ve mülkiyet hakkının Cumhu
riyetin aslî bir niteliği olarak vasıflandırılmış ve böy
lece bahis konusu 38 nci madde iptal edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de mülkiyetin özünde değişiklik yapmayı 

gerektiren bir siyasî partinin, iktidara geldiği gözönün
de bulundurulursa ve bu parti yasama organının öte-
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sinde Anayasa değişikliğine; yani Anayasayı değiş
tirecek kadar sayıda iktidar olursa, Anayasamızın, 
Cumhuriyet ve bunun nitelikleriyle ilgili hükümleri 
dışında yüce mahkemenin bahis konusu ettiği 11 nci 
madde; yani kamu yararı, temel haklarla ilgili 11 nci 
madde, sonra eşitlikle ilgili 12 nci madde ve buna 
benzer diğer temel hak ve hürriyetlerle ilgili hüküm
lerini değiştiremez. Değiştirdiği takdirde Anayasa
mızın 2 nci maddesinin niteliklerini ihlâl durumunda 
olduğundan, bu tip bir siyas* teşekkülün iktidar ol
ma olanağı ortadan kalkmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin bu karan karşısında, sos
yalist bir parti düşünelim. Mülkiyetin özüne mütedair 
değişik kavramlar, öneriler getirecektir. Anayasamı
zın 1 nci ve 2 nci maddeleri dışında diğer temel hak 
ve hürriyetlerle ilgili' maddeleri değiştiremediği tak
dirde, o zaman Anayasamız sosyalizme kapalı oldu
ğu anlamım taşımaktadır. 

Anayasamızın 147 nci maddesi, «Anayasa Mah
kemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin 
de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu 
denetler.» der. Yüce Mahkeme 38 nci madde ile, her 
ne kadar doğru olsa bile, Anayasamızın diğer temel 
hak ve hürriyetlerle ilgili hükümlerinde; 11, 12 ve 
61 nci maddelerde belirtilen hükümlerle çelişki ka
zanmış ise de, bu çelişkilerin belirtilmesi ve yeni bir 
Anayasa değişikliği niteliğinde bir yasa ile bu 38 nci 
maddenin kaldırılması gerekçede gösterilebilirdi. 

Şimdi, durum bu olunca, esasa girmek için Ana
yasamızın 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirileme
yeceğine dair 9 ncu maddenin zorlandığı izahtan va
restedir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat söz süreniz bitti, lütfen 
bağlayınız efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, biti
yor. 

Durum bu olunca, Anayasamızın 2 nci maddesin
de belirtilen millî demokratik, lâyik ve sosyal nitelik
leri değiştirmeyecek; fakat Anayasamızın diğer temel 
hak ve hürriyetleriyle ilgili hükümlerini değiştirebile
cek bir siyasî teşekkülün varlığından söz edilemeye
cektir. Hiç bir siyasî parti veya yeni kurulacak bir 
siyasî parti veyahut da bir iktidann, Meclisin üçte 
iki çoğunluğunu alsa dahi, Anayasamızın diğer bü
tün temel hak ve hürriyetlerle ilgili hükümlerini, 
9 ncu maddeye aykınlığından bahisle değiştiremeye
ceği; dolayısıyîe Anayasamızuı 9 ncu maddesinin dı
şında pek çok maddelerinin değişmez olduğu, lâ - ye-

tegayyer (değişmez), mutaassıp bir karar niteliğinde 
oMuğu sonucuna varılır. 

Dinlerde, ilâhi kitaplann hükümleri değiştirele-
mez, gibi îâ - yetegayyer hükümler, bugün Anayasa
mızın 9 ncu maddesinin dışında diğer maddelere de 
aynen uygulanmıştır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye az gelişmiş bir ülkedir. Az gelişmiş ülke

lerin Batıya dönük medenî oluşum, Batı kafasına sa
hip olma her müspet insanın arzu ettiği bir konu
dur; ama sermayeye, sermayenin takaddüm ettiği bi
rikim üzerinde kurulmuş Batı ülkelerinin bünyesinin, 
az gelişmiş ülkelerin bünyesiyle bağdaşamayacağına 
ve bu itibarla, hukuk kurallarını o ülkenin bünyesine 
değil (o ülkelerden alınsa dahi), cari olduğu ülkenin 
bünyesi içeris:nde değerlendirilmesi ve ona göre an
lam taşıması ve ancak bu şekilde hukuk kurallan 
îâ - yetegayyer olmaktan çıkar ve bir aydın taassubu
na son verilmiş olur. 

Bîr misalle sözüme son vereceğim. Komünist Çin 
Devleti, Çin Halk Cumhuriyetinin ölen Başkanı 
Mao'nun bir sözünü hatırlatmakla geçeceğim. Mao 
der ki; «Ben Batıdan Kari Marx'ı ülkeme getirdiğim 
zaman, onun, çekik gözlü olmasını isterim.» Bu iti
barla hangi sistem bir ülkeye getirilirse getirilsin, o 
ülkenin bünyesine uygun şekii ve manayı alması ge
rekir. İster sağ bir slogan, ister sol bir slogan, ister 
sosyal demokrasiyle ilgili kurallar, ister sosyalist ku
rallar, ister saf kapitalist kurallar olsun, aktanldığı 
ülkenin bünyesine uydurulması zorunludur. Bu ge
rekçenin dışına çıkıldığı zaman tekkelerde!» bir geri
ci taassubun benzerini, basit, üst yapıdan medenî gö
zükme itiyadı içerisinde bir aydın taassubu; ama ay
dın olmayan kafaiann aydın özentisi taassubunu ya
ratmaktan başka bir şey olmaz. 

Bu nedenle Anayasanın 1 nci ve 2 nci maddeleri 
sabittir, değişmez. Buna karşı çıkmak, ihtilâlin meş
ruiyetini gerektirir, ama Anayasamızın 1 nci ve 2 nci 
maddesinin değiştirilmesini yasaklayan 9 ncu mad
desinin dışında diğer maddeleri değiştirmek olanağı, 
en basiti sosyal demokrasi değil, siyası demokrasimi
zin icabı olduğunu arz etmek isterim. 

Saygılarımı sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Buyurun Sayın Tahtakıkç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Senatoda Anayasa Mahkemesi, Bütçesi görüşülür

ken, iki anagörüşü burada dile getirmeyi zorunlu 
gördüm, söz aldım. 
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Birincisi, bu Anayasa lüks müdür? Bu, Türkiye 
sosyal ve siyasî hayatında adı konması lâzım gelen 
bir temel konudur. Anayasa lüks değildir. Türk .top
lumu, tarihsel gelişimi içerisinde üç köyden başlaya
rak adım adım incelenmediği için, bası aydın geçinen 
insanlar bu 1951 Anayasasını, zannederler ki, gökten 
yere iner gibi âdeta zorlanarak ortaya konmuş bir 
temel yasadır. Oysa size beş halk deyimini hatırlata
cağını : 

Türk halkının sosyal huzurunu, dengesini sağla
yan, «kula kul olunmaz» 

«Biri yer bir* bakar, kıyamet ondan kopar» 
Türkiye'de sosyal güvenliğin gereğini, hatta in

sanlık ölçüsünde dile getiren bir görüştür; «Adale
tin kestiği parmak acımaz» Bu, adaletin üstün varlı
ğın ve her uyuşmazlığın çözülmesinde anakural ol
duğunu ve bu kurullarda vazife alacak kimseierin ne 
yola zarar vereceklerini öğütleyen bir şeydir. 

Cİlî 

Bunun dışında., «Herkesle gelen düğün bayraı 
» -Türk balkırım <ek 13 atma sie a a fi

re edildiğine, huzur içerisinde tarihde bakarsanız, 
halk kendi kendine bu anakurallara, kendi yüreğinde 
ve oriamıada, sosyal hayatında geçerlilik kapandır
mak islediği için bu, Türkiye'deki düzen devam et-

Onun için, «Adaletin kestiği parmak acımaz. Her
keste gelen düğün bayramdır, Biri yer biri bakar, kı
yamet ondan kopar. Açla tok bir arada olmaz» gibi 
temel halk görüşlerinin, duyuşiannsn, inanışlannm 
.-elsefesine eğilen bir adam, bu Anayasaya «Lüks» 
öiyeraez. 

Bir de, «Temelsir bina" olmaz» derken, devlet dü-
-eni-Lİ n.ıeydaan getiren bir Anaya?-an:n zorunluluğu
nu bu kadar açik ortaya koyan yine bir halk görüşü 
ilade ed.î!r-mez. 

O halde bu Anayasa sosyolojik bakımlardan 
Türk halkının temel duygu ve düşüaceeîrine tamamen 
uygundur. Buna bir defa açıkça parlamenterlerin ve 
bu Anayasada görev aian kurumlardaki vazifelilerin 
inançla, büyük bir felsefî açıdan bunu benimsemesi 
lâz?rnd=r. Bu, Anayasaır-n özüne ve temel kuruluşları
na dokunulamaz fikrini açîkça ortaya koyan bir gö
rüştür. 

Anayasa Mahkemesini eğer, çağımızda Met oldu
ğu gibi. bir şeye benzetmek lazımsa, fiziksel âkınde 
Anayasa Mahkemesi, Türk Anayasasının elektronik 
beynidir. Yani Türk Anayasası devlet ve toplum ha-
yatmda geçerli olarak ayakta duruyor mu durmuyor 
mu? Beni: inceler. Meselâ en sert örneği vereceğim : 

Bir geael af kamum çıkarmasınız, Türk Anayasa
sında bu, halk deyimiyle söylediğim gibi, «Adaletin 
kestiği parmak acımaz»; ama adaletli karar olmak 
lâzımdır. Bir af kanunu çıkarılır da. Anayasanın eşit
lik prensiplerine göre bu af kanununun içinde olma
sı lâzım gelen birtakım suçları dışarıda bırakırsak, 
Anayasa Mahkemesinin baaa çözüm yolu getirmesi, 
yasa koymak niteliğinde değildir. Anayasanın eşitlik 
prensibine, bir daha düzeltilmesi imkânı olan af gibi 
bir konuda eşitsizliğin bu memlekette geçerlik kazan
maması için Anayasanın felsefesi içerisinde alınmış 
bir karardır. 

O halde, bu Anayasa mevzuunda bu açık şeylerin 
Türk toplumundaki yerini bilmek lâzım. 

Bir de size tarihsel bir gelişimi açıklamak isterim. 
Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi nedeniyle par-
î'îiî adma yaptığım konuşmada, partimin görüşü ola
rak; (Cumhuriyet Anayasalarının birbirini tamamla
yan fcir bütün olduğunu söylemiştim. Şimdi, bu. Ana
yasa Mahkemesi Bütçesi doSayısıyle-bu anagörüşüınü 
açıklayacağım, Bu görüşü şöyle açıklamak mümkün
d ü : 

Cumhuriyette Büyük Millet Meclisi olayı, şah
lığın padişahlığa karşı Türk milletinin millet olarak 
çu yazı ile «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
îmmîşı ile son vermesi günüdür. Fakat o günün sos
yal zorunlulukları ve büyük bir Kurtuluş Savaşının 
heyecanı içerisinde Anayasada, Anayasa kuruluşları
nın birbiriyle ilişkileri meselesinin düzenlenmesi bi
rinci mesele sayılmamıştır ki, gayet doğrudur, Öyle bir 
meclis teşekkül etti ki, bu Kurtuluş Savacının ve Ana
yasaya hayat veren görüşlerin inancına sahip olmayan
ını, zannettiler ki, biz meclisiz..,. 

Tesadüfen içinde bulunduğum için söyleyeyim, 
b=r devre Türkiye Büyük Millet Meclisinde; «Türki
ye Büyük M.üet Meclisi yalnız cinsiyet değiştiremez, 
onun haricinde her karan ahr» diye bir görüş vardır. 
Bu-görüş memlekette devletin dört başı mamur ola
rak yerleşmesi zorunluluğuna gölge düşürmüştür. 
Onun için, aıemlekette, (Saym Tuna burada yok, çok 
partal devrede birtakım insanlar, şimdi dinlediğiniz 
Tahtakıhç'ta buaun içerisindedir) I'ürkiye'de yeni 
bir Anayasa lâzımdır. Kuvvetler dengesini meydana 
getirecek bir Türk Devletini her vidası birbiriyie bağ
daşık olarak düzenlenmiş ve her kuruluşu fonksiyo-
nuiîu yaparken, vazifesini görürken' diğeriyle bağ-
Vî'.hh ve kontrollü haie getirmek 23 ncl yüzyılda bir 
zorunluluktur. 1951 Anayasası tarihî gelişim bakımın
dan, 192-4 Anayasasının, Cumhuriyet Anayasalarının 
tamamlanması esasına göre düzenlenmiştir. 
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Vakit dar olduğu için, bir görüşümü daha söyle
yerek, ayrılacağım. 

Arkadşlar; 
Hâkim, konusunun bütün derinliklerine inmesi lâ-

zımgelen insandır. Meselâ bir çocuk hâkimi çocuk 
psikolojisini, çocuk pedagojisini, adalet kuralları ha
ricinde ayrıca incelemesi lâzımgelen bir şey. 

Ben Anayasa Mahkememizin bugüne kadarki ça
lışmalarını hürmetle karşılıyorum. Fakat Sayın Tu
na da değindi, bu devlet istimlâklerinin vergi beya
nına göre olması esasından Anayasa Mahkemesi ka
rarının ayrılmasını ben kendim, Anayasanın hukuk ku
rallarına, felsefesine uygun görmüyorum. Bu Ana
yasa, devleti vatandaşın özgürlüklerine ne kadar bağ
lı tutuyorsa, vatandaşı da devlete karşı beyanlarında 
o kadar ciddî o kadar gerçekçi ve dürüst olarak mü
talaa ettiği için; beyan ettiği bir fiyat haricinde bir 
fiyat gelişmesine imkân veren geçmişteki istimlâkler 
felâketine memleketi yeniden sürükleyen bu Anayasa 
Mahkemesi tasarrufunun başka bir müracaat vesile
siyle gözden geçirilmesini dilemeyi kendim için kaçı
nılmaz bir vazife sayıyorum. 

Artık Türkiye'de devlet vatandaşa karşı, vatandaş 
devlete karşı, Anayasa kurallarını ve dürüstlük kai
delerini, medenî münasebetleri düzenleyen iyiniyet 
kaidelerini görünce birbirine karşı vaziyetlerini açık 
tutmaya mecburdurlar. 

Onun için, bir adamın beyanı varken .başka tür
lü düşünmek... Bir de toprak konusu çok tehlikeli 
bir konudur ve maalesef geçmiş kuşaklarda halkı 
ahirete yönelik bir düşünce içerisinde tutmak için 
mütemadiyen uğraşan bir zihniyet, şimdi de Türk 
Devletine musallat olan büyük bir mikrop ve belâ 
vardır; toprak alışverişleri suretiyle Türk iktisadiyatı 
batmaktadır, Türk sosyal hayatı batmaktadır. Konut 
meselesi haîîedilemiyorsa, bunun başında «parselle 
sat» oyununun büyük etkisi vardır. 

Anayasa Mahkemesini meydana getiren yüksek 
hâkimlerden, bu konunun bu açıdan bir daha tetkik 
edilmesini rica ederken, Anayasamızın bir maddesini 
de hatırlatmak isterim. Türk Anayasasının ana pren
siplerinden bir tanesi de, her vatandaşa insan haysi
yetine yaraşır bir hayat sağlamak felsefesidir. Bu 
Anayasanın bu sosyal felsefesi ayakta durduğu müd
detçe, İstanbul'daki sur kovuğunun bile bir işçinin 
bedelini ödeyemeyecek kadar alınır satılır olduğu bir 
memlekette, Anayasa Mahkemesinin bu açıdan da 
davaya bakması lâzım. Hele sonunda hükümetler ve 
parlamentolar için kaçamak noktası teşkil eden, 

devlet bu bölümdeki zorunlulukları malî imkânlar 
dahilinde... Malî imkânlar dahilinde diye düşünürse
niz, Parlamentoya ve Anayasa Mahkemesinin yük
sek hâkimlerine şu düşüncemi ve duygumu hatırlatı
rım; toprak damda yatan vatandaşların böyle lüks bir 
Senatosu olması dahi üzerinde durulacak kadar sos
yal ve ekonomik hadisedir. 

Bunun için, davayı kökünden ele almak istiyor
sanız, Türkiye'de o toprak damda yatan insanlarla, 
Türkiye Devletinde malî, iktisadî politikayı görünü
şe, gösterişe göre ayarlayan zihniyeti bağdaştırmak 
gibi bir düşüncenin Parlamentoya da, Anayasa Mah-

, kemesine de etken olmasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakılıç. 
Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
değerli senatör arkadaşlarım; 

Buraya bazı notlarla gelişimin nedeni, bu notlara 
bakmak için değil, söz istediğim zaman Sayın Baş
kanım hafif tebessüm etti; böyle Anayasa gibi hu
kukî bir konuda sizin söyleyecekleriniz ne olabilir 
diye,... 

BAŞKAN — Estağfurullah, o manada değil, ten
zih ederim, efendim. Rica ederim. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Şimdi bu not
ları şunun için getirdim; bu ay ben, hiç olmazsa bir 
1 0 - 1 5 sayfa kadar İngiliz neşriyatından hukukla il
gili bazı şeyler okudum. Tabiî bu merakım değerli 
hukukçu arkadaşlarımın konuşmalarını takibedebil-
mek için. 

Şimdi, Sayın Tuna konuşurken, çok ciddî bir ko
nuyu gündeme getirdi. Soru şu idi : 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 9 ncu madde
sinin dışındaki bir maddeyi iptal etti. Şu soruyu or
taya koydu; bu uygulama devam ederse bunun sa
kıncaları ve etkileri toplumumuzda ne olabilir? Açık
ça ortaya koymadı, fakat konuda yatan ikinci soru 
şu idi; Anayasa Mahkemesinin bizim hukukumuza 
göre böyle bir yetkisi var mı yok mu?.. 

Sonra Sayın Mehmet Feyyat geldiler. Konuşma
larında açık değillerdi, biraz sıkıntı içindeydiler; fa
kat konudan huzursuzluk duyduğunu anladım. 

Sonra Sayın Tahtakılıç konuştular. 
Şimdi, böyle baktığım zaman birtakım değerli 

hukukçu arkadaşlarımız var; isimlerini saymayayım. 
Şimdi, konu şu önemli bir konu; Anayasa Mah

kemesinin 9 ncu madde dışında bir maddeyi değiştir
meye yetkisi var mı, yok mu? 
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Bu, kaçamayacağımız bir soru. Böyle baktığını 
zaman, benim hürmet duyduğum, takdir ettiğim, me
selâ bir eski Adalet Bakam var, arkadaşım Hayrı 
Mumcuoğlu, çıkıp buraya, açık olarak fikrini söyle
mesi lâzım. Tabiî Adalet Partisinin şu veya bu oluşu 
ikinci derece önemli bir şey. Esatoğlu çıkması lâzım, 
Sayın Betil çıkması lâzım; çünkü önemli bir konu 
bu. Bizden Rendeci burada, Anayasa Komisyonu 
Başkanıdır. Şayet bunu yapmazlarsa benim ölçüşü
me göre bu bir görevden kaçmak olur; anladığım 
kadarı ile. 

Şimdi, hukukun iki tane fonksiyonundan bahse
derler. Bir tanesi; bazı toplumlarda hukuk düzeni 
korur. Meselâ bunu örnek olarak ingiltere'yi verir
ler; İngiltere'de hukuk gayet tutucudur, derler, dü
zeni itibariyle... 

Amerika'da Anayasa Mahkemesi var, İngiltere'de 
yok. Amerika'da hukuk (Yeni tefsirler getirilerek) 
toplumun ileri gitmesini sağlayan bir uygulamadır. 
İki tane uygulama... 

Şimdi, bizdeki uygulama nasıl? Onun da prensi
binde bir açıklığa kavuşmamız lâzım. Mesleği huku
kun dışında olan, tabiî dediğim gibi, hukukla ilgili 
terimleri, grameri bilmeyen bir insan sıfatı ile bir 
vatandaş olarak benim bildiğim şu : 

1971'de şu ihtiyaç belirdi; Keban denen bir yer 
var. Burada birtakım istimlâk şirketleri kuruluyor. 
Bir istimlâk bedeli takdir ediliyor. Bazı avukatlar, 
hukukçular gidiyorlar, adamı buluyorlar, diyorlar ki; 
«Böyle bir istimlâk işin var, sen bana vekâlet vere
ceksin...» Ona avans veriyor, peşin para veriyor ve 
geniş bir şirket şeklinde ve pek çok dedikodulara, 
ayrıca bazı yargı organlarımız da, (Siz bu toplumun 
insanlarısınız, ben Elâzığ'da bir gün kaldım; ama bu 
söylenen bir şeydi.) bazı bilirkişiler de buna alet olu
yorlar ve haksız şekilde devlet sömürülüyor. Buna 
bir çözüm bulunması lâzım. 

Başka yerde de, meselâ ben Tokaflıyun, kendi 
bildiğim yer, şayet bir yer istimlâk olacaksa, bakı
yorsunuz birtakım şirketler kuruluyor ve akla hayale 
gelmeyecek şekilde bir ücret doğuyor ve bu da gidi
yor... Bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın; yani kişi ile kişi 
arasında veya kişi ile devlet arasındaki ilişkinin ma
kul şekilde, haklı şekilde, sistemimizle bağdaşır şe
kilde düzenlenmesi lâzım ve bu ihtiyacın bir ifadesi 
olarak Anayasada bir değişiklik yapıldı; ama Ana
yasa Mahkemesi, Anayasanın bu maddesini iptal etti. 
Şimdi iki tane soru çıkıyor ortaya : 

1. Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 9 ncu 
maddesi dışında bir maddesini iptal etmeye yetkisi 
var mı, yok mu? Şimdi, şayet buna Sayın Betil ce
vap vermezse, Saym Esatoğlu cevap vermezse, Saym 
Mumcuoğlu cevap vermezse, Saym Rendeci cevap 
vermezse; «Bana ne canım, ben Anayasa Mahkemesi 
ile bir şeye girmeyeyim» tarzında bir tutuma girer
lerse, bağışlayın, görevlerini yapmamış olurlar. Açık 
olarak bu konudaki tutumlarım belirtmeleri ve bi
zim de bu hususu öğrenmemiz lâzımdı. 

İkinci soru da şu; (öğrenmek istiyorum) : Şayet 
bu bizim toplumumuzda bir ihtiyaç ise; yani kamu 
yaran bir Anayasa prensibi, bu kamu yararım koru
mak amacı ile yapılan bu değişiklik Anayasaya uy
gun değilse, kamu yararı dediğimiz mefhuma, varsa
yıma verdikleri tefsir nedir? Buna da cevap verme
leri lâzım. Bundan kaçamazlar. Çünkü kaçtığımız 
zaman birtakım yeni yeni sorunlarla karşılacağız ve 
amaçladığımız özgürlüğümüzü tehlikeye sokacağız. 
Bazı uygulamalarımızla amaçlarımızın sonuçlarını, 
prensiplerimizin sonuçlarım zaman zaman kontrol 
etmemiz lâzımdı. Bundan değerli hukukçularımız, 
parlamenterlerimiz ve aydınlarımız kaçamazlar. Açık 
olarak cesaretle söylesinler, biz de öğrenelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Adalet Bakanı Saym Müftüoğlu, buyurun efen

dim. 
Sayın Bakan, konuşmanıza başlamadan evvel bir 

hususu hatırlatmak istiyorum. Konuşma süreniz, sa
yın üyelerin soracakları sorulara verecek olduğunuz 
cevaplara ayıracağınız süre dahil bir saattir. Lütfen 
bunu göz önünde bulundurun efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya Milletvekili) — Teşekkür ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle siyasî 

parti grup sözcülerinin ifade buyurdukları hususları 
büyük bir dikkatle takip etmiş bulunmaktayız. Te
menni ve tenkitlerine şükranlarımı arz ediyorum. 

Yalnız, değerli konuşmacı arkadaşlarımın Anaya
sa Mahkemesinin Bütçesinin esası üzerinde pek fazla 
durmadıklarını, Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçlarım 
dile getirmediklerini tespit etmiş bulunmaktayım. 
Hemen hemen her konuşmacı arkadaşım Anayasa 
üzerinde fikir beyamnda bulunmuş ve bütün görüş
lerini bu noktalar üzerine teksif etmiş bulunmakta
dırlar. Görüşlerine saygı duyarım. 
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Bendeniz Anayasa Mahkemesinin yargısal fonksi
yonuna taalluk eden konularına cevap vermekten zi
yade, Anayasa Mahkemesinin içinde bulunduğu zor
lukları bir kere olsun huzurlarınıza getirmekte fay
da mülâhaza etmekteyim ki, önümüzdeki devrede 
muhterem senatör arkadaşlarım Anayasa Mahkeme
sinin içinde bulunduğu problemleri burada, komis
yonlarda rahat bir şekilde dile getirme imkânlarım el
de etmiş olsunlar ve Anayasa Mahkemesinin ihtiyaç
larını, işleriliğini böylece sağlama imkânı elde edil
miş olsun. 

Değerli senatörler; 
Anayasa Mahkememizin bugün 6 tane ana prob

lem ile karşı karşıya bulunmaktadır. Değerli bir üye 
arkadaşımızın biraz evvel huzurlarınızda ifade ettiği 
gibi, Anayasa Mahkemesinin kendine has bir binası
nın olmayışını burada dile getirmişlerdir. Bu konu, 
1973'den 1977 yılına kadar devam edegelmekte olan 
bir çalışmadır. Her sene Anayasa Mahkemesi binası
nın yapılması için komisyonlarda takrirler verilmek
te; fakat üzüntü ile ifade edelim ki, her takrir redde 
uğramaktadır. Ancak, sembolik mahiyette proje be
deli olarak 750 bin liralık gibi bir miktar konmakta. 
Halbuki binanın yapılacağı yer 20 milyon kamulaştır
ma bedelini gerektirmektedir. Dolayısıyle Bayındırlık 
Bakanlığı henüz istimlâk edilmemiş bir arsa üzerin
de proje yapmaktan kaçınmakta ve böylece bugüne 
değin Anayasa Mahkemesi binası, kendi statüsü için
de çalışmalarını sürdürmek bakımından bu binadan 
mahrum kalmakta ve bu bina bir türlü yapılama
maktadır. 

Diğer bir problem muhterem senatörler; bu da, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin, müzakere ve duruş
ma günlerinde toplantıda zamanında bulunmalarını 
sağlamak, işlerinin daha kolay yürütülmesi için oto 
talepleri olmuş. 1 adet Station Wagon, bir adet en az 
20 kişilik otobüs, bir kaptıkaçtı gibi araçlar talep 
edilmiş; fakat bütün bu talepler Devlet Planlama Teş
kilâtı barajını aşmak suretiyle sağlanamamış olduğu
nu burada hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ayrı bir konu, yine Anayasa Mahkemesi üyeleri

nin harcırah konusudur. 6245 sayılı Harcırah Yasası
nın 33 ncü maddesi, yevmiyelerin hesabı biçimlerini 
düzenlemektedir. Burada durumu özellik arz eden ki
mi yüksek devlet görevlilerinin yevmiyeleri miktarı
nın bütçe kanunları ile diğer memurlardan ayn olarak 
hesaplandığı açıklanmaktadır. Yasanın bu hükmü de
ğiştirilmediği halde, Bütçe kanunlarına konulan hü-
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kümlerle yasada isimleri olmayan Senato Başkam, se
natörler ve kuvvet komutanları özel statü içine so
kulmuştur. Bu durumu örnek göstererek Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyelerinin de yevmiyeleri özel 
olarak Bütçe Kanunu ile hesaplanması gerekdiğine 
mütedair çalışmalar bugüne kadar netice verememiş
tir. 

Değerli arkadaşlanm; 
Yine, yan ödemeler meselesi halledilememiş. Bu 

arada daha faal çalışabilmek, daha iyi hizmetleri ye
rine getirebilmek bakımından kadro değişimi taleple
ri de maalesef bugüne kadar yerine getirelememiş ve 
bu eksiklik devam edegelmektedir. 

Değerli arkadaşlanm; 
Bir başka husus, Anayasa Mahkemesi Genel Sek-

reterliği kadrosunun, diğer kuruluş sekreterliklerinden 
farklı olarak 2 nci derecededir, diğerlerininki 1 nci 
derecede kadro durumundadır. Bu aksaklığın da gide
rilmesi, diğer kadrolarının da ikmali ile Anayasa 
Mahkememizin daha faal olabileceği, daha iyi netice
ler istihsal ditebileceği kanaati içerisinde bulunuyo
rum. Bu hususları huzurlarınızda arz etmemin yegâ
ne sebebi, bu tıkanıklıkları önümüzdeki devrelerde 
gayretlerinizle izale etmenin imkânlarını hatırlatmayı 
yapmaktan ibarettir. 

Değerli arkadaşlanm; 
Aslında konuşmalar son derece olumlu olmuştur. 

Konuşmacı arkadaşlarıma şükranlarımı, teşekkürleri
mi arz ediyorum. Bu vesile ile sair sual kabilinden 
tevcih edilmiş olan, konuşmalarda sual olarak tev
cih edilenleri ise Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebe
tiyle tekrar sorulacağı kanaati içerisinde, vakitlerini
zi de almamak düşüncesiyle konuşmalarımı burada 
ikmal ediyor, hepinize saygılarımı sunuyonun efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkan, müsaa^ 
de eder misiniz bir hususu arz etmek istiyorum?.. 

Sayın Bakandan soru değil, Sayın Cevdet Aykan' 
m, beni de kürsüye davet eden önerisi hakkında bir 
cümlelik maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Betil, takdir buyurursunuz 
efendim, öyle bir temenni de bulundular kendileri; 
fakat üyenin üyeye soru sormak usulü yok. Yalmz 
size, «son söz üyenindir» hükmüne göre söz vere
yim. 

Buyurun efendim. 
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ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Yüce Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkam, sayın üyeleri; 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyet Se
natosu Grupuna mensup bir üye sıfatiyle Grupumun 
Anayasa Mahkemesi Bütçesinin görüşülmesi sırasında 
görüşlerimi arz ettim ve görüşmemizin sonunu, ku
rulduğu günden beri Anayasanın güvencesi olma gö
revini övgüye değer bir yetenekle bu Mahkemenin 
yapmakta olduğu, şeklinde hükme bağladım. 

Sayın Cevdet Aykan söz aldı, Anayasa Mahkeme
since verilen ve Anayasanın 38 nci maddesi ile ilgili 
olup, 20 Ocak 1977 tarih ve 15825 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan karar hakkında bazı arkadaşları
mı ve beni bu kürsüde konuşmaya davet etti. 

Anayasa Mahkemesi kararları da eleştirilebilir; 
fakat Anayasa Mahkemesi kararlarından birisinin bir 
üye tarafından, kendisince anlaşılamadığı ileri sürül
mek suretiyle hukukî bilgilerine değer verdiği arka
daşları bu kürsüye çağırarak konuşmaya davet etme
sini yadırgadım. Hele, bu konuşmayı yapmazlarsa 
görevlerini yapmaktan kaçınmış sayacağı hakkındaki 
hükmünü büsbütün yadırgadım. 

Anayasa Mahkemesi kurulduğundan beri pek çok 
karar vermiştir. Bu kararlar eleştirilebilir. Kararların 
eleştirilmesi başka, eleştirilen kararlar nedeniyle o 
kararları veren mahkemeye karşı olmak başka. 

Hekimlik konusunda benim çok az bilgim var. 
Hekim değilim, hukuk öğrenimi yaptım ve onun uy
gulaması ile meşgul oldum. Hekimlik konusu ile il
gili hususlarda ben, Sayın hemşehrim Cevdet Ay-
kan'ın bilgisine ve tecrübesine güvenirim. Böyle bir 
konu burada tartışılırken, kendisini kürsüye çağırır
sam, kendisine konuşma mecburiyeti yüklersem ve 
kendisinin konuşmadığı takdirde görev yapmaktan 
kaçındığını ifade edersem, doğru olur mu?.. 

Ben kendisine, üzerinde durduğu konu üzerinde 
gücüm ve yeteneğim ölçüsünde en geniş bilgileri ver
meye hazırım; ama bu bilgileri illâ bu kürsüden ve
rerek Yüce Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunu 
Sayın Cevdet Aykan'm hukukçu olmadığı için kav
rayamadığını söylediği bir konuyu aydınlatmaya tah
sis etmeyi uygun bulmam. Emirlerine hazırım; bilgim 
ölçüsünde, yeteneğim ölçüsünde kendilerini özel ola
rak aydınlatmaya hazırım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Betil. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, biı 

cümle ilâve edeceğim. 

\ BAŞKAN — Efendim, müzakereler bitti, Sayın 
Aykan. Biliyorsunuz, üyelerin birbirine sual sorması 
diye bir usulümüz esasen yok. 

Sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi 1977 malî yılı Bütçesi görüş

meleri bitmiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümler okunup oylanacaktır. 

ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz* 
metleri 4 017 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 6 675 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 40 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Program gereği Adalet Bakanlığı Bütçesinin gö

rüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon hazır, Sayın Bakan hazır. 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel yapmış olduğum hatırlatmayı tekrar 

arz ediyorum. Lütfen, görüşmelerin devamı esnasında 
Sayın Bakandan sormak istediğiniz sorulan lütfedip 
Başkanlığa verirseniz biz, kendilerine tevdi ederiz. 
Konuşmalar yapılırken, soruların cevaplan da uzman
lar tarafından hazırlanmak imkânı bulunur. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sözlü 
sorular da dahil mi?.. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, sözlü soru mümkün 
değil tabiî, yazılı soru. Daha doğrusu yazılı olarak so
rulmak istenen sorular. 

FEVZt HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Şim
diden sözlü soruyu soramam ki... 

BAŞKAN — Onu arz etmedim efendim. Gayet 
tabiî o izahtan vareste bir husus Sayın Esatoğlu. 

Bu Bütçe üzerinde söz isteyen üyeleri bilgilerinize 
sunuyorum : 

Sayın Mehmet Feyyat, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına; 

Sayın Refet Rendeci, Adalet Partisi Grupu adına. 
Kişileri adına söz isteyen sayın üyeleri sunuyo

rum : 
Sayın Hayri Mumcuoğlu, Sayın Hüseyin Atmaca, 

Sayın İsmail İlhan, Sayın Hasan Güven, Sayın Alâed-
din Yılmaztürk, Sayın Hamdi Özer, Sayın Cevdet Ay-
kan, Sayın Alı Oğuz, Sayın Hilmi Soydan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Feyyat. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
Grupum adına arz ediyorum. 

1924 tarihli Anayasamız ile 1961 tarihli Anayasa
mızın tevhidi kuvva ile tefriki kuvva arasındaki fark 
ve yeniliklerden başka... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Türkçesini söyle. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(Devamla) — Kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği 
arasındaki fark ve yeniliklerden başka, 1965, 1966, 
1967 yıllarında Anayasa Mahkemesinden sadır olan 
kararlarla sorgu hâkimliği, cumhuriyet savcılığı ve
kâletinin kaldırılması; keza Memurin Muhakematı 
Kanunu Muvakkatenin icra ile kazaya mütedair kuv
vetler ayrılığı ilkesine ters düşen hükümlerinin iptali. 
Hâkimler Kanununun 63 ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının iptali sonunda, Adalet Bakanlığının yapı 
ve fonksiyonuna yeni bir açıdan bakmak zorundayız. 
Bu yıllardan sonra Adalet Bakanlığının bünyesi ta-
mamiyle değişik bir şekil almıştır. 

Eski Anayasamız kuvvetler ayrılığına pek yer ver
mediği halde, 1961 Anayasası bunu kesin bir ifade ile 
hükme bağlamıştır. Bu durum karşısında yargı orga
nının personeli hâkim ve cumhuriyet savcılarının öz
lük işleri ile ilgili işlem, yetki ve sorumluluklarının 
Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kuru

luna tevdi edilmesi yolunda, Hükümetin, özellikte 
siyasal kudretin bir parçası olan Adalet Bakanlığının 
yargı fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkileri husu
sundaki kuşkular tarihe karışmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Dikkat buyurulursa 1965'lerden sonra, özellikle 

1960'dan sonra siyasî kadrolar arasında hâkimler ve 
Cumhuriyet savcıları üzerindeki baskı konusunda 
Adalet Bakanlığının muhatap olmadığı ve 1960 ön
cesine nazaran Adalet Bakanlığının tamamiyle bun
dan azat edildiği müşahede edilmektedir. 

1961 Anayasasının 4 ncü maddesi ile 1924 tarihli 
Anayasamızın 4 ncü maddesi arasındaki önemli fark 
böylece kendisini uygulama alanında hissettirmiş ve 
kamuoyuna intikal ettirilmekten öteye, benimsetilerek 
onaylatılmıştır. Artık, millî hâkimiyet hakkının kul
lanılması sadece yüce teşriî meclislerde olmayıp, ka
zaya mütedair olanı böylece bağımsız mahkemelerce; 
yani millî hâkimiyetin kazaya mütedair olan kesimi
nin müstakil mahkemelerce kullanılması öngörülmüş, 
bu alanda fonksiyonlararası bir sürtüşme veya gasbın 
bahis konusu olamayacağı anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, Adalet Bakanlığının asırlar boyu ka
mu vicdanını yaralayacak biçimde yargıya etki şaibe
lerinden şeklen olsun kurtulmuş olmasına rağmen, ad
lî zabıta ile mani zabıta görev ve yetkileri bakımından 
kesin bir şekilde yekdiğerinden ayrılmadığı için, icra
nın, adaletin fonksiyonu üzerinde menfî yoldan et
kisini devam ettirdiği zımnen olsun anlaşılmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Sadece şeklen kanun üzerinde, Anayasa üzerinde 

yargı organının fonksiyonunun kesin ayrılığı ve yargı 
organının bağımsızlığı yeterli değildir. Bunun için 
adlî zabıta ile mani zabıtanın yekdiğerinden tamamiy
le ayrılması; adlî zabıtanın tamamiyle adaletin em
rine verilmesi, adaletin bir unsuru olan Cumhuriyet 
Savcılarının denetimine ve her türlü özlük haklarının 
bu müesseseye, dolayısıyle Adalet Bakanlığına bağ
lanması zarureti vardır. Bu olmadığı takdirde, adlî 
zabıta ile mani zabıtanın tefrik edilmediği yerde ad
lî bağımsızlık ne kadar söz konusu olursa olsun, de
lillerin tespitinde, dolayısıyle icra ile yargının sürtü
şeceği, dolaylı yollardan icranın yargının görevine 
tesir edeceğini ve etkileyeceğini hatırlamamız gere
kir. Bunun en basit bir örneği burada gözünüzün 
önünde arz edilmişti. İçişleri Bakanından bir sual so
rulmuştu. «Olayda cinayetin faili yakalandı mı?» sua
line karşı Sayın Bakan; beş kişi yakalandı veya dört 
kişi yakalandı, takibata geçildi, dedi. Bu yakalanan-
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lar münhasıran cinayetin faili mi, yoksa cinayetle ya
kından uzaktan ilgisi olmayan başka bir fiilden mi?.. 
Bir adam öldürülür, bilâhara arama yapılır; kahvede, 
yurtta, evde. Bir kimsede tabanca, bir kimsede susta
lı, bir kimsede el bombası çıkar; ama o cinayetle İlgili 
olup olmadığı tespit edilemezse, herbirinin suçu ayrı 
ve müstakildir. Bunun kamoyuna, «suçlular yakalan
mıştır, takibata geçilmiştir» demekle, yargı organının 
bağımsızlığım zedelemektir. Ben yakaladım, hâkim 
serbest bıraktı gibi, çirkin bir propagandaya vesile ol
maktadır ve Türk adaletine gölge düşürmektedir. Bu 
nedenle adlî zabıta ile mani zabıtanın tamamiyle ay
rılması; özellikle adlî zabıta görevini yapan, 
şehir dışındaki, köy ve belediye hudutları haricindeki 
bölgelerde görev yapan jandarmanın, değil savcılığın, 
değil İçişleri Bakanlığının, tamamiyle Genelkurmayın 
emri altında olduğunu dün geceki sözcü burada bütün 
detaylaflyle ve kanunî mesnetleriyle belirtmişti. 

1950 öncesi tek siyasî partiden oluşan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ile ona tabi iktidarlar döneminin 
iki sorumlu yüce halef ve selefi vardı; Büyük Atatürk 
ve onun arkadaşı İnönü, Özellikle 1938 öncesi için, 
İkinci Cihan Harbi dönemi istisna edilirse, 1946 ön
cesi dahili politikanın sorumlusu büyük Atatürk'tür 
ve onun kadrosudur. 

İnönü için, çok partili dönemin kurucusu ve ger
çek amiri nazarı ile bakmamız gerçeğinden, Cumhu
riyet Halk Partisi dışındaki partiler için eleştiriye 
muhatap edilmesi gerekirken, bu gerçekçi mantık ku
ralından yoksun legal veya illegal kuruluşlarca 1923' 
den beri onun kişiliğinde Cumhuriyet Halk Partisini, 
özellikle büyük Atatürk'ü kötülemek isteyen itilâfçı-
ların devamı ve gayri meşru varisi sağcı şer güçlerin 
temerküz ettiği, 1950 diyemeyeceğim, 1952 sonrası 
iktidarlarının Türk adaletini sıradan bir kuruluş hali
ne getirme gayretleriyle Anayasa dışına taşan tutum 
ve davranışları 1960 -. 1972 ara rejiminin doğmasını 
sonuçlandırmış olmasından ders alamayan, aynı men
fur zihniyetin sahipleri şimdi sokak hareketleriyle iş
ledikleri cinayetlerin delillerini yok etmek, tağyir et
mek suretiyle tekrar yeni bir ara rejime davetiye çı
karmanın hevesinden kendilerini kurtaramadıklarım 
belirtmek isterim. 

Ancak, bu çirkin emelleri sonucu Türk adalet ci
hazının bağımsızlığının fayda vermediğini, polisin şe
refli görev yapmasına karşın, (onların sözü) adaletin 
bigâne kaldığını propaganda yoluyla kamuoyuna du
yurmak ve onu yanıltmak suretiyle 1960 öncesi hâkim
lerinin hükümetlerin emrinde olması zorunluğuna ve 

halkoyunu bu Anayasa dışı inanca yöneltmek husu
sundaki arzuları açık ve seçik sırıtmaktadır. Özellik
le bu sağ cephenin büyük kanadında mevcut olan bu 
Anayasa dışı arzunun yaklaşmakta olan genel seçim
lerde kursaklarında kalacağı şüphesizdir. 

Sayın senatörler; 
Artık, kuvvetler ayrıldığı esası içerisinde Sayın De-

mirel'in deyimi ile «Devlet eşittir Hükümet veya Hü
kümet eşittir Cumhuriyet»; başka bir ifade ile «Hü
kümete karşı Olanlar, rejime ve Cumhuriyete karşıdır» 
gibi, hukuk bilgisinden yoksun bazı lâflara ve sahiple
rinin bu beyanlarına herkesin alışmış olduğu ve ciddi
ye almadığı bir gerçektir. Yani, âdeta sağ cephenin 
başı Sayın Süleyman Demirel rejimin dsmaniyette 
tecessümü; Atatürk'ü geçer, Anayasayı geçer, Demire-
le karşı olan Türkiye Cumhuriyetine karşıdır, gibi ah
makça bir dedikodunun yayılmasına sebebiyet veril
diği izahtan varestedir. Bu megalomani, anormal bir 
hastalığın sosyal bir çerçeve içerisinde tezahürünün 
Türkiye'de netice vermeyeceği de açıkça bir gerçektir. 

Bunların modası geçmiş Acem hayâli örneği, tu
tarsız ve gayri ciddî sözler olduğunda herkes ittifak 
etmektedir. Acem hayâlini bilirsiniz; halk arasında 
Acem atmasyonu ile bugünkü Cephe Hükümetinin be
yanları eşdeğer duruma gelmiştir. 

Asayiş konusunda suçların tespitinde Hükümetin 
adalet cihazının direktiflerine tabi olması ve güvenlik 
görevlilerini ona göre eğitmesi ve çalıştırması lüzumu
na inanmalıyız. Hükümetler şaşar; fakat mahkemeler 
ile Parlamento şaşmaz. 

Bu itibarla, bir parlamenterin, bir hâkimin Hükü
mete bu nazarla bakması lâzım. Hükümetin yanında 
kendisini bir kurga durumuna getirmemesi, demokra
tik, rejimin, parlamenter rejimün en bariz bir gereği
dir. 

Sık sık kullanılan bu deyimi, özellikle Parlamen
to ile hâkimin şaşmamasına karşılık, hükümetlerin şa
şacağım, Cephe Hükümetinin özellikle basma salık 
veririm. 

Sayın Bakan, sayın senatörler; 
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılığı mesleğinin ge

rekleriyle Anayasal çerçeve içerisindeki yerini ve yu
ların ihmalini ve bu yüce organa vaki tasallutları böy
lece izah ettikten sonra, gerek siz ve gerekse selefleri
niz, hâkiminden mübaşirine, cumhuriyet savcısından 
gaydiyanına ne gibi maddî ve manevî imkânlar vere
bildiniz? Bunu sadece Sayın Bakandan sormuyorum, 
Bakanın bütün selefleri de bu sualimin içerisine girdi-
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ği için, Sayın Bakam bu konuda fazla sorumlu görme
ye kendimi grupum adına yetkili görmüyorum. An
cak, bu konuda devresi için bilgi istiyorum. 

Ne gibi bir tasarı sundunuz? Yoksa getirdiniz de, 
Bakanlar Kurulundan veya Meclislerden mi geçirerne-
diniz? 

Cezaevlerinde hükümlülerle birlikte özgürlükten 
yoksun, zor, koşullar altında çalışan gardiyanlardan 
tutun da, geç vakitlere kadar normal mesai dışında 
çalışan çilekeş zabıt kâtipleri hakkında Sayın İzzet 
AkçaFın bir sözünü hatırlatmak isterim: 

«Geç vakitlere ve geceye kadar çalıştıkları için 
lambası, ışığı yanan tek bir resmî kuruluş varsa, o 
da adalet cihazıdır.» 

Eski bir adliyeci ve politikacının bu gerçekçi sö
zü zannederim ki, size her şeyi hatırlatmaktadır. 

Cumhuriyet savcılarımızın ve hâkimlerimizin hak
lan ne kadar verilirse verilsin, ne kadar yetenekli 
olurlarsa olsunlar, yanında çalışan büro memurları, 
kâtipler, başkâtipler, mübaşir ve gardiyan ve cezaevi 
personeli maddî olanaklardan yoksun tutulursa, hiç 
bir fayda vermez ve hâkimlerle savcılarunızı mutlu 
kılmaz. 

Subaylara, astsubaylara, polislere, doktorlara, 
hemşirelere, ebelere ve sağhk personeli ile sair kuru
luşlardaki personele yıpranma zammı hakkı tanınır
ken, adalet personelinin, özellikle gardiyanların bun
lardan yoksun kdınmalan, Anayasamızın eşitlik ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşabilir mi? 

Görev bittikten sonra, gelip burada nutuk atan 
sabık bakanlar gibi konuşmuyorum; yapmaddttan 
sonra halefini tenkit edenler gibi.. 

Bunun bütün sorumlusu Cumhuriyetten bu ya
na, Mamhut Esat Bozkurt, Osman Şevki Çiçekdağ 
hariç, diğer birçok bakanlardır, bunların günâhı var
dır. 

Sayın senatörler; 
Adaletin bir parçası sayılan noter kâtiplerinin 

durumu daha yürekler acısıdır. Noterlerimizin kısmı 
azamisi, hemen hemen tamamı birinci sınıf hâkim
dir; yani senatör olacak kadar oturaklı, bilgili kim
selerdir. Bunlar birinci sınıf hâkim seviyesinde yete
nekli, bilinçli aydınlardan oluşmasına rağmen, emir
lerinde çalışan kâtiplerin durumu, cahil bir işveren 
tarafından kaçak istihdam edilen işçilerden daha pe
rişan olanları çoğunluktadır. 

Şimdi devrimci, bazı üst yapıdan temele ineme
yen gençlerimize sesleniyorum; onların da babası 
noterdir, onların da babası aydındır, devrimcidir, ile-
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j ricidir, Atatürklüdür; fakat bu notarler cahil bir iş-
I verenin yapmadığını yapıyorlar. Emrinde çalışan za-
I bit kâtiplerini toplu sözleşmeye sokmamak için elle

rinden gelen gayreti gösterdiklerini Sayın Bakan da 
bilirler. 

I Sayın noterlerimizin hemen hemen çoğunluğu top-
I lu sözleşmeye yanaşmamakta ve istihdam ettikleri me-
I murlann emeğini sömürmekte olduklarına bigâne 

kalan Adalet Bakanlığının yetkili Genel Müdürlüğü 
bu konuda ne gibi girişimlerde bulunmuştur? Sayın 
Bakanın tutumu nedir? Noterliğin devletleştirilmesin
de bir sakınca var mıdır? Noterlik ile tapu, nüfus 

J ve ticaret sicilli arasında ne fark vardır? O kuru
luşlarda çalışanlarla noterlerde çalışanlar arasın
daki ayncalığın nedeni ve gereği var mıdır? 

Sayın Bakan, Bütçesini görüştüğümüz yüksek 
I yargı organları, özellikle Yargıtay Başkam ile emsal-
I lerinin hiç bir resmî protokole katılmamalannı kaa-
I le almayan, bilinçsiz ve gayri millî bir atmosfer içe-
I risinde yetişmiş Dışişleri Bakanlığı emrindeki bir

kaç yetkili için, özellikle Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği nezdinde herhangi bir girişimde buluna
bildiniz mi? 

Keza, adalet dairelerinde oda ve makam tahsisi 
suretiyle Bakanlık Müşavirliğinin görevi nedir? İs
tanbul Adliyesindeki bu müşavirler ne iş görürler? 

Buna, kamuoyunda «Ajan müşavir» dendiğini 
de duydum ve üzüldüm. Ben İstanbul Adliyesinde sa
bık Cumhuriyet Savcısı Mehmet Feyyat olsaydım, 
o müşaviri orada bir tek gün tutmazdım. Çünkü, bir 
idarecinin, bir Bakanhk mensubunun evinin İstan
bul'da bulunması nedeniyle İstanbul Adliye bünyesi 

J içerisinde ona bir oda tahsis edilmesi,, her ne kadar 
I teknik bakımdan Adalet Bakanlığı yönünden bir şai

be doğurmuyorsa da, kamuoyunda ve İstanbul'daki 
I Millî Selâmet Partililer nezdinde, özellikle sağ cep

heye tabi olan komando gençler nezdinde nasd dü
şünülür? İstanbul Savcısı, İstanbul hâkimleri üzerin
de etkin olduğu kanaati yaygınsa (ki» İstanbul hâkim-

I leri ve Savcısı bunu ciddiye almaz) kamuoyunda 
böyle bir düşünce doğmuşsa, Türk adaletine gölge 
düşmez mi? 

Sayın Müsteşar ile aranızda polemik konusu olau 
olayın nedenleri nedir? Bu konuda Sayın Müsteşa
rın aynı gazetelerde tekzibi çıkmış mıdır? Çıkmamış 
ise, yüce Bakanlığınızın ağırlığı ile bağdaşabilir mi? 

Yargıtay Başsavcısı ile olan ilişkilerinizin olum-
I lu veya olumsuz yanlarının günlük gazetelere kadar 
I yansımasının nedenleri nedir? 
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Bütün bunları açık ve gerçekçi bir tutum içeri
sinde açıklamanızı istirham ediyorum. 

Sayın Bakan, sayın senatörler; 
Türkiye Cumhuriyetinin hâkim ve cumhuriyet 

savcılarıyle adliye memurlarının sorumluluk duygu
larına inanmaktayız. Milyonluk hukuk davaları, en 
ağır suçlarla ilgili dava dosyaları ve bunlardan başka 
maddî yönden yüksek değerde emanete alınan, he
nüz müsadere edilmemiş zapta konu emvallerin 
maddî imkânsızlıklar içerisinde âdeta bir gecekondu 
barakasına benzeyen yerlerde Iufzed ilmesine, keza 
adalet hizmetlerinde doğru dürüst yerleşme imkân
larının yetersizliğine rağmen, hırsızlık, dosya ziyaı 
veya benzeri fiillerin yok denecek kadar az zuhur 
etmesi, bu adalet personelinin yüksek ahlâkî seciye
sinin en belirgin bir ifadesidir. Devlet bunları ko
rumuyor. Bizzatihi adalet mensuplarının küçük, az 
gelirli memurların kişiliği korunmaktadır. 

Ben umumiyetle objeye, sisteme önem veren bir 
kişiyim. Sistem iyi olursa, kişiler o sisteme tabidir, 
tezinden hareket ederim; ama burada bu tezin aksi
ni, kişilerin de sistemin aksaklığını ne kadar ıslâh 
ettiklerinin bariz bir örneğidir. 

Bütün il ve ilçelerde vali, kaymakam, bankacı, 
kamu iktisadî kuruluşları personeli, Orman ve Ta
rım Bakanlığı mensupları ve sair kamu personeline 
sağlanan mesken ve maddî imkânlardan mahrum 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılarmm dürüstlüğü tüm 
kamu personeli için örnek olacak kadar yüce ve em
salsiz olduğu izahtan varestedir. 

Sayın senatörler; 
Her birimiz ayrı bir meslekten geldik. Ben tesa

düfen bu mesleğe girdim, siz o mesleğe girdiniz. 
Meslek taassubuna karşıyım. Bu yüce Meclise gel
dikten sonra mesleğimizle olan ipleri koparmamız, 
meslek taassubunu bırakmamız lâzım. Bu itibarla 
meslek taassubundan yana değilim; fakat bir adliye 
mensubu olarak da arz etmek istemiyorum, onun için 
belirtmek istedim. 

Bir tereke işlemini düşünün. Mahiyeti itibariyle 
maddî manada tamamiyle idarî bir işlemdir. Bir nü
fus tashihi, bir tapu tashihi maddî manada tama
miyle idarî bir işlemdir, yargısal bir işlem değildir. 
Organik olarak yargı organına verilmiştir; yani or
ganik olarak yargının görevidir, ama maddî manada, 
fonkisyonel yönden yargısal bir görev değildir. Ni
çin bu kadar idarî işlemlerin hepsi buraya gönderi
lir? Her bir kanun çıkar, sulh hâkimine görev ve-
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rir; diğer bir kanun çıkar sulh hâkimine bir görev 
verir.. Bu tip görevler niçin verilir? 

Geçen gün konuşmamda bir nebze bahsettim; 
Türkiye'de en çok itimada şayan olan müessese ida
reyi maslahata göre işlem yapmayan en ideal mües
sesenin adalet cihazı olduğu yüce Meclislerce de ka
bul edilmiştir ki, bu tip bütün idarî işlemler adlî mer
cilere tevdi edilmiştir. îşte bunun kesin delili.. 

İşte bu kadar dürüst, fazıl ve her yönden ideal 
eylemlerine ve fedakârlıklarına karşılık ne gibi mad
dî imkânlar verilmektedir? 

Bunun da sorumlusu her halde Sayın Bakanımız 
değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 
bunun eleştirisinin yapılması lâzım. 

Bütün il ve ilçelerde vali, kaymakam, bankacılara, 
yukanda arz ettiğim gibi, bu imkânlar sağlanırken, 
bu personele bunların sağlanmaması gerçekten yü
rekler acısıdır. 

Sayın senatörler; 
Sağlıkta fırsat eşitliği için pek çok sistemlerden 

yararlanmak suretiyle yeniliklere yönelen 27 Mayıs 
sonrası, 1961 Anayasasından daha evvel Millî Bir
lik Komitesi zamanında sağlık hizmetlerinin sosya-
lizsayorau sözkoaıısu edildi ve Anayasanın kabulün
den sonra seçimler yapıldı, Meclislerden bunun Ka
nunu çıktı ve bunu uygulama şerefi ilk olarak zan
nederim ki, merhum Yusuf Azizoğlu'na düşmüştü; 
ama bunun gerçek olarak meydana getirilmesinin ve 
bu konudaki düzen değişikliğinin şerefi Millî Bir
lik Komitesinindir. Uygulama şerefi ondan sonraki 
hükümetlerindir. 

Şimdi, sağlıkta fırsat eşitliği sözkonusu iken, 
bunun kadar önemli adlî müzaheret sisteminin ge
liştirilmesi suretiyle hak aramada fırsat eşitliğinin 
sağlanması için köklü tedbirlerin ve tasarıların ge
tirilmesi zorunluluğuna inanmaktayız. 

Değerli senatörler; 
Ceza hukukunda hâkim hâkimdir, re'sen yetki

lidir ve orada kamu adına lehte ve aleyhte hareket 
eden Cumhuriyet Müddeiumumisi vardır; ama hu
kuk davalarında hâkim, hâkim değildir, hakemdir. 
Hukuk davalarında usta olan haklıdır, davayı kaza
nan haklıdır. Ceza mahkemelerinde haksız olan hak
sızdır, suçlu olan suçludur. Suçsuz olan beraat eder. 
Hâkimin re'sen yetkisi vardır. 

Bu itibarla, hukuk mahkemelerinde hak arama
da fırsat eşitliği Anayasamızda yer alması gereken 
en önemli bir ilke olması gerekirdi. (Ki, Anayasamız
da hak aramada fırsat eşitliği vardır; fakat bunun 
üzerinde durulmamıştır.) 
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Bir fakir vatandaş, parası yoksa, harcı yahramı- I 
yorsa veyahutta dilekçe yazdıramıyorsa, avukat tu- I 
tamıyorsa dava açma olanağından mahrumdur. 

ŞABAN DEMİRDAC (Samsun) — Adlî müza
heret vardır. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(Devamla) — Adlî müzaheret sistemi tamamiyle ya
salar arasında kalmış ve yetersizdir, uygulamada hiç 
bir yeri yoktur. 

Bir dava için, bir hukuk ihtilâfı için bir avukata 
gidersiniz böyle, diğerine gidersiniz şöyle.. Bu iti
barla, baroları, avukatlık mesleğini korporatif hal
den çıkaracak tek çare adlî müzaheret sisteminin ge- I 
liştirilmesidir. Barolar, sendikalar, parlamenterler, 
kumandanlar, hâkimler.. Ya bu korporasyonun dı
şındaki % 80 vatandaş ne olacak? 

İşte, gerçek akıllı sol bu korporasyonu yırtıp, bu 
°/o 80'e yönelen bir soldur. Bugün sağ cephe ise, bu 
bürokrasinin içinde bu korporasyonun kara cehen
neminde gömülmeye mahkûm olmuştur. Kara ceha
let dehlizlerinde; cehalet demeyelim, hepsi bilgi, men
faat dehlizlerinde.. 

647 sayıh kanunla ilgili konuda Saym Erkmen, 
Sayın Sebati Ataman'la da hemfikiriz; sayın Ada
let Partili dostlarımın da bu konuyu iyi dinlemeleri
ni, söz atmamalarım istirham ederim. 

647 sayılı Kanunla hükümlülere tanınan iş ara
ma, mazeret ve normal izin haklan tüzük ve tamim
lerle kısıtlandığını bilmem tekrar etmeye gerek var 
mıdır? 

Herhangi bir cezaevinden iş arama için salıveri
len hükümlünün kendi memleketinde iş arayacağı
na göre, «Sabah git, akşam dön» şeklinde kanunen, 
gece ve gündüz dahil azamî 15 günlük izin hakkı
nın kısıtlanmaması gerekli midir?. 

Cumhuriyet savcılarının takdirine terkedilen 
mazeret izni nedeniyle muhafız mecburiyeti tüzükte 
kanuna aykırı olarak hükme bağlanması gibi sakın
calı ve uygulanması imkânsız kuralların değiştiril
mesi zorunluluğuna inanmaktayız. 

Sayın senatörler; 
Bir hükümlü cezasının 1/5'ini çekmiş, kaçma ih

timali yok. Meselâ, içimizden birimiz trafik suçu iş
lemişiz. Gencecik bir hâkim, cezayı tecil de etmemiş, I 
olur ya, cezaevine girdik. Şimdi, bizi de izinli gön- } 
derdiği zaman, idamlık gibi, ağır cezalı gibi mahfu-
zen mi göndermek gerekir? 

Bu itibarla, kaçma ihtimali olanlar için «Mah
fuz» kaydı konmuştur. Kaçmayan bir hükümlü için I 
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kanunda mahfuzen gönderme mecburiyeti yoktur. 
Bu nedenle bir cezaevinde on kişiye izin verilirse, 
her birinin peşine ikişer jandarma takarsak, bu ka
dar jandarmayı nereden bulacağız? 

O halde, tatbikatı imkânsız bir konuda savcılığın 
takdir hakkının kısıtlanmasına gerek var mıdır? 

Bu sorumluluk tamamiyle savcıya verilmiştir. 
Savcının takdir hakkıdır; bunu' tüzükle değiştirme
ye gerek var mıdır? Bunun sorumlusu da Sayın Ba
kandan evvelki bütün bakanlardır. 

Keza, keyfî ve indî mütalaalarla müşahede mer
kezlerince hükümlülerin kapalı cezaevlerinden açık 
ve yarı açık cezaevlerine naklirideki tutarsızlıkları 
belirtmek için misal vermeye gerek yoktur. Genel 
olarak iş esası üzerine müesses cezaevlerinin genel
leştirilmesi suretiyle hükümlülerin tutukevi örneği ka
palı cezaevlerinde barındırılmalarının millî üretimin 
gerilemesine vesile olmaktan öteye ne gibi sosyal ya
rarı vardır? 

Çocuk ıslâhevîeriyle iş esası üzerine müesses ce
zaevlerinin ilke haline getirilmesi zorunluluğuna inan
maktayız. 

Biraz evvel iş aramada misal vermedim, onu da 
arz edeyim; 

(A) bölgesindeki bir cezaevindeki bir vatandaşa 
cezasının bitimine 15 gün kala izin vereceksin; o 
vatandaş İstanbul'dan Kayseri'ye gidecektir. Sabah 
git, akşam gel. 

Bu adam kendi bölgesinde iş arayacağına göre, 
her halde kanunda gece gündüz kaydı yok. Kanun 
gece, gündüzü dahil ettiği halde, Bakanlık uygulama
da geceyi kaldırmış; gece gelmek mecburiyetini koy
muş. Bu adam İstanbul'dan Kayseri'ye veyahutta 
Rize'ye her halde sabah gidip akşam gelemez. 

Bu itibarla, ya bu kanun hükmü konulmamalıy
dı; yani «Yenilikler getirdik» diye, Hükümlüler ve 
Tevkif Evlerini Koruma Derneklerine karşı poz ve
rip, nutuk atan geçmişteki ve bugünkü bazı bakan
lar ya bu hükmü getirmesin yahutta bu hükmü geti
riyorsa uygulama imkânını Bakanlığa sağlasın, Ba
kanlık da buna uymuyorsa, yönetim kadrosunu de
ğiştirsin. 

Bir kanun getirildiği zaman, o kanuna uygun tü
zük, yönetmelik, tamim çıkarıldığı zaman bunların 
uygulanıp uygulanmaması hususunda sorumlu büro-
rokrasidir. O bürokrasi buna uymadığı takdirde ora
dan ayrılması, yeni bir kadronun gelmesi lâzım. Bi
zim gerek Anayasamız, gerekse siyasî rejimimiz 
esasen bunu gerektiriyor. Yoksa, «Ben gidiyorum, 
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benim siyasî kadromdakiler gelsin» demek değildir. 
Bu konuda, bu uygulamadaki atamalarda anlayış 
birliği aranır. 

Bakanlıkta bir arkadaşa sordum, «Ben Adalet 
Bakanı olursam, bu konudaki sizin düşünceniz ne
dir? Benimle hem fikir olur musunuz?» dedim. 
«Bilmem, Hükümetin tutumuna bağlı» dedi. «Beye
fendi, siz Adalet Bakanı olursanız, bunu kabul edi
yor musunuz, etmiyor musunuz?» deyimce, «Hü
kümetin tutumuna bağlıyım.» diyor; buyurun.. 

Şimdi, hiç bir düşünce sahibi olduğunu belirtme
yen bir bürokrasi, her halde siyasî kadrolar, hükü
metler için müşkülpesent olmaktan öteye gidemez. 

Aynca, bugün için dahi çalıştırılan hükümlüle
rin asgarî ücretin dununda pek cüzî bir ücretle ça
lıştırılması yetmiyormuş gibi, (Geçen yıl bir sual ola
rak bunu Sayın Bakana sormuştum. Geçen yıldan 
bu yıla ne gibi bir gelişme olduğunu hassaten isür-
ham ederim. Sayın Bakan, bu husus çok önemlidir. 
Özellikle, sizin yönünüzden çok önemlidir, biraz son
ra arz edeceğim) bu kazancının karın tokluğuna kar
şı bloke edilmesi gerçeği karşısında nafakasıyle mü
kellef olduğu çoluk, çocuğunun rızkı gaspediîmiş 
olmuyor mu? 

Bugüne kadar gelmiş ve geçmiş bakanların ök
süz ve yetim hakkını çok kutsal sayan İslâmm ge
reklerine uymadıklarını bir an için kabul edelim. 
(Sayın Bakan ya siz ki, bu konuyu kamuoyuna kar
şı taahhüt etmiş bir parti mensubusunuz; «İslâm hak- < 
ki, Tanrı hakkı, yetim hakkı» diye diye bmaya teşrif 
ettiniz.) Babası suç işlemiş bir hükümlü olması ne
deniyle açıkta kalan, perişan, sahipsiz yavrularını I 
barındıracak veya okutacak bir sosyal güvenlik im- j 
kânına da sahip degilsek, babasının cezaevindeEii ka- j 
zancmı, cezaevlerinde istihsal edlîen bu emeğin kar
şılığını, bu yetim hakkını gününü gün eden asilzade 
özentisi çeken bürokratlara ve memurlara ucuz fiya
ta intikal ettirmeye hakkımız var mıdır? Ama, koo
peratiflerdir, şudur budur.. 

Her hükümlünün ürettiği şey, bakmakla mükellef 
olduğu çocuklarının ve eşinin bakicidir. Bu, kendisi
ne yetecek kadar bir sermaye teşkili için biriktirme
sine tahsis edilebilir; ama artanın, eğer nafaka ile 
mükellef ise, çoluk, çocuğuna gönderilmesi lâzım. 
Hatta, bir hükümlünün bir kazancı varsa, eşi ve ço
cuklarına göndermek istemiyorsa, eşi mahallinden 
bir nafaka karan aldırmışsa, onun cezaevi müdürlü
ğünce infaz edilmesi lâzım. 

İşte esası üzerine müesses cezaevlerinde çalışan 
her usta hükümlü gündelik ne almaktadır? Bunun 
kaç lirası biriktirilmektedir? Dışarıdaki aç çoluk, ço
cuğuna veya namusu uğruna her türlü sıkıntıya katla
nan eşine para gönderme olanağı var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, beş dakikalık süreniz 
kaldı. Lütfen konuşmanızı ona göre tanzim edin efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(Devamla) — Günde 100-150 lira civarında üretim ya
pan hükümlülerin, günde 10-15 lira arasında düşük 
ücret takdiri ile onun öksüz ve yetim benzeri yavru
larından günde asgari 50-100 lira arasmda bir para 
sömürülmüyor mu? Bu fark kimin kursağına giriyor? 
Tüccarın, memurun, kooperatif üyelerinin; kısaca biz
lerin, hepimizin haramlaşan kursağına girmiyor mu? 

Millî Selâmet Partililer, yetim hakkı, Tann hak
kı, aşkı için sizden rica ediyorum; bu sloganla bura
ya geldiniz, bunu değiştirin genç yaşımzda, ondan 
sonra ayrılın Bakanlıktan; bunu değiştirin. Bunu ben 
bürokratlara anlatamadım. 

Türkiye'de Avrupa asilzadelerinin benzeri yoktur. 
Türkiye sınıfsız; yani imtiyazsız.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İmtiyaz
sız, sınıfsız.. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(Devamla) — Ekonomik yönden sınıf vardır da, imti
yazsız, birbirini hor görmeyen zümrelerden müteşek
kildir; zümre yoktur. Baltacı gelir, sarayda vezir olur. 
Türk Halkı böyledir. En fakir bir esmer vatandaşın 
bir çocuğu sınıfta birinci ise, bayrağı o taşır, valinin 
veya kaymakamın çocuğu taşımaz. Türk Halkı bu ka
dar kabiliyete değer veren en asil bir millet olduğu, 
dolayısıyle ebedileşen bir millet olduğu izahtan vares
tedir. 

Avrupa'da asilzadeler vardır, Türkiye'de yoktur. 
Türkiye'de Avrupa'nın asilzadelerinin mukallitleri 
kimlerdir? Sonradan görme memur. Baş olsun da, so
ğan başı olsun misâli, bürokrasi.. 

Sayın Bakan, belki kısa sürede geniş bir icraatı 
gerektirir, kanun teklifini gerektirir, bu konuda bütçe 
imkânları bakımından sizden beklemesem bile, zapta 
geçmesi bakımından arz ediyorum. Yarın için muhale
fette veyahutta tekrar anahtarla gelirseniz, Hükümet
te olursanız bu konuyu da arz etmek istiyorum. 

İş esası üzerine müesses cezaevlerini tamamlamak 
lâzımdır. Her ilçeye gidersiniz tip bir cezaevi yaptırıl
mıştır. Her ilçede bir tip ceza evi; bütün bunların ye
rine bölgesel cezaevleri yapıhpta, tevkif edilenler, tu-
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tuklular cezaevlerinde kalsa da, bütün hükümlüler iş 
esası üzerine müesses açık, yarı açık cezaevlerine git
se, cezalarının tamamı orada infaz edilse Türkiye'nin 
üretimi bakımından daha uygun olmaz mı? 

Hakkâri'ye bir cezaevi yaptırılmıştır. Türkiye'de 
1971 yılında en az suçlusu olan, hükümlüsü olan il 
Hakkâri idi. En pahalı ve lüks cezaevi oraya yaptırıl
mıştır ve iş esası üzerine müesses de değildir. 

Şimdi, bu tip fuzulî, gereksiz ölü yatırımlara im
kân veren Planlama mıdır? Planlamanın ötesinde bu 
sağ cepheye tesir eden yabancı şer kuvvetler midir? 
Türkiye'nin ekonomisinin bu şekilde sabote edilmesi
ne kim göz yumuyor Türkiye'de? Hangi iktidarların 
burada günahı çoktur? Bunu tarihin takdirine bırakı
yorum. Sadece bu konuda iş esası üzerine müesses ce
zaevlerini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak ve cezaevi 
sistemini buna göre ayarlamak ve cezaevine giren bir 
kimse, eziyet ediliyor, işkence yapılıyor, şu yapılı
yor, bu ediliyor üzerinde durmuyorum; cezaevine gi
ren bir hükümlü üretici ice, asgarî ücrete göre hak
kım alsa dahi, dışarıda kalan çoluk çocuğunun sosyal 
güvenliği sağlanmış olmakla kamuoyuna oy avcılığı 
gayesiyle çıkarılan ve tatbikatı imkânsız bir sürü ka
nunlara lüzum da kalmaz ve daha ciddî bir veçhe alır
dı. 

Sayın Bakanım, sayın Başkanım, sayın senatörler; 
bir anımı arz etmekle sözlerime son veriyorum: 

Sizinle Sayın Müsteşar arasındaki olayı bilmiyo
rum. Gerçek mi, değil mi burada açıkaîayacaksınız. 
Zaten soranlar olmuştur. Bir Cumhuriyet Savcısı Tür
kiye'de en az işi olan bir bölgede çalışıyor; en az iş.. 
Türkiye'de her yerde savcı muavinliği kadrosuna ge
rek varken, o savcının bulunduğu yere bir de Cumhu
riyet Savcısı muavinliği kadrosu veriliyor. Oraya tayin 
edilen savcı muavini, 5-6 hâkimle hadise yapmış ve 
oradaki savcının da bakanlıkla arası iyi değil, mahke
melik oldukları için, ikisi de harcansın, sürtüşsünler, 
dövüşsünler, Bakanlıkları halletsin.. 

Bu, pek yakında olan bir olaydır, fşte, kaderi ilâ
hiye bakın, o gelen Cumhuriyet Savcı Muavini, ora
daki savcı ile anlaşıyor; geliyor Bakanlıkta bir yetkili
yi dövüyor veya sürtüşme oluyor. Silâh geri tepiyor. 
Çünkü, o savcı muavini de namuslu çocuk. Namuslu 
olduğu için, o namuslu cumhuriyet savcısına eli kalk
mamış. Bana eli kalkanları, aym öyle vasıflandınrım; 
namuslu kişi vasıflandırırım da, ondan. Şimdi, aynı 
olayı Bakanhkta müşahade etmekteyiz. İlâhi adalete 
bakın.. İşte, taşradaki bir adliyede bir rezaletin doğ
masına çanak atan bir Adalet Bakanlığı bünyesindeki 

bu son skandal tarafımdan yadırganmıyor, olağan kar
şılanmaktadır. 

Ben Sayın Bakam bu ilk misalden tecrit ediyo
rum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hem karıştırıyorsun, 
hem tecrit ediyorsun.. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(Devamla) — Hayır, ilk misalden tecrit ediyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Feyyat bağlayınız efendim, süreniz geçti. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(Devamla) — Bakanlık bünyesi ile ilgili.. Eğer doktor
lar hastaları da böyle dinliyorsa, yandı memleket. 

Şimdi ikinci misal: Yine bu bakandan daha önce 
olmuş. İki cezaevi vardır. Birinci cezaevinde hüküm
lüler tüzüğe aykırı olarak muameleye tabi tutulmakta. 
Bakanlıkla sürtüşme halinde, Danıştay'da dava açıl
makta. Diğer cezaevinde parayla hükümlü dışarıya çı
karılmakta. O birinci cezaevindeki Bakanlığa diyorki, 
«Bir müfettiş gönderin, evvelâ cezaevine girsin, bura
daki suiistimali tespit etsin. Çünkü, ben size karşı 
ideal bir davranış olarak bu muameleyi yapıyorum. 
Bu, para karşılığı yapıyor, ben lekelenirim..» Çünkü, 
meslek haysiyetine istinaden.. Müfettiş geliyor ve bu 
tip suçlar tespit ediliyor. Bilâhara bu cumhuriyet sav
cısı bir ile tayin ediliyor; fakat oradaki ihbar eden ve 
bakanlıkla ideal mücadele içinde bulunan cumhuriyet 
savcısı ilçeye lâyık görülmüyor. İşte Bakanlığın yd-
lar boyu bünyesi budur. Politikacıları Tanrı, gününü 
gün eden bürokratlardan korusun. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (H. C. P. şurala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Sayın Refet Rendeci, Adalet Partisi Grupu adına, 

buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (Sam
sun) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Adalet Bakanhğı Bütçesinde, Adalet Partisi Grupu 
adına bütün arkadaşlarımı ve Bakanlık mensuplarım 
saygıyle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu sözcüsü Sayın Feyyat'ın meselelere bir teselsül 
içerisinde, bir ahenk içerisinde ve vukufla temasından 
sonra, bu meseleye fazla değinme lüzumunu duymu
yorum. Gerekirse, daha sonra konuşmalara cevap ve
receğim. 

Grup adına hepinizi saygıyla selâmlarım. 
Teşekkür ederim. 
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Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Rendeci. 
Efendim, diğer gruplar adına söz istenmemiştir. 
Konuşan Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Parti

si Grupları ikinci kez söz istemekte midirler?., ikin
ci kez söz isteği yoktur. 

Şimdi kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Ancak, kişisel görüşme talebinde buMnan sayın 

üyelerimizin isimlerini okuyup bir yoklama yapmak 
durumundayız: 

Sayın Mumcuoğîu?.. Buradalar. 
Sayın Atmaca?.. Yoklar. 
Saym İlhan?.. Burdaîar. 
Efendim, Saym üyeler lütfen saüoııa teşrif etsinler. 

Çünkü, söz isteyenler 6 kişiden fazla okluğu İçin, leh
te, aleyhte, üzerinde diye bir sıralama yapmak zorun-
luğu vardır. 

Saym Güven?.. Yoklar. 
Sayın Yılmaztürk?.. Yoklar. 
Sayın Özer?.. Burdaîar. 
Saym Aykan?.. Yoklar. 
Saym Ali Oğuz?.. Yoklar. 
Saym Soydan?.. Burdaîar. 
Saym Bilgen?. Buradalar. 
Burada olan üye sayısı altı kişiyi geçmediğine gö

re görüşmelere başlıyoruz efendim. 
Buyurunuz Sayın Mumcuoğîu. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Saym 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahsım adma 
konuşmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Senatoyu ve j 
mensubu olmakla şeref duyduğum Adalet Bakanlığın
da hizmet veren aziz meslektaşlarımı saygıyle selâm- \ 
îayarak sözlerime başlıyorum. 

Geçen yıl Senatomuzda Adalet Bakanlığı Bütçesi
nin müzakeresinde, 5 . 2 . 1976 gününde; Saym Ba
kan Müftüoğlu şöyle konuşmuşlardı; Hükümet prog
ramından söz ederek konuşmalarına başlayan Saym j 
Bakan; 

«Adalet hizmetlerinin süratli, âdil ölçüler içerisin
de ve külfetsiz olarak görülmesi, vatadaşlarm ada
lete olan inanç ve güvenlerinin kâmil hale getirilme
si sağlanacaktır. Fikir ve inanç hürriyeti ile temel i 
hürriyetlerle ilgili uygulamalarda Anayasaya uygun
luk sağlanacak ve Anayasaya uymayan tatbikatın or
tadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 
Hâkim ve savcılarımızın daha iyi şartlarda hizmet | 
görmeleri sağlanacak ve mesleğin daha cazip hale ge- j 
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tirilmesine çalışılacaktır..» dedikten sonra, Bütçe mü
nasebetiyle yapılan eleştirilere cevap olarak da ken
dilerinin, bu eleştirilerden beklediklerini bulamadıkla
rım ve oysa kendisinin irşada muhtaç olduğunu, bu 
irşadın esirgenmesi nedeniyle üzüldüğünü, kendi ça
lışmalarına faydalı biçimde bir konuşma bulamadığını 
ifade etmişlerdi. 

Geçen sene 5 Şubat 1976 tarihinde bu müzakere
ler cereyan ederken, ben son sözü almıştım. Son sö
zümde, Adalet Bakanının mahviyyet derecesine varan 
bu konuşmasından çok duygulandığımı ifade ettim ve 
kendisinden çok şey beklediğimi, umduğumu kay
dederek bazı temennilerde bulundum. 

Bu temennileri kısaca tekrar dile getirelim; 
Artık, İstinaf Mahkemeleri kurulmalıdır, demiş

tim. 
Yüce Yargıtaym yükü hafifletimıelidir. 
Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ödenek ve ay

lık durumları, hiç olmazsa sonradan çıkan yasalara 
uygun olarak ele alınmalıdır, dedim. 

Staj müessesesinin ıslâhı lüzumuna değindim. 
Bakanlık merkez teşkilâtının mutlaka artık çıka

rılmasını; 
Hâkimler Kanununun ihmal edilmemesini. 
Vatandaşlar için çok esaslı bir güvence teşkil eden 

toplu mahkemeler teşkiline gidilmesi lüzumuna değin
miştim. 

Şimdi, ben çok arzulardım ki, bu yıl yapacağım 
konuşmada da yine teknik konular üzerinde kalayım. 
Ömrünün yarısından çoğunu bu hizmette geçirmiş 
naçiz bir insan olarak, hakikaten yararlı bir konuş
ma yapayım. Buna imkân bulamadığım için cidden 
çok üzgünüm. 

Sayın Bakan, Adalet Bakanlığına geldikten kısa 
bir süre sonra, başında bulunduğu Yüksek Savcılar 
Kurulu ile ihtilâfa düşmüş ve her hafta olağan bir 
toplantısı olan Yüksek Savcılar Kuruluna iki yıl 
içinde ancak 3 veya 4 defa katılabümiştir. 

Sayın Bakanın Bakanlıkta durumu bu olunca, ça
lışmaları maalesef vermili olamamıştır. Bunu üzüntü 
ile belirttikten, bu mücdeîelere, Bakanın çalışma 
mecrasını değiştiren mücadelelere değinmek zorunlu
luğunu duyduğum için de ayrıca azap hissediyorum. 
Ben burada 1974 yıh bütçesi konuşulurken, bir sav
cıya el uzatılmasının Bakanlıkta kâfi reaksiyonunu 
görememenin ıstırabını dile getirmiştim. O zaman 
benim selefim olan zat ile burada bir polemiğe gir
miştik. Şimdi, üzüntüm daha derindir. 
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Sayın senatörler; cidden bugün hayatımın en 
üzüntülü günlerinden birini yaşıyorum. 

Arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanı, Yargıtay içtihatları hilâfına Saicîi 

Nursi'nin, «Nur Risaleleri hakkındaki hiçbir işlem 
yapılmamasını» valiliklere genelgeyle bildirmiştir. 
Bu, Adalet Bakanlığına da sıçramış. Bunu duyan 
cumhuriyet savcıları haldi olarak, Yargıtay içtihatla
rında mı bir değişiklik oldu düşüncesiyle durumun 
açıklanmasını, Cumhuriyet Başsavcısına sormuşlar
dır. Cumhuriyet Başsavcısı da, (Rica ediyorum, istir
ham ediyorum, dikkat edilsin) genelge değil, bilgi 
yazısıyle Yargıtay içtihatlarında bir değişiklik olma
dığı gibi, ilgili Yargıtay Dokuzuncu Dairesinin yep
yeni bir kararında da; «Nur Risaleleri» nin layikliğe 
aykırı olarak, Devletin içtimaî veya iktisadî veya siyasî 
veya hukukî temel nizamlarını dinî esas ve inançlara 
uydurma amacını güden bir neşriyat olması nede
niyle, Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinde 
yazılı suç sayıldığı yolunda bir kararı bulunduğunu, 
bildirmiştir. Sayın Bakan, bu bilgi yazısından fevka
lâde üzülmüş ve kızmış olmalı ki, bu yazının topla
tılmasını bir genelge ile savcılıklara bildirmiştir.. Bu 
noktaya aşağıda geleceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aynca yaygın söylentilere göre, 12 . 5 . 1976 ta

rihinde Cumhuriyet savcıları bölge toplantısı vesile
siyle Ankara Çocuk Islab Evine, harcırahları da bey-
tülmalden, (Hazineden) verilmek suretiyle 179 Cum
huriyet savcısı davet edilmiştir. Bu toplantıda, bir 
ilin Cumhuriyet savcı yardımcısı, toplantının günde
mi ve amacı dışında yaptığı çok uzun bir konuşma
da, yukarda suç niteliğine değindiğim nurculuğu öv
müştür. Kimi Cumhuriyet savcıları bu konuşmanın 
doğru olmadığım ileri sümmşîerse de, toplantıya 
Başkanlık eden Sayın Bakan, nurculuğu öveni değil, 
onu uyaranları susturmuşum 

Bakanın zihniyeti ve ideolojisi bakımından bu 
doğal görünüyor; söylentilere göre. Sayın Bakan mil
letvekili seçiminden evvel avukattır. Doğaldır; çoğu 
zaman meslek hayatında Atatürk'ün manevî şahsi
yetini tahkir ve Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desine muhalefetten sanık olanlann müdafiliğini yap
mıştır. Bu cümleden olarak, halen «Sebil» dergisini 
çıkartan ve Eskişehir Sıkıyönetim Mahkemesinde ay
nı suçlardan yargılanıp muhakeme edilen ve bilâha-
ra Af Yasasından yararlanarak tahliye edilen Kadir 
Mısırhoğlu ve arkadaşlarının ve keza aynı suçtan aynı 
mahkemede yargılanan 96 sanığm da müdafiliğini 

yapmıştır. Söylenecek bir söz yok. Doğal hakkıdır, 
ancak zihniyetini gösterme bakımından işarete değer 
görülmektedir. 

Çocuk Islah Evindeki olay Yüksek Savcılar Ku
ruluna intikal edince, Kurul, Cumhuriyet Savcı Yar
dımcısı için tahkikat açılmasını Sayın Bakandan iste
miştir. Saysn Bakan, takdirini Savcı Yardımcısı lehi
ne kullanarak bir daha böyle davranmaması lüzumu
nu tavsiye etmiştir. 

Yine Yüksek Savcılar Kurulu, Adliye ve Mezahip 
Nizamnamesi gereğince Müsteşar görevdeyken, yar
dımcılarından birinin imzasiyle gelen yazınm işleme 
konulamayacağına karar vermiş ve bu karar Sayın 
Bakana göre bardağı taşıran son damla olmuştur. 

Sayın Bakana göre, kendi iradesi dışında bu iş
lemlerde bulunanlar cezalandırılmalıdır, te'dip edil
melidir. Cumhuriyet Başsavcısı başta olmak üzere 
Yüksek Savcılar Kuruluna Yargıtaydan gelen üye
ler, Yüksek Mahkeme hâkimleri, güvenceleri Ana
yasa ile sağlandığından, bunlar hakkında bir işlem 
yapma olanağın sahip değildir, Sayın Bakan. Kaldı 
ki, bunların fizik yapıları da te'dibe pek elverişli de
ğildir. Bunlardan şiddetli bir reaksiyon da gelebilir. 
Kala kala efendiliği, çelebiliği, zarafeti kadar, fizik 
yapısı da zayıf ve nahif olan bir Müsteşar vardır. 
Sayın Bakanın emriyle evvelâ Müsteşarının çalışma 
odasındaki müsteşarlık levhası indirilir, sonra kapısı 
kilitlenir. Vazifesine gelen müsteşar, fiilen görevden 
alındığını görünce, Bakanla konuşmak ister; fakat 
makamdan kovulur, oturduğu yeri de kalmayan 
müsteşar kütüphaneye sığınır. Sığındığı kütüphanede 
olduğunu anlayınca Saysn Bakanın gazabı artar, ora
ya koşar ve karşılıklı yumruklaşma başlar. Güçlü olan 

Bakan dövüşmenin son safhasında müsteşarının gırt
lağına sarılınca, mücadele müsteşarın pes etmesiyle 
sonuçlanır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları üzülerek, Bakanın 
icraatı olarak arz ediyorum. 

Cumhuriyet Başsavcısı ile Bakanın mücadelesi de; 
el altından sürdürdüğü mücadele de hazin bir mace
radır. 

Sayın Senatörler; 
Cumhuriyet Başsavcısı Atatürk'çüdür. Cumhuri

yet Başsavcısı, unvanının başındaki «Cumhuriyet» 
sözcüğüne mâsadak bir görev şuuru içindedir. Tür
kiye Cumhuriyetinde Cumhuriyet Başsavcısı bir ta
nedir. Cumhuriyet Başsavcısının mevkii, statüsü ve 
bir kısım yetkisi evvelâ Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasında gösterilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı ma-
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kamı hemen Yüce Yargıtaym Birinci Başkanından 
sonra gelir. (Anayasa madde 139, fıkra 3) Cumhuri
yet Başsavcısı, yüksek mahkeme hâkimidir. (Anaya
sa madde 137, fıkra son.) 

Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesinin 
Yüce Divan sıfatıyle yargılamasında savcılık görevi 
yapan bir zattır. Sonra, usal kanunlarında, Siyasî 
Partiler Kanununda ve diğer kanunlarda Cumhuri
yet Başsavcısının özel yetkileri belirtilmiştir. 

825 sayılı Yasanın 28 nci maddesinde yazıldığı 
gibi, Cumhuriyet Başsavcısı bir mahkeme nezdindeki 
cumhuriyet savcısı değildir. Yargıtay Yasasında, (Ki, 
bu yasa 16 . 5 . 1973 gün ve 1730 sayılı Yasadır. 
Hizmet verdiğim dönemde çıkması nedeniyle bu ya
sayı çıkarmak ve bu yasada adaletin büsbütün ba
ğımsızlığını perçinleşmen, bütçenin de bağımsızlığım 
sağlamakla müftehirim. Arkadaşlarınım lütufkâr yar
dımlarından dolayı Parlamento üyelerine tekrar tek
rar şükranlarımı arz ederim.) Bu yasanın 39 ncu mad
desinin son fıkrasında da bu ve diğer kanunlarla ve
rilen görevleri yerine getirmek şeklinde Cumhuriyet 
Başsavcismın görevi belirtilmiştir. Bu itibarla Cum
huriyet Başsavcısının diğer illerde görev veren Cum
huriyet savcılarından ayrı olarak mütalaa edilmesi 
gerekir. Uygulama daima böyle olmuştur. Son Devlet 
Memurları Yasasına gelene kadar, Yargıtayda Birin
ci Başkandan sonra en yüksek Devlet memuru kad
rosunu alan Cumhuriyet Başsavcılığı yüce makamı-
du1. 

Bir kısım hükümleri hâlâ yürüdükte olan Maha-
kimi Nizamiyenin Teşkilâtı hakkındaki 27 Mayıs 
1295 tarihli Yasanın eski deyimini, kanunî deyimini 
söyleyeceğim; «Babı - sani faslı evvel müdde-i umu
miler» başlığı bölümünün 60 ncı maddesini de arz 
etmeliyim, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yasanın ve bu maddenin mülga olduğunu da 

söyleyenler var. Zaman müsait olmadığı için bunun 
yürürlükte olduğunu kanıtlayacak belgeleri vereme
yeceğim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğîu, şu anda süre
niz bitti efendini. Lütfederseniz... 

HAYRI MUMCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, zatıâlinize sunulan bir yazı iîe ikinci sıra

da olan arkadaşım sırasını bana devretti. Eğer Tüzü
ğümüzün 57 nci maddesi gereğince zaüâliniz, lafzı 
bîr yoruma bağlı kalarak bana söz hakkı vermezse
niz, arkadşlarımın ınüsamahasıyle iki dakikada söz
lerimi bağlama olanağına da sahip olanım. Başkan-
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lığın emrine, uyarısına kemali hürmetle mutavaat 
ederim efendim. 

BAŞKAN — İstirham ederim, efendim. 
Sayın Mumcuoğîu, siz de bu yerlerde bulundu

nuz. Biz süre vermeyi kabul edemiyoruz, sıra verile
biliyor; ama devam buyurun. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Bu 60 ncı madde, Baş Müddeiumuminin, Müd
deiumumiler Heyetinin âmiri olduğunu belirtmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcısı denmesinin esprisi de bura
dadır. Bilgi yazısı da bu yetki eseri olarak düşünüle
bilir. 

Hal böyle iken, bakın Sayın Bakanın bu maka
ma karşı tutum ve davranışına : 

Sayın Bakan evvelâ, yukarda sözünü ettiğimiz 
Sayın Cumhuriyet Başsavcısının bilgi yazısının top
latılıp gönderilmesini, Cumhuriyet savcılıklarından 
istemiştir. Sonuç ne olmuştur, büiyor musunuz de
ğerli arkadaşlarım? 634 Cumhuriyet savcılığından 
yalnız bir yer Cumhuriyet savcısı Bakanın emrine 
imtisal etmiştir. Bu, Bakanlık otoritesinin illerde ze
valinin bir işaretidir. Bilgi yazısını gönderen savcının 
da hâkimlik mesleğiyle kabil olmayacak halleri ne
deniyle; yani bu bilgi yazısını iade eden savcının da 
savcılık, hâkimlik mesleğiyle kabili telif olmayacak 
haîeri nedeniyle meslekten uzaklaştırılmak üzere ol
duğunu da istihbar etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şair, «Bilemem eğlenecek hande midir, girye mi

dir?» demiş. Bakanın bu girişimi sonunda, Bakanlı
ğın itibarını yitirmesi karşısında ağlamalı mı, yoksa 
Cumhuriyet savcılarının, Cumhuriyet Başsavcılık ma
kamını küçültme amacını güden bu girişimin faili 
Adalet Bakam dahi olsa, itibar etmemelerine sevin
mek mi lâzım? Cidden kestirmek güç... 

Sayın Bakanımın bir girişimini daha belirtmeyi 
görev biliyorum. Saym Bakan, tümünü yeni biçimde 
getirmeyi vadeîtiği Hâkimler Kanunu yerine bu ya
sanın, esasen yamalı bohça haline gelen bu yasanın 
85 nci maddesini; yalnız savcılarla ilgili bir madde
sini değiştirmek için bir yasa tasarısını mutat usul
ler dışında Parlamentoya intikal ettirmiştir. Hazırla
nan ve sevk edilen tasan şudur : 

«Cumhuriyet savcıları idarî yönden Adalet Ba
kanlığına bağhdır.» Zaten Anayasamn buyruğu. 

«Cumhuriyet Başsavcısı (Dikkatinizi istirham edi
yorum) dairesi yardımcıları üzerinde ve ağır ceza 
mahkemeleri nezdindeki Cumhuriyet Başsavcıları, 
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merkezlerindeki Cumhuriyet savcıları ve yardımcıla- I 
riyle kaza daireleri içindeki asliye ceza mahkemeleri 
nezdinde başsavcılar, savcıları ve yardımcıları üze- I 
rinde nezaret ve murakabe hakkını haizdirler. I 

Kanunda yazılı hal dışında idarî yönden Adalet I 
Bakanlığına bağlı bulunan Cumhuriyet savcılarına I 
başka hiçbir organ, makam, merci veya kişi emir ve 
talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve tel- I 
kinde bulunamaz.» 

Bu maddenin gerekçesi de; I 
«Anayasanın 137 nci maddesinde, Cumhuriyet 

savcılarının özlük işlerinde görevlerini yapmalarında I 
teminat sağlayıcı hükümlerin kanunla konulacağı be
lirtilmiş ve Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Ku
rulu Kanunu ve Hâkimler Kanunu i!e Cumhuriyet 
savcılarının özlük işleri görevlerini yapmalarında te- I 
minat sağlayıcı hükümler getirilmiş olduğu halde, 
idarî görevleri bakımından Adalet Bakanlığına bağlı 
oldukları, ilgili kanunlara yansımadığından bu mak
satla bu tasn hazırlanmıştır.» deniliyor. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bir Cumhuriyet sav- I 
cısma, bir Cumhuriyet Başsavcısı demekle güvence 
sağlanmayacağı aşikârdır. Burada maksat, kıymet ve
rişin nedretindedir, hükmü hepimizce malum. Cum
huriyet Başsavcı unvanını artıracaksınız, Cumhuri
yet Başsavcdığı yüce makamının kadri kıymeti düşü
rülecek... 

Şimdi, bir noktaya da dikkatinizi istirham ederim: I 
Hiçbir makamın genelge gönderemeyeceği fıkra- I 

siyle de ayrıca Anayasada hâkimler için mevcut olan 
bu hükmün, savcılara teşmili suretiyle, aslında Baş
savcının toplatılmak istenen bilgi yazısının genelge 
olarak telâkki edilmesinden ve badema böyle bir yet
kiyi kullanmamasını sağlamaya matuf olduğu sara
haten anlaşılıyor. Oysa, arz ettiğim gibi Cumhuriyet I 
Başsavcısı asîî vazifesi olan Cumhuriyeti korumak 
için İçişleri Bakanının (Zuhulen olmasını temenni et
tiğimiz) genelgesine karşı Cumhuriyet savcılarının 
vaki sorularına cevaben verdiği bir bilgiden ibaret
tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir Cumhuriyet Başsavcısı yerine ağır ceza ve as

liye ceza mahkemeleri sayısında başsavcılık ihdas 
edilmesinden maksadı da izah etmiş bulunuyorum. 
Bu ağır ceza mahkemesi; Cumhuriyet savcısına Cum
huriyet Başsavcısı dendikten sonra, aynı yerde, ay
nı kadroda, aynı derece ve kademeden aylık alan 
ikinci savcıya Cumhuriyet savcısı unvanı verilmekle, 
bugünkü Cumhuriyet savcısı ile çabşanlara savcı I 
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yardımcısı demek arasında ne fark doğacaktır; izahı 
mümkün değildir? Bir de deniyor ki, 'Efendim, halk 
arasında illerde Cumhuriyet savcısına, başsavcı...» 
E, canım, halkın her dediğine itibar edip piyasaya 
intikal ettirmenin icabı, manası yoktur. Hele, hâkim
lerin statüsünde bir değişiklik yaparken, avamın bu 
dileğine yer vermek doğrusu yadırganacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, lütfen bağlayı
nız efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Bitirdim 
efendim. 

Şimdi ben, Sayın Başkanın lütufkâr müsamahası
na teşekkür ederim. Benim Sayın Bakana bir istirha
mım olacaktır : 

Müsteşarla aramızda böyle bir dövüşme hadisesi 
olmadı, desin; gerçek dışı da olsa bu beyan, inan
mak istiyorum, inanmak istiyorum, inanmak istiyo
rum ve şu hazırladığı tasarıyı, Cumhuriyet Başsavcı
lığı makamının kutsiyeti bakımından da geri alması
nı istiyorum. Böjle bir rahne açılmasın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başka hiçbir temennide bulunamayacağım. Esa

sen, fiilen dağılmış olan Hükümetin yerini, inşallah 
bu memlekete hizmet edecek insanlar ve bakanlar 
istihîâf eder. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 
(C. H. P. şualarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mumcuoğlu. 
Sayın Atmaca?.. Yoklar. 
Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

Grup temsilcileri, Adalet Bakanlığı 1977 malî yılı 
bütçesi üzerinde gruplarının görüşlerini dile getirdiler. 
Bağımsız bir üye olarak ben de aynı bütçe üzerindeki 
görüşlerimi belirteceğim. 

Son 25 - 30 yı'l boyunca yargı organları yıllık bütçe 
tahsisatı yönünden büyük bir ihmale uğramıştır. Çok 
partili dönemle, Türkiye'de daha hızlı bir kalkınma yo
luna girilmiştir. Kalkınmanın gerçekleşmesi için yatı
rımları yapacak yeni Devlet kurumları kurulmuş, bu 
kurumlara karşı Parlamento daima çok cömert dav
ranmıştır ve bütçelerde bu kurumlar için fazlasıyla 
para ayrılmıştır. Bunların çoğunda zamacla dünyadaki 
benzerlerine oranla personel, bina, lojman, araç, gereç, 
hatta yazlık dinlenme, kişide eğlenme kampları gibi sa
halarda büyük bir israfın içine de girilmiştir. Bu ku
rumlara istedikleri nispette kadro, istenilen ücret sta
tüsü verilmiş, en lüks ölçülerde idare binaları lojman-
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lar, bol sayıda resmî taşıt araçları sağlanmıştır; ama 
buna karşılık adalet organları personel temini, kadro 
tahsisi, bina, lojman, araç - gereç, hatta lüzumlu kır
tasiye temini yönünden aşırı bir ihmal ile karşı karşıya 
kalmış tır. 

Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne 
kadar hızlı ve köklü bir hukuk reformu devri yaşa
maktadır. Son 25 - 30 yıl içinde iktisadî, sosyal, siyasî 
ortam hızla değişmiştir. Bu değişiklik ve refonnîarda 
hukuka bağlı, demokratik devlet prensipleri içinde 
sürdürülmesi ilkesine bağlılık esas alınmıştır. Toplum 
henüz, siyasal, sosyal, ekonomik, idarî istikrara ulaş
mamıştır. Bu ve benzeri diğer sebeplerle Türkiye 
hukukî ihtilâfların dünyada en çok olduğu bir ülke 
haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, şu anda çalışma süremiz bitmiştir. 

Ancak, sayın konuşmacının konuşmasının bitimine ka
dar 32 nei Birleşimin Birinci Oturumunun uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Hukuk devleti il
kelerine bağlı kalındığı sürece ihtilâfları azaltmanın 
herhangi bir yolu da yoktur. 

Öte yandan, Devletin hemel görevlerinin başında, 
adlî görevin geldiği malumdur. Adlî görevin önemi, 
diğer bütün Devlet görevlerinden üstündür. Yeteri ka
kar ekonomik yatırım yapamayan devlet, varlığını 
sürdürebilir; fakat adliyesi çalışmayan demokratik hu
kuk devletinin uzun süre yaşaması mümkün değildir. 

Türkiye'mde adalet organları, halen, davaları sonuç-
landıramayaeak kadar yoğun bir hüküm altındadırlar. 
Ortalama olarak, açılan her dava, yıllar boyu sürmek
tedir. Dünyada her şeyin çok hızlandığı zamanımızda, 
böylesine yavaş işleyen adalete, toplumun uzun süre 
tahammül efeıesi mümkün değildir. Adaleti hızlandır
mak ve itibarını korumak zarureti vardır, 

Halen, Türkiye'de hâkini; savcı ve yardımcı perso
nel sayısı ve bu hizmetlere tahsis edilen kadro sayısı 
gerçek ihtiyacın çok altındadır. SOÎÎ otuz yıl içinde da
va sayısı 10 kattan fazla artt'ğı halde, hâkim ve yar
dımcı personel sayısındaki artış çok önemsiz bir dü
zeyde kaimisin*. 

Bu gün. bir asliye hukuk hâkimi, yılda ortalama 
700 - 800, bazen de bu rakamın çok üstüne çıkan sa
yıdaki davayı karara bağlamak durumundadır. Bu 
sayıdaki dava, en az, 15 OS-0 sakifclik dosya muhte
vasının tetkikini, jıMa 7 - 8 bin duruşma yapılmasın!, 
birkaç bin adet keşif yapılmasını gerekli kılabilir. 
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Dünyada bu kadar ağır yük altında çalışan hâkim 
sınıfı yoktur. Hatta, Türkiye'deki bu gerçeklere dün
yanın diğer üîkelerindeki hâkimleri inandırmak dahi 
mümkün değildir. 

Bu kadar ağır yük altındaki hâkimden, çabuk ve 
âdil karar vermesi beklenemez. Danıştay ve Yargıtaym 
durumu aynıdır. Savcılıkların durumu da daha faklı 
değildir. İcra memurlukları, mahkeme kalemleri de 
aynı halin içindedirler. Adliye binaları, adliyenin iti
barını zedeleyen, harap, bakımsız, perişen haldedir. 
Çoğu kiralıktır. Akıl almayacak ölçüde yetersizdir. 
Araç-gereç, kırtasiye sıkıntısı çekilir. 

Türkiye'de hâkim ve savcı kadroları çok yetersiz
dir. Bu günkü toplam 5 000 civarındaki sayının artı
rılması gereklidir. En kısa zamanda yeterli adliye bi
nalarının yapılması sağlanmalıdır. İdarî yargıda ilk 
kademe mahkemeleri gecikilmeden kurulmalı, Danış
tay münhasıran temyiz mercii haline getirilmeli, her 
derecedeki idarî mahkeme hâkimleri, hukuk fakültesi 
mezunu ve staj yapmış olmalıdır. Adlî yargıda istinaf 
mahkemelerinin kurulması zorunludur. Hâkimler ara
sında ihtisaslaşmayı mümkün kılan hir sistem be
nimsenmeli, bir hâkimin aynı anda topluma, veraset, 
iş, ticaret hatta ceza davasına bakmasını zorunlu kı
lan bugünkü sistem terk edilmelidir. 

Mahkeme ve savcılıklar yeterli yardımcı personel, 
araç, gereç ve malzeme ile teçhiz edilmelidir. Yeterli 
sayıda yeni mahkeme kurulmalıdır. 

Çok önemli adlî görevi yürüten icra memurlukları, 
hâkimlik statüsüne eş statüye kavuşturulmalı ve icra 
memurluklarına da, staj yapmış hukuk fakültesi me
zunlarının tayini temin edilmelidir. 

Hâkim ve savcılara, Türkiye'nin her yerinde, en 
kısa zamanda, lüks olmayan; fakat içinde ikamet edi
lebilecek lojmanlar sağlanmalıdır. Hâkim ve savcılar, 
küçük kasabalarda, ev sahibi - kiracı kavgasının içine 
sokulmamalı dır. I 

Türk halkı bu gün, adalet organının çok yavaş iş
lemesinden şikâyetçidir. Mahkemelerin daha hızlı ça
lışmasını sağlamanın tek yolu, yeterli sayıda hâkim, 
savcı, yardımcı personel, araç ve gereç teminidir. 
Mevzuat değişiklikleriyle adaletli hızlandırma imkânı 
yoktur. 

Türkiye'de Devlet yönetimi genellikle ve büyük öl
çüde personel, araç - gereç, hatta bina israfı içinde
dir; fakat adalet organlarının önde gelen ihtiyaçları 
dahi karşilanamamaktadır. 

Adalet organları için israf değil, fakat en zarurî 
ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli anlayışa sahip 
olmak zorundayız, 
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Adalet organının çabuk işlemediği yerde, hukuk 
devleti lâfı yersiz kahr. Adalet organları, çabuk ve 
kaliteli karar veremezlerse, iktisadî, sosyal, siyasî is
tikrarın sağlanması mümkün oîmaz. Bu aksaklıklar 
taMatiyîe kalkınmayı da olumsuz yönde etkiler. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
Adlî organların ihtiyaçlarının giderilmesi için, sa

yın Bakanın bazı girişimlerde bulunmuş olduklarını 
memnuniyetle haıber almış bulunuyorum; fakat yeterli 
olup olmadığını bilmiyorum. 

Muş ile ilgili birkaç istirhamım olacaktır. Bundan 
sonra da sözlerimiz bitireceğim. 

1. Muş cezaevi şehrin ortasında, eski, harap, ka
dın, erkek ve çocuklar için özel bölümleri bulunmayan, 
dersane ve reviri olmayan bir binadır. Modern bir 
ceza evinin yapılmasını bilhassa istirham ediyorum. 

2. Muş - Varto - Bulanık ve Malazgirt hâkim ve 
savcılarının makamları, vazifeîeriyle mütenasip mefru
şatla donatılmalı, kadro yetersizliği giderilmelidir. (Ki, 
bu tüm Türkiye'nin sorunudur.) 

3. Hâkim ve savcıları lojman temin edilmeli. 
4. Kırtasiye ve bilhassa (önemle üzerinde duru

yorum) kitap temin edilmelidir. 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine devam 
ediyoruz. 

Komisyon hazır, sayın Bakan hazır. 
Kişisel görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Hasan Güven?... Yoklar. 
Sayın Alâeddin Yıîmaztürk?.. Yoklar. 
Sayın Haindi Özer buyurun efendim. 

Ankara'da bir hâkim bir konu hakkında okumak 
için kitap bulamasa bile, yanında danışacağı arkadaşı 
vardır; fakat Varto'da, Muş'ta, Malazgirt'te bir hâkim 
kitaptan mutlaka yararlanacaktır; ama kitap olmayın
ca bu hususta yalnız kalıyor. Bu konu da yardım is
tirham ediyoruz. 

1977 malî yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler ve Adalet Bakanlı
ğının güzide mensupları, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, programla tespit etmiş olduğumuz 

çalışma süresi dolmuştur. 
Saat 14,00'te toplanmak üzere... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
başka söz isteyen arkadaşımız var mı? 

BAŞKAN — Çok efendim. 

Saat 14,00'te toplanmak üzere 32 nci Birleşimin 
Birinci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,05 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Adalet Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüş ve dileklerimi sunacağım. 

Ben bir hukukçu değilim; fakat yeryüzünde ne 
mutlak hukuk ve ne de hukuku tarif edebilecek bir 
hukukçu olmadığım da biliyorum. Herkes kendi görü
şüne veya çıkarma göre hukuku tanımlamış ve onun 
savaşını vermiş ve bu yüzden çok defa hukuk tanın
maz hale sokulmuştur. 

Hukuk kurallarındaki kavram kargaşalığı toplum 
düzenlerini patlatarak bir biçimden bir başka biçime 

»>*><* 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkan* ekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Sa cı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

— 33 — 



C. Senatosu B : 32 

dönüştürmüş ve dönüştürmeye devanı etmektedir. 
Böyle olunca hukuk. toplam yaşantısını biçilmeyen 
düzeni okşşturueu kurallar toplamıdır. 

Eğer bir toplum düzeninde eşitlik, özgürlük, bar*ş 
ve güven sağlayıcı kurallar varsa, bu düzen hukuk dü
zenidir. Eğer, bir toplum düzeni sosyal adalete dayalı 
olarak bireyin ve toplumun çıkarlarım dengede tular, 
bunlardan birini ötekine sömürîmesse, bu düzen sos
yal hukuk düzenidir. 

Hukuk düzenlerini ayakta tutan en güçlü etken 
adalettir. Bunun için, adalet mülkün temelidir. Bence, 
adalelin de bir temeli vardır; ahlâk. Adaletin tecellisi 
ve''uygulanışı doğruluk, fazilet, cesaret ve yetenek is
ter. Böyle olunca adaletin kestiği parmak acımaz; fa
kat adalet, parmağı kesemez hale gelirse ne olur?.. 
hte bugün 'bizdeki olanlar olur. 

Bugün Türkiye'de kişi olarak, parti olarak, bakan
lık olarak adalet Yardır; fakat adalet olarak, adalet yok 
denilecek kadar azdır, 

Saym senatörler; 
•Bu adaletsizlik yalnız bir müessesede değil, Tür

kiye'de tüm müesseseleri içine almaktadır. Bunların 
kilide toplumun güvendiği, tam manaslyle bel bağla
dığı bir tek müessese varsa o da yargı organıdır. Yar
gı organına güveniyoruz; fakat yargı organının etfa-
fm'daki çember, onu yine etkisiz hale düşürmektedir. 
Bunu arz etmek istiyorum. 

Saym Bakan biliyorlar mı ki, bir Cumhuriyet sav
aşma dayak atılmış, görevini yaptığı için bu Cumhuri
yet savcısının evi kurşunkmıms? Bu demektir ki, ada
lete dayak aolmış, Cumhuriyet kurşunlanmıştır. He
kimhan Cumhuriyet savcısı önce görevini yapağı kin 
Malatya'da ; «Komando» denilen kişiler tarafından 
dayak atılmak suretiyle feei halde hırpalanmış, daha 
sonra izinli bir polis memurunu yaralayan sanıklardan 
bir tanesini tutukladığı için de evi kurşunlanmıştır. 
İfadesini almak üzere davet ettiği sanıklar, emniyet 
kuvvetlerinin yarımda kendisine hakaret etmiş ve ifa
de vermemişlerdir. Sayın Bakan bunlardan haberdar 
mıdır?., 

Cumhuriyet savcısını korumanın yolları yok mu
dur?.. Bunu gören Cumhuriyet savcıları nasıl görevle
rini yapabilecektir?... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Müsteşar dövüyorlar, 
sen savcıdan bahsediyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Turan, çok 
rica ederim, 

HAMDİ ÖZER (Devamla) —"Saym senatörler; 
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Hamı ihbar kaba! etsinler. Bu, ihbar kabul edil
melidir, Bundan önce de milletin bu kürsüsünden ilân 
c-iıûn, duyurdum; araştırma, soruşturma önergeleri 
verdim, SCısaea huzurunuzda bir daha tekrar edece
ğim bunu : 

Hekimhan'da 30 kadar aile Birinci Cihan Sava
şından sonra sözde Müslüman olmuş, Türk olmuş, 
Ermemden dönme kişiler. Bunlar şimdi komandocu-
lar içinde yer aîmış5 onları yönetiyor ve onların mili-
tanhğmı yapıyor. Hatla bunların içinde bir tanesi di
yor ki, «Ben de solu seviyorum; ama ne yapayım ki, 
kesilen dederain İntikamını almak için Ülkü Ocakla
rında bugün yer alrmş bulunuyorum...» Demek ki, bu 
militanlar bir devleti a ez kinde görürse veya bir ikti
dar tarafından desteklemen bir grupu görürse, onun 
içinde yuvalanıyor. Bunlar ne solcu, ne sağcı. Bun
lar bizim rengimize, şeklimize bürünerek, bizim mas
kemizi takınarak; daha doğrusu bizim dilimizi, bizim 
dinîmizi, bizim milliyetimiz maske yaparak, bizi vu
ruyorlar. 

Bu, Valiye aksettirmiyor. Vali bununla da yetin
meyerek, iki otob-iis dolusu komandoyu Hekimhan 
üzerine gönderiyor. Yollar kapalıdır. Yollan açmak 
için Devletin greyderini de bu komando kafilesinin 
önüne yardımcı olarak, hizmetine veriyor ve buniar 
bir kazayı başlan başa dolaşarak Hekimhan halkına, 
«Komünistle? Moskova'ya» diye türlü hakaretler ve 
küfürler savuruyor. Nenede adalet?.. Devlet nerede?.. 

Evet Devlet var; ama bu Devletin tecellisi ancak 
iktidarın yüzünüm olabilir, fakat iktidar zaten yok. 
Biz hunn iktidar olarak kabul etmiyoruz; ama yine 
de diürniz akşftği için, elbetfek? bir devletin, bir yü
rütme organı vardır diyoruz. 

Saym sanatörîer; 
Valiye gidiliyor. Vals diyor ki, «Bir Hekimhan'da 

noksan olsun. Gerekirse taş üzerinde taş bırakmaya
cağım...» ve görevini yapan savcıya kanatlan altına 
almak değil de, hiç olmazsa osa merhaba diyebilmek 
için ona sokulan kaymakamın erme dinamit atılıyor. 
Bu komandocular valiye bu kaymakamı tekrar gam-
mazhyorlar ve 24 saat içinde kaymakam sürgün edi
liyor, gidiyor. Adalet Bakanlığının bundan haberi var 
mıdır?.. 

Bunları duyurduk. Bu Devlette bu feryada cevap 
verecek bir makam yok mudur?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tekrar arz ediyorum ve samyorum ki, Saym Ada

let Bakanının bu görevidir; gereken hallerde Cum-
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huriyet savcılarına kamu hukuku davası açılması için 
emir verir. Acaba bu gerekli hal midir, değil mi
dir?.. 

Korkarım ki, şimdi bu gerçekleri dile getirdiğim
den dolayı, o namuslu, şerefli Cumhuriyet savcısını 
da oradan aîıp sürgün edeceksiniz. Endişem budur. 
Çünkü, bunun bir benzen de Gomeîler davasında ol
muştur. Şimdi, aynı hâkimden bir mektup aldım, aç
tım; takat okumak imkânını bulamadım. 

Bir kaç Yahudiden müteşekkil kişiler bir şirket 
kuruyor, adı Gomel Zikna Şirketi. 1967 tarihinde 
500 ton kadar zeytinyağının içine makine yağı kat
mak suretiyle, Türk etiketini üzerine yapıştırmak su
retiyle İtalya'ya ihraç ediyorlar. Yapılan tahlilde ger
çek anlaşılıyor. Bu, çeşitli yollarla örtbas edilmek is
teniyor, fakat şerefli bir Türk hâkimi bunun karşısı
na dikiliyor, buna teslim olmuyor; ne bunun milyon
larına ve ne de tehditlerine teslim olmuyor. Dava 
mahkemeye intikal ediyor, Ağır Ceza Mahkemeleri... 
Ondan ona, ondan ona pas verircesine havale ediyor
lar, «bizim yetkimizde değildir» diyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Özer, şu sırada söz süreniz 
bitti efendim, lütfen bağlayın. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
Bunun üzerine uyuşmazlık mahkemesine havale 

ediliyor; Türkiye'de yok. Dava dosyası morga kaldı
rılmıştır. Türkiye Devleti, Türk Devleti Gomel Zik-
na'yı yargılayamıyor. Bunu birçok kez bu kürsüde 
dile getirdim, bütün adalet bakanları da dinlediler. 
Niçin bir kanun tasarısı getirmediniz, niçin bir uyuş
mazlık mahkemesi yoktur Türkiye'de?.. Bir dilim ek
mek satın alabilmek için iki paket sigara satanın ya
kasına adalet yapışıyor da, Devletin Cumhuriyetini 
kurşunlayan, Cumhuriyetin adaletine tekme vuran ve 
sonra milletin haysiyetini, halkın sağlığım satışa çı
karanların yakasına yapışamıyor... Bu adalet midir?.. 
Demek ki, bizdeki adalet zayıf m karşusına çıkıyor 
«dur» diyor, güçlünün karşısında «pes» diyor. Başka 
ne yapabiliyor?.. 

Çok istirham ediyorum, uyuşmazlık mahkemesi 
derhal ne şekilde kurulacaksa biran evvel onun tasa
rısını Adalet Bakanlığı getirmelidir, bir. 

İkincisi; demin arz ettiğim gibi, ihbar kabul etsin, 
Hekimhan'daki «Komandocuyuaı» diyen kişilerin hü
viyetlerini inceletsin, bir metre derinlikte hangi köke 
bağlı oldukları meydana çıkacaktır. Bugün lise ka
palıdır. Çünkü, Müdürü Ermeni dönmesidir. Onu hi
maye edenler Ermeni dönmeleridir. Vali de bunları 
himaye ediyor, destekliyor. Şimdi Adaiet Bakanı bu-

| rada; ne anlamıştır ve ne yapacaktır?. Bunu görece
ğiz. Biz değil, Türk milleti görecek, Türk tarihî gö-

I recek ve yarınlara bu bir örnek teşkil edecektir. 
Sayın Başkan süremin bittiğini ikaz buyurdukları 

için uzatamıyorum. Söylenecek daha çok şeyler var
dır. 

Arkadaşlar; 
Adalet mülkün temeüyse bugün mülk sallantıda

dır, sarsıntıdadır. Deprem, toplumu olduğu gibi çö
kertip götürecektir ve ne adalet, ne iktidar, ne de bir 
parti kalacaktır... 

Saygılar sunarım. (C, H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Ali Oğuz?.. Yoklar. 
Sayın Hilmi Soydan, buyurun efendim. 
HİLMİ SOYDAN (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I Sözlerime, Anayasadan bazı maddeler okumak su

retiyle başlayacağım. 
I «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir». 

«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demok
ratik, layik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 

«Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez.» 

O halde, parlamenter nisabı 2/3 ekseriyeti bulsa 
dahi, Anayasanın 9 ncu maddenin değiştirilmesi hu
susunda bir teklif dahi yapılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın anaprensibi bu olduğuna göre biz

ler, gerek 1924 Anayasası ve gerekse 1961 Anayasası 
hükümlerine göre, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 

I milletinindir.» hükmüne dayanarak ve millî iradeye 
i müstenit olarak burada Türk milletini temsil etmek-
1 teyiz. Merhum Atatürk'ün dediği gibi, «Naçiz vücu

dum birgün toprak olacaktır; ama Cumhuriyet ilele
bet yaşayacaktır.» Bizim de gayemiz layik Cumhuri-

I yeti ilelebet yaşatmaktır. Bunun için burada toplan
mış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Cumhuriyeti korurken, kuvvetler ayrılığı pren

sibini kabul etmişiz; kaza hakkı, yasama hakkı ve 
bir de yürütme... Şimdi müzakeresi yapılan bütçe, 
mülkün temeli olan adaletin bütçesi. Bu temel sarsıl
dığı zaman devletler yıkılmıştır muhterem arkadaşla
rım. Çünkü, öyle bir müessese ki, müstakil; bir ta
raftan adam öldüreni muhakeme ediyor, bir taraftan 
da aldığı kararla bir vatandaşın mamelekini birinden 

I kaldırıp birine veriyor. Tevzii adalet çok mühimdir. 
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Şimdi bizde asil mesele, İayik Cumhuriyette kuv
vetler ayrılığı prensibine göre ayrı bir organ olan ada
let müessesesinin Türkiye'de çatırdamasıdır; korktu
ğumuz mesele budur. 

Bu hususta bir 12 Mart oîdu ve 12 Mart'tan son
ra dörtlü koalisyonla bir Hükümet kuruldu, Demire! 
Başkanlığında, Dörtlü koalisyonla kurulan Hükümet 
bir protokola bağlandı; protokoldeki esaslar da Hü
kümet programına bağlandı. 

Protokolün bütün maddeleri üzerinde konuşacak 
değilim muhterem arkadaşlarım. Yalnız protokolün 
ana bir maddesi var. Türkiye'de, ister aşırı sağdan 
gelsin, ister aşırı soldan gelsin; demokratik rejime ay
kırı olan ideolojik hadiseler Anayasa hükümlerine ta
mamen aykırıdır. Ondan evvel arz ettim, Cumhuri
yet hakkındaki Anayasa hükmü 300 ekseriyetle dahi 
değiştirilemez, ancak ideolojik eylemlerle değiştirile
bilir. Bunlar da bir aşırı sağdan gelen, bir de aşırı 
soldan gelen ideolojik eylemlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Adalet Bakanının mensup olduğu Milli Se

lâmet Partisi, daha doğrusu Millî Nizam Partisinin 
devamı olan Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi olarak bizimle protokol yaptığı zaman, 
bir de İayik Cumhuriyete sadık kalacağına imza at
mıştı. Şimdi harada (Hükümet programına geçmeden 
evvel) bir konuya temas etmeden geçemeyeceğim. 

Bir gün Kasım Gülek ile Nüvit Yetkin arasında 
bir taş mektubu hikâyesi vardı. Kasım Gülek o za
man yalan söylemişti. İsmet Paşa çıkmış, o tarihi 
adam; «Devlet adamı yalan söylemez. Devlet adamın
da ciddiyet aranır.» demişti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Devlet adamının ciddiyetinden hareket edeceğiz. 

Eskiden devlet adamı olmak, Bakan olmak için bir 
sansürden geçilmekteydi. Şimdi devlet adamında cid
diyet kalmadığı gibi, imza sadakati da kalmamıştır. 
Şimdi mesele şu : 

Protokole imza atılıyor; İayik Cumhuriyete sadık 
kalacağız, diye. Bu, Hükümet programında da var; 
buna da sadzk kalacağız... Şimdi geliyorum; lûylk 
Cumhuriyete neden sadık kalmıyor Sayın Bakan? 
Şimdi Bakana geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün nurculuk, bilhassa bizim Güney Bölgesin

de; Adana, İzmir'de alabildiğine Saidi Nursi'nin Nur 
Risaleleri dağıtılmakta. Bu bir zaman suç teşkil etmi
yordu. 27 Mayıs Hükümetinden sonra İsmet Paşa 
Koalisyonunda o zaman bir kanun teklifi yolana gi-
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! dildi ve büâhara devletin temel nizamını yıkmaya ma
tuf olduğu için, bunun farkında olan Ceza Genel Ku-

| ruamda, nurculuk felsefesinin ve nurculuk hakkında-
i ki birtakım tebliğlerin, kitapların neşrinin suç teşkil 
I ettiği konusunda bir tevhidi içtihata varıldı. Çünkü, 

ha da devletin temel nizamını yıkmaya matuf; tıpkı 
| aşırı bir komünizmin ve onan propagandasının bu 

devletin temel nizamını yıkmaya matuf olduğu gibk 
Hangi nizamı yıkacak? Devletin değiştirilemeyen şek
li olan Cumhuriyeti yıkacak. 

İşte ba esastan yürüyerek muhterem arkadaşla
rım, bugün tabanda; «Biz Cumhuriyeti yıkacağız ve 
biz ba memlekete padişahlığı getireceğiz» diye propa
ganda yapan Millî Se?ârnet Partisinin İçişleri Bakanı 
bugün ne yapıyor?.. Devletin temel nizamını yıkma-

I ya matuf bir propaganda île nur risalelerinin suç teş
kil etmeyeceği konusunda tamim yayınlıyor. Bunu 

i yayınlayan kim? Anayasanın ciddiyetiyle, devlet ha-
| yatının ciddiyetiyle bağdaşmayan İçişleri Bakam. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de bir de Cumhuriyet savcıları vardır. İs

ter aşırı sağdan gelsin, ister aşırı soldan gelsin, bu
gün inanıyorez ki, Atatürk ilkelerini ve iayik Cumhu
riyeti koruyacak bir de Türk gençliği vardır, Türk 

j savcıları vardır, Türk hâkimleri vardır. Buna inanıyo
ruz ve inanmaya da devam edeceğiz. îşte bunlardan 
bîri de Temyiz Baş Savcısıdır; ismini dahi bilmiyo
rum. Bendenizde taşrada bununla karşılaştım; savcı
lar harada tereddütle karşı karşıya kalıyorlar. Neti
cede Başsavcı, yine aynı içîihaîın devam ettiği ve bu
gün birtakım nur risalelerinin, nurculuk propaganda
sının yayılmasının suç teşkil ettiği konusunda bir bil
gi yazısıyle savcılara bildiriyor. x 

Simdi muhterem arkadaşlarım; bu Başsavcı Cum-
huriyetin koruyucusudur. Maalesef şimdiki Sayın Ba
kan ba yazıyı toplattırıyor. Şimdi bu, Cumhuriyet ta
rihinde hazin bir manzaradır muhterem arkadaşlarım; 
çok hazindir... 

ıŞimdi sana soruyorum Sayın Bakanım : Mensup 
olduğun Parti Atatürk ilkelerine sadık kalacağına 
dair imza atmıştı. Türk milleti huzurunda, ciddiyetten 
mahrum bir siyası teşekkülün Bakanı olarak seni is
tifaya davet ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. ve 
M. B. G. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soydan. 
Sayın Bilgen buyurun. 
LÜTFÎ BİLGEN (tçel) — Sayın .Başkan, sayın 

senatörler; 
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Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde benlin söyleye
cek fazîa bir şeyim yok. Arkadaşlarını bütün konu
larına değindiler, onlara katılırım. 

Ancak, zaman zaman parlamenter olarak bize ba
zı mektuplar gelir. Adalet Bakanlığının küçük kade
me mensupları dileklerde bulunurlar. En son geîen 
mektup 19 . 1 . 1977 tarihinde zabıt kâtiplerinden ve 
adalet dairelerinde çalışan küçük memurlardandır. 
Onların birtakım şikâyetleri, dilekleri, istekleri var. 
Ben onlardan söz ederek huzurunuzu terk edeceğim. 

«Bu dileğimiz, ilgili mektubumuza iigi ve alâka
nızın esirgenmeyeceğinden ve biz çilekeş adliyenin 
başkâtip, kâtip ve mübaşirlerinin bitip tükenmeyen 
çilelerine ve sorunlarına eğileeeğiniz ümidiyle satırla
rımıza başladık...» Allında bir hayii kâtip ve başkâ
tiplerin imzaları var. 

«Bugün ulusumuzun tek umudu ve son dayanağı 
şüphesiz yargı organlarının olduğu sizce de malum
dur. Adaleti yürüten sayın hâkim ve savcıların sağ 
kola olan ve onların adaleti her türlü şek ve şüpheden 
ari olarak yürütmesinde bizlerin de az da olsa büyük 
hissemiz olduğunu sizler de takdir edersiniz kanaa
tindeyiz. 

Yine Meclisin 3/4 ünü hukukçular temsil etmesi
ne rağmen, şimdiye kadar bizlerin maddî ve manevî 
sorunları ile ilgüenilmemiştir. Bizlere devamlı olarak 
üvey evlât muamelesi yapılagelmekte olduğunu da 
takdir edersiniz. Adaletin bu acizane ufak mensupla
rının sorunlarına ve üzerine eğilinilmesini dileriz. 

Adliyecilerin bayram tatili, gecesi - gündüzü hiç 
belli değildir. Devlet dairelerinde yükü en ağır olan 
adliyecilerdir. Dairelerimiz bakımsız, çalışma şartla
rımız bozuktur. 

Örneğin; 20 senelik bir ortaokul mezunu zabıt kâ
tibinin eline 2 bin lira geçmemektedir. Aynı okul 
mezunu bir polis memurunun eline 5 bin lira geçmek
tedir. Aynı sırada okumuş, aynı okulu bitirmiş iki 
kişinin arasında °/0 100'den fazla fark olmasının İn
san Hakları Evrensel Beyannamesine ve sosyal adalet 
ilkelerine aykırı olduğu kanısındayız. 

Diğer taraftan keşif harcırahı ile ilgili bir örnek 
veriyoruz : Tapulama mahkemeleri hâkimleri, gitmiş 
olduğu keşiflerden 50 lira, kâtibi ise 35 lira harcırah 
almaktadır. Aynı hâkim ve kâtip diğer umumî mah
kemelerde keşfe gittiği zaman, hâkim köylerde 15 li
ra, şehir içinde 10 lira; kâtip köyde 10 lira, şehir 
içinde 666 kuruş almaktadır. Keşif mahalline çoğu 
zaman sabahın saat 5inde gidilip, akşamın saat 5'in-
de dönülmekte, 4 saat vasıta yolculuğu, iki saat hay-
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van veya olmadığı zamanlar yaya olarak dağ, tepe 
çiğneyerek keşifler icra edilmekte. Bunun karşılığın
da da sadece ve sadece 10 lira gibi bir ücret alınmak
tadır. Verilen bu ücret de, ayağındaki ayakkabının 
.eskime payı bile olmuyor. Zira bugün bir ayakkabı 
200 - 250 Uradır. Demek oluyor ki, bir ayakkabı ala
bilmek için 20 - 23 adet dosyanın keşfine, yukarıda 
ars ve izah ettiğimiz gibi gidilmesi gerekmektedir. 

Bu kanun 1964 yalı Temmuz ayında yürürlüğe gir
miştir. Kanunun yürürlüğe girdiği 1964 yılında bir 
kilo keçi eti 10 lira îdi. Şimdi bir kilo keçi eti 45 - 50 
İka arasında. 

Yine 1964-yılında bir yumurta 25 kuruş iken, bu
gün bir yumurta 200 kuruş olmuştur. Kanunun yürür
lüğe girdiği 1964 yılından bu yana tam 13 sene geç-
mrşiir. 13 seneden bu yana da fiyatlarda % 500 ar
tış olmuştur. 

Yine idarî mercilerin memurları keşfe gittikleri 
zamanda kendileri 60 lira harcırah almaktadırlar, bu
nun yanında bize verilen ücretler vatandaşların alay 
konusu olmaktadır. 

Yukarıda izah etmeye çahştığımız olasıklar karşı
sında siz saygıdeğer büyüklerin bizlerin bu haklı da
vamıza sahip çıkarak istek ve taleplerimizi Yüce 
Meclise aksettireceğinizden şek ve şüphemiz yoktur. 
Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığımız sebeplerden 
dolayı keşif ücretlerinin günün koşullarına uygun şe
kilde ayarlanması, hâkimlere verilen ödeneklerden 
bizlerin de yararlandırılmasını, kadrosuzluk sebebiyle 
aksayan terfilerin düzeltilmesini, polis teşkilâtına ta
nınan yıpranma hizmetinden bizlerinde faydalandırıl
masını, binnetice izah etmeye çalıştığımız bu haklı 
davamıza İlgilerinizi rica ederiz.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Mektup böyle devam eder. Adliye Bakanlığı men

supları sanıyorum bu dertlerin hepsini bilirler. Ben, 
bana emanet edilen bir konuyu buraya getirmek iste
dim, Yalnız bu arada bir şeyi ilâve etmek istiyorum : 

Gerçekten hepimiz Adalet Bakanlığına ait daire
lerde kırık - dökük sandalyeler, masalar, tahtalar ve
saire görürüz. Eski binalardır, rahat çalışma yerleri 
yoktur. Hele o dosya dolapları, arşivleri berbattır. En 
küçük bir tehlikede, bir yangında hemen her şey 
kaybolacaktır; her şeyden evvel hak kaybolacaktır. 

Bunun dışında bizden, kadro talebinden başka ba
zen bir de ufak tefek kırtasiye vesaire için de tavas
sut etmemizi isterler. Bu da çok üzücü oluyor. Bir 
parlamenterin, Devlete ait bir daire için onun bakan
lığından telefonla ya da bizzat giderek bazı ufak te-
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fek şeyler için talepte bulunması çok hoş bir şey de- j 
ğildir. Bu bakımdan da Adliye Bakanlığının hiç ol
mazsa kırtasiye bakımından sıkıntıya sokulmamasını 
rica ediyorum. 

Türkiye'de Devlet dairelerinde, sanıyorum Türki
ye standardının üstünde bir tefrişat var merkezlerde. 
Bu tefriş işlerinin de bir yerde çok yüksek, başka bir 
bölümde çok aşağıda olması hoş karşılanmıyor. Ora
ya giden insanlar itimat da telkin etmiyor. Bir «Kâ
tibi adlî» dedikleri, küçük ilçelerde bir yere gidiyor
sunuz, noter muamelesi yapılacak, o dosyaların duru
munu falan görünce, yaptığı muameleye ait evrakın 
orada gerçekten saklanabileceğine bile inanası gelmi
yor insanın. 

O bakımdan, Adalet Bakanlığı belki bir anda her 
yere bina yaptıramaz, çoğu kiralık olarak devam ede
cektir; ama hiç olmazsa peyderpey bütün arşivin çe
lik dolaplara konması, hâkiminden kâtibine kadar on
ların da diğer devlet daireleri meyamnda döşeme ba
kımından biraz daha iyileştirilmesi, herhalde onların 
çalışma şevkini artıracaktır. 

Bu meyanda, mektupta okuduğum gibi, zabıt kâ
tiplerinin ve onlara benzer diğer küçük memurların 
maddî yönden de bir parça refahlarının artırılması 
gerekir kanısındayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Buyurun Sayın Sanibrahimoğlu. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adliyenin meseleleri hepinizin malumudur ve say

gıdeğer mütahassıs arkadaşlarım da burada pek çok
larını ifade ettiler. 

Yalnız ben, bir - iki noktada adaletin yüce baş
larına serzenişte bulunacağım; beni affedeceklerini 
ümit ederim. j 

«Yüce başları» deyince ben, Yargıtay, Danıştay, 
Başsavcılık gibi, gerçekten yüce başları söylüyorum, 
yoksa siyasî iktidarın yüce başlığa lâyik olmadığını 
ispat eden başları için söylemiyorum. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bu 
ne biçim konuşma Kemâl, yakışıyor mu sana?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bu son derece güzel konuşma... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müdahale 
etmeyin, çok rica ediyorum. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Güzel konuşma ve başka türlü bu kürsüden konuş
maya teeddüp ettiğim için böyle konuşuyorum. Yok
sa çok daha ağırını konuşmak lâzım. (Gürültüler). 
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MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bu 
kürsüyü mahvettiniz... 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Senin gibi bir hukukçunun da... 

BAŞKAN — Müsaade edin sayın üyeler; lütfen 
müsaade buyurun. Bütçenin içinde bulunduğu duru
mu biliyorsunuz efendim. 

Buyurun, devam edin Sayın Sanibrahimoğlu. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Ve maalesef bir Türk vatandaşı ve bir Parlamenter 
olarak, bu Hükümetin Adalet Bakanına, «Bakanım» 
demekten hicap duyuyorum. 

Koskoca biı' Cihangir Fatih Sultan Mehmet haz
retlerinin, çocuğu yerindeki hâkimin karşısında el 
pençe ayakta durduğu ve bunun tarihlere geçtiği kos
koca bir Türk milletinin Adalet Bakanı, babası ye
rindeki adamı tokatlayamaz. Tokatlıyorsa eğer, o hü
kümet onu atar; atmıyorsa, bu Meclisler onun had
dini bildirir, kulağından tutar atar bey!.. 

Ne demek bu?.. Adalete yıllarım vermiş, saçını -
sakalını ağartmış bir insan, dayak yesin çocuğu ye
rinde bir Adalet Bakanından... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müesseseleri, o müesseselerin mensuplarının asil 

ve fazilete uygun davranışları yüceltir. Onun için, si
yasî iktidarın, bugünkü MC İktidarının zaten yüce
leceğinden de ümidimi kestiğim için, o lafı etmeyece
ğim; beni zorla çekme o tarafa. 

Şimdi arkadaşlarım; bütün Anayasal müessesele
rin devlete sahip çıkması gerekir. Ancak devlet öyle 
yücelir. Ağzını açan, «Politikacı, politikacı...» E ca
nım; yani devletin tapusunu şu beş politikacı mı ce
bine koydu?.. Yeri gelir basın gereği gibi vazifesini 
yapmaz; yeri gelir adalet yapmaz, yeri gelir üniver
site yapmaz, yeri gelir Ordu yapmaz, yeri gelir zabı
ta yapmaz; ondan sonra politikacı falan, hesap sor 
falan... Olmaz bunlar arkadaşlar. Bu Devlet bizimdir, 
ayakta tutacağız. Ben rejim demiyorum. Zaten rejim 
kalmadı ki; eğer bu ise demokrasi. Ben bunu anla
mıyorum. Bize kitaplarda okutmadılar, hiç bir kitap
ta da yok böylesi demokrasi. Devlet tehlikeye gir
miş, devlet güçlerinin hiç birisi sahip çıkmıyor. 

İşte ben bu serzenişte bulunmak üzere söz almış 
iken lafı saptırdık. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Başsavcılığa Siyasî Partiler Kanunu (Ki, 

epeyce de; yani saf saf tatbik edilecek, Türkiye da
ha mutlu günler görecek, diye de büyük emekler ver
dik) yetki vermiştir, görev vermiştir. Nedir bu? Siya-



C. Senatosu B : 32 

sî partiler... Bunlar da etten, kemikten, insandan, işte 
politikacı falan, filân... Ne yapar? Aaayasanm temci 
ilkelerine aykırı hareket eder; lâyiklik gibi, devletin 
bütünlüğü gibi, falan gibi, filân gibi, kanan saymış
tır ve yazmıştır, bu takdirde Anayasa Mahkemesi nez-
dinde teşebbüse geçer. Önce ihtar edilir, sonra, ağır
lığına göre, parti kapatılır. 

Ben, Millî Selâmet Partisini» kapanmasını, hani 
gazetelerde okumuştun!, sonra bîr münasebetle tetkik 
ettim, merak ettiğim için» Çünkü, hatırımda kaldığına 
göre, Millî Selâmet Partisi, şimdi bazı partilerin, hat
ta hatta Adalet Partisinin dahi günahı kadar günaha 
sahip değilmiş o zaman; değildi de zaten. Kapan
mış... 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Millî 
Nizam Partisi. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Millî Nizam canım işte, ne farkı var?.. 

Şimdi bakıyorum, görüyorum arkadaşlar; bir Baş
vekil Yardımcısı çıkıyor, hem de Profesör ve Anaya
sayı yapan, Kurucu Meclisi kuran, Kurucu Meclisin 
kurulması için Kurucu Meclis Anayasasını yapan bir 
saygıdeğer Profesör diyor ki; «Türkiye'de anarşi var
dır. Bazı partiler, bazı siyasî kuruluşlar bu anarşik 
güçlerle elbirliği halindedir. Lâyiklik ilkesi, Atatürk
çülük ihlâl edilmektedir.,,,» diyor; şu diyor, bu di
yor. 

Arkadaşım Sayın Hilmi Soydan resmen burada 
ifade etti, gazeteler her gön yazıyor, takır takır her 
gün insanlar vuruluyor; Başsavcılık makamı büyük 
bir serinkanlılık içinde. Hayret ve taaccüp ettiğim ve 
gerçekten, hani bir yerde bu kadar hadiseler oîur, 
bütün millet Reisicumhurundan dağdaki çobanına ka
dar feryaf eder iken, bir Başsavcı nasıl bu kadar sa
kin kalabilir?.. Kendisini tebrik ederim. Hani, ger
çekten bu kargaşa içinde, bu gürültü - patırtı içinde, 
bu kadar feryat - figan içinde sinirleri o kadar sağ-
lamki Sayın Akdoğan'ın, sükûnetle bu meseleleri gör
müyor veya duymuyor. Af buyurun, benim bir tek
lifim var : 

1. Sayın Akdoğan'a gerçekten bir basın müşaviri 
verilsin. 

2, Güzel bir gözlük ve kulağına da bîr kulaklık 
verilsin. Çünkü ya okumuyor yahutia okuyamıyor, 
ya dinlemiyor yahut duyamıyor. 

FEVZİ HAKKI ESATGĞLU (istanbul) — Büt
çede mi?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Evet, evet, teklif ediyorum; resmen... 
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Devlet bizim babamızın inalı değil. Bir sürü me-
j şakkaiia geliyoruz, gücümüzün yettiği kadar millete 

hizmete gayret ediyoruz. Herkes vazifesini yapmak 
i zorundadır ku memlekette. Yapamıyorsa, bilgisi ve 
| yüreği yetmiyorsa orada durmaya, kusura bakmaz 
i çekilir, Bu itibarla ben bu ödeneklerin verilmesini 
I 

teiii.ii ediyorum, 
İkinci bîr istirhamım daha var : 

j Hani, Yüce Meclis yapsın yahut Adalet Bakanlı
ğa bunu teklif etsin demiyorum; zaten ümidim de yok, 
yapamaz da, Sadece Sayın Yargıtay üyelerine ve say
gıdeğer Reisine; gerçekten saygıdeğer Reisine bura-

! dan sesleniyorum : Reisicumhurdan, milletvekiline, 
bakamna, bütün müesseselerin mensuplarına bir ce
za müeyyidesi tatbik edilir ve bunun da makamı, 
memuriyeti falan tayin edilmiştir ve iyi kötü işler. 
Gerçi, hani bunu söylemeye de yüzümüz yok; yani 
bir komisyonu da işletemiyoruz, meselâ, bazı siyasî
leri. Yani kusura bakmasınlar, hani biz de pek böyle 
iftihar edilecek bir durumda değiliz; ama onlar ger
çekten kariyerden yetişmiş büyük hâkimler, saygıde
ğer hâkimler. Adalet Bakanlığının denetimine tabi de
ğiller; doğrudur, Anayasa gereğidir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu kendi içlerinden çık-
niiştır, onun da denetimine tabi değiller. Sadece, zan
nederim Yargıtay Teşkilât Kanununa göre, bir disip
lin kurulları olacak ve a isleyecek, 

Ben bugüne katlar bu disiplin kurulunun işlediği
ni, işletildiğini görmedim ve duymadım. Yani bunlar 
melek mi? Yani bu kadar hâkim hiç suç işlemez mi, 
hiç kabahati olmaz mı; hiç bir disiplin tahkikatı, ta
kibatı olmaz mı?,. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, söz süreniz 
bitti. Lütfen efendim... 

I KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum, bitiriyorum. 

Arkadaşlar, her güç, frensiz kaldığı takdirde su-
j iistirnale müsaittir. İnsanlar melek değildir. Onun için 

yasalar birtakım müeyyideler kabul etmiş, birtakım 
denetimler kabul etmiştir. 

Ben Yüce Yargıtaym saygıdeğer üyelerinden, ada
letin yüceliği, yüceltilmesi ve Yargıtaym gerçekten 
çok daha fazla yücelmesi uğruna ve adına kendilerin
den, çalışabilir bir mekanizmanın kurulmasına im
kân verecek bir yasa önerisini (Adalet Bakanlığı yo-
luyle mı getirirler, yoksa herhangi bir milletvekili 
eliyle mi getirirler?) getirmelerini istirham ediyorum. 
Yoksa bir gün bu kürsülerden birçok şeyler bahis 

j konusu edilebilir ve buna da, kendilerinden çok biz 
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üzülüı-üz. Çünkü gerçekten, adalet mülkün temelidir, 
öyle kalması gerekir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Sarıibrahim-

oğhı. 
Sayın üyeler, 6 sayın üye konuşmuş, sırada 1 sa

yın üye daha vardır.. Ancak, bu arada bir yeterlik öner
gesi gelmiştir, sunuyoruz: 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde gruplardan başka 6 

sayın üye konuşmuş ve konular aydınlanmıştır. Gün
demde daha 4 bütçe bulunmaktadır. 

Yeterliğin onaylanmasını arz ederim. 
Ankara 

Uğur Alacakapîan 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

Olmadığına göre yeterlik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, cevap süreniz, soru sormak isteyen 

üyelerimiz de vardır, onların da sorularının cevapları
na ayrılacak süre dahil bir saattir Bu konuda arzu iz
har eden üyelerimiz vardır. 

Bu3Tirun efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle konuşan 
değerli arkadaşlarıma, bizleri irşad ettikleri için te
şekkür ederim. 

Adalet Bakanlığı Bütçesine bütün arkadaşlarım lâ-
yıkı veçhile önem vermişlerdir. Bu husus beni bil
hassa mütehassis etmiştir. 

Bütçe üzerinde söz almış bulunan sayın senatör ar
kadaşlarımın tenkit ve temennilerini dikkatle ve has
sasiyetle takip etmiş bulunuyorum. Bütçenin uygulan
ması sırasında bu tenkit ve temenniler bizlere ışık 
tutacaktır. Bu bakımdan da şükranlarımı arz etmeyi 
vazife telakki ettim. 

Konuşmamı iki kısımda toplamak istiyorum: 
İlk kısımda, Bakanlığımın faaliyet ve çalışmaları 

ve 1977 Bütçesinin getirdiği yenilikleri kısaca izah et
tikten sonra, ikinci kısımda sayın üyelerin sordukları 
hususlara cevap arz edeceğim. 

Hükümet Programında adalet hizmetlerinin sürat
li, külfetsiz ve âdil ölçüler içerisinde görülmesi, adale
te olan inanç ve güvencin sağlanması, Anayasaya uy-
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f mayan tatbikatın kaldırılması, fikir ve vicdan hürriye
tiyle temel hak ve hürriyetlerle ilgili uygulamalarda 

I Anayasaya uygunluğun sağlanması, hâkim ve Cum-
j huriyet savcılanyla diğer adalet personelinin çalışma 

şartlarının, mesleğin vakar ve haysiyetine yakışır ha
le getirilmesi ve bunlara tatminkâr sosyal, ekonomik 

j imkânlar sağlanması, hizmet içi eğitime önem veril
mesi, cezaevi hükümlülerinin cemiyete kazandırılması 
ve bunlar için maddî tedbirler yanında, manevî eği
timin tanzimiyle adlî müzaheret müessesesinin müessir 

I bir şekilde çalıştırılması öngörülmüştür. 

Programda yer alan bu amaçların gerçekleştirilme-
I si amacıyla çalışmalara başlanmış ve bilhassa bu yılki 

bütçe çalışmalarıyla diğer yıllara oranla daha büyük 
I artışlar kaydedilmiş ve çalışmalar için daha büyük 

miktarlar bütçelere konulmuş bulunmaktadır. 

Özetlemek gerekirse: 1977 yılı Bütçesi cari har
camalara 195 790 000, yatırım harcamalarına 
289 497 000, transfer harcamalarına 225 604 000 TL. 
olmak üzere, toplam 710 891 300 liralık bir artış gös
termiştir. 

I Genel olarak hizmet dallarına göre bu artışları in-
I celemek gerekirse: 

Personel giderleri 95 790 000, yolluklar 2 891 400, 
demirbaş alımları 6 399 000, taşınmaz mal alım ve ya
pımları 272 971 250, makine, teçhizat ve taşıt alımları 
16 525 750, tüketim maddeleri ve malzeme alımları 
246 887 900, hizmet alımları 14 446 600, diğer gider
ler 54 980 100 TL. artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Bu artışlar sebebiyle getirilen hizmetleri sıralamak 
j gerekirse: 

Lojman yapımı : 
I Hâkim ve Cumhuriyet savcıları ve adalet mensup-
I larına lojman yapımı için ilk defa zamanımızda, 
j 1976, bütçesiyle konulan 50 milyon inşaat ve 4 mil

yon kamulaştırma gideriyle bu yıl 100 milyon ilâvey-
J le 150 milyona ve kamulaştırma gideri ise 8 milyon 
i liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle 150 ilçede daha lojman yaptırılmış ola
caktır, 1976 yılın içerisinde de 60 ilçede, mahrumiyet 
bölgesi ilçelerinde bu lojmanların ihalesi yapılmış ve 

j inşaatları devam etmektedir. 

Taşıt alımlarına önem verilmiş ve bu yıl bütçeye 
adlî teşkilât için 85 adet vasıta alınması için öde
nek konmuş, ayrıca personelimiz için 4 otobüs ile 6 
adet hizmet arabasının alınmasına gidilmiştir ve 1975-
1976 yıllarında ilk defa bu tatbikata başlanmış bulu-

I nulmaktadır. 
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Kırtasiye, demirbaş ve döşeme ve büro malzeme 
alımları için 20 milyon bir fazlalık öngörülmüş ve 
adalet daireleriyle mensuplarının ihtiyaçları büyük 
ölçüde giderilmiştir. 

Hükümlü ve tutukluların iaşe rejiminde değişiklik 
yapılmış ve 2 lira iîâve suretiyle 1977 Bütçesine top
lam olarak 162 milyon liralık ödeme konulmuştur, 

15 adet küçük tip ve 23 adet büyük tip cezaevi 
inşaatı devam etmekte olup, Planlamaca kabul edilen 
6 cezaevi binasıyla 6 adet adalet binası yapımı yatı
rım bütçesine alınmıştır. 

Suçüstü ödeneği 3 milyon lira artırılmak suretiyle, 
ihtiyacın daha iyi karşılanmasına çalışılmıştır. 

Giyecek alımları kısmına 7 milyon ülraîsk bir ilâ
ve yapılmak suretiyle adlî personelin, talimatnameye 
uygun şekilde kıyafet temini sağlanmış ve ayrıca ilk 
defa olarak hâkim ve Cumhuriyet savczlannm resmî 
kisveleri olan cüppelerin verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bütçe ile ilgili kısımları bu şekilde ve anahatlanyle 
arz ettikten sonra, kanun çalışmaları ve diğer faaliyet
lerimiz hakkında da kısaca malumat arz etmek isti
yorum. 

Kanun çalışmaları : 
Bu çalışmalarımız 1976 bütçesi münasebetiyle ge

rek komisyonlarda ve gerekse Yüce Senatonuz üye
leri tarafından ileri sürülen teklif edilen hususlar ön 
plana alınmak suretiyle eksik olarak tespit edilip ta
rafımızdan yerine getirilmesini arzu ettikleri husus
ları dikkate almak suretiyle yerine getirdiğimiz çalış
malardır. Bunlardan, Adalet Bakanlığı Merkez Ku
ruluş kanun tasarısı tamamlanmış, Bakanlar Kurulu
na sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Staj Akademileri kanun tasansı tamamlanmış, Ba
kanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Adlî Tıp kanun tasarısı, tamamlanmış. Bakanlar 
Kuruluna sevk edilmiştir. 

Yargıtay Teşkilât Kanununde değişiklik yapan 
tasarı, hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sevk edil
miştir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı hazırlan
mış ve hepinizin malumu olduğu gibi Hükümete sevk 
edilmiştir. 

Çocuk Mahkemeleri kanun tasarısı hazırlanmış, 
sevk edilmiştir. 

Bu arada, 1976 yılı içerisinde teklif edilmiş olma
sına rağmen henüz yerine getiremediğimiz tek bir ka
nun çalışması vardır, o da Adlî Polis kurulması hak
kındaki kanun tasarısıdır. Bütün hazırhkîan ikmâl 
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edilmiştir. İnanıyorum ki, bütçelerimizin Yüce Mec < 
liste görüşülmesi esnasında hu vazifenizi de yerine 
getirmenin huzura ile karşınıza çıkmış olacağız. 

Banların dışında, Ceza Kovuşîuruîmasının Akta
rılması İle İîgiîi Avrupa Sözleşmesi ile Ceza Yargıla
rının Uluslararası Değeri Konusunda Avrspa Sözîeş-

.meşinin onaylanması ve uygulanması hakkındaki ta
sarılar Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin, ez
cümle, 401, 426, 427 ve 428 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun ta^ansı, Uyuşmazlık Mah
kemesi kanun tasarısı, 5525 sayılı İş Mahkemeleri 
kanun tasarısı, Patronaj kanun tasansı Millet Mecli
simin komisyonda, ve gündemlerinde yer- almış bulun
maktadır. 

Ayrıca, Mahkenıeie'r Teşkilât Kanunu, tanıamıyle 
hâkim ve savcılar kanunu, usul kanunları, Medenî 
Kanun, Ceza Kanuna, Adlî Sicil Kanunu ve 647 sa
ydı Kanun üzerindeki çalışmalar Bakanlığımızda yo
ğun bîr şekilde devam etmekte ve inanıyorum ki, en 
kısa bir zaman içerisinde bu eksikler de giderilmiş 
olacaktır. 

Kanan çalışmaları dışındaki faaliyetlere gelince : 
25 mahaldeki miirettep ağn ceza mahkemesi müs

takil hale zamanımızda getirilmiş, geriye kalan 11 
miirettep ağ?'r ceza mahkemesi de bu yıl müstakil 
ağ?.r ceza mahkemesi haline getirilecektir. 

Bu yslki bütçe ile alınan 150 adet hâkim ve savcı 
kadrosu ile ihtiyaç doyulan ve Bakanlığımızca tespit 
olunan yerlere yeni mahkemeleri kurmak imkân dahi
lice girmiş olacaktır. «Her asliye mahkemesi teşki
lâtı olan yerde bir icra dairesi bulunur.» şeklindeki 
kanun hükmü yerine getirilmek için bu yıl 42 yer-' 
de daha müstakil icra dairesi kurulmak suretiyle müs
takil icra teşkilât! yekûnu 557'ye çıkarılmış bulun
maktadır. Müteakip yıllarda her asliye mahkemesi 
bulunan yerde müstakil icra dairesi kurulması hususu 

gerçekleştirilecektir. 

1976 yılında 1 185 kadro temin edilmiş ve adlî 
teşkilâtın kadro sıkışıklığı büyük ölçüde hafifletil
miş, ayrıca kadrosuzluk yüzünden terfi edememe me
selesinin sona erdirilmesi için kesin teşebbüse girişil
miştir. 

Cumhuriyet savcılarının atama ve nakii yönetmeliği 
değiştirilerek stajdan sonra Cumhuriyet savcı yardım-
cîla'rımn kura ile ağır ceza merkezlerine atanmaları 
sağlanmış ve bu tatbikata devam olunmaktadır. Ge
rek infaz ve gerekse diğer adalet personelinin yetişti
rilmesi için gerekli tedbirler alınmış ve evvelce arz 
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edildiği veçhile Ankara'da inşa ettirilmiş bulunan ve 
tarafımızdan eğitime açılmış bir binamız mevcut bu
lunmaktadır. Ayrıca, Teşkilât Kanunu içerisinde bir 
Eğitim Birimi Genel Müdürlüğü ihdas edilmek sure
tiyle personellerimizin daha iyi şartlar içerisinde ye
tiştirilmesinin sağlamı çalışmaları devam etmekte
dir. 

Hükümlülerin manevî kalkınması ve İslahı için 
her türlü tedbirler alınmış, din görevlileri, öğretmen
ler, pedagoglar, psikologlar ve ilim adamlanyle iş
birliğine gidilmiş, ayrıca ihtisası üzerinde kurulmuş 
bulunan cezaevlerinde hükümlülerin en verimli su
rette çalıştırılmaları sağlanmıştır. Adalet personelinin 
tamamını kapsayan yön ödemeler temin edilmiş ve 
bütçe imkânları içerisindeki düzeye çıkarılmıştır. 

Noterlik Kanununa ait yönetmelik yayınlanmış, 
nöbetçi noterlikler tespit edilmiş, aynca noterlik üc
ret tarifesi yeniden hazırlanarak yürürlüğe konmuş
tur. 

Avukatlık asgarî ücret tarifesi yürürlüğe konmuş
tur. 

Memleketimizde Suriye, Mısır, Yugoslavya, Irak 
arasında başlamış olan emlâk meselesi müzakereleri
ne iştirak edilmekte ve nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahsiline dair sözleşmenin uygulanma
sı işlemleri ise ciddiyetle yürütülmüştür. 

Yayın hizmetlerine daha geniş ve etkili bir uygu
lama alanı verilmiş, adalet daireleriyle mensuplarının 
muhtaç oldukları kitap, dergi ve gazetelerin en geniş 
şekilde bütün teşkilâta intikali sağlamînş ve bu cüm
leden olmak üzere Türk Ceza Kanununun. Hukuk 
Muhakeme Usulü Kanunu, İcra İflâs Kanunu, mer'i 
yönetmelikler ve tamimler eikitabı şeklinde bastırıl
mış ve bütün teşkilâta dağıtılmıştır. 

Toplum bünyesinde vukubulan nüfus artışı, şe
hirleşme, hızlı sanayileşme, ulaşım imkân ve vasıta
larının artması yanında üretim ve tüketim mallarının 
talepleri karşılayamama, istihdam meselesi ve bunla
ra bağlı işsizlik gibi ekonomik sebeplerin ve aynca 
ideolojik bölünmelerin bütün dünyada suç ve suçlu
luk hareketlerinde bir artışa sebebiyet vermiş bulun
ması karşısında uluslararası seviyede ve özellikle men
subu bulunduğumuz Avrupa Konseyi bünyesinde sür
dürülen çalışmalara iştirak olunmakta ve buna mu
vazi olarak ta iç hukukumuzun ceza bölümü üzerin
de mevzuun ehemmiyeîiyle mütenasip olarak tespit 
edilen araştırma sonuçlarına göre çalışmalara devam 
olunmakta, memleketimizde de suç ve suçluluğu etki

leyen unsurlar hukuk açısından değerlendirilmeye ta
bi tutularak gerekli tedbirlerin alınması, çalışmalarına 

I önem verilmiştir. 

I Sayın senatörler; 
I Bir nebzede memleketimizin içinde bulunduğu du-
I ruma değinmek istiyorum. Devletimizin ülkesi ve mil-
j ietiyle bütünlüğünü, hür demokratik düzeni yıkmayı 
I amaç edinen ve nitelikleri Anayasamızda tespit olun-
I maş rej;rıimîze karşı cereyan eden her türlü anarşik 
I olayların gün geçtikçe arttığı bir vakıadır. Her çeşit anar-
I şik olayların bütün devlet güçleriyle kuruluşları tarafın-
I dan kanunların verdiği bütün yetkilerin kullanılması 
I suretiyle bertaraf edilmesi ve bunların önlenmesi için 
I gerekli kanunî ve idarî tedbirlerin en kısa zamanda 
I alınması ve mevzuat boşluklarının Anayasal şartlara 
I uygun olarak doldurulması gerektiğine inanmakta-
I yun. Bakanlık olarak rejime yönelik suçlann bizzat 
I Cumhuriyet Savcıları tarafından takibi ve kısa za-
I manda sonuçlandırılması için gerekli bütün tedbirlere 
I tevessül olunmuştur. 

I Komünizme, her çeşit anarşik olaylara, Anayasa 
I ve kanun dışı eylemlere, millî bütünlüğü zedeleyen ve 
I Cumhuriyeti tahrip edici her türlü faaliyete karşı et-
I kili ve kesin bir mücadele açılması zaruret halini al-
I mistir. Bunun için, Cumhuriyet savcılarına gerekli 
I emirler verilmiş, kanun dışı eylem ve işlemlere der-
I hal el konulması ve faillerinin süratle ele geçirilip 
I yargı organlarına tevdi edilmesi ve bu türlü davala-
I rm en kısa sürede sonuçlandırılması hususunda te-
I şebbüslere geçilmiş ve Bakanlığımıza geldiğimiz an-
j dan şu ana kadar savcılarıma, anarşik olaylar karşı-

smda, rejimi yıkmaya mütedair olan suçlar karşısm-
I da hâdiselere teenni ile eğilmeleri gerektiğine, tahki-
I katları bizzat taraflarından yapılması iktiza ettiğine 
I dair 10 tane yakında bizzat tamim göndermiş bu-
I lunmaktayiRî. 

I Bütün bunların dışında sayın senatör arkadaşla-
I nm, bilmem ki, Anayasal düzeni müdafaa etme zım-

mında başka ne gibi tedbirler alınabilirdi?.. Burada 
I bu tedbîrlerin de ifadesini beklerdim. Birtakım suç-
I lamalarla meseleleri kamufle etmeye kimsenin hak

kı ve hukuku yoktur : \şte, Hükümet zamanında baş-
j lamamız ve şu ana kadarki devremiz, her şeyimizle 
i açığız ve seçiğiz; her zamanda sÖ3'lediğimiz gibi, 
J Anayasal müesseseleri müdafaa eden, Anayasal re

jimi ayakta tutan her kuruluşun yanında ve her ku-
I ruluşla beraber mücadele vermekteyiz ye bunun bü-
I tün açıklığı ile de hesabını her yerde, her zaman vere-
I bilecek cesarette ve güçteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu kısa konuşmamızdan sonra, çok değerli sena

tör arkadaşlarımızın tevcih buyurdukları suallere za
manım nispetinde kısa malumatlar arz etmek ve böy
lece «Taşıma suyla değirmen dönmez» sözünü bir 
kere daha burada hep beraber teyid etmek imkânını 
elde etmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlanm; 
Çok değerli senatör arkadaşımız Mehmet Feyyat 

beyefendi, bize bir hayli sual tevcih etmiş bulunmak
tadır. Bu suallerine gönlüm tabiî ki, uzun uzun cevap 
vermek ister, ancak bunlara burada uzun uzun cevap 
vermeye zaman bakımından müsait değiliz. Kısa ola
rak cevaplandırmak istiyorum. 

Birinci sualleri, «Gardiyanlara ne gibi sosyal hak
lar getirilmiştir?» şeklindedir. Cevabımız : 

Gardiyanların mesaî saatlan Devlet Memurları 
Kanununa göre hazırlanmış olup, sözü geçen Kanu
nun getirdiği bilcümle haklardan faydalandırıldıkları 
gibi, kendilerine işgüçlüğü, isriski zamları, elbise, pal
to, ayakkabı verilmektedir. Ayrıca Devletçe iaşe edil
mektedirler ve daha rahat şartlar altında çalışabilme
leri için vardiya usulü uygulanmaktadır. 

İkinci, «647 sayılı Kanunun izinle ilgili hüküm
leri kanun hükümlerine aykırıdır» tarzındaki sualine 
cevabımız : Hükümlülere verilen izin 1712 sayılı Ka
nunla son şeklini almış olup, Tüzükle Kanun hüküm
leri arasında bir aykırılık bulunmamakta olduğunu 
ifade etmek istiyorum. 

Üçüncü sualleri, «Hükümlülerin müşahedeye tabi 
tutulmaları keyfîlikten kurtarılmalıdır» tarzındadır. 
Şunu hemen ifade edeyim ki, Bakanlığımızda keyfî 
hiç bir işlemin bahis mevzuu olması mümkün değil. 
Bütün tasarruflarımız Meclislerimizin murakabeleri
ne tabidir ve daima mevzuat hükümleri içerisinde 
faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Hükümlü gündelikle
ri bakımından da yaptığımız çalışmalara bir nebze 
dokunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizden evvelki arkadaşlarımız bu hükümlüleri 

10 lira 75 kuruşa çalıştırıyorlardı. Biz 1976 yılında 
14 liraya çıkardık. 1977 yılında açık, yan açık ceza
evi ustalarının ücretlerini 19 liraya çıkardık. Kalfa
ları 10 lira 25 kuruşta iken aldık, 1976 yılında 13 li
ra 50 kuruşa, 1977 yılında 18 lira 50 kuruşa çıkar
dık. Çırakların ücretlerini 9 lira 75 kuruşta iken al
dık, 1976 yıhnda 13 liraya, 1977 yılında 18 liraya çı
kardık. Kapalı cevaevi ustalarının ücretlerini 9 lira 
50 kuruştan, 16 lira 50 kuruşa çıkardık. Kalfaların-

| kini 9 liradan, 16 liraya çıkardık. Çıraklannkini 8 li-
I ra 50 kuruştan, 15 lira 59 kuruşa çıkardık. Bunlar 
I benim zamanımda getirilmiş bulunmaktadır. 
I Sayın Feyyat'ın cezaevi binalanyle ilgili taleplerini 
I memnuniyetle karşılamaktayım. Aslında bu çalışma-
I lanmız devam çimektedir; ama bu açıklamaları beni 
I son derece memnun etmiştir, kendilerine teşekkür 
I etmekteyim. 
I Feyyat Beyin müşavir meselesi, müsteşar dövülme 
I hâdisesi ve Yargıtay Başsavcısıyle aramızdaki ihtilâ-
1 fin mahiyetine ilişkin sorulan, diğer bazı arkadaşları-
I mızın suaîleriyle benzerlik arz ettiği için, bu üç konu-
I yu burada huzurlarınızda açıkça arz edecek ve ondan 
I sonra sizler kendi kararlarınızı vermiş olacaksınız. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I İkinci konuşmacı arkadaşım, bir zamanlar Ada-
I let Bakanlığı yapmış ve fakat buradaki konuşmaları 
I kendilerinin bizim hakkımızda söylediği üzüntü beyan 

eden tarzdaki konuşmaları gibi, bendeniz de konuş-
I malarından son derece üzüntü duymakta olduğumu 
I İfade etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı yapmış olan 
I bir arkadaşımızın evvelemirde söylentilerle değil, hu-
I kuk açısından ve hukukun gereği ne ise onu tahkik 
I edip huzurlarınıza getirmesi ve gelmesi iktiza ederdi. 

I Değerli arkadaşlarım; 
Görüyorum ki, kendileri muayyen kişiler tarafın-

I dan dokümante edilmiş ve çok üzücüdür ki, bütün 
L malumatları gerçekle taban tabana zıt teşkil etmekte-
I dir. Biraz sonra bunların huzurlarınızda arz edeceğim 

değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
1 Sayın Mumcu hiç bir şey yapılmadığını ifade et

miş... (C. H. P. sıralarından «Mumcuoglu» sesleri) Af 
buyurun efendim. Sayın Mumcuoglu, «Hiç bir çaîış-

I manın yapılmadığını» söylemekte, ben ise çalışma-
J larım hakkında ilk defa lojman meselesini, araç me

selesini ve bugüne kadar hiç bir arkadaşımın cesa
retle eğiîmediği bütün kanunları huzurlarınıza getir-

I miş olduğumu ifade ettim. Bilmem ki, bunun dışın-
I da nasıl bir çalışma yapmalıydım? Bilmem ki, ken

dileri iki senelik devreleri içerisinde kaç tane kanun 
tasarısı huzurlarınıza sevk etmişler ve adliyenin hangi 
problemini çözme imkânını elde etmişlerdir? 

i Muhterem arkadaşlarım; 
Bunun dışında yine isnata varan birtakım iddia

larına gelince : Bu isnatlara diğer arkadaşlarımız da 
bir noktada iltihak etmişler. Hele son konuşan arka
daşımız Sarıibrahimoğlu da, düşünceleri itibariyle fi-

j kirden yana, fikir özgürlüğünden yana olduğunu söy-
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içmelerine rağmen, meseleyi bir nevi sokakta halledi
lecek tarzdaki bir meydan okuyuşuyle huzurlarınıza 
getirmişlerdir. Bendeniz bu duruma kendimi düşür
mekten alıkoymaktayım ve sadece üzüntülerimi ifade 
etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer konulara gelince : Eveiemirde Szym Müste

şarla elan münasebetimize girelim. Bu meseleyi hepi
nizin yakinen bilmesinde fayda mülâhaza ediyorum 
değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin malumu olduğu gibi, bakanlıklar idarî 

yönden bakandan sorumludurlar. Bunun aksini iddia 
etmek mümkün değildir. Bir bakan hangi vazifeleri 
kime vereceğini (Kanunların dışında olanları), hangi
lerinin alınabileceğini her halde tayin ve takdir etme 
yetkisini haiz olması iktiza eder. Aslında, bendeniz 
huzurlarınızda delile dayanmayan bir hadiseyi getir
miş olmalarından da üzüntü duymaktayım. Bazı ku
ruluşların da aynı şekilde davranışlar içerisinde oldu
ğunu görüyor ve hukukun ne hale geldiğinin üzün
tüsünü çekiyorum. Bir dayak hadisesi mi var?.. Bir 
iddia var; şahidiniz var mıdır, raporunuz var mıdır? 
Raporsuz, şahitsiz itham etme hevesine kapılmanın 
sebebi nedir muhterem senatör arkadaşlarım?.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Kaç 
tane bakanlıkta görüldü, müsteşar dövüldü, diye? Ni
ye yalnız sizin Bakanlığınızda çıktı?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Hem 

de Adalet Bakanlığında çıktı, ayıp değil mi?,. 
BAŞKAN — Efendlüîî, müdahale etmeyin, çok ri

ca ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Evvelemirde hukuka saygılı olduğunu söyleyenle
rin, fikir özgürlüğünden yana olduğunu iddia eden
lerin, kendilerini dinlediğimiz gibi bizi dinleme neza
ketini de göstermeleri iktiza eder. Bendeniz bir hadiseyi 
ortaya getiriyorum. Hadisenin akabinde bir de açık
lama yaptım. Gönlüm isterdi ki, bu açıklamayı da de
ğerli arkadaşlarım burada dile getirsinler ve bu iki
sini müzakere etmek suretiyle bir neticeye varsınlar. 
O zaman demek mümkün müdür ki, Sayın Senatör 
İbrahimoğlu Sayın Bakan dışarda dövdü?.. Bu iddia 
ile sizin hakkınızda muamele icramız mümkün mü
dür?.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Döver
se denir. 
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BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, müsaade edin efen
dim, 

ADALET BAKANİ İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Evvelâ hukuka saygılı olalım; delile da
yanalım, rapora dayanalım. 

Bilfarz benim çalışmalarımı arzu etmeyen bir arka
daşım, çalışmalarımı engellemek ister ise ve biz de onun 
yetkilerini elinden alır ve bilâhara kendi haklılığım or-
kilerim elinden alır ve bilâhara kendi haklılığım or
taya çıkarmak için hiç bir delile dayanmaksızın is
natta bulunur ise siz,, muhterem senatör arkadaşlarım, 
buna nasıl iltifat edebilirsiniz?.. Ben bu hususu yerine 
getiriyorum. Yoksa, meselenin diğer yönü; soruştur
ma önergeleri verilmiştir, Mecliste bunların gereği ya
pılacak. Adliye makamları da açıktadır, herkes dile
diğini orada söyleyecek; ama gönlüm arzu eder ki, 
bizler ve sizler her şeyden önce hadiseleri delillendi-
rerek meselelerin içerisine girelim ve böylece mesele
lerin üzerinde durmuş olalım, hissi davranmaktan zi
yade, hukuk ölçülerini önplana almak suretiyle in
saf ölçüleri içerisinde meseleleri tahlil edelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mesele bu noktada tahmin ediyorum ki, açıklığa 

kavuşturulmuş ve zaten hemen akabinde yaptığımız 
açıklama da, hepinizin malumu olduğu gibi, şu şekil
dedir değerli arkadaşlarım : 

KEMÂL SARIİBRAHTMOĞLU (Adana) — Sa
taşma var, söz istiyorum. 

UĞUR ALACAKAFTAN (Ankara) — Değmez. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — «Müsteşarla, vazifelerinden ileri gelen 
bazı görüş ayrılıklarım bulunmaktadır. Bu görüş ay
rılıklarımın başka biçimde değerlendirilmesi doğru de
ğildir. Kanunen bana verilen yetkilerin bir bölümü
nü Müsteşara verip vermemek mesuliyeti bana aittir. 
Müsteşarın elinden birtakım yetkilerin, hizmetin da
ha iyi görülmesi için alınmış olması kadar tabiî bir 
şey olamaz. Bu husus dolayısıyie muhatabın birta
kım hissi ve fevri davranışlara tevessül etmiş bulun
masını üzüntüyle karşılamaktayım» tarzında da bir 
açıklamada bulunmuştum. Basında da bunlar yer al
mış bulunmaktadır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Senin 
açıklamana niye inanayım ben; kırk senelik hukukçu
ya inanmayayım da?.. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, müsaade edin efen
dim, çok rica ediyorum. 
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SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Yani dövüşmemiş 
mi simidi Sayın Bakan?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Dövdünüz mü, 
dövmediniz mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu şeklide karşılıklı ko
nuşamayız efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bakan 
«Dövmedim» diye yalanlasın... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Dövdünüz 
mü, söyleyin?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
ADALET BAKANI İSMASL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmacılarımızın diğer bir simli, son derece 

saygı duyduğum, makam olarak hürmet ettiğim Cum
huriyet BaşsavcîSîyîe aramızda vukubulan tartışma 
ve ihtilâfın mahiyetinin anlaşılması noktasındaki su
alleridir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Soracağınız her suale açık kalplilikle cevap veri

rim. Bunda müsterih olunuz. Bu bakandan, hiç bir 
şeyi de gizlemeyeceğimi takdir buyurunuz diyorum. 
Bize sualinizi sordunuz, cevaplandırıyoruz. Tatmin 
olmazsanız tekrar bir sual sorarsımz; bunun da ce
vabına amade olduğumu ifade ediyorum; ama kar
şılıklı, kişinin isteğine göre cevap verme mecburiye
timiz yoktur. Hadiseyi anlatmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir konu, ifade ettiğim gibi, aramızda şahsî 

hiç bir kırgınlığınız olmayan, hiç bir kırgınlığımız 
bulunmayan ve sadece makamlarının yetkilerinin mü
nakaşası durumunda olan Cumhuriyet Başsavcısıyle 
aramızda vukubulan ihtilâfın mahiyeti hakkında da 
size malumat arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere, Cumhuriyet savcıları Anayasamı

zın 137 ııci maddesi gereğince, idarî yönden Adalet 
Bakanlığına bağlı bulunmakta ve Bakanlıkça Cum
huriyet savcılarına duyurulması gereken hususlarla, 
Cumhuriyet savcılarının tereddüt izhar ederek, isti'lâmî 
mahiyette sordukları, ancak mahiyeti itibariyle neti
cesinin bütün Cumhuriyet savcılarına tebliği icap eden 
hususlar kazaî yollardan halli gerektiğine işaret edile
rek münhasıran mütalaa serdlni mucip görülen mev
zular evvelden beri Cumhuriyet savcılıklarına Bakan
lığımızca tamim ve tebliğ olunmaktadır. Cari teamül 
ve tatbikat bu şekildedir. Bunun dışında, 53 yıllık 
Cumhuriyet döneminde hiç bir hadiseye rastlamak 
mümkün değildir. 

Hal böyle iken, İçişleri Bakanlığınca valiliklere hi
taben yapılmış bulunan tamimi, belli konuda yapıla
cak uygulamalarda, Cumhuriyet savcılarınca tereddüt 
edilmesine sebebiyet vermiş bulunduğundan bahisle, 
mevzuata ve yukarıda işaret olunan uygulamaya uy
mayacak şekilde Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhu
riyet savcılıklarına doğrudan doğruya tamim yazısı 
gönderilmiş bulunması karşısında, Bakanlık olarak bü
yük değer atfettiğimiz Cumhuriyet Başsavcılığı maka
mının her ne suretle olursa olsun polemiklere vasıta 
kılmnıaması için gerekli titizlik de gösterilmek sure
tiyle 20 . 9 . 1976 gün ve 25/83 sayılı tamim yazısı 
Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmiş bulunmaktadır. 

Tamimlerimiz buradadır değerli arkadaşlarım, ar
zu eden arkadaşlarımıza birer fotokopisini veririz. 
Cumhuriyet Başsavcısının bize yazdığı, bizim Cumhu
riyet Başsavcısına yazdığımız tamimlerin tamamı dos
yamızda mevcut bulunmaktadır. Yapılan işlemin id
dia edildiği gibi, sağcılık, solculuk veya nurculukla 
hiç bir şekilde alâkası bulunmamakta, sadece Cum
huriyet savcılıklarına yapılacak tamimin, cari teamül 
ve kanun hükümleri dairesinde ne suretle ve hangi 
mercilerce yapılacağı hususunun vuzuha getirilmesin
den ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bu konuda gerek Millet Meclisindeki sual

lere verdiğimiz cevaplar ve gerekse yapmış olduğu
muz basın toplantılarında teferruat ve malumat arz 
ettim ve burada da tekrar ifade ettim. Bir kere daha 
teyiden ifade edeyim: 

Tamim sadece iki makamın hukuk açısındaki du
rumunu, hak ve hukukunu tespit etmekten ibaret olan 
bir mücadeledir. Yoksa, bizim gönderdiğimiz tamim
de, «Risaleyi Nur serbest bırakılsın, diğer kitaplar 
yasaklansın» tarzında ne bir ibareye rastlamak müm
kündür ve ne de böyle bir ibare bahis mevzuu olmuş
tur. Biz meselenin özüne ve basın hürriyetinin gere
ğine temas etmek suretiyle meselelerin açıklığa kavuş-
turulmassm ifade ettik; ama her hadisede olduğu gi
bi, Atatürk istismarcıları da meseleyi tekrar ele al
makta ve meseleyi getirip, Atatürk'çülükle, nurculukla, 
sağcılıkla, solculukla bağdaştırmak suretiyle, bulanık 
suda balık avlamak gayretine girmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hadise bundan ibarettir. Aslında, böyle muhterem 

bir makamı defeatîe eelştirmeye tabi tutmak da beni 
üzmektedir; hen de bundan müteessir olmaktayım. 
Boîayısıyle, Sayın Akdoğan'la şahsi hiç bir kırgınlığı
mız, hiç bir münakaşamız olmadığı gibi, karşılıklı 
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saygı hudutları içerisindeyiz; ama gerek kendileri ve 
gerekse ben, kendi makamıma oturduğum müddetçe, 
makamımın lıak ve hukukuna îıiç kimsenin emrine 
amade kılmayacağımı bir kere daha ifade etmek isti
yorum, 

Değerli arkadaşlarım; 
Ayrıca Sayın Mumcu'nun, bizim gönderdiğimiz 

tamimin... 
HAYRÎ MUMCUOĞ-LU (Tekirdağ) — «Munıcu-

oğlu» efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Efendim, af buyurun, «Mumcııoğîu» 
değil m! efendim?... 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efendim, 
zatıâliniz herhalde müftüsünüz de, fetvayı «Mum
cu» diye verdiniz... 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum efen
dim, 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Mumcuoğlu, siz yanlış anlıyorsu
nuz herhalde. Ben «Mumcuoğlu» diyorum, yanlış de
ğil herhalde; «Mumcuoğlu» diyorum, 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — «Mum
cu-, diyorsunuz beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, kelimenin son kısmı... 
ADALET BAKANİ İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Affedersiniz, tamamlamıyorum efen
dim, tamam efendim, affedersiniz^. 

BAŞKAN — Son kısmı anlaşılmıyor herhalde efen
dim, 'iütîen. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Tamam efendim, doğrudur. 

Sayın Mumeiîoğlu'nun, bendenizin hukuk ölçüle
ri içerisinde ve sadece Anayasanın 137 nei maddesi
nin gereği olan tamimle gönderilmiş bulunan tamim
lerin, geri gönderilmesine dair tamim 117 ağır ceza 
merkezi savcılıklarına gönderiimjş, bunun 103 tanesi 
benim tamimimin gereğini yerine getirmiş, bunun 10 
tanesi, aslında Cumhuriyet Başsavcısının tamimini al
madıklarım beyan etmiş, 4 tanesi de başka tarzda ifa
dede bulunmuşlardır. Bu hususu da hiç bir savcı ye
rine getirmemiş tarzındaki sözün ne derece doğru oî-
duğunu huzurlarımızda tespit etmek zımnında ifade et
miş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarımdan muhterem İsmail İlhan 
beyefendinin bir suaîi vardı. Muş ilinde yeni bir ce
zaevinin inşası için gerek!» girişimlere başlanılmış 
okıp, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde ödenek 
sağlandığı takdirde yaptırılacaktır, 

j Varto ve Bulanık ilçelerinde hâkim ve Cumhuri-
| yet savcısı ve adalet personeli için lojman binası iha-
I leşi yapılmış ve inşaata başlanmıştır. 1976 yılı Bütçe-
| siyle elde ettiğimiz 50 milyonluk meblâğı mahrumiyet 
| bölgesi olan heşinci bölgedeki ilçelerde lojman ya-
j pımına tahsis edilmiş, bu ilçelerimiz de bunun içine 
j girmektedir. 
] Varto Cezaevi halen inşa halindedir, Bulanık Ceza-
i evi tip halinde evvelce inşa edilmiştir. 
j Arkadaşımıza cevaplarımız bundan ibarettir. 
I Haindi Özer Beyefendinin suallerine gelince: He-
| kimhan Savcısıyle ilgili olan meseleye zamanında mü-
] dahale edilmiş ve Malatya Cumhuriyet Savcısı bu ko-
I nuda görevlendirilmiş, tahkikatın neticesi henüz ta-
j rafibıza intikal etmemiştir. Geldiğinde muhterem ar-
| kadaşımıza yazılı olarak bunu arz edeceğiz. 
i Yine değerli arkadaşlarımız «Gomel» lerle ilgili 
j bir hususa da temas etmişler ve «Acaba bu savcı ar-
I kudaslarımız da onların akıbetine mi uğrayacak?...» 
I demektedirler. 

Evveleminde, bahsettiği Vedat Aîtuna savcı değil. 
| Tayini, nakli, Bakanlığımızda bulunan Savcılar Ku-
I rulunun yetkisi içerisinde değildir. Yüksek Hâkimler 
! Kurulunun elindedir. Arkadaşlarımızın tasarruflann-
| da isabetsiz oldukları kanaatinde değilim; ama id-
1 dia!arın çözümlenmesi için uyuşmazlık mahkemesi 
'. niye teklif edilmiyor, niye kanun tasarısı sevk edilmi

yor tarzında bir iddiaları olmuştur. Hepinizin malu-
! mu olduğu gibi, uyuşmazlık mahkemesi Meclisin Büt-
| çe Pian Komisyonunda bulunmakta, Adalet ve İçiş

leri Komisyonundan geçmiş bulunmaktadır. 

j Değerli arkadaşlarım; 
| Sayın Hüsamettin Çelebi beyefendinin bir sualleri 
j var. «Vatan ve milletin bölünmesi amacıyle bir böl

gemizin ayrılması için referandum kampanyası açan 
(Kalkın Kurtuluşu) adındaki Gazete hakkında İstan
bul C. Savcılığınca kovuşturma açıldığını yazılı soru
ma cevaben bildirmiştiniz. Bu kovuşturmanın sonucu 
ne olmuştur? Dava açılmışsa hangi safhadadır?» diye 

j bir sual tevcih buyurdular. 

I İstanbul C. Savcılığının 30 . 12 . 1976 gün ve 
i 1977/1 sayılı iddinanıesiyle Halkın Kurtuluşu adlı der

ginin sorumlu Müdürü Hasan Selim Açan hakkında 
I ve diğerleri hakkında gerekli davanın açılmış olduğu 
I ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Yine Sayın Mumcuoğlu sevk ettiğimiz bir kanun 
I tasarısı münasebetiyle Cumhuriyet Başsavcılığı maka-
I mini küçük düşürecek tarzda bir hazırlığın içinde oldu-
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ğumuz şeklinde hususlara temas buyurdular. Evvele
mirde böyle bir düşüncemizin olmadığı kanunun ge
rekçesinde yazılıdır. Biz sadece yıllardan beri, 25 sene
si ikmal edilmiş olan savcı yardımcılığı sözcülüğünü 
ve o yardımcılık sözcüğü altında psikolojik manada 
ezilen savcı arkadaşlarımızı onore etmek için savcı 
yardımcılığım kaldırdık ve 4 senelik yardımcılık sü
resinden sonra herkesin Savcı olması geerktiği tarzın
da bir çalışmanın neticesidir o; yoksa Cumhuriyet 
Başsavcılığı makamını (Zaten mümkün değil, bir tane
dir Cumhuriyet-Başsavcılığı, ismi üstündedir), onu iki
leme, üçleme veya küçük düşürme tarzjndaki bir gö
rüşe asla iltifat etmeyiz, aynen reddederiz, 

Değerli arkadaşlarım; 
Hilmi Soydan beyefendinin temas ettiği suallere 

bendeniz burada cevap vermek durumunda değilim. 
Çünkü ben, kendilerinin de Adalet Bakanıyım; ken
dilerinin de itimat oyu verdikleri Adalet Bakanıyım. 
Siyasî partim hakkında birtakım iddiaları, isnatları 
olabilir. Ona gerekli cevaplan da gerekli yerlerde, 
başka siyasî kanattan kişiler verebilirler. Bendeniz 
yalnız şunu söylemek istiyorum. Biz geldiğimiz günden 
şu ana kadar Hükümet Programında yer alan ve Ana
yasal çizgi doğrultusunda olan bütün müesseselere en 
az kendileri kadar sahip ve onun müdafaası duru
mundayız, 

Sayın içel Senatörü Lûtfi Bilgen beyefendinin bir 
suali oldu. Bu sualin büyük bir kısmı Harçlar Kanu
nunun 34 ncü maddesinin halliyle inşallah halledilmiş 
olacaktır. Hepinizin bildiği gibi bu Kanun teklifi de 
Pîan Bütçe Komisyonunda devasn etmektedir. İnşal
lah orada mesele bir rahatlama getirmiş olacaktır. 

Sayın Hüsamettin Çelebi beyefendinin bir suali da
ha vardır. Biraz evvel bendeniz onu cevaplandırdım, 
herhalde müsteşarla ilgili olan bir konuydu, 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S* Ü.) — Sayın Başkan izin verir misiniz. Efendim 
bir vuzuha ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Efendim lütfen Sayın Çelebi. Yu
karıdaki sıralardan sorulan sorular stenograflar tara
fından tespit edilemiyor. Lütfen ön sıralara teşrif bu
yurun. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, biraz önce yazılı olarak ver
diğim soru önergesinde, arkadaşlarımızın üzerinde dik
katle durdukları bir noktaya değinmiştim, O da Ada
let örgütünün iki başının kavga ettikleri veya yum-
ruklaştıkları yolundaki haberdir. Sayın Bakanın açık
lamasından haberim var. Ama ricamda devam ediyo-

I rum. Kavga eden sadece iki vatandaşımız olsa, has
sas olmaya gerek yok, hatta üzülmeye gerek yok; ama 
adalet mekanizmasının başında bulunan iki yüce ma-

I kam sahibi kavga etmişlerdir. Burası tarih kürsüsü
dür, Millet kürsüsüdür, bu tutanaklar belge olacaktır. 
Sayın Bakandan istirham ediyorum, bu tereddütleri 
izale edecek, şekilde ve açıkça «Hayır kavga etme
dik, hayır yumruklaşmadık» desinler, mesele bitsin. 
Kendileri yönünden bir meselem yok; ama yüce ada
let duygusu rencide olur bu tereddütler devam ettiği 
sürece. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan; 

Bendeniz biraz evvel bir arkadaşımızın sorusu 
münasebetiyle arzu ettikleri tarzda cevap verdiğim ka
naati içindeyim. îddia ediliyor, biz de diyoruz ki, hu
kuk ve delile dayanmayan, sadece iddiadan ibaret 
oîan böyle bir hadisenin olmadığım hemen hadise
nin akahindeki açıklamalarımızla ortaya koyduk di
yoruz; ama siz..<d 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Olay 
olmuştur, yalnız müsteşar ispat edemez. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin. Sayın Esat-
oğlu, efendim müsaade edin. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ne diyeyim yani 
ne istiyorsunuz? Ben bu adamı dövdüm mü diyeyim, 
bunu mu istiyorsunuz? 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Doğru
yu söyle, «Boynunu sıkmadım» de, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın üyeler; 
Her üyemizin oturduğu yerden bağırmasıyle bu 

konuyu halîedemeyiz. Müsaade buyurun, bendenizce 
sayın üyenin sormuş olduğu suali gayet açıktır. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sorum var 
efendim, 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Alacakaptan, bir 
saniye efendim, 

Sual gayet açıktır. «Böyle bir olay olmuş mudur, 
olmamış mıdır» diyorlar. Benim anlayabildiğim ka-
darıyle Sayın Bakan da «Bunlar.., 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Delil yok. 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim, müsaade bu

yurun. 
«Delil yoktur» dedikten sonra, «Olmamıştır, delili 

olmayan olay da sözkonusu değildir» şeklinde anlıyo-
} rumj 
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ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Nasıl de
lil yok, adam «Gırtlağıma sarıldı» diyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Delilin olup olmadığı
nı onlar mı takdir edecek. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Benim bu an
layışım doğru mudur yanlış mıdır... Sayın Bakana so
ruyorum efendim. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Allah 
şahittir Sayın Bakan. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Zapta geçmesin diye 
«Dövdüm» diyemiyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. Benim an
layış tarzım doğru mudur efendim. 

ADALET BAKAM İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Beyefendi besideniz gerekli cevaplan 
verdiğim kanati içindeyim, 

SÜREYYA ÖNER (Sürt) — Say«ı Başkam sorum 
var efendim* 

FEVZİ MAEKI ESATOĞLU (İstanbul) — Benim 
de var* 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
Sayın Bakan ayrılmayla efendim. Sorular var efen

dim, 
ADALET E AK ANÎ ÎSMAÎL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayın Cevdet Aykan beyefendinin... 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Benim sorum öre! 

efendim, 

ADALET BAKANİ İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) —- Arkadaşımızın suali istatistikî malumat 
iktiza ettirmektedir. Kendilerine yaslı olarak «Özel 
olarak» dediklerine göre, cevabı bilahara arz etmiş 
olacağım, 

Değerli arkadaşlarını; 
Bendenize tevcih buyuruian suallere verebileceği

mizi cevaplan biraz evvel huzurlarınıza arz etmiş bu
lunuyoruz, Bütün bunlara rağmen, eksik kalan ça
lışmalarımızda daima giderin yardımım istirham edi-
yoram. Bu münasebetle hepinize saygılarımı sunuyo-
rum efendim,, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakao, 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sorula

rım var efendim» 
BAŞKAN — Efendim müsaade edin sorduraca-

Sayın Başkan» 
Aşağıdaki çorunun Sayın Bakandan sorulmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

7 . 2 . 1977 O : 2 

1. Saym Bakan, Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 IÎCİ maddeleriyle 163 ncü maddesinin kaldırılması 
gerektiğine inanıyor mu? Neden? 

2. Yüksek mahkemelerin kaı arlarının idare tara
fından yerine getirilmemesi suç mudur? Bakanlığına 
bu konuda intikal etmiş bir başvuru varmıdır? 

3. Türkiye Barolar Birliği üzerindeki vesayetin 
kaldırılması için herhangi bir hazırlıkları var mıdır? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, bir 
sorum var.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Benim soracağım 
İ sualleri arkadaşlarım sordular. Ben sadece bir nok-
I taya temas etmek istiyorum. 

Sayın Bakan müsteşar hadisesini ne doğruladı 
I ne de yalanladı ortada kaldı. Acaba Müsteşarın oda-
I sim kilitleyip anahtarı cebine koyduğu doğru mudur, 
; değil midir?... 
; BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Aslanoğlu'nun 
! sualini okutuyorum. 

Sayın Başkan 
i İl ve ilçelerdeki adliye binalarının ve mahkeme 

salonlarının adaletin tesis etmesi gereken hürmet ve 
mehabetini tesis eder mahiyette değildir. Bunların 
acilen ıslahı ve mefruşatının itmamı lâzımdır. 

Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?.., 
Sayın Bakanın cevaplandırmasını arz ve istirham 

• ederim. 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Esatoğîu. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 

I Başkan, geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında Gru-
| pum adına yaptığım konuşmada adlî zabıtanın öne-
] mine değinmiştim. Bu yıl yapılan konuşmada da adlî 
I zabıta önemine değinildi. Sayın Bakan geçen yıl ver-
| diği cevabında aynen «Yalnız, değerli arkadaşımın 
| adlî zabıta hususundaki ileri sürdüğü fikirleri şükran-
I la karşılamaktayım. Bu konu büyük bir hassasiyetle 

takip edilmekte ve inşallah kısa bir devre içerisinde 
tıkanıklıklar da giderilmek suretiyle bu konu Meclisle
rimize sunulmuş olacaktır» demişlerdi. 

Bunun üzerine bu konu ile ilgili olarak İçişleri 
Bakanına da bir soru yöneltmiştim. O soru da şöyle 
idi; «Adlî zabıtanın en kısa zamanda kurulması için 
bir hazırlık var mıdır?» İçişleri Bakanının da vermiş 
olduğu cevap şöyle; «Adlî zabıta 3201 sayılı Ka
nunda polisin bir görev bölümü olarak belirlenmiş ve 
bu şekilde çalışmatkadır.» Yani İçişleri Bakanının ad-
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lî zabıtanın kurulması hakkında hiç bir fikri ve hazır
lığı yok, 

Bu suretle asayişle ilgili bulunan iki önemli bakan-
Iığm bakanları birbiriyle çelişki içindedir. Şa anda 
Sayın Bakan bu konu ile ilgili vermiş olduğu cevabın
da ve konuşmasında diğer bütün yasaların Hükümete 
sevk edildiğini sadece adlî polis yasasının sevk edil
memiş olduğunu bildirdiler. 

Geçen yıl vermiş olduğu cevapta, «kısa bir devre 
içerisinde» demiş olduğuna göre, bu aradan geçen 
bir yıl, kısa bir dönem değiimidir? İçişleri Bakanı
nın bu beyamna göre tıkanıklık İçişleri Bakanlığın
dan mı geliyor? İçişleri Bakam ile bu konuyu hallet
mişler midir ve adlî zabıta ile ilgili tasarı ne zaman 
Hükümete sevk edilecektir? Bu mesele ne zaman hal
ledilecektir?.. , 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususu hatırlataca
ğım, bir saat süre ile kssstlıyız. 10 dakikamız var. Onun 
için sorularını gayet kısa olarak sormanızı istirham 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Öner, 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Saym Başkan, Sayın 
Yargıtay Başsavcısı ile Sayın Bakan arasındaki bu 
yetki tartışmasının (Yani savcılarla Bakan arasındaki 
tartışma) İçişleri Bakanlığının valiliklere yaptığı bir 
genelge üzerine olduğunu söylemiş bulundular ve Sa
yın Bakan dediler ki «Bizim tartışmamız bu tür usu-
îî meseleden dolayıdır, yoksa dava başka bir konu ile 
ilgili değildir.» Bir de esas tartışma, İçişleri Bakanlı
ğından valiliklere gönderilen genelge üzerine olduğu
na göre, acaba o genelgelerin mahiyeti nedir bunu 
açıklayabilirler ini Sayın Bakan?... 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Mumcııoğlu 
buyurun efendim, 

IIAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efendim, 
ben aslında Sayın Bakanın sataşması nedeniyle söz 
isteyecektim; fakat mütemadiyen konuşmalarında be
nim konuşmalarıma atıf beyanatla mecarayı değiştir
diler. 

Şunu sormak istiyorum, Müsteşarın dövülmesi ha
disesi, umumî bir kanaat ile faili meçhul olarak kal
dı. Faili yok, böyle bir hadise yok..* 

Ölen 154 gencin bir çocuğunun failleri de meçhul, 
müsteşarın dövülmesi de meçhul. 

12 Mayıs 1976 tarihinde Ankara Islah Evinde 170 
savcının önünde Nurculuğu öven bir savcı yardımcı
sına, Yüksek Savcılar Kurulunun karan neticesinde 
bir tavsiye cezasıyle; tavsiye, ceza değildir, bir tav
siye ile yetinildiği doğru mudur?., 
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2, Haftada bir mutat toplantısı olan Yüksek Sav
cılar Kuruluna riyaset Anayasal vazifesi iken, Saym 
Bakan Müftüoğlu'nun iki senede, yani 100 küsur haf
tada 3 defa gitmediği iddiası doğru mudur? Gitmedi-
lerse nedenlerini izah buyursunlar?... Teşekkür ede
rim.* 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın De-
liveü. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın Bakana 
sorulan suallere çok memnun oldum. Daha evvel bu 
milletin kürsüsünde bir mebus dövülürken şadmani 
gösteri yapıyordunuz. Bugün Adalet Bakanının müs
teşarla dışarıda geçen bir hadisesi üzerine bu kadar 
ilgilenmeniz ve bu kadar sual sorduğunuzdan müte-
nebbih olduğunuz yolunda bir kanaate sahip oldum. 
Sayın Bakanın bu hadisesi bana, intibaha gelmiş olma
nızı göstermiş olduğundan memnun oldum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, ada
let işlerinde tanıklık ile sanıklık bir kişide birleşemez. 
Sayın Bakan, müsteşar ile aralarında geçen olayda ta
nık mıdır, sanık mıdır. Burada olayı bir tanık olarak 
mı cevaplandırıyorlar, sanık olarak mı? Bunu öğren
mek istiyorum» 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Bakan olarak 
cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat-, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Soracağım so
ru çok önemlidir, Sayın Bakan yazılı olarak da cevap
landırabilir, 

Adalet Bakanlığı kadrosundaki Teftiş Kurulu bün
yesinin değişikliğe uğrayıp uğramadığı, Teftiş Kurulu 
lu bünyesinde eskiden beri devam edegelen ve gerçek
ten bütün kuruluşlardan daha çok örnek olan bu Tef
tiş Kuruluna daha kıdemsizlerin, kıdemlilerin yerine 
ve bir nevi savcılar üzerinde bir baskı haline getirilip 
getirilmediği konusunda endişeliyim. Bu konuda bazı 
dedikodular var, gerçek olup olmadığını öğrenmek is
tiyorum. Çünkü en önemli sual bu, en büyük huzur
suzluk budur. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Özer, 
Başka hiç bir sayın üyeye soru sorma imkânı yok

tur efendim, son olarak buyurun efendim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Mahkeme karan ile 
sayın Müsteşarın odasında yapılmak istenen delil tes
pitine niçin mani olunmuştur?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Başkan, 
bir soru da ben sorabilir miyim?.., 
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BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum 5 daki
kalık bir vaktimiz var. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Bakanın 

Bakanlığı döneminde kaç tane müşavir atanmıştır, bu 
müşavirlerin emirlerinde kaç tane resmî araba çalış
maktadır ve nerelere kadar gidip çalışmaktadır?... 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan bunlardan müna
sip gördüklerinize cevap Iıazırlayamadıklarınıza yazılı 
olarak cevap vermeniz hakkınızdır. («A. P. sıraların
dan yazılı cevap versin» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Bakan, dört dakikalık bir süreniz var, gözö-

nünde bulundurun efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Uğur Alacakaptan'm üç tane suali vardır. 

Bî?İnci suallerine yazılı, cevap vereceğim. 
İkinci sualleri; «yüksek mahkeme kararlarının ida

rece yerine getirilmemesi suç mudur?.. Bakanlığa bu 
hususta bir talep intikal etmiş midir?» Tarzında bir 
sualleri vardır. İntikal etmiştir, gereğine tevessül edil
miş, dosya Yüce Meclise gönderilmiştir, 

Boralar Birliği vesayetin kaldırılması için herhan
gi bir foazsrhk var mıdır?. Diye sordular. Kendilerine 
burada sadece teşekkür edeceğiz. Bize uyanda bulun
dular. Bu hususta şu anda bir hazırlık olup olma
dığını bilemiyorum, «Yoksa neye yok?.» Bu konuyu 
bir araştırmamız iktiza ediyor. 

Sayın Hikmet Aslanoğlu, «il ve ilçelerdeki adliye 
binaları adalet mehabetiyle bağdaşmamakta, mefruşat 
bakımından» diye ifade buyurdular. Hemen cevap arz 
edeyim. Bu seneki bütçemizle inşallah büyük bir kıs
miyle telâfi edilecek. 1975 bütçesi 1 milyar 426 mil
yondu, 1977 bütçesi 3 milyara yaklaşıktır. İnanıyorum 
ki, bazı yararlara merhem olacak tarzda imkânlar sağ
lanmış olacak, bütün adliye problemlerinin halli için. 
Takdir edersiniz ki, bütçenin 3 milyar olması da kâfi 
gelmez, en azından 5 milyarlık bir bütçeye ihtiyaç var. 
Bunu da komisyonlar, Yüce Senato ve Millet Meclisi 
verecektir. Verdikten sonra da bunu takip etmek bizim 
üzerimize düşecek olan bir görev olacaktır. 

Sayın Esatoğlu'nun sualleri adlî zabıtayla ilgili, 
Gerçekten o zaman teşekkür etmiştim, bugün de ay
nı teşekkürü yapıyorum. Adalet Bakanı olarak Adlî 
Zabıta Kanun tasarısının bir an önce şevki için ge
reken herşeyi yaptım ve inanıyorum ki, en kısa bir 
zaman içinde Meclise gelecektir. Ama, İçişleri Bakan
lığının görüşü nedir, ne değildir?... Bunu benden ziyade 
Sayın İçişleri Bakanına sormak lâzım. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hükü
metle beraber değil misiniz?.. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım sual soruyorsu
nuz, cevap veriyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Yani, sataşmanızın sebebini bulamıyo
rum ben. Nezakete yakışmayacak bir harekette bulun
madık.., 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın Ba
kan, buyurun, devan» edin efendimi 

ADALET BAKAM İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
j (Devamla) — Efendim, Sayın Mumcuoğlu'nun, An

kara Cim Savcıları toplantısında bir arkadaşın... 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Cim de-
I ğil, Cumhuriyet. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok 
rica ediyorum efendim, 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Bizim de muayyen bir sabrımız var Sa
yın Başkan. 

Bir arkadaşımızın konuşmalarının nurculukla ilgili 
olduğu ve bu hususta hiç bir işlemin yapılmadığı, ya
pılmış mıdır, yapılmamış mıdır?. Tarzında bir sualie-

I ri olmuştu. Evvelemirde şunu ifade etmek istiyorum 
I ki, bölge savcılar toplantıları, zamanımızda tertiplen-
I mis, muayyen yerlerde yapılmış, her yapılan yerde 
I arkadaşlarımız düşüncelerini en rahat ölçüler içerisin-
I de ifade etmişlerdir. Memleketin lehine olabilecek ve-
I ya memleketin aleyhinde olacak olan her hususu dile 
I getirmişler. 
I Bu arada bir arkadaşımız da imam hatip okul-

lanyle ilgili; nurculukla ilgili değil, imam hatip okul-
I larıyle ilgili, görüşlerini ifade etmiş ve bilâhara mese-
I le orada gayet iyi bir şekilde, herkes düşüncesini söy-
I lemekte muhtar olduğunu, ailevî bir sohbet toplantı-
I sı bulunduğunu, burada söylenecek sözlerin meseleîe-
I rimizi aydınlatmaktan öteye hiç bir gaye taşımadığı

nı ifade ettikten sonra, mesele güzellikle bağlanmış. 
I Ancak arkadaşlarımızın müracaatı üzerine mesele ilgi-
j li kurullarıma intikal ettirilmiş, gelen neticelere göre 
i de gereği ifa edilmiştir. 

I Diğer bir konu; savcılar kurulu toplantısına katıl-
madığmdan bahsederler. Kendilerine bir sual sormak 

I isterdim. Acaba kendi Bakanlıklarında Savcılar Kuru-
I lu toplantılarına kaç sefer iştirak etmişlerdir?. Hepsi-
J ne iştirak ediyorlar mıydı?. Biz, Savcılar Kuruluna 
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gelen arkadaşlarımın düşüncelerine, davranışlarına, 
doğruluklarına son derece emin olduğumuz için, onla
rın bu vazifeyi îâyıkı veçhile yürüttüklerine kani ol
duğumuz için her zaman gitmiyoruz. Lüzum gördü
ğümüz zaman gidiyoruz ve Başkanlık ediyoruz. 

Sayın Feyyat'm, «teftiş kurulu üzerinde bir değişik
lik yapılmıştır» şeklinde bir suali oldu. Böyle bir şey 
yoktur. Herkes layık olduğu noktaya gelir siciliyle, 
dosyasıyle ve orada vazife görür. Bu savcı arkadaş
larımızın hepsi birbirinden muhteremdir. Benim biri
ni, diğerinden daha iyi görmem bahis mevzuu değil. 
Çalışmaları, sicilleriyle tespit edilmekte, biz de sicille
rine göre gereğine tevessül ermekteyiz. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, benim 
sorumu atladılar. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, müsaade edin. 
Efendim, Sayın Süreyya Öner'in bir soruları vardı. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — İçişleri Bakanlığının 

genelgesi ne mahiyetteydi?. Onu sormuştum. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Onu Sayın İçişleri Bakanından tespit 
etmeniz iktiza ediyor. Bendeniz... 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hiç olmazsa onu ri
ca ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Şu var Sayın Senatör arkadaşım; bende
nizin bu hususta neşretmiş olduğum genelgeyi arzu 
ediyorsanız maalmemnuniye göndereyim. Görün ora
da, hukuk açısiîiın dışında, hukuk düşüncesinin dı
şında bir ibareye tesadüf edemezsiniz. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hayır, tartışma ora
dan geldi de onan için söyleyin dedim. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun efendim, devanı edin» 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, bazı sualleri tam manasıyle 
tespit edemedim. Sayın Fevzi Özer'in sorusu... 

BAŞKAN — Efendim, soruyu şöyle sordular... 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — «Efendim, delil tespitine gelen hâkim
leri niye odaya sokmadınız?..» Tarzındaydı, değil mi 
efendim?; „ 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Bendenizin böyle bir davranışı, tasarru
fu oîmamîştır. Sayın Müsteşara ayrılmış olan odayı 
emirlerine amade kıldık. Gerekli tespiti yapmışlar
dır ve gitmişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, bir soru Sayın Ünsal'ın 
vardı, atlandı. 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, Sayın Ünsal'ın sualine verile
bilir hukukî bir cevap bulamıyorum, 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Son olarak Sayın Hüseyin Öztürk'ün bir suali 

vardı Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Hüseyin Öztürk'ün müşavirlerle 
ilgili bir suali olmuştu efendim; «kaç tane araba ve
rilmiştir, gezdirilmiştir» tarzında. Evvelâ şunu ifade 
edeyim; bizim arabamız yok ki, müşavirlerimize ara
ba verme imkânımız olsun. Böyle bir hadise vuku 
bulmamıştır, varit değildir. Kadroların nispetinde mü
şavir aldım efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne kadar mü
şavir aldınız efendim?.. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Kaç kadrom varsa size bildiririz efen
dim. Kaç tane kadrom varsa tamamını ikmal ettim. 
Gayet tabiî hakkım bu, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

ADALET BAKAM İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Ben de teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Hikmet Aslanoğlu ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen üç 
çoru vardır. Önergeyi size veriyoruz, yazsîı olarak ce
vaplandırırsınız. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Dinleme lütfunda bulunduğunuz için, 
ikaz ve irşatlarınız için hepinize teşekkürlerimi arz 
eder, saygılar sunarız efendim. (M. S. P. ve A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sanibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gı değer arkadaşlarım; 

Sayın Bakan en son konuştuğum halde en evvel 
bana cevap lütfetmişler. Sokakta konuşuyor gibi eleş
tiri yaptı; ben o seviyeye inmeyeceğim. Babası yerin
deki ilim, irfan sahibi bir müsteşarı tokatlayan adam
dan başka şey zaten beklenmez. Sayın Bakan.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın 
Sanibrahimoğlu, çok istirham ediyorum yeni bir sataş
maya... 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Ciddî konuşuyorum beyefendi, ciddî konuşuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, beni dinleyin 
efendim. 
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KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Çok ciddî konuşuyorum... 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Gayri cid
dî konuşuyor bu adam, gayri ciddî konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, ben hatiple konuşurken 
aşağıdan müdahale etmeniz usule uygun mudur?. Ben 
ikaz ediyorum efendim. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Özür di
lerim, rahatsız oluyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorsunuz, görüyorsu
nuz ben izah ediyorum. Ben rica ediyorum, ben hatip
ten bazı şeyler istiyorum, o anda siz müdahale edi
yorsunuz. O zaman konuşmalar üçlü, dörtlü oluyor, 
bir neticeye de varamıyoruz. 

Sayın Sanibrahimoğlu, sizin tecrübelerinize ve şah
siyetinize dayanarak söylüyorum, lütfedin, yeni bir
takım münakaşalara ve karşılıklı konuşmalara sebebi
yet vermeyecek tarzda lütfedin efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — Sa-
ym Başkan, bu münakaşayla geçen süreleri, konuş
ma «üremden indirmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Esasen muayyen bir süreniz yok 
efendim, buyurun, 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Güze!. O zaman teşekkür ederim konuşalım. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Gerçekten bu tarz bir konuşmasa ben alışmadım. 

Özür dileyerek ifade edeyim. İnönü'lerin ve onun çağ
daşı olan büyük politikacıların meclisinde bulunmak 
şerefine ııai? oldum. Politikayı çok ciddî bir Devlet 
hizmeti ve mesleği olarak kabul eden insanım. Şu 
şekilde, sokakta konuşur gibi eleştiri yaptı, ben, o se
viyeye inmeyeceğim, 

Buradaki konuşmalarım da dinledik, davranışları 
da malum. Diyelim ki, ben, sokakta konuşur gibi ko-
pjTşfum, üslübnm öyle diyeMm. Ya Sayın Bakan? Ben, 
Millî Nizam Partisinin vârisi olan Millî... ne partisiy-
di?... («Millî Selâmet Partisi» sesleri,) Selâmet Partisi
nin 1949'larda kapatma sebebinden daha rğır durum
ların mevcut olduğunu; bunun, Reisicumhur tarafın
dan ifade edildiği gibi sokaktaki o beğenmediği, so
kaktaki gibi konuşuyor, hani diyor ya, sokaktaki va
tandaşı beğenmiyor, vatandaş tarafından dahi İfade 
edildiğini, f«îha! aynı kabinede bulunup Başbakan 
Yardımcılığı yapan ve bugünkü Anayasanın tedvinin
de en büyük emeği geçen siyasî davranışları bir ta
rafa; fakat ilmine son derece hürmet ettiğim ve say-
dsğîîn bir Profesör Başvekil Yardımcısı tarafından 
söylenen ve mürekkebi kuramamış, Devlet Radyosu 

tarafından ilan edilen ithamlara ve yirmi senedir po
litikada bulunup daima haysiyetli çalışan, namuslu 
konuşan Hilmi Soydan hemşehrimin buradaki açîk 
açık, yiğitçe ithamlarına, yazıh belge göstererek yap
tığı ithamlara cevap vermek yürekliliğini neye göster
medin?... Ben bunlara temas etmiştim. Ben bunları da 
söylemiştim. Haydi, benim üslubum sokaktaki gibi; 
yani;, sizin gibi kibar değilim, efendi değilim, biraz 
kalıbım kıyafetim de öyle falan; ama bunları da 
söyledim, ben bunları da söyledim. Bunlara niye ce
vap vermiyorsun? Adaletin başsın. Mecbursun buna. 
Bugün Bakan olduğun müddetçe Millî Selâmet Parti
sinin Bakanı değilsin, Türkiye Cumhuriyetinin Baka
nısın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir Hükümetin. 
Vazife şuuru, görev anlayjşı gerekiyorsa, Anayasanın 
da, yasaların da, siyasî ahlâkın gereği o: Bakanlıkça 
o partiden çekilir ve yasaların gereğini yerine getirir
sin 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bağlayın lüt
fen efendini* 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Rica ederim, müddete bağlı değil dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma ile ilgili size söz 
verdim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, sataşma ile ilgili konuşuyorum. Sayın Baş
kan, ben burada konuştum, cevabını vermek zorunda 
ve durumunda. Benim, sokakta konuşur gibi konuştu
ğumdan ve karşısına alınmayacak şöyle bir adam ol
duğumdan bahisle burada lâf eder, ondan sonra ben 
bunların cevabını vermem ve sormam. Olmaz böy
le şey. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanın öyle bir niyeti 
olamaz hakkınızda. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Öyle bir şey de
medi, 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Rica ederim efendim, burada şimdi, Sayın Başkan. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Kelâmı 
etti; ama o niyeti yoktu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Açıkça söyledi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Haddine düşmemiş. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Yani, demek ki bu arkadaş, Müsteşar tokatlasın, ka
pıları kapatsın, adliyecileri kovsun, kendinin babası 
yerinde, kendinin ömrü kadar politika ve hukuk ya
pan, kendi gibi insanların çoklarını baroya sokma
yan, (manevî vasıf noksanlşğ?ndan dolayı) baro kay-
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dmdan silen bir insana, bir hukukçu büyüğüne boy- I 
le lâflar etsin, ondan sonra ben cevabını vermeye
yim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ama, cevap ve
rirken hakaret edilmez. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Ben bu tür hukukçuyu Ankara Barosuna kaydetme
dim beyler. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Cevap verilebi
lir; ama hakaret edilmez. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sa
yın Sarıibrahimoğlu. Çok rica ediyorum efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Rica ederim. O halde Sayın Başkan, lütfen müdahale 
etmeyin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. Müsaade 
edin efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ne alâkası var bunla
rın? 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, müsaade edin efendim, 
ben konuşuyorum sayın hatiple. 

Sayın Sarıibrahimoğlu, 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ne alâkası var bunun? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, ben de ko

nuşacağım siz de konuşacaksınız, hatiple anlaşacağız, 
nasıl olacak efendim bu?... 

Sayın Sarıibrahimoğlu, efendim, sizin tecrübeleri
niz hepimizce müsellem. Şimdi, siz sataşma ile ilgili 
olarak kürsüye çıktımz, size Sayın Bakanın, «Sokakta 
konuşuyor gibi konuşuyor» isnadına karşı söyledikleri
nizi söylediniz. Müsaade buyurursanız. Konuşmayı 
eğer süresiz olarak sürdürmek imkânımız, verebilmek 
imkânımız olsa gayet tabiî sizi tatmin etmek için ona 
da imkân tanımaya çalışırız. İçinde bulunduğumuz 
şartlar ve sizin söz alma sebebiniz sizin uzun boylu 
yeni bir konuşma yapmanıza mani olmaktadır. Tak- | 
dir ederek, toparlayın efendim, çok rica ediyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Size saygım büyük, 
onun için toparlayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Bakanlar, Yüce Meclislere hesap vermek 

zorundadırlar. Böyle, «sokakta gibi konuşuyor, ben 
o seviyeye inmem gibi» birtakım sünımedettedarik 
lâflarla bu hesaptan kaçamazlar. Bu, Anayasanın ge
reğidir. Bu, benim şahsî meselem olsaydı; ben, bu 
genç delikanlı Bakana gerçekten gelip te burada ce
vap vermek lüzumunu duymazdım. Benim şahsımda, 
Yüce Senatonun Anayasal bir denetim hakkını elinin j 
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tersiyle itmek cüretini göstermiş bulunduğu için söz 
aldım. Bu davranış ve sözler Yüce Senatoya saygısız
lıktır. Bunu hatırlatır ve kendisine bunu unutmaması 
gereken bir ders olsun, diye ifade ederim. 

Saygılarımla (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıibrahim

oğlu. 
Sayın Oğuz, son söz olarak buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 

Senatonun sayın üyeleri; 
1977 yıîı Adalet Bakanlığı Bütçesi iîe Vgıli müza

kereler münasebetiyle gerek grupları adına gerek 
şahısları adına kıymetli arkadaşlarımız görüş ve 
mütalaalarını buradan arz ettiler. Ben de son sözü 
aîmış bir arkadaşınız sıfatiyîe bu mevzudaki görüş
lerimi Yüksek Huzurunuza arz edeceğim. 

Bu, tabiî ki parlamenter hayatın ve Parlamento
nun gereği. Her halde geldiğimiz seneden beri dört 
yıî oMu, böyle elektrikli celseleri görüyoruz. Mu
hakkak ki, bunlarda hayra varmanın, en doğruyu 
bulmanın gayreti vardır. Hiçbir arkadaşımızda bir 
başkasını tahkir ve tezyif nsyeti olduğunu düşürtmek 
bile mümkün değil; ama bazı arkadaşlarımızın üslu
bu öyîe. Bir sayın arkadaşımız çıkar der ki, «Filân 
partide Devlet adamı vardır, ilânda yoktur. Veya, 
şu parti ne ise, adı ne ise hatırîayamadım» der: Bel
ki hatırla} amaz da; ama ben hafızasını tazeleye
yim; beraber iktidar olduk ve muhterem Cumhuri
yet Haik Partisinin iktidar olmasına katkısı olan 
ve dokuz buçuk ay beraber İcrayı hükümet eden 
MiCî Selâmet Partisi. Arkadaşım hatırfayamayabilir, 
mümkündür. Hafızai beşer nisyan ile malûldür; 
ama unutmasınlar ki, senelerden beri hasretini çek-
lîkîeıî ve bugün de iktidar olmak istedikleri o nok
taya partimizin gayretleriyle ve fedakârlığı iîe gel
di ve şuna inanıyorum ki, bu gayretler, bu fedakâr
lıklar, bu hazım devam ettiği müddetçe koalisyon 
zaruretiyle Türkiye'de hükümetler kurulacaksa, kar
şılıklı anlayış ve saygı içerisinde olmamız lâzım. 
Yoksa, karşılıklı incitmelerle, hakaretlerle, söz atma
larla tahkir ve tezyif etmelerle bir neticeye varmak 
mümkün değil. Her gün yüz yüze bakacağız. Bu 
memleketin meselelerini beraber görüşeceğiz. Za-
tiâviniz geHirsiniz burada, bakanın kulağından tutu^ 
atılır, atarız fa'an dersliniz, bakan da size «Sokakta 
konuşu!ur>:, gibi derse, bundan alınmamak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir daidka... Bir daki
ka efendim. 

Sayın Oğuz, efendim bir daidka; çok rica ede
ceğim; bütçe üzerinde görüşünüz. Karşılıklı yeni bir 
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sataşmaya meydan vermemek kayıt ve şartiyle, lüt
fen efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Başüstüne muhterem 
Başkanım, öyle yapayım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şuna inanıyorum ki, üzerinde müzakere yaptı

ğımız Bakanlık bütçesi, çok mühim bir Bakanlığın 
meselesi. Eğer bir milletin bünyesinde adalet yoksa, 
onun fertlerinde ve müesseselerinde adaletten na
sip yoksa, o millette muhakkak ki huzursuzluk olur. 
Huzursuzluk olur ve o milletin huzuru kalmaz. «El 
adlîi esâsül irmik» denilirken, oradaki «Mülk»ün 
pairimuan olmadığını herkes bilir. Yani, devletin as
lı adalettir. Eğer, adaletten inhiraf edilirse, vatan
daşın adalete güveni kalmazsa, o zaman o memle
kette her şey olur. Hiçbir zaman da can, mal, ırz hür
riyeti kalmaz, masuniyeti kalmaz. Öyle ise, üze
rinde hassasiyetle durduğumuz ve en doğru nokta
ya gelmesi için tespitlerimizi yapmaya çatıştığımız 
Adaîet Bakanlığının Bütçesi üzerinde ne kadar has
sasiyetle durulsa, ne kadar ilgililer ikaz edilse ye
ridir. 

Bu noktadan hareket ederek hemen şunu ifade 
edeyim ki, memleketimizde adaîet mekanizmasının 
müesseseleri olan mahkemeler belki kifayetli de
ğil; ama biz gayret edersek, çabalar sarf edersek mu
hakkak ki adaletin mehabetine uygun o binalara, 
o müesseselere yetişmemiz mümkün olacaktır. Yal
nız, içerisine de muhakkak ki âdil olan hâkimleri 
oturtmak gayretinde de olacağız. 

Çok saygımız vardır, her şeyden tenzih ederiz, 
deyip bir tarafa bırakmak da yine mümkün değil
dir. Çünkü, en âdil ve orada en isabetti hizmetleri 
görecek insanları yetiştirme gayreti içerisinde ol
mak da yine bizim vazifemiz olmalıdır. En şata
fatlı adîiye saraylarını yaparsınız; ama içerisine 
âdil insanları oturtamazsınız hiçbir işe yaramaz. 

İcralar, bugün içerisine girilemeyecek müesse
seler haline geldi. Dosyaların adedi, namütenahi, sa
yılmayacak derecede çok. Gidip memurdan dos
yanızı alıp bir talepte bulunmanız bile bir hâdise; 
İstanbul'dan gelen avukat arkadaşlarım iyi bilir
ler. Bunun muhakkak ki ıslâhı lâzım. Dağıtmak mı 
lâzım? Veya onun asıl köküne ve özüne inip ihtilâf
ları azaltacak tedbirleri mi almak lâzım? Asıî bun
ları uzun uzun burada dile getirmek gerektiğine ina
nıyorum. Yoksa, biz sadece polemik meselelerle ve
ya politikalarla burada Adalet Bakanım sarsarsak, 
diğer hizmetlerin yapılmasına şöyle bir nebze olsun 
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eğilmezsek, ne olacaktır? Müesseseler olduğu yer
de kalacaktır ve halkın ıstırabı devam edecektir. 

Cezaevleri bugün arzu ettiğimiz seviyede değil
dir. Bunu kabul etmek lâzım. Ama, elbirliği içeri
sinde çareleri ortaya koyup, ilgilileri uyarmak da 
bizim vazifemizdir. Cezadan murat, cemiyetin öç al
ması değildir. Oraya giren insanın ıslahıdır. Islahın 
en uygun tarzda yapılabilmesi ve oradan çıkan in
sanın tekrar oraya dönmemesi için ne yapacağız? Bu
nu ortaya koymak lâzım. Bugün herkes biliyor ki; 
Sonbahar yaklaştığı zaman, sıcak bir yerde kışı ge
çirmek için suç işleyenlerin, mükerrirlerin adedi 
azımsanmayacak kadar Türkiye'de çoktur. Mesele, 
Türkiye'deki suçu ve suçluluğu da ortadan kaldır
manın çarelerini aramaktır. 

Muhterem arkadaşlarını; 

Adaîet deyince sadece mahkemeyi kurmak, hâ
kimi oturtmak, senelerce devam eden dosyaların 
üzerinde icraî faaliyet etmek değildir. Gecikme de 
bizatihi adaletsizliğin ta kendisidir. Ortaya koya
lım ki, bugün memleketimizde açılan davalar, da
vayı açanları bıktıracak dereceye gelmiştir. Öyle 
ise, her şeyden evvel hem âdil neticeleri almak, hem 
de çabukça, süratle vatandaşın hakkını ona vermek 
lâzımdır. Eğer bunu temin edemezsek, arz ettiğim 
gibi kurduğumuz binalar ne kadar lüks olursa olsun 
ve içerisine oturtacağımız kimseler ne olursa olsun 
neticelere süratle varamayız. Mani olan usul hüküm
leri mi? Muhakkak düzeltmek lâzım. Maddî hukuk 
mu? Muhskkak düzeltmek lâzım. Yenilerini getirip, 
en uygunlarını, milletimizin bünyesine uygun olan
larım tespit ve uygulamak mı? Bunu da araştırmak 
lâzım. Hem de taassupla değil, açık gönüllülükle 
araştırmak lâzım. Yeri geldiği zaman arkadaşları
mız, şu görüşün sahipleri, şudur budur diye itham
dan katiyen çekinmiyorlar; ama yeri de geldiği za
man; «141 ve 142'den ne haber?» diyor arkadaşun. 
Ben de sıize soruyorum: Onunla ilgili, aynı şekilde 
ceza tayin edilen görüşler de vardır; onlardan ne 
haber? 

Benim kanaatim odur ki; bu memlekette inanç 
ve fakirler saygıya ulaşmadıkça huzur içerisinde 
olmayacağız. Yani, birbirimize tahammül etme
miz lâzım. Görüşünüzü biliyoruz, görüşümüzü de 
bîSiyorsunuz. Öyîe ise, o görüş cümlesinden ola
rak, düşünenlere, inananlara saygılı olduğumuz müd
detçe, saygınlık, o ihtiram artacaktır; tek taraflı 
düşündüğünüz müddetçe de, saygınlığınızı yitirecek-
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siniz ve o ihtiram ortada kalmayacaktır. Onun için 
her yönüyle inanan ve düşünene saygılı olacağız. 

«Ansi-şiyi tasvip etmiyoruz» deniliyor. Biz de tas
vip etmiyoruz; ama fikirlere saygılı olalım. Sen bu
raya geleceksin, «Ezan ve Kur'an şamatası», diyecek
sin arkadaşım ve benim dinimi tahkir edeceksin, 
ondan sonra da; «Ben vicdan hürriyeti ve inanç hür
riyetine karşı değilim» diyeceksin... Olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, şu sırada söz süreniz 
bitti, lütfen bağlayınız. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Toplayayım efendim, 
topîayayım Muhterem Başkanım. 

Çocuk mahkemelerinin kurulması hakkındaki 
gayretleri şükranla karşıladım. 

İsterdim ki muhterem Bakan burada istinaf mah
kemelerinden bahsetsin. İstinaf mahkemelerinin ku
rulması zarurettir. Temyiz mahkemelerinde dosya
lar bir sene, iki sene, bazen heyeti umumiyede üç 
sene yattığı oluyor. Eğer istinaf mahkemelerini ge
tirmezseniz, vatandaşı üç, dört sene Temyiz Mah
kemesinde bekletirseniz, bir de bozulur dönerse (Za
ten oraya üç senede geldi arkadaşım, eğer altı sene-
bozu'up bir de iade edersen) yeniden sıfırdan baş
layacak demektir. Zaten, gecikme de bizatihi ada
letsizliğin kendisidir. Bakanım; «Yeni kanunlar üze
rinde çalışıyoruz» dedi. Gönülden katılıyoruz. Haki
katen memleketin bünyesine oturmamış bir sürü ka
nunlarımız var; bunların ».ayıklanması Adliye Ba
kanlığının vazifesidir. 

Bir arkadaşım, partimizle ilgili ağır suçlamalar
da bulunmuş. Normaldir. Bizi AET konusunda suç
layanlar da gördük; ama bizi iyi tanıyanlar bilirler 
ki, bu memleketin âdil ve âli menfaatlerini ne pa
hasına olursa oîsun, görüşümüz kim ve nasıl kar
şılanacak olursa ofeun biz doğru bildiğimiz şeyleri 
söyleyeceğiz. 

Kıbrıs politikasındaki kararlı tutumumuz, hiçbir 
surette, muhakkak ki değişmeyecektir. Onun için par
timize, şahsmuza ve görüşlerimize yönelik bu fi
kirleri de sadece taassupla karşılıyorum. 

Bizim hakkımızda şunu veya bunu söylemiş olan 
bir profesör hakkında arkadaşlarsın sitayişle bura
da bahsettiler. Ben hatırlıyorum, o takdir ettikleri 
Profesörü Millet Meclisinde kendileri dövmüşler
di. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, çok rica ediyorum 
efendim, lütfen bağlayınız. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım; 
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Netice şu : 
Eğer siz, ahlâk ve maneviyatı birinci planda 

almazsanız içkinin, müstehcenliğin, kumarın hâkim 
olduğu bir memlekette suç işlenecektir. İçkinin rek
lâmının yapıldığı bir memlekette suç teşvik edilmiş 
olacaktır. Çünkü, içki içen insan suç işlemeye de
vam edecektir. 20 milyon litre rakı yapıp bu miMete 
içîrd iğimiz müddetçe, sarhoşluktan mütevellit suç
luluk devam edecektir, suçlar devam edecektir, has-
tanaler ve hapishaneler dolacaktır. Bundan kaçın
malı mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, gülmeler) 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — İktidar
dasınız. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, lütfen. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Aziz kardeşlerim; 
Suçun bünyesine inmek lâzım. Mihrakında suçu 

meydana getiren unsurları yok etmezsek, bu olsa ol
sa bataklıları kurutma yerine, sinek öldürmek faali
yeti olur. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler, bu suretle Adaîet Bakanlığı 1977 

yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Adalet Bakanlığı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. Bölüm
ler okunup, oylarınıza sunulacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kaç oyla Sayın Baş
kan? 

ÎSKENDDER CENAP EGE (Aydın) — Ne olu
yor, her zaman soruyor musunuz kaç oyla olduğunu. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Efendim, müsaade edin efendim, müdahale et

meyin. 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Gene! Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 328 944 450 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Yargılama İşleri 2 048 992 850 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İn
fazı ve Eğitimleri Tutuklula
rın Muhafazası 553 652 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 26 460 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilrniştıir. 

Bütçe hayırlı olsun. 

C) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, program gereğince 
Yargıtay Başkanlığı bütçesinin görüşmelerine baş
lıyoruz. Komisyon hazır. Sayın Bakan hazır. 

Sayın üyeler, 
Bu bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyeleri bil

giler hılze sunuyorum; Sayın Fevzi Özer C. H. P. 
Grupu adma. Sayın Refet Rendeci Adalet Partisi 
Grupu adına. Sayın Mehmet Feyyat şahsı adma söz 
istemişlerdir. 

Sayın Fevzi Özer C. H. P. Grupu adma... Yok-
lar. 

Sırym Rendeci Adalet Partisi Grupu adına buyu
run efendim. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (Sam
sun) — Sayın arkadaşlarım, 

Adalet Bakanlığı Bütçesinden sonra Yargıtay Baş
kanlığı Bütçesi üzerinde A .P. Grupu adına kısaca 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bundan evvelki görüşülen Bütçede kasti veya 

gayrî kasti bir hususun dikkatlerinizden kaçmadığını 
zannediyorum. Şimdi, bir taraftan Yargıtay, adalet 
mekanizması içerisinde yargı organını kullanan bir 
müessese. Anayasa Mahkemesi keza öyle. Danıştay 
keza öyle. Diğer mahkemeler müstakil yargı organla

rı hepsi böyle; ama bunların bütçelerini görüşürken, 
bunlar hakkında konuşurken deriz ki, bunlar hepisi 
müstakil, Anayasa saymış hiç kimse karışamaz, hâ
kimler hiç bir yerden emir almazlar, hâkimler hiç 
kimsenin emrinde değildir, sadece Anayasanın ve ka
nunların emrindedir deriz, ama Adaiet Bakanlığı Büt
çesi görüşülürken Bakana çatmak için bütün günah
la nyle, kusurlarıyle efendim adaletin başı sensin, ku
surlu sensin. Olmaz bu, olmaz bu. Bir defa Anaya
sanın esprisine aykırı, Anayasanın ruhuna aykırı. 

Şimdi, falan yerde bir suç işlemiş Yargıtay üyesi
nin mesuliyetini her halde Adalet Bakanından sora
nlayız; ama muhterem arkadaşlar evet politika yapı
lır, konuşma yapılır, tenkit yapılır, bunlar yapılırken 
de şu ölçüleri tumamak lâzım. Şimdi oradan geçip 
Yargıtay Bütçesine geçerken de, orada konuşurken de 
Yargıtay Başkanı kanunlara, vicdanlara, Anayasaya 
ve ahlâkından başka hiç kimseye tabi değildir. El-
bete öyledir; doğrudur; ama biraz önce söylediğiniz 
zaman bunu başka türlü düşünmediğinizi de o zaman 
ifade etseydiniz, konuşmalarınız daha hakkaniyet içe
risinde olurdu. Bu hususa böyle, kısaca işaret etmek 
isterim. Alâkanızdan dolayı teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yargıtay deyince tabiî Yüksek Hâkimler Kurulu; 

Yüksek Hâkimler Kurulu deyince Yüksek Seçim Ku
rulu; Yargıtay deyince Cumhuriyet Başsavcılığı, ay
nı çatı altında birbiri içinde, birbirini tamamlayan, 
birbiri tarafından seçilen ve meydana getirilen yargı 
organları, seçim organları hâkimlerin tayinlerini, na
killerini, terfilerini yapan organlar ve Cumhuriyet 
Başsavcısı, Cumhuriyeti korumakla mükellef, kanu
nen vazifeli makamlardır. 

Şimdi, her birisini Anayasa içeıishıde yeri var, 
Anayasa içerisinde vazifeleri var, Anayasa içerisinde 
mesuliyetleri var. Hakları, vazifeleri Anayasa ile ta
yin edilmiş. Politikadan uzak; ama Anayasanın «Yar
gı organı» dediği müesseseler, kendilerine, diğer or
ganlarla birlikte kanun yapmak, icra ve onun yanında 
yargı; üçlü bir fonksiyonun birlikte ve müşterek ça-
Iışnıasıyle Devleti meydana getiren bu organların bir 
tanesinin diğerleriyle sürtüşmesi, bir tanesinin zama
nında vazifesini yapamaması, o zaman Devleti zaaf 
içerisinde gösterir. 

Kanunları istediğiniz kadar güzel yapınız. Kanun 
vazu olarak, teşriî kuvvet olarak kanunları noksan
sız yapınız, her şeyi meydana getiriniz, kanun yapıcı 
olarak Anayasada tayin edilen üç küvetten birisi, ola
rak bu kanun vazıı bütün vazifelerini yapsın. Bunun 
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yanında, icra bütün vazifelerini yapsın. Ne verile- | 
çekse versin; polis ve saire vazifelerinden neler yapı
lacaksa kendine düşeni yapsın; ama bunun yanında 
organlardan birisi vazifesini lâyıkı veçhile yapmaz- I 
sa o zaman arkadaşlar Devletin fonksiyonları işleme
miş olur. I 

Türkiye'de malesef buna benzer bir görüntü ha
len vardır; var idi. Bu işte, bir yerde yargı organının I 
kendisine düşen vazifelerde biraz çekingen hareketi- i 
mn neticesi, Devleti zaaf içerisinde gösterdiği kanaa- I 
tini ortaya koymaktadır. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Türkiye'de eğer bir anarşi varsa, Türkiye'de bu- I 

gün Devlet bazı yönlerden zaaf içerisinde görünü- I 
yorsa, sebeplerini sadece kanun vazıında, sadece ic- I 
rada, sadece yargıda arayamazsınız. Bunların üçünün I 
bir sacayağı gibi tam oturamamasmdan dolayı, bir I 
ayağının topallamasını görmek ve müşahade etmek I 
mümkündür. O halde ne yapmak lâzımdır muhterem I 
arkadaşlarımız? Hukuk Anayasa evet başımızın üze- I 
rinde; doğrudur. Hepimiz bu çatının içerisinde, Ana- I 
yasayla beraber bulunuyoruz zaten. Anayasa olmasa I 
o olmaz. Bir arkadaşım geçen gün buradan bir söz I 
söyledi: «Adalet Partisi Anayasayı zaten beğenmez» I 
dedi. I 

Arkadaşlarım; I 
Bir şeyi beğenmemek başka, değiştirmeye teşeb- I 

büs etmek başka şey, onu tatbik etmek, onun içerisin- I 
de bulunmak ayrı şey. I 

Şimdi, biz bu Anayasaya göre buradayız, bu I 
Anayasaya göre hükümet kurulmuş, bu Anayasaya I 
göre icraat yapılıyor, bu Anayasaya göre Meclisler I 
var. «E canım siz bu Anayasayı zaten beğenmiyorsu- I 
nuz.» Cemiyet tekâmül ediyor, cemiyetin tekâmülü I 
içerisinde değişen, aksayan yönler vardır. Elbette I 
bunlarm değiştirilmesini düşüneceksiniz; tatbikat ak- I 
sayan noktaları gösterir. O tatbikatın içerisinde aksa- I 
yan noktaları ortaya koyarsanız, onun tashihini ister- I 
seniz suç mu olur?.. Sanki bir itham; «Efendim, siz I 
zaten Anayasayı sevmiyorsunuz, değiştirmeye kalka- I 
caksmız». Arkadaşlar elbette kanunlar cemiyetlerin I 
ihtiyaçlarına göre yapılır. Anayasa bu cemiyetin bün- I 
yesine uymuyorsa; bünyesine uygun hale getirmek,evve- I 
lâ vazifemizdir. B2r kanun hatalı halde ise, eskimiş ise, I 
bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa; cevap vere- I 
cek hale getirmek elbette vazifemizdir. Şimdi «Efen- I 
dim siz bu kanunu beğenmiyorsunuz» diye bir itham t 
evvelâ hukuk mantığı ile, hukuk düşüncesi ile, de- I 
mokraiik düşünce ile, Anayasa düşüncesi ile bağdaş- I 
maz. I 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Buradan bir noktaya dönmek istiyorum. Hukuk, 

Anayasa memleket hepsi bir bütün. Anayasalar ne 
için yapılır arkadaşlar?.. Anayasa; bu topraklar üze
rinde yaşayan insanların ve bu toprakların bütünlü
ğünün korunması için bir düzen getirir. E, şimdi hu
kukun üstünlüğü, Anayasanın üstünlüğü, amenna ka
bul; ama evvelâ vatan. Vatan olmazsa ne hukuk olur 
ne Anayasa olur. O vatanı koruyacak düzendir, Ana
yasa sistemdir. Hukuk odur, siz onu vatandan üstün 
tutar ve «Bunlara dokunmayacağız, hukukun üstün
lüğü kimse vazifesini yapamıyor, bunlara dil uzat
mayınız» diye giderseniz; o zaman vatan elden gider. 
Vatanın olmadığı yerde hukuku ne yapacaksınız?.. 
Bunlar hepsi vatanla kâim, birbirleriyle bağlı; vatan, 
millet, hukuk, Anayasa üstünlüğü bunlar var ise var. 
Evvelâ, vatan var, üzerinde millet var, o milletle va
tanı bağdaştıran ve onun üzerinde rahat ve refah 
yaşamasını sağlayan bir Anayasa sistemi var. E, siz 
sistemi asla tercih ederseniz o zaman değişik bir şey
ler çıkar işin içerisinden. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir yere kadar geliyorum, gene söylemek istedi

ğim şu; 3 ayak, 3 organ: Yasama, Yürütme ve Yargı 
organı birlikte çalışacak, beraber çalışacak. Bunlar 
birbirine ters düşmeyecek. E, Türkiye'deki sistem şu: 

Kanun yapma vazifesi ile mükellef Meclisler, Teş
riî organ diyelim. Teşriî organ millet tarafından se
çilir, 4 senede bir. (6 senede bir Senatoda) Efendim, 
Millet Meclisinde 4 senede bir. Buna bağlı icra, aynı 
şekilde Meclise uygun olarak o veya bu istikametle 
hükümetler kurulur, milletin güvenine lâyık olur, 
gelir. Şunu ifade ediyorum; milletle bir kontağı var
dır, halkla b>r kontağı vardır, memleketin her köşesi 
ile, Meclislerin ve hükümetlerin bir kontağı vardır, 
birbirleriyle temas noktalan dirsek teması vardır. 
Şimdi, bu 2 organ vazifesini yaparken 3 ncü organın 
Milletle dirsek teması zayıftır. Bazı memleketler bunu 
da halletmiş; savcısını ve hâkimini seçimle getirmiş. 
Şartlarını koymuş, usullerini koymuş; Amerika'da 
böyle, İngiltere'de böyle; bilemiyorum daha birkaç 
yerde var. Şimdi, dikkat ederseniz o memleketlerde 
bunalım yok. Böyle bizdeki gibi bunalım olmuyor 
onlarda: Meclislerinde, yani kanun yapanında, icra-
nında hâkim ve savcısımnda milletle dirsek teması 
vardır; millet ne düşünüyor, milletin istikâmeti ne, 
hangi istikâmettedir; hakim de savcı da ö istikâmet
te, diğerleriyle beraber uygun adım gitme veyahutta 
ahenk içerisinde bulunabilme imkânlarına sahip; ama 
bu bizde yok. 
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Şimdi, hâkimlerin tayini, nakilleri, Yargıtaya üye 
nasıl seçileceği, Yüksek Hâkimler Kurulu hepsi belli, 
bir düzen böyle kendi içerisinde döner durur. 

Şimdi, arkadaşlar o bakımdan yargı bazı noktalar
da milletin düşündüklerinin tam istikametinde olamı
yor. Yargıtay Bütçesi dolayısıyle meseleyi bu yönü 
ile biraz açıklığa kavuşturmak istiyorum ve sayın 
hâkim arkadaşlarımızdan, sayın Yargıtay üyelerinden 
memleket gerçeklerine, memleketi bölmek isteyen, 
zedelemek isteyen kişilere karşı kanunların hâkimiye
tini daha çok gösterici, onlar üzerinde daha müessir, 
hedef, kanundaki kasit ne ise o istikamette çalışma
larında daha cesur olmalarım istiyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiye'de kanunlar kifayetsiz de
ğildir. Türkiye'de bugün Anayasa içerisinde Türkiye 
Cumhuriyetinde mahkemelerde hangi hareket tahlil 
ve tenkit edilirse, kanunlarda mutlaka yeri bulunur. 
Bulunmadığı ahvallerde Yargıtay Genel Kurulları 
meseleye istikamet verirler; halledebilirler, noksan 
çıkan kanunlar varsa noksan kanunlar tashih edilebi
lir; ama bunu tashih etmek ve o istikamette yürütmek 
arzu ve niyeti olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kısaca Yargı organının Anayasa içerisindeki me

suliyetini ve ağırlığım idrak ederek memleketin içeri
sinde bulunduğu bugünkü ağır şartlarda kendisine 
düşen vazifeyi o Anayasa şuuru içerisinde, hukuk 
anlayışı içerisinde üç organın üçlü ayağından birisi 
olarak, onu dengede tutacak durumda kendisine dü
şeni yapması lâzım. Bunu yapamadığımız gün bu anla
yışı kuramadığımız gün, arkadaşlarım Anayasanın ge
tirdiği sistemi de, memleketin içerisinde bulunduğu 
bunalanı da gidermek, Anayasayı muhafaza etmek 
bugünkü Devlet bütünlüğünü ve birliğini muhafaza 
etmek zor olur. Cemiyetler bünye gibidir: Cemiyet 
kendi bünyesine uymayanı dışarı atar. Bu, vücuda 
girmiş mikrop gibi... Nasıl mikrobu bünye dışarı 
atarsa, cemiyet te kendisine uymayanı dışarı atar, dı
şarı atmanın yolu da mahkemelerdir, hapisanelerdir. 
ILıpisane cemiyetin dışadır, cemiyete zarar veren, ce
miyetin dışına çıkarılır. Bu çıkarma vazifesini bünye
yi tahrip eden bu mikrobu dışan çıkarma vazifesi 
adliyeye aittir. Adliye bu vazifesini yapıp cemiyete 
zararlı unsurları cemiyetin dışarısına çıkarmaz ise; 
siz istediğiniz kadar kanun yapınız. Güzel kanunlar 
yapmız, Adliye bunu tatbik etmezse hiç bir mana ifa
de etmez. Bu icra suçluları istediği kadar deliklerden 
çıkarıp götürsün, mahkemelere teslim etsin, mahke
melerde normal vazifesini yapıp zararlı ile zararsızı 
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ayıklamazsanız, ayıklayamazsınız; o zaman arkadaş
lar gene cemiyetin zararlıları cemiyetin içerisinde 
kalır ve bünyeyi tahrip eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, burada bir noktaya daha geliyorum; Cum

huriyet Başsavcılığı Yargıtaydan ayrılmaz, beraber
dir. Seçimini de Yargıtay Genel Kurulu yapar. Cum
huriyet Başsavcısını, Yargıtay genel Kurulu 4 sene 
müddetle seçer. Şartları var, Kanunda. E, peki Yar
gıtay Başsavcısının vazifeleri nedir?.. Yargıtay Baş
savcısının vazifesi, ismi de üzerinde Cumhuriyeti ko
rumaktır. Adı, Cumhuriyet Savcısıdır. Türkiye'de 
Cumhuriyeti korumakla mükellef yegâne ve en başta 
ve en mesul makam Cumhuriyet Başsavcısıdır. Cum
huriyet Başsavcısının muavinleri vardır, kuruluşu 
vardır; her şeyi tetkik eder, dernekleri tetkik eder, 
partileri tetkik eder, cemiyetin içerisindeki zararlı 
cereyanları tetkik eder. Anayasa bunların hepsini dü
şünmüş, Cumhuriyet Başsavcısına vazife vermiş ve 
«Senin vazifen bunları tetkik edeceksin. Şunlar, şun
lar hakkında Anayasa mahkemesine dava açma yet
kin vardır» demiş. Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa 
Mahkemesine dava açar. îçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Milî Emniyet ve Türkiye'de buna 
bağlı ne kadar kuruluş varsa topladıkları delilleri ve 
dosyaların tamamım Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derirler. Gönderilen dosyalar burada senelerce tetkik 
edilmeden kalırsa, Cumhuriyete zararlı neşriyat, suç
lular, dernekler, kuruluşlar birbirinden ayrıîmazsa, 
arkadaşlar o zaman Cumhuriyeti kurtaranlayız. 

Bu memlekette herkes vazifesini yapacak, Cumhu
riyet Başsavcısı da yapacak, hâkimi de yapacak, Baş
bakanı da yapacak, parlamenteri de yapacak. İşte o 
zaman denge kurulur; ama bir taraf çalışır, bir ta
raf kenarda kalırsa, o zaman hiç bir şey yapamazsı
nız ve yapılamıyor. Üzülerek ifade etmek istiyorum, 
Bugüne kadar da Cumhuriyet Başsavcılığı normal ola
rak Cumhuriyeti koruma vazifelerini yapamamıştır. 
Bunu burada ifade etmek bizim vazifemizdir. Bunla
rın yapılması lâzımdır, Cumhuriyete neler zarar 
vermiştir, neler zararlıdır, neler zarar vermektedir, 
yarın daha neler zarar verecektir, bunların hesabım 
Cumhuriyet Başsavcılığı yapacaktır ve Anayasa Mah
kemesine götürecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir çekingenlik mevzuuna da huzurlarınızda de

ğinmek istiyorum. Naçizane bir hukukçu olarak ar
kadaşlarımızla temasımız var, Yargıtay Başkanlığın
da, Cumhuriyet Başsavcılığında, Anayasa Mahkeme-
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sinde bulunan arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Konuş
malar sırasında bazı şeyleri de ifade etmek istiyorum, 
«Anayasa Mahkemesine dava açarsak reddedilir» di
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dava açmaktan niye korkuyoruz, ne olur?.. Bir 

defa reddedilir, iki defa reddedilir, üç defa reddedi
lir ve eğer haklıysa, bir gün o dava sabit olur. Da
va açmaktan korkmamak lâzım. Ben Cumhuriyet 
Başsavcılığının böyle bir çekingenlik içerisinde oldu
ğu kanaatindeyim. Evvelâ bu çekingenlikten kendi
sini sıyırsın. Cumhuriyet Başsavcısı davayı kaybe
derse ücreti vekâlet ödeyeceğim diye mi korkuyor, 
mahkeme masraflarım ödeyeceğim diye mi korku
yor?.. Devlet hu masrafları karşılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başsavcılığının kendisine düşen vazifeleri yapması 
lâzım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hâkimleri seçerken de biraz dikkatli olmak lâ

zım geldiği noktasına oldukça uzun bir zamandan 
beri gelmiş olmamız lâzım. Bugün üniversitelerimiz
de, yüksekokullarımızda okuyanların bir kısmının 
kafalarının şartlanmış, Marksist ve Leninist olduk
ları belli. Bu şartlar içerisinde her Adalet Bakanlı
ğına müracat edeni, hadi oradan da geçse, bir sene 
müddetle hâkimin yanında, bir daktilografın yanında 
staj adı altında dinlenen bir genç delikanlının, hiç de
ğilse hâkimlik yapabilir mi, yapamaz mı diye kafa-
sınn içini biraz yoklayarak, hâkimleri seçerek, kafa
ları şartlanmış ve Marksist, Leninist fikirlerle yoğu-
rulman kişilerden, Türk Milleti namına hüküm ver
meye yetkili hâkim tayin etmemek lâzım. Bu noktaya 
gelmiş olmamız lâzım geldiği kanaatindeyim. Yük
sek Hâkimler Kuruluna, Adalet Bakanlığına bu mev
zuda büyük iş ve ağır mesuliyet düşmektedir. Bu ve
sileyle bu ciheti de arz etmiş olduğum kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Söylediklerimizin hiç birisi ne Adalet Bakanlığı 

mensuplarına karşı, ne Yargıtaya karşı, ne Cumhu
riyet Başsavcılığı makamına karşı hiç bir suretle bir 
kötü düşüncenin ifadesi değil. Memleketçi, milliyet
çi bir görüşle memleketin ihtiyaçlarını, memleketin 
dertlerini birlikte halletmemizin yollarını arz ve izah 
etmeye çalıştım. Bunun altında hiç bir niyetimiz ve 
kastımız yoktur. Yanlış anlaşılmamasını istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Böylece bu üç ayağı birlikte satha oturtturabiiir-

sek, memlekette denge sağlanır, Anayasanın emirleri 

yerine gelir, memleketteki dirlik ve düzenlik meydana 
gelir. Bu suretle memlekete hizmet etme imkânları
nı buluruz zannediyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına kısa olduğunu zannet
tiğim; fakat bazı meseleleri ortaya koyduğum konuş
mamla, Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin, bundan son
raki tatbikatında Cumhuriyet Başsavcılığının, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun, Yüksek Seçim Kurulunun, bü
tün bu kuruluşların hepsinin birlikte memleketimize 
ve miletimize hayırlı hizmetlerini ve başarılar diliyo
rum ve bu Bütçenin de mensuplarına iyilikler, mem
lekete hayır getirmesini diliyorum ve Grapum adına 
hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fev

zi Özer, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ ÖZER (Muğ

la) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım ve 
muhterem Adalet Bakanlığı mensupları, hepinizi say-
gıyle selâmlarım. 

Yargıtay Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle 
Grupum adına söz almış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Adalet yüce bir kavramdır. Geçmizin dinsel ve 

bugünün demokratik yönetimleri adalet kavramı üze
rinde gerekli titizliği göstermişler ve yüceliğini koru
maya çalışmışlardır. «Bir saatlik adalet yetmiş yıllık 
ibadete bedeldir. Adalet mülkün temelidir» gibi söz
ler, adalet cihazının toplumumuz açısmdan önemi
nin büyüklüğünü belirtmek için ifade edilmiştir. 

Çağımızda demokratik hukuk devletleri, adalete 
verdikleri önem nispetinde adalet kuruluşlarına ve 
bu kuruluşlarda adaleti dağıtan kişilere gerekli say
gınlığı göstermiş ve onları toplum içerisinde en sa
yılır ve güvenilir kurum ve kişiler haline getirmiştir. 
Demokratik hukuk devletinin güvenilir kurum ve ki
şiler haline getirmiştir. Demokratik hukuk devletinin 
hâkim olduğu bu ülkelerde, adlî kuruluşların yargıç 
ve savedarmm âdeta dokunulmazlığı vardır. 

Adlî organların ve bu kurumlarda çalışan yargıç 
ve savcıların görevlerini, adalet kaidelerine uygun ola
rak en mükemmel şekilde yapabilmeleri için, gerek 
Devlet, gerekse toplum tarafından her türlü yardım 
yapılmakta ve hiç bir fedakârlıktan kaçınılmadan 
maddî ve manevî her türlü olanak sağlanmaktadır. 

Batının demokratik ülkelerinde, adalet mekaniz
ması, hukukun üstünlüğü ve hukuka bağlı Devlet fik-
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ri kabul edildiği için en mükemmel şekilde işlemek- I 
te ve bu ülkelerde adlî kuruluşlar fonksiyonlarını en I 
etkin ve süratli biçimde yerine getirmektedirler. Ada- I 
•let mekanizmasının etkin ve süratli biçimde çalışma- I 
sı ve bu arada verilen kararların aynı zamanda ka- I 
mu vicdanini da tatmin etmesi vatandaşın, bu kuru- I 
luşun mensuplarına ve dolayısıyle Devlete olan gü- I 
vea hissi ve saygısı artmaktadır. I 

Sayın senatörler; I 
Şimdi bizde durum nasıldır, bir de ona göz ata- I 

hm. Türkiye'de Anayasamıza göre yasama, yürütme I 
ve yargı organlarının görevleri ve bu görevlerin ne I 
şekilde ve kimler tarafından yürütüleceği ve yerine I 
getirileceği tayin ve tespit edilmiştir. Yasama organı I 
ve yürütme organının, yargı organları üzerinde Ana- I 
yasanın tayin ettiği hudutlar dışında hiç bir müda- I 
hale de denetim hakkı yoktur. I 

Yargı organları bütün gücünü, Anayasadan, ka- I 
nunlardan ve vicdanlardan alır. Türkiye'de adliye or- I 
ganları kadar ihmale uğramış ikinci bir kuruluş gös- I 
terraek olanak dışıdır. Bugün halen Adalet Bakanlı- I 
ğının bir kuruluş yasasına dahi sahip olmaması, Tür- I 
fciye'de adalete verilen önemin acıklı durumunu or- I 
taya koymak bakımından kâfi nedendir. I 

Değerli arkadaşlarım, I 
Türkiye'nin en eski kurumlarından biri sayılan I 

Adalet Bakanlığının halen 1327 sayılı Osmanlı Dev- I 
Ietindea kalma bir nizamname ile yürütülmesi ve bu I 
suretle bir kuruluş yasasına sahip olmaması, hak, I 
hukuk ve adaletten bahsedilen bir toplumda kamu I 
vicdanını incitmektedir. I 

Hukuk devletinde vatandaşın vatandaş ile, vatan- I 
daşm idare ile ilişkilerini düzenleyen ve kısaca devle- I 
tin temelini teşkil eden kaideler manzumesi olarak I 
nitelendirebileceğimiz hukuk kaidelerinin uygulan- I 
masında bugüne kadar ihmale uğramış bir müessese I 
varsa o da Adliye müessesesidir. I 

Bugün için Hükümetin adli kuruluşlara olan ilgi- I 
sizliğini belirtmek bakımından Anadolunun herhangi I 
bîr ilçesindeki adliye binasına uğramak kâfidir. Ço- I 
ğunluğu kira ile tutulan, kerpiçten yapılmış bu bina- I 
iarda adaleti dağıtmanın zorluğu ve çalışma şartlan- I 
nın güçlüğü kendini göstermektedir. I 

Kurasını çeken yargıç ve savcı adayları görev için I 
mahalline geldiğinde doğru dürüst oturacak bir ma- I 
sası ve bir sandalyesi ve başını sokacağı bir ev bul- I 
ması olanak dışı olduğundan, huzur içinde görevini I 
yerine getirememekte ve davalar sürüncemede kal- I 
makta ve biriken dosyalar nedeniyle vatandaş haklı I 
olarak sızlanmaktadır. t 
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Bugün için adaletin işlemesindeki tıkanıklığın ne
denleri, bina ve kadro yetersizliği, davaların makul 
bir süre içinde bitirilememesi ve dolayısıyle adalet 
cihazımn işlemez noktaya gelmiş olmasıdır. 

1976 yılı içinde Yargıtaya gelen dosya sayısı 300 
bin civarındadır. Bunun 142 501'i hukuk dairelerine, 
59 931'i ceza dairelerine ve 68 460'ı Cumhuriyet 
başsavcılığına gelen dosyalar olup, mevcut kadro ile 
bu dosyaların tetkik ve sonuçlandırılması olanak dışı 
-olduğundan, dosyaların bir kısmı zorunlu devir olun
maktadır. Bu kadar kabarık dosya Yargıtayca 201 
üye ve 151 raportör üye ile tetkik edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Yargıtaym görevi, sadece davaların 
üst derece mahkemesi olarak basitçe tetkikinden iba
ret değildir. Bizce en önemli işi, değişen toplumumu
zun gelişmesine uygun olarak hukuku geliştirmek, 
kanun boşluklarını doldurmak ve dolayısıyle içtihat 
yaratmaktır. Yargıtay iş çokluğu içinde âdeta bo
ğulmuş, esas görevi olan hukuku yaratma ve içtiha
dı birleştirme görevini yapamaz hale gelmiştir. Bu 
nedenle, Yargıtayla ilk mahkemeler arasında «İstinaf 
mahkemesi» dediğimiz bir tür ara mahkemelerin ku
rulması zorunluluk halini almıştır. Bu kuruluşa ait 
yasanın gecikmesi olasılığı karşısında, artan iş biriki
minin giderilmesi için Yargıtayca hazırlanıp Adalet 
Bakanlığınca kabul edilerek Başbakanlığa verilen ve 
iki hukuk dairesi daha ilâvesini öngören yasa tasla
ğının yasalaşması zorunluluğu ortadadır. 

1 5 - 2 0 seneden beri istinaf mahkemeleri için ha
zırlıklar ve çalışmalar yapıldığım duyarız. Adalet Ba
kanlığındaki uzmanların halen bu çalışmayı neden 
biteremediği anlaşılamamaktadır. Oysa, adalet tarihi
mizde bu kurumların örnekleri de vardır. 

İşittiğimize göre, Yargıtay Başkanının riyasetinde 
kurulan bir komisyonca bu konu üzerine eğinilerek 
15 yerde istinaf mahkemelerinin kuruluşuna dair bir 
taslak hazırlanmış ve bu taslak Adalet Bakanlığına 
sunulmuş olmasına rağmen bugüne kadar Hükümet
çe ele alınıp Meclislere sevk edilmemiştir. 

Bu mahkemelerin kurulması halinde, mahallî mah
keme kararlarının bir kısmı istinaf mahkemelerine, 
bir kısmı da Yargıtaya gidecek ve bu suretle Yargı
taym yükü azalarak çalışma ve iş çıkarma hacmi ar
tacaktır. Dolayısıyle vatandaş umut ettiği hakkı da
ha çabuk alacak ve adalet cihazı müessiriyetini daha 
ziyade hissettirmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün için, hâkim ve savcılarla tüm adalet per

sonelinin parasal durumîarııldaki adaletsizlik, adalet 
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personeli için yan ödeme kararnameleri ile saptanan 
işgüçlüğü zamları, görevin ağırlığı, yıp'ratıcıhğı ve 
sorumluluğu ile bağdaşmadığından yeni olanaklar 
sağlanmalıdır. 

Yargıtayın, hukuku değişen toplum düzeninde ge
liştirme ve kanunun boşluîdanm doldurma fonksiyo
nunu gereği gibi yapabilmesi ve her yıl gelen işleri 
sonuçlandırabUmesi için, her türlü olanakların sağ
lanması ve yeterli personel kadrosu ile takviye edil
mesi gerektiğine inanıyoruz. 

Yargıçlara konut yapılması ile ilgili yasa tasarısı 
Adalet Komisyonunda benimsenen şekli ile Meclis
lerden geçirilmeli, mahkemeler mutlaka motorlu araç
lara kavuşturulmalı ve bu suretle suçüstü ödeneği bit
ti, diye davaların sürüncemede kalması önlenmelidir. 

Bunun dışında, mahkemeler bünyesinde hâkim ve 
savcıların kendilerini meslekî yönden geliştirmelerine 
yardımcı olmak üzere kütüphaneler kurulmalı bu su
retle hâkim ve savcı, kitap arama külfetinden kurta
rılmalıdır. Etkin bir adalet için, adlî zabıta kurulma
lı ve keza çocuk mahkemelerinin kurulması da sağ
lanmalıdır. Adaleti dağıtmakla görevli hâkim, savcı 
ve diğer tüm personelin maddî olanakları görevin 
önemi nispetinde artırılmalıdır. 

Değerli senatörler, 
Adalet, toplumun ve siyasal iktidarların aynasıdır. 

Siyasal iktidarların ve hükümetlerin hukuka bağlılığı, 
adalete ve adalet kuruluşları ile mensuplarına verdi
ği önemle ölçülür. Bugünkü MC Hükümeti, hukuka 
bağlı Devlet fikrini ve hukukun üstünlüğünü benimse
meyen bir Hükümet görünümündedir. Dünyanın de
mokratik hiç bir hukuk devletinde, Demirel Hükü
metleri kadar hukuka, adalete ve adlî kuruluşlara ve 
mensuplarına ügisîz kalmış bir Hükümet görülmüş 
değildir. 

Bugünkü MC Hükümeti, tüm yargı kuruluşlarını 
karşısına almış ve Anayasal bir kuruluş olan yargı 
organlarının kararlarını pervasızca uygulamamak su
retiyle Anayasa suçu işlemiş ve halen bu suçu işle
mekte devam edegelmiştir. Hükümetin başı, Devlet 
benim zihniyeti içerisinde hareket ederek, Devlet çar
kını teşkil eden her kurumun emrinde olma politika
sını yürütürken, bu politikasını sokamadığı ve parti
zan emellerine alet edemediği yargı kuruluşlarım kar
şısına almış ve yüksek yargı organlarının kararlarını 
uygulamamakta ısrar göstermiştir. 

Demokratik ülkelerde, hükümetlerin meşruiyet 
kaynağı Anayasalarıdır. Bir iktidarın, kendisine meş
ruiyet kazandıran Anayasaya ve Anayasal müessese
lere saygılı olması tabiîdir. Bunun aksini düşünmek, 

Hükümetin yok olması sonunu doğurur, Bugünkü 
Hükümet ne hazindir ki, uzun süredir Anayasanın 
getirdiği temel kuruluşlara karşı olduğu görünümü 
içindedir. 

Sayın senatörler; 
Bugünkü MC iktidarının yüksek mahkeme organ

larına karşı tutumunu belirten birkaç örnek vermek 
istiyorum : 

Atanma kararı Danıştayca iptal edilen bir TRT 
Genel Müdürünün «Hükümet Kararnamesi durduk
ça ben istifa etmem» diyerek, ülkede Anayasa ile ku
rulmuş olan yüksek yargı organlarının kararlarını hi
çe sayabilirse, Parlamentonun siyasal denetimi de, 
birçok kombinezonlarla işlemez duruma getirilirse, 
Millî Eğitim Bakanı, Danıştay kararlarını uygulama
makta direnirse, hukukun üstünlüğü ilkesi bir kena
ra itilmiş olur ve böyle olunca da hiç bir işte güven
ce kalmaz. 

Başta Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Muhittin 
Taylan olmak üzere diğer yüksek yargıçlarımızın 
hukukun üstünlüğü uğrunda verdikleri uğraşı, bu
günkü karanlık toplumsal ortam içinde büyük önem 
kazanmaktadır. Türkiye Barolar Birliğinin, Türk Hu
kuk Kurumunun, Çağdaş Hukukçular Derneğinin, 
ilerici sendikaların ve memur kuruluşlarının cesur ve 
y'ğlt savaşımları, Türkiye'de toplumsal kurtuluş yo
lundaki namuslu aydın ortamının gittikçe genişledi
ğini göstermektedir. 

Suçluları bulunmayan siyasî cinayetler, soruştu
rulması önlenen yolsuzluk dosyaları ve kapatılmak 
istenen rüşvet olayları MC iktidarının hukuka bağlı 
Devlette acıklı serüvenleridir. 

Değerli senatörler; 
Adalete önem vermeyen ve adalet kuruluşlarını 

âdeta hasım gören hiç bîr iktidar uzun ömürlü olma
mıştır. Bugünkü huzursuzluğun ve anarşik ortamın 
yaratıcısı MC Hükümetinin başı Demirci'dir. Demi
rci bugün Türkiye'de kamuoyuna mal olmuş yolsuz
lukların ve hukuk dışı tasarrufların sorumlusu ola
rak adalet önünde hesap vermedikçe şaibeli olmak
tan kurtulamayacaktır. 

Yargıtay Bütçesinin ülkemize ve Yargıtayın seç
kin mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepinize Gru-
pum adına saygılar sunanm. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Diğer gruplar adına söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Konuşan, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupları ikinci kez söz istiyorlar mı efendim?... 
Herhangi bir talep yok. 
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Kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Feyyat; buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde kısmen temas ettiğim 

fakat açıklık bulmayan bir hususu Yargıtayîa ilgili ol
ması nedeniyle açıklamak istiyorum. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Ku
rulu diye ski müessese, Yüksek Hâkimler Kurulu, Ana
yasamızın 143 ve 144 ncü maddelerinde tedvin edilmiş, 
Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu da Anayasanızın 
137 nci Maddesinde derpiş edilmiştir. 

Anayasamızın üçüncü bölümünde yer alan «Mah
kemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, savcıların 
teminatı, askerî yargı, Yargıtay, Danıştay ve Askerî 
Yargıtay Uyuşmazlık Mahkemesi gibi yüksek mahke
meler ile idarî bir mekanizma olan yargı fonksiyonu 
görmeyen, şeklen yargıyla ilgili; ama maddî manada, 
özü manasında tamamıyla idarî bir müessese olan, 
eskiden Adalet Bakanlığı Özîük İşlerinde görülen, bî-
lâhara yargının bağımsızlığı nedeniyle ayrı bir mües
sese olarak taazzuv eden, gerçekleşen Yüksek Hâkim
ler Kurulu ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. 
Çünkü Yargılayın bünyesinden seçilmekte ve Yargı
tayîa ilgili tasarrufa yetkili olduğu için bu kurulun 
bazı idarî mahiyetteki kararlarının Anayasada yer al
masına rağmen, ne kadar tutarsız ve Anayasanın özüy
le çelişkili olduğu anlaşılacaktır. 

Bir hâkim hakkında bir disiplin cezası uygulandığı 
zaman, Yüksek Hâkimler Kurulu kararıyla bu disip
lin cezasına itiraz yolu yoktur; ancak belli cezalar için, 
aynı kurula yeniden inceleme bakımından müracaat 
hakkı vardır. İtiraz da bu şekilde kısıtlanmıştır. 

Şimdi, burası bir idarî görev yapmasına rağmen, 
Anayasamızda bütün idarî işlem ve eylemlerin yargı 
denetimine tabi olması hükmüyle çelişmektedir, bu 
hükme ters düşmektedir. 

Bir zabıt kâtibi hakkında bir disiplin cezası söz 
KÖZ konusu okluğu zaman, o ildeki hâkim ve savcılar
dan kurulu adalet komisyonunca ceza verilir ve bu 
karar aleyhine Adalet Bakanlığı, dolayısıyle Danış
tay nezdinde itiraz hakkı, dava açma hakkı vardır. 

Lalettayin bir büro memuru hakkında uygulama 
Ir'r disiplin cezasının yargı yolu olduğu halde, birinci 
sınıf ve hâkimin, yargı görevini yapan en yüce bir 
makamda bulunan bir hâkimin hakkında verilen disip
lin cezasına itiraz yolu Anayasamızın 144 ncü madde
siyle kapanmıştır. 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin, Anayasa Mahke
mesi Bütçesinde arz ettiğim gibi Hasan Ağa'mn, 2,5 
dönümlük tarlasının rayiç bedeli veya maktu; yani 
götürü bedeli, bu tip klâsik bir mülkiyetin, Anayasa' 
nın Cumhuriyetle ilgili birinci ve ikinci maddesini 
zedeler niteliğinde görüp, Anayasa değişikliğini dahi 
kendini yetkili görmekle Anayasanın önüne, nüfus et
mek suretiyle şeklen değil de esasa girmesi yoluyla bir 
karar verildiği halda, yıllarboyu d.u tip bir işlemin 
Damştaya (Kanunî engel olmasına rağmen) gidilmesi 
halinde Anayasa Mahkemesine intikal ermiş olsaydı, 
acaba Anayasa Mahkemesi bu şekil, diğer maddeler
le çelişkili olması nedeniyle rejimin; yani Cumhuriye
tin hukukîlik niteliğine ters düşüp düşmemesi bakımın
dan görüşebilir miydi, görüşemez miydi?.. Onu bile
mem; ancak Anayasa Mahkemesi muhtıra ara reji
minden sonra belli şartlar içerisinde çıkan bir Ana
yasa değişikliğinin incelenmesine iptal edilip edilme
mesi hususunda böyle bir davanın görülmesine ken
disini yetkili görmediği halde; fakat basit, klâsik bir 
mülkiyet mevzuu Cumhuriyetin niteliği şeklinde kabul 
edilerek Anayasa değişikliği iptal edilmiştir. 

Bu nedenle Yüksek Mahkemelerden, yüksek hâ
kimlerden böyle bir düzeltmenin; yani hâkimlerin ken
di haklarıyla, özgür haklarıyla ilgili bir hususun dü
zeltilmesi yolunda bir çaba gösterilmediği de izahtan 
varestedir. 

Ben bu konuşmalarımla daima saygî duyduğum, 
eksik olmamalarını temenni ettiğim asgarî teşri organı 
kadar, şerefli bir yüce mevkii işgal eden bu yüksek 
hâkimlerin bu konuda baskı grupu olmamalarım ger
çekten üzüntüyle beyan etmek isterim. 

Bir 27 Mayıs İhtilâli oklu. Millî Birlik Komitesinde 
fabrikasyon usulü alelacele kararname gibi kanun çı
kartma olanağı vardı. Ağır bir prosedürü yokta ve 
Millî Birlik Komitesi de, Ankara'da bulunan bütün 
yüce hâkimlere saygılı idi; yani Ankara'da bulunan 
Yüksek Mahkeme hâkimleri Türkiye'de adalet düze
ninin değiştirilmesi, günün koşullarına uydurulması 
hususunda bir instinaf mahkemesi, asayiş mahkemesi, 
çocuk İslahevleri ve buna benzer tüm adalet sorunuy
la ilgili konularda tasarı hazırlasayddar, herhalde nor
mal demokratik rejime girmeden Millî Birlik Komite
si zamanında bu kanunlar çıkardı ve bugün bu sıkın
tıyla karşı karşıya kalmayacaktır. 

İşte bütün bunun manevî sorumluluğunu o zaman 
şahsî işlerini yürüten, kendilerini Ankara'ya atamak, 
isteyen taşradan, Yargıtay'a gelmek, Yargıtaydan şu
raya buraya veya Adaüet Bakanlığı Müşavirliğine v o 

— 62 — 
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yakutta Yüksek Savcılar Kuruluna, Hâkimler Kuru
luna üye olmak hususunda şahsî atamaları hususunda 
gayret gösterirlerken, tüm adalet düzeninin değiştiril
mesi ve günün koşuBarına uydurulması hususunda en 
ufak bir çaba göstermemelerini üzüntüyle belirtir, ta
rih önünde bunu haddim olmayarak ben değil; ama 
tarih kınayacaktır. 

Bu nedenle, değerli avukatlarımızın, değerli sabık 
adalet bakanlarımızın, değerli senatörlerin ve bürok
rasiden gelme kimselerin bu konulardaki sorumluğunu 
geçmişteki, nemelâzımcılıklarını, gününü gün etmele
rini hatırladığım zaman, buradaki celâdet ve heyecan
larını âdeta istihfaf ile karşılamaktayım. (Kibarca söy
ledim, istihza demedim de istihfafla dedim) 

Bir hâkim disiplin cezasına uğruyor itiraz yolu 
yok, kapalı; ama bir mübaşir, bir zabıt kâtibi laletta
yin bir memur disiplin cezası için bütün kanunî yol
lar, Danıştay yolları açık. Eğer idarî mahkeme ile 
yargı bünyesinde görev yapan hâkimlerin idarî işlem
lerinin ayrı tutulması, söz konusu ve böyle bir gerekçe 
gözönünde bulundurulmuş olsa idi bunun da çaresi 
vardı; Yargıtay Genel Kurulunun veyahut her hangi, 
bir dairesinin, itiraz merci olarak bu, disiplin kovuş
turmalarının incelenmesine bakılması arzu edilirdi; 
ama bu Anayasa değişikliğinde hiç bir hâkimin bu ko
nuda zamanın muhtıra sonrası alel acele Anayasa de
ğiştirmek isteyen Pariernentoya ışık 'tutmamasını, bil
hassa bundan önceki 27 Mayıs sonrası, Komiteye ışık 
tutmamasını, gözönünde bulundurursak, Tanrı zama
nı süratlendirsin. 27 Mayıs sonrası gençleri bugün he
men hemen birinci sınıfa yaklaşmış bulunmaktadır
lar Yargıtayı, Yüksek Hakimler Kurulunu ve Adalet 
Bakanlığı bünyesini bunların teşkil etmesini ve bun
ların bu yüce makamlarda görev almasını diler ve 
bugüne kadar günlerini gün eden bu konuda düzen 
değişikliği hususunda kendilerine düşen hizmette en 
ufak bir alâka, ilgi göstermeyen sorumluların günah 
ve kefaretinin de kendilerine ait olacağı şüphesizdir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaî söz süreniz 1 dakika 
geçt efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Sayın senatörler, sayın Başkan, 
Bir husus da şu: Sayın Adalet Bakanından istirha

mımız; bir Harçlar Kanunu vardır, bu Harçlar Kanu
nu bir hâkimin, bir zabıt kâtibinin ücretini çok dü
şük bir miktarda saptamış bulunmaktadır. Bir hâkim 
sabahtan aşkama kadar en yüksek gayretle 5 köy do
laşıp 5 keşif yaptığı takdirde alacağı ücretin 50 lira 

I olabileceği gözönünde bulundurulursa, özellikle 15, 
20, 30 kilometre yol katederek bir köye bir keşif için 
gidip döndüğü zaman alacağı yevmiyenin 10 lira ol
duğu gözönünde bulundurulursa; bir Afet îşierl Ge
nel Müdür Yardımcısının senede yolluktan (Duy
duğum kadanyle bilmiyorum) aldığı 60 - 70 bin lira, 
bir uçan profesörün, değişik üniversitelerde ders ver
mesi halinde, aylık tutarının 35 bin liraya kadar gel
diği gözönünde bulundurulursa bu haksızlığın gidcrH-
mesi ve hâkimlerimizin haksız yere heder olan sayı
nın karşılığının verilmesi hususunda gayret gösterme-
lerinir bilhassa istirham ederim. 

Konuşmamı burada bağlıyorum. Saygı duyduğum 
I ve kararlarına daima itimat etîiğim, dürüstlüğü tarih 

indinde diğer mercilerden daha mükemmel, onlara ör
nek hâkimlerimizin bu adalet düzeni içerisindeki deği
şiklik hususunda en küçük bir gayreti göstermemeleri 
bunlar için tarihî bir hata, affedilmez bir kusur ol
duğunu ben söylemiyorum. Yeni, gelecek nesiller bun
ları beyan edecek. Genç hâkimlerimize güveniyoruz. 
Bu boşluğu onların dolduracağı inancıyla hepinize 
saygılarımı sunarım. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Feyyat. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim ben 
son sözü rica edecektim. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Tam arz ede
ceğim sırada yeni bir tezkere geldiği için sözümü biti-
remedim. 

Sizden başka söz isteyen payın üyemiz yok. Bakan
dan sonra mı görüşmek istiyorsunuz ... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
j (Sakarya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte

rem senatörler. 
Huzurlarınızda fazla vakit almama düşüncesi içe

risindeyim. Evvelemirde Yargıtay Bütçesi münasebe
tiyle fikir beyanında bulunan, eksikleri, kusurları ifa
de buyuran bütün konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür
lerimi arz ederim. Bu arada, konuşmalar esnasında 
sual şeklinde bulunan bazı husuiar olmuştur. Adalet 

) Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle aslında bunlara da 
gerekli cevaplar arz ettik; fakat bir kere daha arka
daşlarımızın belki o anda burada olmayışı bakımın
dan kısaca temas etmek istiyorum. 

A.P. Grup sözcüsü arkadaşımız, «hâkimler alınır-
i ken dikkat edilmelidir» sözü yerinde bir sözdür. As-
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hnda bakanlığa geldiğimiz günden bu yana bu uygu
lamalara başlamış bulunmaktayız. Her hukuk mezunu 
değil, rejime bağlılığı ile ortaya çıkan veya rejimin 
elayhfnde faaliyetleri olmayan kişileri kabul etmek
te, bunlar için güvenlik tahkikatları sürdürmekte, ya
zılı ve mülakat imtihanlarından geçtikten sonra alın
maktadır. Bizden evvelki devrede bu lâzimeye riayet 
edilmemiş idi. Arkadaşlarımızın ikazı ile bu noktaya 
dönülmüştür. 

C.H.P. adına koşuşan arkadaşımız «Hükümetin il
gisizliği yüzünden adliyenin durumu son derece peri
şandır» demekledirler. Ben değerli arkadaşımın sö
zünü bir bakıma doğru bulmaktayım. Gerçekten adli
ye bugün, maddî şartlar bakımından arzu ettiğimiz se
viyede değil. Ama şunu söyleyebilirim ki, 2 senelik 
Hükümetim devresinde 52 seneden beri yapılan hiz
metlerden daha büyük hizmetler yapıldığı bir vakıa
dır. Ayrıyeten değerli arkadaşlarım teşkilât kanuna 
temas buyurdu, Teşkilât Kanunumuz tamamlanmıştır, 
sevkediimiş bulunmaktadır. İnşallah Meclis müzake
releri esnasında bu konu hepinizin himmetiyle sizin 
huzurunuzdaki münakaşalar ve münazalar ile en gü
zel şeklini almış olacak ve adalet camiası Teşkilât Ka
nununa kavuşmuş olacaktır. 

Yargıtay bakımından, gelen iş biliyorsunuz son 
derece fazîa; fakat buna rağmen Yargıtay mensubu 
arkadaşlarımız insanüstü bir gayret içerisinde sene
de 300 bine yakın dava gelmiş olmasına rağmen an
cak 25 bin tanesi devredilmekte, mütebaki 275 bini, 
(Ki, bu yuvarlak rakamdır) halledilmekte tamamlan
maktadır. 

Yine aynı arkadaştınız bir hususa temas buyurdu
lar, İstinaf mahkemeleri hakkında Yargıtay'da bir ça

lışma olduğuna mütedair. Böyle bir çalışma bahis 
mevzuu değil, yalnız bendeniz de yanıîmıyor isem, 
Yargıtay Başkanının bir konuşmasında «İstinaf mah
kemelerinin kurulmasında fayda vardır» demiştir. 
(Ki, biz de aynı kanaate katılıyoruz) Bu husustaki 
çatışmalarımız da devam etmekte. Yalnız takdir eder
seniz ki, bu çalışmalar böyle kısa devrede bitebilecek 
çalışmalar değildir; ama bu çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Muhterem senatör arkadaşımız Feyyat beyefendi
nin harçlarla ilgili olan bir suali yine hepinizin ma
lumu okluğu gibi, Adalet Bakanlığı Bütçesi münase
betiyle cevaplandırılmıştır, Bu Harçlar Kanununun 34 
ncü maddesi Bütçe Plan Komisyonunda bulunmakta, 
oradan çıkıp Senato ve Millet Meclisinden çıktığın
da inşallah bu tıkanıklık da böyJece giderüm'ş ola
caktır. 

Benim maruzatım bundan ibarettir, hepinize teşek
kürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Bu
yurun Sayın Tahtakıkç, 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, 

Sayın Adalet Bakanı burada Yargıtay üzerinde 
her hangi bir sorumluluğu, yetkisi olduğu için değil, 
yüksek hâkimlerin Parlamentoda bulunmaları gibi bir 
yöntemin doğru olmaması nedeniyle Yargıtay kurulu
şunu ve Yargıtayda vazife görenlerin her türlü kendi
lerine yönelik eleştirilere cevap vermek üzere burada 
bulunduğu kanaatiyle Sayın Bakam dinledim. 

Sayın Bakan, eğer şimdi açıklayacağım bir nokta
ya cevap verseydi söz almaktan vazgeçecektim. 

Katiyen Adalet Partisi Grupuna mal etmiyorum; 
fakat o grup namına Sayın Rendeci, Türk hâkimleri
nin halkla dirsek teması olmadığı gibi bir görüş ileri
ye sürdüler ve bu yüzden de kararlarında memleke
tin sosyal konulara ilişkin kararlarında gereği kadar 
isabet sağlanamadığından söz ettiler: Hatta sözlerini 
biraz daha ileriye götürdüler; Cumhuriyet savcıları
nın, Cumhuriyeti korumak için gereğince görev yap
madıkları gibi bir yargıya vardılar. 

Arkadaşlar; 
Burası Parlamentodur. Parlamentoda Iıerşey 

söylenebilir. Fakat bizim parlamentoda temsil 
eden bakanlar bu parlamentoda söylenenlere 
karşı kendileri burada bulunmayan kurum
lan ve kişileri gereğince savunmak veya onların ger
çeklerini Ortaya koymak görevlerini yerine getirme
diği için, Parlamentoda kendilerini savunmak imkânı 
bulunmayan kişiler bazen, (Tıpkı biraz evvel Sayın 
Rendeci'nin konuşmasında dinlediğimiz gibi) Türk 
hâkimini, halkla dirsek teması olmayan, Cumhuriyet 
Savcılarını da, Cumhuriyeti koruyamayan kuruluşlar 
ve görevliler olarak ifade etmesi, gibi yanlışlıklar mey
dana gelmiştir ve gelmekte de devam etmektedir. 

Aziz kardeşlerim; 
Arkadaşımız Devlet kuruluşunu şöyle tarif e üsler 

ve dediler ki, bir yargı organı var, görevini yapıyor. 
ı Ben size hemen söyleyeyim, eğer yargı organı Türkiye 

sosyal hayatında hâkimin karşılaştığı güçlükleri ka
nunların bütünlüğü ve amaçlan noktasından çok iyi 
yapsa, hâkimin görevi kolaylaşacak. Meselâ bir ha
zırlık tahkikatı dönemi vardır. Hâkim bu hazırlık 

i tahkikatının içinden; ancak halkla çok haşir neşir ol-
| duğu için, halkla bir siyasetçiden fazîa dirsek teması 
j olduğu için Türk hâkimi çıkabilir. Çünkü bir jandar-
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ma erinin meydana getirdiği bir hazırlık tahkikatının 
hiç bir teknik seviyesi yok, hiç bir yan araştırması 
yok. Böyle bir raporla Türk adaletini temsil etmek 
bu Türk hâkiminin yapabildiği şeydir. Sebep; kendi-
si halkın içindedir ve hslkuı içinde olduğu Içlıı de 
dirsek teması çok olduğu, hayatını onlarla beraber 
yaşadığı için koîay kolay siyasetin ve idarenin, yöne
timin günün havasına göre meydana getirdiği olayla
rın içerisinden ancak Türk hâkimi çıkabilir. O halde 
bir yanhş yargıya varılmıştır; Türk hâkiminin halkla 
ilişkisi yoktur... 

Arkadaşlar; 
Size günlük örnek vermek istemem. Fakat, Türk 

hâkimini tanıtan birtakım hikâyeler vardır. Ben size 
bir tanesini, içinde yaşaman, bir küçük kabada mey
dana gelen hk şeyi söyleyeceğim. 

Arkadaşlar; 
Bu hikâyeyi Ayaş'ta dinledim ve hâkimin ne de

mek olduğunu o zaman anladım. 
Ayşe hanım, her yerde gördüğümüz gibi ocağa 

aşını koyuyor; fakat su, soğan bir parça oluşuncaya 
kadar çeşmeden de bakırımla suyumu alayım, gele
yim diyor. Çeşmede de zaptiyeler su suluyoımuş. Bu 
olay monarşi devrinde meydana gelmiş bir olay. Fa
kat, hâkimin halkla ne kadar gerçekle dirsek teması 
olduğunu gösterdiği için aynen söyleyeceğim. Ayşe 
hasmı bekliyor bekliyor zaptiyeler atını bir türlü çek
miyor. Ocaktaki aşımn yanacağını düşünerek atları 
biraz itip savaktan su almaya çalışıyor. Hemen erler 
orada; hey Ayşe hanmı, kadın, hanım ne yapıyorsan. 
O atlar kimin biliyorrnusunuz? Devleti şahanenin at
landır. Komşularda da husumet varmış; hemen geli
niyor bir tutanak tutuluyor. Bu tutanakla Ayşe hanım 
Devleti Şahaneye hakaret ettiği iddiasıyle mahkemeye 
veriliyor. 

O hâkim ki, halkla dirsek teması çok, sosyal ha
disenin nasıl oluştuğunu biliyor, Ayşe hanımın Padi
şaha kastetmek gibi bir niyetüün olmadığım biliyor. 
Şahitler bütün olayı zaptiyeler gibi ifade ettiği halde, 
hâkimin kararı şöyle neticeleniyor : Ayşe hanımın 
kastı, atların kendisine özgü durumundan ve atlan 
idare edenlere karşı olan bir tepkisinden ibarettir. Hiç
bir zaman Devleti Şahaneye tahkir gibi bir şey Ayşe 
hanınım aklından ve yüreğinden geçmemiştir, diye 
bersei karan verebiliyor. 

O halde, eğer siz, (ben kendimi de katıyorum) si
yasetçiden fazla halkla, toplumla, toplum meselele
riyle dirsek teması değil, akıl teması, yürek teması 
olan bir-kitle any orsanız, bu hâkimlerdir say m ar

kadaşlar. Onun için, kendileri burada yoktur, bunu 
açıkça söylemek gerekir. Hele Cumhuriyet Savcıları
nım görevleri son dereceye kadar önemlidir. Onlar, 
memleketteki siyasî rüzgârlara ve yönetimin veya ya
samanın günün havasına göre esen rüzgânna değil, 
Türk toplumunun, Türk halkının içinde bulunduğu 
İstıraplara göre kararlarını verirler. Kendileri bura
da olmadağs için, Sayın Adalet Partisi de, Rendeci' 
nin bu yanhş görüşüne cevap vermediği için vazifemi 
yapmak için kürsüye çıktım. Hepinizi saygıyla selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakıhç. 
Saym üyeler; 
Ba suretle Yargıtay Başkanlığı 1977 yılı Bütçe gö

rüşmeleri şems ermiştir. Yargıtay Başkanlığı Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler okunup oylanacaktır. 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

21 095 900 

71 516 500 

850 000 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylanm-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargılama ve karar hizmet
leri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

909 Hizmet programlanna dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe hayırlı olsun. 

Ç) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/508; C. Senatosu : 1/506) (S. Sayısı : 628) 

3. — İstanbul ^Teknik Üniversitesi 1977 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/509; C. Senatosu : 1/507) (S. 
Sayısı : 629) 
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4. — Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si ; 1/504; C. Senatosu : 1/502) (S. Sayısı : 624) 

5. — Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. M .Mec
lisi : 1/498; C. Senatosu ; 1/496) (S. Sayısı : 618) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/506; C. Senatosu : 1/504) (S. Sayısı : 626) 

7. — iktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/511; C .Senatosu : 1/509) (S. 
Sayısı : 631) 

8. — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/502; C .Senatosu : 1/500) (S. Sayısı ; 
622) 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/503; C. Senatosu : 1/501) (S. Sayısı : 623) 

10. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/501; C. Senatosu : 1/499) (S. Sayısı : 621) 

11. — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/510; C. Senatosu ; 1/508) (S. Sayı
sı : 630) 

12. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/500; C. Senatosu ; 1/498) (S. Sayısı : 620) 

13. — Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu -aporu. (M. Mec
lisi : 1/505; C. Senatosu : 1/503) (S. Sayısı ; 625) 

14. — Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/497; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 617) 

15. — Atatürk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi ; 1/499; C. Senatosu ; 1/497) (S. Sayısı : 
619) 

16. — inönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/507; C. Senatosu : 1/505) (S .Sayısı ; 627) 

17. — Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu .(M. 
Meclisi ; 1/512; C. Senatosu : 1/510) (S. Sayısı : 
632) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Program gereği Millî Eğitim Bakanlığı ve üni

versiteler bütçelerinin görüşmelerine başhyoruz. Büt
çeler birlikte görüşülecektir. 

Komisyon hazır, Millî Eğitim Bakam Sayın Ali 
Naili Erdem hazır. 

Sayın üyeler; 
Görüşmesine başladığımız bütçe üzerinde söz iste

yen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum : 
Saym Reşat Oğuz ve Saysn Hüseyin öztürk, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. 
Saym Ahmet Yıldız, Millî Birlik Grupu nâma. 
Sayın Bahriye Üçok, Cumhurbaşkanlığınca Seçi

len tJyeler Grupu adına. 
Sayın Mehmet Varışlı ve Sayın İsmail Kutluk, 

Adalet Partisi Grapu adına. 
Şimdi, şahıslan adına söz isteyen üyeleri sunuyo

rum : 
Sayın Hasan İldan, Saym Niyazi Unsal, Sayın 

Hüsamettin Çelebi, Sayın Hasan Güven, Saym. Atıf 
Benderl-cğlu, Saysn İsmail İlhan, Sayın Hamdı Özer, 
Saysn, Ömer Ucuzal, Saym Afâeddin Ysîmaztürk, Sa
ym Baba Akşit, Saym Lûtfi Bilgen, Saym Cevdet Ay-
kan, Saym İskender Cenap Ege, Sayın Orhan Tuğ
rul, Saym Beliğ Beler, Sayın Sait Mehmetoğlu, Sa
ym Kâzım Karaağaçlıoğlu, Saysn Besim Üstüne!, 
Sayın Lûtfi 'Doğan, Saym Uğur Alacakaptan. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saym 
Başkan; bir hususu arz etmek istiyorum. 

Bu söz alma mevzuunda geçen sene de bir hâdi
se oldu. Bu sene özel olarak saat 24;00"te geldim. Ya
ni, bir gün evvel, programa göre söz ahmr kaidesi
ne istinaden yazıyı hazîrladım. Saat 00,01 'de görevli
yi çağsiarak Başkana gönderdim. Yanındaki Cumhu
riyet Halk Partili Divan Kâtibine, söz sıramı bildiri
niz, dedim. Aradan beş dakika geçti, tekrar adam 
gönderdim, söz sıramı bildirsin dedim. Aradan üç 
dridka geçti üçüncü defa gönderdim. 00,10'da Sayın 
Bnşkan Doktor Ertem ara verdi, on dakika sonra 
tekrar celse açıldı, tekrar adam gönderdiğim zaman, 
bana, dokuzuncu sırayı verdi. 

Hangi metcîla bu .Senatoda çalışacağız ki, sani
ye sektirmeden söz istediğim halde 9 ncu oluyorum? 
Bu çok yüzkarası, çirkin bir hadisedir. Bunu Baş
kana ikaz ettim, ispat edecek durumdayım. Geçen se
ne bir kâğıtta üç Bakanlık için aynı, gündeki söz ta-
lefo'mi her Bakanlık için ayrı ayrı vereceksiniz, diye 
kaba! etmedi, o günün Başkanı. Divan Kâtibi diyor 
ki, saym arkadaş, üç Bakanlık için söz alanlar var, 
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onları tasnif için vakit bulamadım, on dakikada Sa- I 
ym Divan Üyesi on arkadaş?n sözünü deftere yaza- I 
madı, ben de takip ettim; geçen sene başıma geleni 
bildiğim için özel olarak bakalım kim kâğıt gönderi
yor, diye takip ettiğim halde; ya 24,00'ten evvel, bir 
gün evvel verilmiş, kâtibin cebinde durur ve öylece 
saati gelince kaydediliyor ki, ben bu hadiseleri tav
sif edecek, bir senatörü böylesine itham edecek ken
dime yakışır kelime bulamıyorum. 

Bundan böyle, lütfen saat 24,00 olduğu zaman; I 
bir gün, iki gün sonraki bütçenin kaydını Başkandan 
rica ediyoruz. Başkan, beş dakika ara versin, dursun I 
ve lütfen kâğît'an yanındaki Divan Kâtibi kaydetsin. 
Geçen sene bu hileye kurban gittik bu sene de aynı 
hadiseye kurban gittiğimi sırt' zabıtlara geçsin, diye 
arz ediyorum, bilg'nize sunuyorum ve bundan sonra I 
da Divan Kâtibinin eline bırakmayın. Gündemi yöne
ten Başkan saat 24,00'ten itibaren kimler kâğıt gön
deriyor ise, söz alacak ise, lütfen onları kabul etsin, I 
yazdırsın ve tefhim etsin Heyeti Umumiyeye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıîmaztürk. I 
Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, ben de 
Sayın Ünalds'ya 2400'ü bir iki dakika geçe, yani I 
00,01. de gönderdim, iki söz isledim. Bana yazılı ola
rak verdiği cevap, ancak celse, yani bu oturumun 
bugün için sabahleyin 09,30'cia açıklığı zaman vere- I 
bileceğimi ve okunduğu zamı^n bu neticenin çıkaca
ğım ifade etti. Önce burada birleşmek lâzım; yani 
gece saat 24,00'ten sonra mı vereceğiz, yoksa bora
da celse açılınca ertesi gün 0930'dan itibaren mi baş
layacağız? Sayın Başkanlık Divanı önce bu konuda 
anlaşmalı. Çünkü benim de Sayın İlhan arkadaşım 
gibi arz edeceğim bir durum oklu. Arkadaşım gibi 
00,05'te söz talebimi verdiğimde (Ki, hiç kinase ver
medi) 6 ncı sırada oldum, İçişleri Bakanlığında. O za
mana kadar hiç kimsenin kâğıt göndermediğini gör
düm, ben altıncı sıraya kalmıştım. Böyle bir durum
la karşılaştım. Bunu bir neticeye bağlayalım, j 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bu müsaade ederseniz bu meseleyi halledelim. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söyle ol

du. Arkadaşlarım hakh Cumhuriyet Senatosunda söz 
isteyen her üyeye parti rozetine, grap anlayışına ba
kılmadan sırasına göre sözleri listeye girmeli. Fakat 
bu böyle olmuyor. Olmayışının sebeplerinin başında, I 
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bir yeni usul çıktı, saat 24'ü devir etti mi ertesi gü
ne girilmiş farz edilir, o andan itibaren yazılmaya 
başlanır. Halbuki bir gün evvelinin anlaşılır durumu 
(eskiden beri) sabahleyin saat 9,3ö'da celsfc açılınca 
söz isteyen yazdırır. Bunun bir faydası daha vardır 
Divan için; sabahleyin konuşmak isteyen adam, hiç 
olmazsa ö9s3ö'da buraya gelmek zahmetini gösterir
se şurada üç, beş kişi de fazla oluruz. Sen konuş
tan, ben konuştum değil, mesele. Ben söz alayım, bir 
Halk Partili arkadaşıma, bir başka arkadaşıma seve 
seve yerimi vereyim, ama saat 09s30'da yapılsın, bu, 
bütün arkadaşlar zahmet etsin söz alsın, gece yarısı 
saat 24,00'ten sonra bîre döndüğü zaman söz almak 
zor, bunu bu usule göre yapın lütfen. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın Ege. 
Her üç arkadaşımızın da şikâyet ettikleri konuda 

bir yanlış anlaşma olmuş ve yanlış bir uygulama ol
ma?. Ancak, bugünden itibaren bu düzeltilmiştir, bu 
şekilde uygulanacaktır, uygulanmaya başlamıştır. Bu
nu, Yüce Genel Kurala arz ederim. 

Yalmz, Sayın Yıîmaztürk'ün bir sözünü kabul 
edemeyeceğim Divan üyeleri hakkında. Hile ile ha
reket, kaiiyyen ne bu çatı altında bulunan bir sena
töre ne de Başkanlık Divanı üyelerinden birine izafe 
edilemez. Ba sözden bu yüce çatıyı tenzih ederim 
efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, her arkadaş bizzat kendi versin, bunu istirham 
edeceğim, 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Efendim, Divanda bir uygulama oluyor, sekiz on 

arkadaş birden getirdiği zaman o andaki sıralamada, 
evvelâ müracaat edeninki gayet tabiî gözönünde bu
lundurulmak suretiyle Ö9530'dan itibare yapılacaktır 

t efendim. 

' HÜGSYİN ATMACA (Denizli).— Sayın Başkan, 
Sayın Yıîmaztürk arkadaşımızın bir sayın Divan üye
si arkadaşımızı itham etmesi bu Senatoda üzüntü ile 
karşılanmıştır. Eğer bu ithamı geri almazsa biz de 
mukabele edeceğimizi bildiririz. 

BAŞKAN — Efendim, ben, arz ettim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İspat 
edecek durumdayım, itham edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bunlar 
halledilmiş konular üzerinde. Efendim müsaade bu
yurun efendim, hiç bir şey ispat edemezsiniz ve ede
cek durumda değilsiniz. Çok rica ediyorum efendim, 
yapmayın. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aynen iade 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum; esas 
meseleler dururken ve halledildiğini arz ettiğimiz bir 
konu üzerinde... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sizi niye... 
BAŞKAN — İstirham ediyorum, siz hilekârlık is

nadında bululdunuz bir senatör handanda, çok rica 
ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Geçen 
sene de aynı şey oldu, bu sene de. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine 

devpm ediyoruz. 
Sayın Reşat Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Gra-

pa adına, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde. 
Buyurun efendini. 

C. H. F. GRUFU ABINA REŞAT OĞUZ (An
talya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1977 malî yılı dolayısıyla hazırlanan Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesini mensubu bulunduğum Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına eleştirmek ve de
ğerlendirmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. Sizleri saygı iîe selâmlayarak konuşmama baş
lıyorum. 

«Millî Eğitim» sözcüklerinden meydana gelen ta
mamlamanın anlamında, bir ulusun geleceği, kendi 
topraklarında dalgalanan bayrağında, kendisini öz
gür dünyaya kabul ettirmenin üstün meziyetlerinin, 
önce halkına, sonra uygarlığa olan katkısının onuru
nun şanı vardır. 

Millî Eğitim tamamlamasının basma «Türk» keli
mesini tarihî şerefinin ağırlığı ile oturtup, «Türk Mil
lî Eğitimi» dediğimiz zaman, sonsuzluğa dek var ol
manın, güçlü olmanın ilerici atılımların topyekûn ut
kuya ulaşmasının Atatürk devrimlerine sahip çık
makla olanak bulacağı bilinci içinde, Türk gençliği
nin eğitilmesi düşünülmelidir. 

Atatürk'ün, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet 
ettiği gerçeğini yansıtan yurt sevgisinden, görev duy
gusundan gelen arslanca, yiğitçe, alevli, madenî se
sinin dokunulmazlığın doruğunda göz alan, gönül 
dolduran buyruğunun diişünülmes'mn zorunîuğu as
la ve asla unutulmamalıdır. 

Eğitim ve öğretim sözcükleri kullanıldığı zaman 
akla, öğretmen ve öğrenci gelir kuşkusu. Bu iki öge, 
millî eğitimin temel güçleridir. 

Öğretmen, Türk çocuklarını, Atatürkçü, akılcı ve 
geleceğine emniyetle bakabilmenin yeteneğine kavuş
turulmasının mimarlığını yapan sanatkârdır. 

! Gmm, öğretmenin, insan gibi yaşamanın koşulla
rına kavuşturulmasının gerekliliğine aklımız iyiden 
iyiye yatmalıdır. Öğretmen, toplumun düşünen kafa-

j sı-, duyan gönlü, Atatürk Cumhuriyetinin sonsuzluğa 
dek varhğınm düşün ve feragatli yaşamanın savaş-
CHS'dır. Bütçenin verdiği imkânların en elverişli pa-
ymm onun hizmetlerinin değerlendirilmesiyle; ancak 
ona olan borcumuzun bir bolümcüğünü ödemiş olu
ruz. 

Bugün öğretmen, maddî manevî çile çeken bir top
luluktur, Bütçenin bol olanaklarından öğretmenler 
?c"nde bilhassa köy öğretmeni yoksun kılınmıştır. 
övünülecek bir yan ödemeye sahip midir? 

Bugün çile çeken öğretmendeki olgun sükûtta, §a-
bsr taşmda bilenmenin gücü, kurtulmayı beklemede 
^uliîianm çelik iradesi, yüzündeki çile çizgilerinde, 
gözlerindeki parıltıda da Atatürkçü görüşün yakıcı 
alevi vardır. 

Millî Eğitim bütçesi yan kuruluşlarla geçen yıl ör
neğin 21 küsur milyar, bu yıl da 25 küsur milyar öde
nekle yürütülecek. Bütçeyi inşaası yarım kalmış binalar
la ikmali, planda yazılı ortaokulların inşaası, bazı böl
gelere eğitim ve öğretimin teksifi gibi çalışmalarla 
yaygm eğitimin örgün eğitim halinde yurt düzeyinde 
dağıtılması, binalara kavuşturulması, okumayan 
genç bırakamamamn ve millî eğitimi Türk ulusunun 
yarınlarının nurlu ufuklara kavuşturulmasının çaba-
sının bize göre falsolu orkestrasyonu diye vasıflan
dırmak mümkündür. Millî eğitimi bugünkü durumu 
içinde ele almak mecburiyetindeyiz. 

Millî eğitim öğretmenden sonra ikinci öğesi; ilke. 
Senin, benim, Fatma Ninenin. Hasan Amcanm, özet 
olarak bu ulusun çocuklarıdır, gençlerimiz, yavrula-
rmnzckr. 

Onlar okullarda, öğretmenin öncülüğünde, bilgi
nin, memleket sevgisinin, özgür düşüncenin, işte, gö
revde ileri atılımların, Atatürk'ün çocuğu olmanın, 

I ona liyakatin ateşi iîe, Anayasanın gösterdiği çizgi 
içkide, temel eğitimin ı ş ı n d a yetiştirilip, ulusun ya-
nnlanmn sorumlu kişileri olma durumuna getirilecek
lerdir. 

Sayın senatörler; 
İktidarda hangi parti veya partiler olursa olsun, 

\ millî eğitimin tablosunu çizdiğim çalışmanın kapsa
mına gişen eğitim ve öğretimi uygulamakla (Anaya
sanın amir hükümleri içinde) hükümlüdür. 

Lütfen, şimdi arz edeceğim hususları bir övünç 
payı çıkarmak zaafına asîa düşmeden söylüyorum, 

I besi mazur görün. 
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Bizim koalisyon iktidarımızda, okullar şakır şa
kır çahşayor, analar, babalar can güvenliğinin emni
yeti içinde. Çocuklarının evlerine dönüşlerini endişe
siz bekliyorlar. Öğretmenler nakil endişesinden uzak, 
huzur içinde çakşıyorlar. Kavga döğüş denen olaylar 
çıkmıyor, kimsenin burnu kasamıyor. Atatürkçü eği
time dil uzatan kimseler ortadan silinmiş, miliî eği
tim sanki altın devrini yaşıyordu. 

Sayın senatörler; 
Siz bu memleketin, gün görmüş, diğer bir deyiş

le umur görmüş kişilersiniz. Bugünkü eğitim karga
şası, bugünkü, canından emin olmama endişesi, okul
larda kurşunlara hedef olarak hayatım yitiren çocuk
larımız var mı idi o zaman?... 

Ancak, dört partiden kurulmuş koalisyon Hükü
meti, güvenoyu aldıktan sonra kendine tutamak yap
mak zorunda kaldığı milliyetçiliği tekeline alıp Türk 
ulusunu ikiye böldü. «Sen milliyetçisin; ya ben?» di
ye cephe kurdular. 

Öyle olmaz. Böyle şey hakikaten olmaz. Milliyet
çilik, dört başlı hükümetin üyelerine, babalarından 
verasei yoîuyle intikal etmiş tapulu bir mülk değil
dir. Vatanım seven ve ona sözle değil, alınîeriyle, sö
mürüye sırtım dayamadan, hayatın en zor koşulla
rına göğüs geren, özgürlüğüne hava gibi, su gibi sa
hip çıkmasını bilen vatandaşın da içinde ateşi yanan 
yurt sevgisinin anlamında koca bir milliyetçilik yat
maktadır. 

«Milliyetçi Cephe» sloganı, her yerde bir ayrı
calık yarattı. Midesine düşkün, ikbale düşkün; öz-
süz, ruhsuz bazı insan kırıntıları «ben sizdenim» yı
lışıklığı içinde iktidarın nimetlerine bedavadan otar
ma ve haysiyetleri, çürümüşlüğün «üresine dönme ba-
yalığına kendilerini kaptıranlar yağma Hasan'ın bö
reği sofrasının etrafına çöreklenme fırsatım buldular... 

Jşte, bu şekilde bir iktidar sarhoşluğunun Millî 
Eiğitimde, kendine göre adam bulma ve sonra, kendi
ne göre insan yetiştirme felsefesini gerçekleştirecek. 
Miliî Eğitime bir Bakan arandı, Türk siyasî hayatın
da iki kez Bakan olmuş, Atatürk Devlerimierhıin yurt
ta sağlıklı bir ilerleme yaşantısının sürdürğü bir devir
de hayata gözlerini açmış, İzmir'in Kemalpaşa ilçe
sinde doğmuş, millî eğitimcilerin meçhulü, millî eği
timi; ancak öğrenim aşaması içinde tanımış olmaktan 
ileriye geçmiyen, bu haliyle de Miliî Eğitim Bakanlı
ğı konularının ümmisi sayılması gereken Sayın Ali Nai
li Erdem Bakanlığın basma getirildi. 

Sayın Ali Naili Erdem ilk icraat olarak merkez 
teşkilâtını hallaç pamuğu gibi attı, darmadağ;a ».etti. 
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Sekreterlere, hata hademeye kadar (bizden değil) 
I safsatasına bağlanarak daha ziyade, teşkilâtın ne 
I olduğunu ve ne olmadığım bilmemekten doğan bir 
! uyurgezerliğe tutulmuşçasına, önüne getirilen her ka

rarnameye imzasını attı. Bu arada Bakanlıkta sinmiş 
ve kendini gizlemesini bilmiş, gerici ve Atatürk Dev
rimlerine karşı olmaları iîe bilinen bazı namlı kişiler 
de ikbalin koltuklarına oturdular ve harıl hani öğ
retmen kıyımını, bakanı etkileyerek ve bakanın in-
siyatifini bir anlamda felce uğratarak sürdürdüler.. 

Bakan da, öğretmen kıyımının zevkli sadizminde 
maalesef eştsizliğe yüceldi ve Sayın Ali Naili Erdem' 
in kısa zamanda koltuğunun yetkilerini, yurtta fa
şizan bir tırmanışın, komandoculuğun icatçısı Sayın 
Başbakan Yardımcısı Bay Türkeş'e teslim ettiği gö
rüldü. 

Sayın Bakan Ali Naili Erdem'in Millî Eğitim Ba
kanlığı koltuğuna oturduğu zaman bazı kişiler, Sa
yın Ali Naili Erdem'in Komando Nail diye anıldı
ğım da söylemişlerdir. Meğer isimlerinin başına otur
tulan komando sıfatının bir hikmet varmış. 

Sayın Ali Naili Erdem, gelip geçmiş Millî Eğitim 
Bakanlarının içinde nedensiz olarak, bir incelemeye 
dayandırılmadan en çok öğretmen kıyımı yapan bir 
Bakandır. Kocayı karısından, karısını kocasından, 
çocuğunu çocuğunu baba özleminin cehennemine fır
latan Miliî Eğitime dehşet salan bir Bakandır maale
sef. 

Bize cevap verirken, gayet rahatlıkla vicdan ezik
liği duymadan, öğretmen kıyımı yapmadığım, ka
rıyı kocadan ayırmadığından bahsetmeye kalkacak
tır. Gerçekte, yüzlerce binlerce öğretmen istekleri 
dışında, olmadîk yerlere sürülmüşler, ve iktidarları 
zamanında hortlayan, jurnalcıîarın tezvirlerine al-
danarak, karıyı-kocadan, babayı çocuklarından mah
rum kılan işlemleriyle nice nice yuvaların ışşğmı 
söndürmüş, Millî Eğitim topluluğunu acılara boğ
muştur, Sayın Bakan. 

MC Hükümetinin, başka bir deyimle Koalisyo
nun büyük başı Sayın Demirci, memlekete komünizm 
geliyor (ki, buna kendisi de inanmamaktadır) vavey
lası içinde, kendisini modası çoktan geçmiş, bu işin 
ticaretine kapürmış, C. H. P.'nin gün geçtikçe daha 
çok güçlenen varlığını yıpratmaya çalışırken, bu kök
süz ve renksiz iddialar alaborasında öğretmenler, 
komünist eylemli kişiler olarak, gösterilme kastı için
de amansız ve acımasız sürgüne savralrauşlardar. 
Halbuki, öğretmeni karşıya almak, ona haksızlık 
yapmak, bile bile iktidarlarının temeline su salmak, 
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heyelanı, yıkılmayı göze almak demektir. Değil ken
di yurdumuzda, her memlekette öğretmen her şey
dir; Işıktır, sestir, yüceliktir, bilhassa bizde, yarın
ların mimarıdır, düşünen kafadır, en çok ezilen, en 
çok kahır çeken; fakat Atatürk'ün yolunda yürüyen, 
Atatürk'ten bir parça olan bir varlıktır öğretmen. 

MC Hükümeti, insanların mideleriyle oynamak, 
ikbal zaaflarıyle insanları avlamak sanatını bitevi
ye sürdürmektedir. Nitekim, bu taktiği ile öğret
menleri de parçalama hünerini gösterme durumuna 
girmiştir. Yarınlarını düşünmeden, memleket için 
çile çekmenin şerefinden yoksun insanlar, gün gele
cek, ihanetlerinin cezasını göreceklerdir. 

Sayın Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem, hak
kı, hukuku tanımadan, Danışmayın öğretmenler ve 
öğrenciler yararına verdiği kararları uygulamanıış, 
acımasız bir katılığın sertliğinde hükmünü sürdür
mekle, hem kendisine, hem de memleketin çocukları
na yazık ettiğinin farkına neden sonra varmış, ha
reketleri yumuşak bir inişin manevrasına dönmüş, 
hatasını sonradan kavramışların suspuslısğu içinde, 
sesine kesiklik gelmiştir, anlatayım: 

Sayın Bakan, Bakanlığının ilk dönemlerinde du
manı üstünde tüten bir lıazzın dayanılmaz lezzeti 
içinde 2 175 idareciyi, on binlerce öğretmeni daya
naksız ve incelemesiz âdeta doğramışiır. 

Sayın Ali Naili Erdem'in bu işleri yaparken, 
toplumun en bilinçli kesimi öğretmenlerin bu haksız
lığa «Hayır» diyebileceklerini unutmuş olması cid
den bir gaflet eseridir. Tanrıya şükürler o!sun ki, 
Türkiye Cumhuriyetinde, halisiz işlemlere «Dur» de
menin tarihî sesini kamuoyuna duyurabilen, hâkim
lerimiz var. Sonradan öğretmenlerden dilekçe ala
rak, davadan vazgeçirilmfş, istediği yere verilmiştir. 
Çünkü, tazminat korkusu dehşet salar olmuştur. 

Sayın Bakan, bir Milliyetçi Hareket Partisi mili
tanı gibi çalışmış ve çalışmasını da halen sürdür
mektedir. Adalet Partili arkadaşlarımız, nasıl oluyor 
da hâlâ bunun farkına varışın çıkışını yapmıyorlar. 
şaşırıyorum.. 

İnsanlar, iktidar koltuğunda, kanunsuz eylemleri 
sürdürmekle, hiç bir zaman devamlı oturmamışlar 
ve çok geçmeden yıkılıp gitmişlerdir. 

Adalet Partisinin kaybettiği puanların baş so
rumlularından biri de, belki de önde geleni Sayın 
Ali Naili Erdem'dir. Öğretmen nakillerinin durdu
rulmasına bir türlü aklı yatmamıştır. Nakil işlem
lerinin mantığının manivelası şsyîedir. Bu öğretmen 
bizden değildir, getirin kararnameyi, atalım. Bu öğ-

— 70 

7 . 2 . 1977 O : 2 

retmen Milliyetçi Hareket Partisindendir, bu öğret
mene bir makam verilsin, müdür yapılsın, hemen 
kararnamesi düzenlensin.. Bu ne hazin ve ne çarpık 
bir mantık.. Bazen bu işler, Sayın Bakanın bilgisinin 
dışında da yapılmaktadır. Bir gün kendisinin, ba
kanlık makamının yardımcılarından biri, 15 kadar 
okul müdürünün sağa sola fırlatıldığını,' nakillerinin 
yapıMiğ.nı söyler Sayın Bakanına. Sayın Bakan, ga
yet masum bir safiyetle, «Benim haberim yok» ceva
bım verirler.. Ama sır veriyorsun, arkadaşım, dedim. 
Yanımızda, Bakanlığın hışmına uğramış ve fakat de
ğerini takdir eden bir üniversite, kendisine gel, de
miş, orada çalışıyormuş, arkadaşımız, yarı üzgün, 
«öyle şeyler oluyor kî, insan elinde olmadan böyle 
boşalmak istiyor» cevabını verdi. Emekliliği bile gö
ze almış bir hali vardı. 15 müdür naklediliyor, dağı
tılıyor, savruluyor; fakat sayın bakanın haberi yok. 
Mesele basit, Bakanlığın bağlı olduğu Milliyetçi Ha
reket Partisinden bir telefon emri gelmiş olmalı, ta
biî bu emir, Bakam temsilde yetkili Sayın Müsteşa
ra hitap etmiştir. Sayın Müsteşarın Milliyetçi Hare
ket Partisinin parelelinde olduğunu bilmeyen kalma
mıştır, yön değiştirmiştir. Yön değiştirmemiş olsaydı, 
vaktiyle kararnamesi çıkmış olan öğretmen okulları 
Genei Müdürü Komandocu olduğu bilinen Sayın 
Ayvaz Gökderair'in kararnamesinin iptali için baka
na diretir, hatta «Bu kararname geri aknmazsa isti
fa ederim» çakışını yapar mıydı? 

Sisin aniayacağuîtz, ins'yatif sayın Bakanın elin
den yavaş yavaş çıkmıştır. Halk deyimi ile, sayın ba
kan sakalı kaptırmıştır, ele -vermiştir. 

Sayın Aîi Naili Erdem ve tabiî yakınları, illerden 
îîlere yaptıkları sürgünlerin sarhoşluğunu, il içine 
uzatmışlardır. İl içi nakillerle öğretmenlerin perişan 
edilmesine devam sağlanmıştır. Bunlar için Bakanlık
tan verilen emirle yaptırıldığına kuşku taşımaz, ba
kanlığın kıyım felsefesinin cahili olmak demektir. 
bunun nedenini anlamak için. İllerde de öğretmenle
re acı çektirilmiştir. 

Sayın bakanın Danıştay kararlarını uygulama
maktan doğan tazminat tutarı, yanılmıyorsam, dört 
yüz milyonun üstündedir. 

Sayın senatörler; 
429 milyonu aşan tazminat devletin kasasından 

ödenmektedir. Bu paralar, fukaralığına son vermek 
azminizin propagandasını sürdürdüğümüz, fakir hal
kın kesesinden ödenmektedir. Bu paralarla, kaç Okul 
açılmaz, üçlü, dörtlü öğretimle bunalmış çocukları
mıza, öğretmenlerimize, ne hizmetler edilmezdi.. 
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Bugün Türk Gençliği özel maksatlarla, iki kam
pa ayrılmaya zorlanmaktadır. Bu zorlanma okulları
mızı eğitim ve öğretimden yoksun duruma düşür
müştür. 

Orta Öğretim Okullarından bir kısmı kapatılmış, 
bir kısmı boykota sokulmuş, bir kısmı da savaş mey
danı haline getirilmiştir. Ya yüksekokullarımızda, 
onlar da kapalı ve kapalı olmakta zaman zaman 
açılıyor gibi görünüyor, komando hücumu ile tek
rar kapılar kapanıyor. Bir Milîî Eğitim var mı diye 
düşünmek lâzım gelir bu faciavî hareketler karşısın
da. 

Bu karışıklığm baş komutanı, dört başlı hüküme
tin büyük başı Sayın Demirci'dir. Saym Demirel'in 
bir eli, komandolar başkomutanı Sayın Türkeş'te, 
bir eli de Saym Ali Naili Erdem'dedir. İşler öylesi
ne baş döndürücü bir hızın içine sokulmuştur. 

Sayın Ali Naili Erdem, uygulamada, Anayasa dı
şına çıktığı için, Anayasayı çiğneme suçu içindedir. 
Anayasayı çiğneyen tabiî sadece Saym Ali Naili Er
dem olmamak gerekir. 

Sayın Bakan, Sayın Demirel'den büyük buyruk al
masa, kendisine gerekli işaret verilmese bu kanunsuz 
işlemlere devam edebilir mi idi? 

Okullar savaş meydanı halinde, öldüren öldü
rene.. Çocuklar sağdan olsun, soldan olsun, bizim 
çocuklarımızdır, bizim yiğiilerSnıizdir; Türk anası
nın doğurduğu, sütünü verdiği, yüzünde yarınlarını 
gördüğü o körpe gencecik çocuklar hangi kanattan 
oîursa olsun benimdir, senindir, onundur; bizim Türk 
MiSletinindir. Bunların ölümüne göz yumuyoruz maa
lesef. Her gün bir veya bir kaç ölü.. Kim bunların 
katilleri?. 

Adalete niye teslim edilmiyorlar? Bunlar anar
şistler, ve komünislerse veya af kanunundan yarar
lanarak özgürlüklerine kavuşan yurttaşlarsa, hükü
metin, kolluk kuvvetleri emrindedir, niye yakalatıp, 
Adalete, teslim ettirmiyor? Hem bol bol komünizm 
edebiyatı ve ticareti yapılacak, hem de komünist ve 
anarşistleri adalete teslim eîmiyeceksin.. Olmaz böy
le şey.. «Ecevit, af kanunu ile anarşistleri salıverdi 
ortalığa» denilecek, diğer taraftan af kanunundan 
yararlanarak özgürlüğe kavuşan yurttaşlar varsa bun
ları, işte suçlular, diye adalete teslim eîmiyeceksin. 

Siyaset, iftiralarla seçim yatırımı yapmak sanatı 
değildir arkadaşlar. Sayısı 160'a yaldaşan rakam 
yanlıştır, listeler çıkmıştır; ben bu yazıyı yazdığım 
zaman 158 idi, sonradan gazetede okudum 159'a 
çıktı, belki yann Allah korusun; ama mümkündür, 
birkaç ölü daha kaydedebiliriz. 
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Bu körpe şehit gençlerimizin katilleri, lâf kalaba
lığından uzak durularak ortaya çıkarılmalıdır. Türki-

. ye, katillerin ellerini kollarını sallaya sallaya geldik
leri bir eğlence salonu değildir.. Gençlerimizi öldü
renlerin, gençlerimizi yaralayıp sakat bırakanların 
kimler oîduğunu bilmezlikten gelmek ve masum 
yurttaşları şüphe altında bırakmak, siyaset ahlâkiyle 
asla bağdaşamaz.. Silâhlar susmalı, katiller adalete 
teslim edilmelidir. Türkiye, komandoların silâh talim 
yeri değildir ve hiç bir zaman da olmayacaktır.. 

Sayın Senatörler; 
Ulusu ikiye bölmenin maksatlı eylemine, Meclis

ler olarak el koymazsak, ulusun bir felâkete doğru, 
hızla kaymasına göz yumuyoruz demektir. Bir iç sa
vaşa doğru gitmekte olduğumuzun acılığı, ruhlarını
zı bir yangın afeti gibi sarmış olduğuna kuşku taşı
mam. Tarih, sonra yakamıza yapışacak ve bizi mah
kûm kılacaktır.. Uyanalım arkadaşlar, uyanalım. 
Ciddî bir felâketin eşiğindedir memleket. 

Okul kitapları konusu Millî Eğitim Bakanlığının 
içinde bile bile yuvarlandığı bir uçurumdur. Çok es
ki bir Millî Eğitimci olarak bunları konuşurken 
yüreğimin parça parça olduğunu itiraf ederim. 45 
yılımı verdim, ömrüm yatıyor Millî Eğitimde, ıstı
rap çekiyorum arkadaşlar. 

Kitapların Temel Eğitim Kanunun 54 ncü mad
desinin ikinci fıkrasındaki «Kişilere veya kuracağı 
komisyonlara veya yarışlar düzenleyerek hazırla
mak» hükmüne dayanılarak, Millî Eğitim Bakanlı-
ğsna gençlerimize ve Atatürk'çüîüğe getireceği za
rarlar hesaba katılmadan, kişilere yazdırıîmışür. Ki
taplar, kanundaki yanşa çıkarma veya bir komisyo
na hazırlatılması şıklarına iltifat edilmeyerek, kişile-
lere yazdırıîmıştır. 

İnce hesapların manevrasının kokusu sonradan 
çıkan bu kitap yazdırma oyununun baş aktörü, Sa
yın Talim ve Terbiye Başkanının olduğu meydana 
çıkınca, Sayın Ali Naili Erdem'e, meydana çıkan 
bataklığın dezenfektasyonunu yapmak görevi düş
müştür. 

Sayın bakan, bir menfaat şebekesinin karşısında 
bulunduğunuzu, - çünkü sorumluluklar birbirinin içi
ne girmiş durumda olduğundan, hatanın işlenmesin
de sayın Rıza Kardaş'ı yalmz görmek ve yalnız onu 
suçlamak insafsızlık olur, işin altım biraz kazıyınca 
karşınıza başka kahramanların da çıkacağını - gö
receksiniz.. Devam edelim; 

Kitapların kimlere yazdırılacağı ve yazarların se
çiminde tek ye ikili kurulun Bakanlığın erdemli, akıl-
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lı, eğitimci, meslek haysiyetine bağk kişiler toplulu
ğu Talim ve Terbiyenin olduğu kuşkusuzdur. 

Ancak, Kurulun başkam sayın Rsza Kardaş, kim
lerden aldığı belli olan yetki ile bu konuda Talim ve 
Terbiye Kurulusu saf dışı yapmış, «Kurulun yazar
ları seçmek yetkimizi ilgilendirir» itirazlanna, Sa
yın Rıza Kardaş, şaşılacak bir soğukkanlılık içinde, 
yazarlar «Strateji Komisyonumuz» tarafından seçi
lecektir, cevabını vermiştir. 

Gerçekte, Bakanlıkta kitap konusu çözüme bağ
lamak Talim ve Terbiye Kurulunun görevi içindedir. 
Strateji komisyonu diye, Millî Eğitim Teşkilât kanu
nunda bir komisyon yoktur, uydurmadır ve Talim 
Terbiyeyi uyutmadır. 

Ancak, kitap yazma konusuna bazı Talim ve 
Terbiye üyelerinin adlarının karıştırıldığı basında 
açıklanmıştır. Çağdaş Eğitim dergisinde sayın baka
na hitaben yazılmış açık mektup hayli ilginç bilgi 
ve ihbarları taşımaktadır. Sayın bakanın bu açsS 
mektubu okumuş olacağını sanırım. Yazarların se
çilmesi konusunda Talim ve Terbiyenin dilin! yut-
muşeasma susmasının nedeni, sayın Ali Naili Erdem' 
in bakanlıktaki icraatının kulaklara küpe olan deh
şeti oîsa gerek. Gelelim kitaplara: 

Kitapların baskılan bitmiş, hazırlanmış, kitapla
rın ilk sayfalarına «Talim ve Terbiye Kurulunun fa
lan tarih, falan saydı kararı gereğince kabul edilmiş
tir.» şeklinde bir notun yazılmasına zorunluk vardır. 

Kitapları, sayın Talini ve Terbiye Kurulunun 
muhterem üyelerinin okumaları şöyle dursun, elleriy
le dokunmalarına bile lüzum hissedilmeden, elden 
dolaştırılan yazılar karar haline getirilmiş ve altla
rına imzalar ahlmişür. 

Kitapların yazıkhğı tarihler, Temmuz, Ağustos 
ve Eylül ayları başlarına rastlamaktadır. Ancak, 
Millî Eğitim tarihimizin yüzkarası olması gereken bir 
hususu da açıklamak isterim. 32 kitap yazdırmış
tır ve bu kitapların müfredat programları 27 Eylül 
1976 tarih ve 1900, yine 4 Ekim 1976 tarih ve 1901 
sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. Önce ki
taplar, yazarların ve Bakanlık sorumluJarmın keyif-
îerince yazılmış, yazdırılmış, Talim ve Terbiye üye
lerinin incelemelerinden geçirilmeden ve müfredat 
programlanyle karşılaştırılmadan ortaya çıkarılmış 
ve sonra kamuoyu ile öğretmenlerle aiay edilir gi
bi, müfredat programları Teb'iğier Derneğinde neş
redilmiştir. 

Şimdi sayın Talim ve Terbiye üyelerine sormak 
isteriz, Bilgin ve akıllı eğitimciler, müfredat prog

ramlarını görmeden, tetkik etmeden nasıl oldu da 
kitapların kabulüne dair kararlara imza attınız? Ki
tapları görmüyorsun, okumuyorsun, müfredat prog
ramı ile karşılaştırmıyorsun ve sonra, bu işlemleri 
yapmış, uygulamış gibi kabul ediyorsun. Sonradan 
ortaya çıkan ilmî yanlışlar ve maksatlı ifadeler kar
ş ı n d a içinizde bir vicdan ezikliği duymadınız mı? 
Parmak robotu mu oldunuz? Topuğunuza kadar sı
rı! sıklam siyasetin içine batmışsınız. îinıî hüviyeti
nize niçin leke sürdünüz? 

«Felsefeye Başlangıç» kitabının 52 nci sahifesin-
deki Şiî yurttaşlarımıza sürülmek istenen leke karşı
sında, yüzünüz kszarmadı mı? Bu kitabı daha ön
ce okuyup tetkik etmiş olsaydınız, böylesine ayıplan
manın, vazifesini yapmamış olmanın çukuruna düş
mezdiniz. 

Lise birinci sınıfının «Ahlâk Kitabında» 108 nci 
sayfada «Lâkin herkesin şerefi aynı değildir.'Toplum
da yeri yüksek bulunanlar, öbürlerinden daha çok 
şerefli sayılır. Bir işçi ile bir doktorun şerefi aynı sa
yılmaz. Şerefin ölçüsü insanın toplumdaki yeridir» 
felsefeye Başlangıç kitabının 52 nci sayfasındaki Şiî 
yurttaşlarımıza sürülmek istenen leke karşısında ıs
tırap duyduğumuza şüphe yok. 

Snym senatörler, 
Toplumdaki üretimin büyük gücü işçinin şerefi 

ila, Alevî-Sünnî çatışmasına yol açabilecek, Alevî 
yurttaşlarımızın navııus ve haysiyetleriyle oynamaya 
kimsenin hskkı vektör. 

Gn'arsn şerefini az, bir kîgsm inanç sahiplerinin 
namusunu lekeli görenler, acaba kendilerini daha 
şeref?»', daha namuslu görmeye cesaretleri var mı-
tur. 

Saym bakan, «Kitaplarda baskı, dizi hatası var-
dp.r. Kitaplardan o sayfalar çıkartılacak» demek sure
tiyle;, suçluluğu örtbas etmek istemektedir. Üzü
lerek ifade etmek isterini, bu gibi «Parmağım gö
züne» kabilinden kocaman hatalar tevil götürmez. 

O kitaplar bugün eğitilmek istenilen öğrenciler ta
rafından yırtılıp yakılmaktadır. Ayrıca, bilirkişi ra
poru ile de kitap suçlanmıştır. Bu kitapların toplat?.!-
iîscssKa zarunink vardır. Sayın Bakan, kitaplarda bi
le bile yapılan ve yazılan bazı konularda aynedîk 
ve bölücülük vardır. Sayfa koparmakla, kitaplarda-
ki art niyeti ortadan kaldıramazsınız. Aldanıyorsu
nuz. Bir kelime ile, dosta düşmana karşı gülünç olu
yorsunuz. Kitap skandali Türkiye Millî Eğitiminin 
yüzkarası olmuştur. 
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Sayın bakan, iktidar koltuğuna oturduğunuzda» 
beri, nasıl bir kişi olduğunu, gerici bir kafa taşıdı-
ğını, Atatürk devrimlerine karşı bîr tutum içinde bu
lunduğunu bu kürsüden ve gazete sütunlarında size 
belirttiğim sayın Talini Terbiye Başkanım görevden 
uzaklaştırmakla, bıs sorusun yarattığı suçluluğu' or
tadan kaldıramazsınız. 

Sayın Bakan sizin de, sayın musteşanmzîn da ve 
bu kitaplar konusu skandalma karışan, adları ve 
manevra yetenekleri sizce de malûm kişilerin de is
tifalarının Türkiye Millî Eğitiminin şerefini koru
mak için bir vatanî görev haline geldiğinin lütfen ar
tık bilincine varınız. Koltuğu zamanında terk etme
sini bilenler, yarınlarına şerefli bir garanti sağlamış 
olurlar. 

Kitaplar konusundaki görüşümüzü şöylece özet
lemek isterim: 

1. Çoğulcu bir demokraside tek kitap, hele Sa
yın Bakan Erdem'in uyguladığı biçicide hiç bir ya
nından savunulamaz. 

2. Kitaplar belli kişilere ısmarlanmakla- kalın
mamış, müfredat programları ders kitaplarından 
sonra yayımlanmıştır. 

3. Çağdışiık, geriye dösüklük, safsatçıkğa bil
hassa özlem yaratma, lâyikllk anlayışı yerine ırk
lar, dinler ve mezhepler arasında, sübjektif değerlen
dirmeler yapma, bu kitapların ortak yanıdır. 

4. Çağ dışı görüş ve düşüaüşler bu kitapların 
yazılamasında egemen olmuştur. 

5. Dili, içeriği, öne sürdüğü savlar ve amaçladı
ğı dünya görüşü bakımından bu ders kitaplar:, kısa 
bir uygulama dönemi de yaşasa, millî eğitimimiz için 
onarılması çok güç yaralar açacaktır. 

6. MC İktidarının masum bir ders -kitabı deği
şikliği görüntüsü vererek yaptığı eylem, Anayasa ile 
lâyik Cumhuriyet ilkelerine kadar uzanan, kendi çar-
pik düşünce sistemine uygun bir kültür yaratma ça
basıdır. Yeni kafalar, yeni gençler yetiştirilmek pla
nı mevcuttur bu kitapların yazılışında ve içindeki bil
gilerde. 

7. Atatürk Devrimlerine beğîîhğı zayıflatma 
Atatürk'ü unutturma çabası bu kitaplara hâkim olan 
bir düşünce sistemi olarak dikkati çekmektedir. 

250-300 milyon tutarında bir paraya mal oldu
ğu söylenen kitapların yazarlarına (perde gerisimde 
kalan ortaklarına diyemiyorum, çünkü herkes ken
dini daha iyi bilir) kaçar lira ödenmiştir? Lütfen Sa
yın Bakan bunu bu kürsüden açıklasınlar. Kitap yaz
dırma, çarpık düşüncelerin sergilenmesi Türk Millî 
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] Eğitiminin, geleceğe ibret levhası olarak aktarılacak 
j bir tarih belgesidir. Lütfen konuşun sayın bakan, 
j lütfen konuşun.. 

Bütçe Komisyonunda Sayın Bakan Ali Naili Er
dem, dil konusunda ağır bir düşünce sürçmesi içine 

I düşmüştür. Bakışız, Sayın Erdem konuşmasında ne 
diyor?: 

j «Komünistin dilindeki devrim kelimesini Atatürk 
inkslâbiyle eş tutanlar gerçek Atatürk düşmanıdırlar, 
Cumhuriyetin düşmanıdırlar. Ve kastettikleri dev
rim de sınıf ihtilâlidir.» îîer fikir saygıya değerdir 
ama, böylesine bir söz bir millî eğitim bakanının ağ-
zmdan çıkınca, «Aman Sayın Bakan siz bir düşünce 
hezeyanına kapılmışsınız. Herkesi komünist yapma
ya ne hakkınız var? Atatürkçülüğü, ileri atılanların 
memleket hizmeti olarak, yaşantısında uygulayan, 
kanunların himayesinde göğsünü gere gere Atatürk 
Devrimleri diye konuşanlar size ancak gülecekler
dir. «Devrim» kelimesini sizin gibi Atatürk devrin
de yetişip de Atatürkçülüğe ihanet sayılacak, Atatürk 
düşmanlığını, gericiliğini okşayan kitaplar çıkartıp 
Türkiye'yi allakbuîlak eden bir Bakana tavsiyem, an-

I eak ba konularda biraz bilgi genişletilmesi yolunda 
I Sayın Bakan «Biraz okuyun demek» olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, efendim, 5 dakika sü
reniz var. Eğer diğer sözcü arkadaşlarınızla süreyi 
eşit olarak taksim ettiyseniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Evet efendim. Sonra, 15 dakikalık ayarı 
bir sürem daha var Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Evet efendisi, var. 

C. H, P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (Dc-
1 vamla) — Ben zannederim bitiriyorum efendim. 

Teselsülü afkânraı bozdunuz Saym Başkan, Şim
di yakalayıncaya kadar bir dakika geçecek, onu da 
lehime lütfen kaydediniz. 

K?rk yıllık Atatürkçüye, milleyiçiliği, kanının 
i ateşinde yaşayanlara, kalkıp da «Devrim» kelimesi-
I ni kullandı diye «komünist» diyeceksiniz. Bakan ol-
I mak demek, her zaman çizmeden yukarı çıkma yet

kisine sahip olmak demek değildir. Biz, Dil Devrimi
nin, Atatürk yolunda yürümek suretiyle savaşçıla
rıyız. Lütfen biraz yavaş olunuz. 

Sis, aynı zamanda dilde bir Osmanlıca hayranı
sınız. Düşünce geriliğiniz kadar (ki, yazdırdığınız ki-
taplardaki tutum ve zihniyet bu tarafınızı aydınlatan 

I bir belgedir) dil konusunda da gerisiniz. Türk Dil 
Kurumunun bilimsel çalışmalarım anlamayacak ka-

1 dar büyük çelişkilerin anaforunda kulaç atmaya ça-
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hşan, bağulınaktan kurtulmaya çabalayan bir çare
size benziyorsunuz; özür dilerim. 

Bakınız bütçe konuşmalarında, övünme olarak, 
«Her medenî milletin dilinde en az % 40 yabancı 
kelime bulunur. Türkçeraizde binlerce fethedilmiş 
kelime vardır ve bu kelimelerin hepsi de Anadolu-
mus kadar bizimdir» diyorsunu. Rahmetli Ziya 
Gökalp'in «Türkçülüğün Esasları» adlı kitabındaki, 
«Dilde Türkçülük» halisi iyi kavranmamış olacak. 

Sizin, yabancı kelimelerin dilimizde bulunmassy-
la övünen ve onların «Anadolumuz kadar bizim ol
duğunu» iddiaya varacak kadar bilimsel bir görüş
ten yoksun bir Bakan olmanıza doğrusu çok üzüldüm. 
Ancak, Sayın Ali Naili Erdem, siz uygulanması so
rumluğunuza verilen, ulusal varlığım korumaya de
ğer veren herkesin yapması gerekli bir çabanın sa
vaşını öngören bir buyruktan size bir paragraf oku
mak isterim: «Ülkesini, yüksek istiklâlini koruma
sını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller bo
yunduruğundan kurtarmalıdır.» İmza, Gazi M. Ke
mal,. 

Sayın Bakan, siz ya çok dalgın bir sayan kişisi
niz, ya da Atatürk'e karşı gelmek şaşkınlığı içinde
siniz. 

Arkadaşlarım; 
Herkes dilinin kaynağından' faydalanmak, kelime 

üretmek ve türetmek zorunluğundadır. Balanız, 
Arapça da otomobilin adı seyyaredir. Bizim gibi oto
mobil kelimesini almamış; seyyare demiş. Kendi di
linden üretmiş, seyreden anlamında seyyareyi afrmş. 
Şoförü almamış, saik demiş. Peki, ben dilimdeki be
nim olan kelimeleri Arapçayı at;p da niçin almaya
yım? Şart yerine koşulu kullanırım, ilân yerine bildi
riyi kullanırım, aza yerine üye kullanırım, kati yeri
ne kesin kullanırım, izah yerine açıklama kullanırını, 
tedbir yerine önlem kullanırım. Tüketim; ne güzel 
kelime. Müstehlik, üretim, müstahsil, gelenek. Ana
neyi kullanacağıma geleneği kullanırım. Yani, dili
min imkânlarından istifade edeceğim. Evet, girmiş, 
halk kelimesi, millet girmiş. Olmuş, ama ben dili
min engin denizinden niçin faydalanmayacağım? Ni
çin Arapça kelimenin esaretini devam ettireceğim? 

Bakınız, dilimizi bu buyruğun coşkusu içimde ya
bancı kelimelerin boyunduruğunda rnı bırakacağız? 
Biz, Dil Devriminin savaşını vermeye engel tanıma
yan devrimcileriyiz, Siz bir avuç Osmanlıca hayranı 
grupunuzla bu akışa dur, demenin olanaksızhğsnı ni
çin kavramamakta direniyorsunuz? 

Size bildireyim: Geçen gün Türk Eğitim Derne
ği Kolejinin orta üçüncül sınıfında okuyan toru
numa Ömer Seyfettin'in bir kitabım armağan ola
rak vermiştim. Çocuk birkaç gün sonra geldi, «De
de, benim anlayamadığım bazı sözler var, bana açık
lar mısın?» dedi. Ömer Seyfettin bile geride 'kaldı. 
Hamle var, atılım var, dilin zenginliğine doğru gidiş 
var. Eskiye dönmeyelim canım!. Kullanmayalım, Os
manlı kepmelerini iyi biliriz, ama onun dışında kala
cağız, Benim dilimin hâkimiyetini ben sağlayacağım. 
Atatürk'ün emrinde yürüyeceğim. Dilimi yabancı 
kelimelerin boyunduruğundan kurtaracağsm. Böyle 
olacağız; devrimci olacağız arkadaşlar. 

BAŞKAN — Saym Oğuz, söz süreniz bitti efen
dim, lütfediniz. 

C. H, P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — İki sayfa kaldı, bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Yani, son 15 dakikalık sürenize ek
lemek suretiyle devam edebilirsiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. 

45 yıllık öğretmenim. Bir insan gibi eksiklikleri
min bilinci içinde, her an kendimi yenilemeye çalışa
rak eksikliklerimi düzeltmenin çabasım gösteriyo
rum. Madem ki, böyle bir kendini yenileme bilin
cine sırt çevirmiş durumdasınız Sayın Bakan , bıra
kınız böylesine boyunuzu aşan iri söz söyleme sev
dasını. Her alanda ilerleme ve yenilenmenin Atatürk
çülük savaşı kulaç kulaç birbirini izleyen deniz dal-
gsian gibi, kültür ve hayat anlayışında aydınlığa doğ
ru yürüyor ulus. 

Bugüne kadar; yani sizin İktidar döneminize ka
dar okullarda Atatürkçülük düşmanlığının boy gös
terdiğine tamk oldunuz mu hiç? Bakın bir okul mü
dürü ve olayı inceleyen millî eğitim müdür yardımcı
sı, bir edebiyat öğretmenine nasıl bir soru yönelti
yor. «Millî Eğitim Bakanlığının falan tarih, falan 
sayılı yazılanyle okullarda, okul rozeti dışında hiç 
bir rozetin takılmayacağına dair emir, öğretmenler 
kurucunda okunmuştu. Bu emre rağmen Atatürk'ün 
istismar edilmiş rozetini takmaya devam ediyorsu
nuz.» Bu, okul müdürünün yazısı. 

İncelemecinin yazısı da şu: «Millî Eğitim Bakan
lığın m öğrenciler için yaptığı okul rozeti dışında bir 
rozet takmamaîanyle ilgili emirleri, öğretmenler ku-
ru'unda görüşüldükten sonra, okul müdürünün size, 
tsktığmız Atatürk rozetini çıkarmanızı bir yazı ile 
bildirdiğine karşı çıktığınız ve kendisine Atatürk düş
manı dediğiniz..» Sayın Bakan, emrin kaynağı Ba-
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kanlığınızdan geliyor. Bir-iki yalabık görevli emri
nize evet diyor. Çünkü görevi, öğretmenin yakasın
dan Atatürk rozetinin çıkarılmasında. Bozkurt ro
zetini taşıyanlara ne buyurulur Sayın Bakan? Ata-
tür'ün rozetini yakalardan sökmeye, Atatürk sevgi
sini ve Atatürkçülük ilkesini gönüllerden koparma
ya asla kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir öğretmenin 
yakasından Atatürk rozetini çıkartıp attıracaksınız, 
Öğretmen, Atatürkçüdür ve sizin baskınızın asla kö
lesi olmamıştır. Bu öğretmen, bu suçundan dolayı 
sürülmüş; fakat Danıştay adaleti yerine getirmiş, 
yürütmeyi durdurma kararını vermiştir. 

Sayın Bakan, siz böylesine, siz tarih karşısında 
sigaya çekilecek suçlu bir sorumlu olma çabasından, 
hulus ile kendinizi kurtarınız ve ikili, üçlü, hatta 
dörtlü öğrenim yapan Türk çocuklarını sıkıntılı bir 
eğitim yaşamından da kurtarınız. Dışarıda kalan 
gençlerimize okuma olanaklarını yaratınız. Asıl gö
revinizi hatırlayınız. Yaygın öğretimin, incelemeler-
de başarı sağlayacağı umudunu veren çalışmalara da
ha da hız veriniz, ama çocuklardan komandoların bas
kısını uzakltaşîırmak koşuluna da bilhassa eğiliniz. 

Ne yazık, onikiye beş kala uyandınız Sayın Ba
kan. Ortaöğretime, inci gibi, millî eğitimin, tecrübe 
görmüş, emir kulu olmayacak, talimat ve kanunların 
emrinde çalsşacak çok değerli, tecrübeli bir başmü
fettişi getirmişsiniz. Talim Terbiyede, akilli, ağar 
başlı, Orta Öğretim Umum Müdürünü getirmişsiniz; 
çekip çevirecektir. Bunda da büyük bir isabet var. 
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne de, sessizliğinde, 
sükûnetinde, enginliğini belli etmeyen, tevazuu bu
lunan (Ben kendisine «Yunus Emre» adını takmış
tım.) bir başmüfettiş arkadaşı getiriyorsunuz; ama 
ne çare, 12'ye 5 kala. 

Daha evvel bu kürsüden sizi uyardım, dostane 
uyardım. «Millî Eğitimi kurtaralım.» dedim ve bugün 
içine düştüğünüz ıstıraplı durum (Hassas insansınız 
şüphesiz.) elem çektiriyor size, biliyorum. 

Gelelim Öğretmen Okulları Genel Müdürüsün 
durumuna: 

Eğitim Enstitüsünün ilk sınavlarının usulsüz ya
pıldığı, sınav komisyonunun görevini kötüye kul
landığı, bu nedenle sınavların geçersiz sayılacağı 
basında çıkan beyanlarınızla kamuoyuna duyuruldu, 

Bu bildirinize Öğretmen Okulları Genel Müdürü 
karşı çıktı, gazetelere demeç verdi, «Emrinizi din
lemeyeceğini, eğitim enstitülerine bu emri aktarma-
yacağını» açıkladı. Bu, doğruya bir baş kaldırış, ko
mando üslubunda ise ülkülerine engel olanlara «Ha

yır» demekti. Siz bunun, size hiç de yakışmayan bir 
şekilde, «Amirin memuruna verdiği emirlere, me
murun emirleri kanuna aykırı gördüğü hallerde iti
raz hakkını kullanma fiilidir.» diye tanımlamaya kal
karak Millî Eğitim Bakanağının dev gibi olan şahsi
yetini, haysiyetini, siyaset manevrası içinde cüceîeş-
tirdiniz, Bu zata hiç bir işlem uygulanmadınız. 

Sayın Bakan, hepimiz az çok mürekkep yalamış 
kişileriz. Genel Müdmünüz usulüne göre, edepli, say
gılı bir dille bir itiraz yazısını size yollamsş olsaydı, 
olay böyle mi seyir izlerdi?. Günlerce basın Genel 
Müdürlüğünüzün size baş kaldırışından söz etti ve 
sonra siz kalkıyor, «Kanunî hakkını kullandı.» diye 
cüceleşmeyi göze alıyorsunuz. Yakışmadı size bu 
tetum Sayın Bakan. Hem Merkez Teşkilâtınızda 
itibarınızı sıfıra düşürdünüz hem de öğretmen top
luluğu içinde kendini siyasete kurban eden emir ku
lu bir bakan damgasını yediniz. 

Peki, Milliyet Gazetesi yazarı Orsan Öymen'in 
teyple saptadığı, isyan, bölücülük taşıyan, gençliği 
birbirine düşürücü konuşmasına ne buyuruîur?.. 
Genel Müdür, öğretmen liseleri ve eğitim enstitüleri 
müdürleriyle yaptığı konuşmada, «Bu okullarda bi
raz ondan, biraz bizden olmayacaktır. Hep bizden 
olacaktır.» diyor; yani «Komando olacaktır.» diyor, 
«Eğitim enstitülerine zihniyetlerinde olmayan genç
ler alınmayacaktır.» diyor. Nitekim, bunu burada 
görüyoruz, her yerde görüyoruz. 

Eğitim Enstitüleri bugün zihniyetlerinde olma
yan insanlara kapılarını kapatmıştır. Bu sizin Umum 
Müdürünüz vasıtasıyle olmaktadır. 

Sayın Ayvaz yine şöyle diyor; «Ben varken size 
hiç kimse zarar vermeyecektir; 'ama hata yaparsa
nız kafanızı kırma hakkını kendimde görüyorum. 
Davaya zarar verecek, hizmete zarar verecek kaide 
Hilâlleri olduğu zaman hiç kimse başka şey bekle
mesin.» 

«Asker değiliz; ama askerî fonnasyonîu bir in
sanîm,.» İnsanı dehşete düşüren son paragrafı da 
okuyorum: 

«Bugün devletin varlığı yokluğu üzerinde bir ku
mar oynanmaktadır. Ateşi elimde hissediyorum. Mil
leti kurtarmak için gerekirse bazı kelleler kesilir.» 

Sayın Bakan, Genel Müdürünüz bu konuşması 
ile suç işlemiyor mu?. Suçlu görmüyor musunuz?. 
Bu kürsüden vaktiyle söylerken, iniyordunuz, «Bandı 
görmek isterim.» diyordunuz. Bandı gördünüz, gaze
telerde konuştukları çıktı. Hâlâ Umum Müdürümüz 
makamında oturuyor ve siz onunla, suç işleyen bir 
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insanın suçuna katılmış gibi ona Umum Müdürlük J 
sıfatını !â>ık görmekte devam ediyorsunuz; hatalı- i 
siniz. 

Öğretmen liseleriyle eğitim enstitülerinin koman
doların işgalinde kalmasını sağlamaktadır. Bu Genel 
müdürünüzü görevinden alanuyorsanız, kanuna, di- I 
slpline baş kaldıran, suç işleyen bir kimseyi hima
ye suretiyle aynı suça katılıyorsunuz. Alamayacak-
sanız, amirlik ve Bakanlık görevinizin gereğini yap
mamaya devam edecekseniz, şeref ve haysiyetinize say
gınız varsa, lütfen istifa ediniz ve usulsüz imtihan 
yapan komisyon üyelerini de teştife verin, Bakanlı
ğın haysiyetini kurtarın. | 

Siz, getirdiğiniz, sizin yolunuzu şaşırtanların da 1 
sizin istifanız karşısında onlara da istifa etmek dü
şer. Yolunuzu şaşırtanları biliyorsunuz. O kadar söy
lüyorum. 

Sayın senatörler; 
Son olarak sözümü bağlıyorum: j 

•Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem, göreve geî- i 
dîğlnden beri izlediği tutumla Atatürk'e ihanet et
mektedir, Cumhuriyete ihanet etmektedir, Millete iha- j 
net etmektedir, insanlığa ihanet etmektedir. J 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
İkinci 15 dakikalık sürenizin 12 dakikasını da 

kullanmış hulunumaktasınız; bilgi olarak sunarım. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına ikinci konuşma

cı olarak Sayın Hüseyin Öztürk; buyurun efendim. J 

C H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK j 
(Sivas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
çok değerli üyeleri, üniversitenin seçkin mensupları 
ve Miliî Eğitim Bakanlığının ilgililerini saygıyle se- j 
lâmlayarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
sözlerime başlıyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Üniversite ve üniversitelere bağlı Yükseköğrenim | 

kurumlarının bütçeleri üzerinde dururken, bugünkü i 
oluşumları da dile getirmekte fayda görüyoruz. Kan- i 
h olaylar nedeniyle tüm öğretim kurumlarımızın ve j 
öğretmenlerimizin huzursuzluk içinde olduğu, hatla 
üniversitelerimizin çoğunlukla kapalı bulunduğu şu j 
günlerde normal bir düzenin bütçesini görüşür gibi 
bir havanın ve ortamın içinde olduğumuz sanılma- j 
sın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasinin ] 
kurucusu ve koruyucusu tüm öğretim kurumlarının | 
sağlam birer bekçisi olarak kendimizi sorumlu gör
düğümüz için bu bütçe üzerinde eleştiri ve açıklama- | 
tanınızla bugünkü çıkmaza bir çözüm getirebilmek | 
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ümidiyle hareket etmek zorunda kaldığımızın bi
linmesini isteriz. 

Ülkemizin az gelişmişlikten, hatta geri kalmış
lıktan kurtulmasında üniversitelerimizin yeri, öne
mi ve etkisinin neîer olabileceğini açıklamak ve 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm eğitim kurulu
larında olduğu gibi daha çok üniversitelerimiz için 
eğitim-öğretim, inceleme ve araştırma, yayın alanla
rındaki akademik çalışmalarında yardımcı olmak 
amacındayız, yayın alanlarındaki akademik çalış
malarda yardımcı olmak amacındayız. Bu nedenle, 
daha verimli bir çalışma düzeninin kurulabilmesi için 
üniversitelerinizde tüm olanakların sağlanması ve 
gerekli yardımın yapılmasından yanayız. Gençlerimi
zin seçtikleri bilim dallarında derinleştirken, genel 
ve çağdaş kültür alanlarında da gelişip sosyalleşme
leri bakımından tüm engellerin giderilmesi inancın
dayız. Gençlerimizin toplum sorunlarına çözüm ge
tirecek nitelikte yetişmelerinin ancak üniversiteleri
mizde sağlanabileceği düşüncesiyle de çağdaş de
mokrasinin gereği olan eğtimin yapılmasının zorun
lu olduğuna inanıyoruz. Bu öğretim düzeni içerisin, 
de hoşgörü, bilimsel araştırma alışkanlıklarının da 
kazandırılarak bu ortamda daha iyi yetişmelerinin 
sağlanması ile bugünkü gençlik arasındaki kanlı kav
gaların azalıp biteceği inancındayız. 

Mediko-Sosyai hizmetlerin çağdaş düzeyde yürü
tülmesinde de sonsuz faydalar görüyoruz, Bu ne
denle, üniversitenin yönetiminde, akademik uğraşı
sında ve parasal düzenimle tam özerk olarak çalış
masının başarılarını etkileyeceği ve öğrencilerin da
ha iyi yetişmelerinin sağlanabileceği kanısındayız. 

Cephe iktidarı döneminde yükseköğretim gene! 
alanda bir temel düzenlemeden görüldüğü gibi yok
sun bırakılmıştır. Temel ve taban koşulları iyi sap
tanamamış, örgütsel dağınıklık giderilememiştir. Ana
yasa Mahkemesince hükümsüz kılman 1750 sayılı 
Yasa ile de üniversitelerimiz tümden boşlukta bıra
kılmıştır. Yurdumuzda son yıllarda oluşan hızlı de
ğişmelere uygun olarak üniversitelerimizin tüm ku
ruluşlara öncülük edecek atılımları yapma ortamla
rı da yok edildiğinden, öğrenci akışını düzenleye
cek, ülke gerçeğfnc uygun bir sistem bulunmayışı 
nedeniyle yükseköğretim sorunları gittikçe ağırlaş
mış ve içinden çıkılması zor durumlara ulaşmıştır. 
1977-1978 öğretim yıhnda 350 bini bulacak lise me
zunu üniversite kapılarım zorlarken bunlardan an
cak 30 bininin üniversitelerde okuma olanağına ka
vuşabileceği acı gerçeği karşısında neîer yapılacağı 
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hâlâ çözümlencmemişiir. Yeni açılan üniversiteler 
içinde ön hazırlık yetersizliği, öğretim üyesi noksan
lığı nedeniyle verimli şekilde işlemeleri mümkün ola
mayacak durumlar ortaya çıkmıştır. Rotasyon işi 
de iyi işîetilmediği için üniversiteler erkeklerine uy
gun bir çalışma ortamına kavuşturulamamışlardır. 
Örneğin; Ankara Tıp Fakültesinde 130 profesör, 49 
doçent, 39 uzman, 12 okutman, 6 araştırma görevli
si, 466 tane doktor asistan, toplam 702 öğretim üye
si var. Buna karşılık 1 833 öğrenci varken, her öğ
retim üyesine 2,5 öğrenci düşerken taşra üniversite
lerinde bir çok branşların Öğretim üyesi olmadığı gö
rülmektedir. Bu nedenle, İstanbul, Ankara, Ege Üni
versitesi gibi öğretim üyelerini tamamlamış, hatta 
fazla öğretim üyesi bulunanların Anadolu üniversi
telerine akîankiiasınm gereğine inanıyoruz. Ayrıca, 
tüm gün çalışma sorununun da çözümlenmesinin ba
zı öğretim üyesi sıkıntısını gidereceği kanısındayız. 
Kürsü ya da bölüm sistemlerinin hangisinin nere
lerde uygulanmasının daha yararlı olacağımnda sâp-
tamp belirtilmesinde, verimli bir çalışma düzeninin 
kurulacağının bilinmesinde bir çok faydalar görüyo
ruz. 

Öğretim üyelerinin yetişmesinde, asistan seçimi 
ve atanmalarında yasal ve temel hükümler getiril
mesinin de faydalı olacağı görüşündeyiz. Bunlar ya
pılmadığı gibi, demokratik bir üniversite düzeninde 
zorunlu olan, öğrencilerin yönetime katılmaları da 
sağlanamamıştır. Oysa, tüm üniversitelerimizde ege
men güçlerin istediği biçimde düşünmeyenlere öğre
tim hakkı verilmemesi yaratılarken, Cephe İktidarı 
da üniversitelerde normal bir eğitim ve öğretim dü
zenini bile sağlayamamakla nasıl bir suçluluğun al
tına girmiş durumda olduğunu görmenizi dilerim. 

Görüldüğü gibi, bu yıl da Millî Eğitim sistemi
miz disiplinsizlik, kargaşa, anarşi, silâhlı tedhişçilik, 
siyasî cinayetlerle başlamış, giderek büyümüş, ülke
yi ve demokratik lâyik Cumhuriyetimizi uçuruma 
sürükleyecek ortama ulaşmıştır. Cumhuriyetin ge
tirdiği değerler dizgesi değiştirilmek, düşünme özgür
lüğü, lâyiklik ilkesi, halkçılık, devrimcilik ve ulus
laşma bilinci kırılmak için her çareye başvurulmuş
tur. Görüldüğü gibi, asıl amaç Atatürk Cumhuriye
tinin oluşturduğu çağdaş görüş ve anlayışı yıkmak 
olmuştur. Tüm öğretim kurumlarında, bilhassa üni
versitelerde sürdürülen tabancalı, muştalı, bıçaklı, 
zincirli ve sopalı saldırılar, kanlı olaylar île siyasî ci
nayetlerin tüm amacının, özgürlükçü, lâyik ve de
mokratik Cumhuriyetimizin yıkılışını sağlamak oldu-
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ğuna da bu konuşmamızdaki belgelerle kanıtlamak 
istiyoruz. Görüldüğü gibi, kanlı olayların boyutları 
büyümüş dört başlı, Cephe İktidarım da aşmıştır. 
Doktor Frenkeştayn'm canavarı gibi bu silâhlı cina
yet şebekesi, yaratıcısı ve koruyucusunu da yok et
meyi hedef almış gözükmektedir. Oysa, yükseköğ
retim kurumlarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin 
okuma hakkını korumak hem üniversite yönetici 
ve öğretim üyelerinin ve hem de daha önemlisi Dev
letin görevi iken, Cephe iktidarı döneminde bu hak
lar tümden yok edilmiştir. 

Zorba komando müsvettelerince öğretim kurum
larındaki okuma özgürlüğünün de ortadan kaidırıl-
mas;, siyasî cinayetlerin sürüp gitmesinde Cephe İk
tidarının acizliği ve güçsüzlüğü tüm çirkinliği ile or
taya çıkmıştır. Eskinin dağlarda çöreklenen silâhlı, 
tabancalı ve haraççı, insan kanı ile beslenen ve ödün-
lenen sapık ruhlu eşkıyalarının bugün bilim yuvala
rında büyük kentlerin sokaklarında icraî sanat ede
cek kadar ortalığı elverişli bulmasîna Cephe İktida
rıma tutumu sebep olmuşhır. Bu duruma düşen Cep
he İktidarı ise, yasal suçluluklarının bunalımı altında 
ruhî depresyonlar geçirmekten ötede olumlu bir dav
ranış içinde gözükmemektedir. Bu 'ortamda üniver
sitelerimiz eğitim ve araştırma, uygulama çalışma ve 
buluşların!, bilimin verilerini halka yaymak, kamu
oyunu uyandırıp aydınlatmaktan alıkonulmuştur. 
Bilim adamlarımızın çalışmaları durdurulmuştur. 
Üniversitelerin halktan koparılması ve yozîaştmlması 
için akla gelen tüm engellemeler yapılmıştır. Ülke so
runlarının çözümünde en önemli bilimsel kaynak olan 
üniversitelerimiz, sosyal, siyasal ve ekonomik çık
mazlardan kurtulmamız için yol gösterici oluşların
dan uzaklaştırılmak için akla gelen zorluklar çıka
rılmıştır. Ülkenin ihtiyacı olan bilim ve teknik ele
manı yetiştirmek için Üniversitelerimize yeterli öde
neğin aynhnasmda her türlü kısıtlamalar yapılırken 
ve 16 üniversite için ayrılan ödeneğin 6 milyar civa
rında olmasına karşın, yalnız Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü için ayrılan paranın 14 milyarı aşü-
ğsnı dikkate alınca Cephe İktidarının üniversiteler 
için düşünce sisteminin ne olduğu anlaşılmış olacak
tır. 

Teknik eleman noksanlığından % 50'si gerçekleş
tirilemeyen yatırımlar dikkate alındığı zaman, kay
nağında teknik elemanı kurutmak ve Türkiye'yi ger
çekten atılan temellerle bırakmanın çirkin örnekle
rinden birisidir bu. 

Türkiye'de baraj yatırımlarının % 50'yi aşmayan 
bir gerçekleşmesi dikkate alınırsa, karayollarında, 
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şantiyelerde mühendis bulunamaması yüzünden ki, 
bunun Sivas-Ankara Karayolunda görüyoruz, 
% SO'nin üzerine çıkaramadılar yatırımları, gerçek-
îeştiremediler ayrılan parayı. 

Türkiye'de gerçek bu iken, üniversitelere verilen 
değer böylece ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, biz yıllardır Sivas'ta açtırmak istediği
miz ve kurulmasını zorladığımız bölge müdürlükle
ri için aldığımız olumsuz cevabın teknik eleman nok
sanlığı okluğunu söylerlerken, Devlet Su İşleri böl
ge müdürlüğünün geçen seste ancak Sivas'ta kurul
ması ve hakikaten kurulduktan sonra da mühendis 
bulamama güçlüğü içinde okluğumuz dikkate alı
nırsa, Karayollarında demin arz ettiğim durumları 
ki, Türkiye'nin her tarafında böyle, Teknik Üniver
siteye ayrılan ödeneğe bakınız, artış oranı % 9'dur. 
Diğerlerinde % 100, % 200, % 300, % 400 artan 
bölümler vardır ki, birçoğu havaî işlerdir. Uygula
mada görülecektir. Bunlar dikkate alınmamış, üni
versiteleri her yönüyle Cephe İktidarı döneminde kı
sırlaştırmak, çalışmadan alıkoymak için gereken ya
pılmıştır. 

Daha önemlisi, lise yıllarında yapılması gereken 
öğrenellerdeki yetenek ve eğilimleri bakımından han
gi bilim dalında eğitim yapabileceklerinin açıklığa 
kavuşturulmamış olması, üniversitelere girişteki 
rastgeleliği etkilemektedir. Bu nedenledir ki, öğren
cilerin ancak özel yeteneğine, ilgi ve isteğine göre 
% 40'mm anınca ulaşabildiği yapılan anketlerden an
laşılmaktadır. Uyuşumsuz bir ortam içinde yetişen 
gençlerimizin, yetenek ve becerilerine göre güçlü bir 
'kişilik kazanamayacağı da gozönümîe tutulursa, üni
versitelerden bir diploma almayı amaç edinmekten 
ötede üniversite mezunu olmanm fazla bir önem ta
şımadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, üni
versitelerimizin çoğunda, öğrencinin bir diplomaya 
sahip olması yönünde çalışmalar yaptığı görülmekte
dir. Öğrencilerin yetenek ve yönsemelerine göre üni
versitelere girme oranı % 4ö'ı bulmadığı halde, me
zun olanların ise % 20'sinin bile nasıl bir işçe çalı
şacağı hakkında hiç bir düşünceye ve hakka sahip 
olmadıkları gerçeği k^rşıs-nda tma ilgililerin şapka
larını önlerine koyup derîn derin düşünmelerinde fay
dalar olacağı kanısındayız, Bu gerçekler gösteriyor 
ki, bizde diploma, yetenek ve beceriyi bir kıyıya it
miştir. Bu nedenle, çalıştıkları yerlerdeki başarısız
lık, verim düşüklüğü yanında binlerce yükseköğre
timden diplomalı gençlerimizin işsizlikten sokakları 
sandırdıkları da acı bir gerçek olarak gözlerden 
kaçmamaktadır. 

Üniversitelerde ders geçme sistemi getirilmediğin
den tıkanıklıklar sürüp gitmektedir. Çünkü, 1946'da 
4 3S3 yeni öğrenci alabilen İstanbul Üniversitesi 1975 
yılında da 4 835 öğrenci alabilmiştir. 1946'da İs
tanbul Üniversitesine girmek isteyen öğrenci sayısı 
29 bin iken, bugün 200 bini bulmuştur. Kontenjan 
artışı ise yalnız 452 öğrencidir. Öğrencinin mezun 
olma süresinin uzaması sonucu 1946'da 11 383 öğ
renci kontenjanı tıkamakta idi. 1975'te ise bu sa
yının 31 422'yi bulduğu görülmektedir. Ayrıca, 
doktora ve uzmanlık yapanların sayılarında da 30 
yıldır belirgin bir artış olmayışı, yatırım yetersiz
liği, tıp dalındaki öğretim üyelerinin çokluğuna rağ
men öğrenci alanında ülke gerçeği gözönünde tutu
larak bir kapasite yaratıhnayışı binlerce öğrencinin 
üniversitelere girme olanağım engellemiş durumda
dır. Eğitimde fırsat eşitsizliği de sürüp gitmiş, mer
kezî sistemdeki yetersizlikler nedeniyle öğrenciler 
İstedikleri öğretim ve bl'im dallarına ayrılanıadı-kîa-
rî' için de üniversitelerdeki verimin düşüklüğü sürüp 
gitmektedir. Ayrıca, Doğu illerindeki liselerde nok
san öğretmen nedeniyle o dersleri göremeyen, oku-
ypmayan!avîa öğretmeni tam okullardan mezun olan
ların farklı bilgilerine karşın aynı sorularla sınava 
f^msiE'srmdaki haksszFik ve eşitsizliklerin de devam 
ettirilmesi bozuk düzenin başka bir örneği olarak 
dikkatimizi çekmektedir. Ayrıca, bugün 250 bin 
îise mezununun bir yüksekokula giremeyişi nedeniy
le de büyük şehirlerimizin cadde ve sokakları işsiz 
iîse mezunları ile dolup taşmaktadır. Hele sağlıklı 
bir istihdam politikası uygulanamamış olması, ar-

tr-n nüfusun karşısında 1974'deki gibi geniş çapta 
yeygm bir eğitim, mektupla öğretim gibi iyi bir bü
fesin Yay - Kur sistemiyle de olsa devam ettirile-
mev'şi, kulağa ve güze h'Aup eden bir eğitim dü
zeninin kurulamayışı hepimizi derin derin düşündür-
iKsIIdii'. 

Sayın senatörler; 
Bugün üniversitelerimizin çalışamaz duruma ge

tirilmesinde elinden geleni geri bırakmayan Cephe 
İktidarı, ipte! edilen 1750 ssyılı Üniversiteler Yasa-
sünr.1 yerine bir yenisini getirmedikleri için çözüm 
bekleyen birçok sorun ortada bırakılmıştır. Oysa 
ki, bu yasa iptal edildikten sonra yeni yasanın çı-
karıhnası süresi gelip geçmiştir. Yaratılan bu yasal 
boşlukta toplum ve eğitim düzenimiz daha da çık
maza sokularak bugünkü ECÎ ve üzücü durumlarla 
ülkemiz haşhaşa bırakılmıştır. Çağımızın hızlı de
ğişim ve oluşumu içinde boşlukta kaîan gençferimi-
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zin de geçirdiği uyumsuzluklar nedeniyle üniiversitele-
riınizdeki kanlı olaylardan, başta Cephe iktidarı 
olmak üzere tüm yöneticeîerin büyük bir sorumluluk 
altında olduğunu kabul etmek zorundayız. Eu kötü 
yönetim sonucu mediko - sosyal çalışmalar durdu
rulmuş, bilimsel ve akademik eğitim ve öğretim 
çıkmaza sokulmuştur. 

Çağımızda hızh değişim ve oluşum içinde kalan 
gençlerimizin geçirdiği uyumsuzlukların n a d e n V 
üzerinde yeterli çalışma ve çözüm getirilemediğinden 
rahatsızlıklar ve huzursuzluklar devam edip gitmiş
tir. Bilim ve ekonomi alanındaki büyük gevişine ve 
değişmelere uğrayan toplumların oluşumundan en 
çok etkilenen gençlerin bu özelliklerini dikkate alma
mak, onları tanımamak gibi bir davramş içinde 
olan yönetim sonunda, gençlerde ruhsal, toplumsal 
biyolojik özelliklerin gereksinimlerini saptayanıamak 
nedeniyle de karşılıklı uyumsuzluklar sürüp gitmiştir. 

Aynca, gençlik sorunları üzerinde evkiH olacak 
kurumlar arasında iyi bir işbirliği sağlanamadığı için 
de Cephe Hükümetinin bîr grup silâhlı milis kuvveti 
kabul ettiği «Komando» adı verilen canilerin kan
lı saldınîarıyle bu boşluk doldurulmaya, iyi amaşl? 
öğrenci davranışları bile kırılmaya Ç2*ış3îmşş, bu ne
dene b'irbuçuk yılda 200 k'ç'yi aşkın gencin öldürül
mesine sebep olmuştur. Bilinenleri söylerler «134» 
diye. Bugün öldürülen gençlerin sayısı 200"ü geç
miştir. 

Savundukları yasaîarıyîe düşünce dizgesi, top
lumdaki geü'şme ve oluşumlardan, çağdas/ns^"-^-" 
ve gençlerdeki uyanışlardan geri kalmış olan Cephe 
İktidarından bu sorunlara çözüm getireceklerini bek
lemek elbette ki mümkün değildir. Bu nedenle de 
üniversitelerimizdeki ve yüksekokuîlanmızdaki yöne
tim bozukluğu yanında, hükümet edenlerin yeter
sizliği ve çıkarcı b!r politikaya başvermiş oîanlann 
silâhlı saldırganlarla siyasî cinayetler işletmeye de
vanı etmiş olmaları, hattâ teşvikçi ve tahrikçileri 
karşısında bunlardan sorunlara çözüm beklemek de
ğil, bu demokratik kuruluşları bu çetenin eMnden 
kurtarmak tüm ulusun başlıca görevi olmalıdır. Dev
rimci tüm gezimleri kırmak, üniversiteyi ü '̂ke po
litikasında saf d»şı bırakmak ve tüm aydınları sus
turmak ve pusturmak için kullanılan şiddet yöntem
lerinin Cephe İktidarının uyguladığı başlıca amaç 
oluşunun nedeni de budur. 

Havalı komün'zfm tehlikesini tonlumda, bilhas
sa ün'iversliteîerdeki uyanış ve bilinçlenmeyi k-fr^p'r 
için yarattıkları gözönünde tutulursa, soygun düzeci

ni korumak için gösterdikleri yasa dışı davranışların 
sırıtışını görmemek mümkün değildir. Bugün öğren
cileri üniversite ve yüksekokula sokmayan silâhlı zor
ba bir grup öğretimi durdurmuştur. 12 Mart döne
minde yaratılan askerî faşizm şimdi de silâhlı ko
mando grupları ile ve onlara yandaş olan toplum po
lisi içerisine sokulmuş bazı ruhî sapıkların yardımı 
île sürdürülmektedir. Yasa dışı saldırılar, kanlı 
olaylar başbuğîu yöntemlerle hızlandırılmaya çahşı1-
maktadır. Bu nedenle, görüldüğü gibi. faşizmin 
işletilen yöntemleri iîe tüm yükseköğretim kurumla
rı öğretim yapılamaz duruma getirilmiştir. Aşırı so
lun ihtilâlci kanadıyle aşırı sağın komandom ölüm 
mangaları karşısında etkisiz kalan veya etkisiz ki -
lınan güvenlik kuvvetleri gerilemiş, başı bozuk bir 
ortamda cinayetlerin kolaylıkla işlenmesine olanak 
hazırlanmıştır. Bu zorbalar karşısında Devletin ye
n l i düşmüş olması rejim için en büyük bir tehlike 
olarak gözükmektedir. 

Bilimin kaynağı evrensel bir kuruluş ve Devle
tin vazgeçilmez bir danışma kurumu olan üniversite
lerimiz bu nedenlerle işlemez duruma getirilmiştir. 
Üniversite dışında oluşturulan yasa dışı örgütlerin 
yönetimindeki silâhlı saldırılar düzenlenmesine engel 
olamayan Cephe İktidarı nedense suçluluğunu ve be
ceriksizliğini kabul ederek daha fazla gencin ölıne-
Tns sebep olmamak için görevden çekilmeyi düşün
memektedir. Çünkü, politikaları uğruna gençlerin 
kanlarının akıtılmasına, tüm öğretim kurumlarının 
durdurulmasına ulusumuzun dayanacağını ve bursu 
*ıoş karşılayacağını sanan bir zihniyetin ve inancın 
içine girmiş gözüküyorlar; ama çok yanılıyorlar. 

Üniversitelerde sürüp giden kanlı olayların baş
lıca nedeninin, gerekli tedbiri kaynağında kurutma
yan Cephe İktidarı olduğu herkesçe bilindiği halde, 
bu suçu başkasının üzerine atmak hastalığı ve alış
kanlığına sığınarak yaptıkları nefsi müdafaanın gü-
lü^ç'üğünü de bir türlü kabul edememektcdirbrj 
İstanbul'da sayıları 500' bulmayan silâhlı şehir es
ki vssmm 30 bin üniversiteli öğrencinin öğrenimini 
durdurmaları aklen ve mantıken mümkün olmadığı
na göre bunların koruyucusu kimdir?.. Ankara'da 
da yine sayıları 409'ü bulmayan komando bozuntu
su zorbaların 27 800 öğrencinin okumasını engelle-
'l'ğ'ne göre, Cephe İktidarı gerçekten çaresiz mi
dir veya bu zorbaların koruyucusu ve destekçisi mi
dir? 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, okul ve eğitim düşma
nı sapık ruhlu eşklyaîar gücünü cephe iktidarından 
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almaktadır. Öğretim özgürlüğü bu sebeple zedelen
miş ve tüm öğretim üyeleri kapılarının her açılışın
da bîr tehlike kuşkusu içinde ders yapamaz duruma 
düşürülmüşlerdir. Bu çirkinlikler ve acı durum öğ
retimi iyice yozlaştırmış, ülkenin geleceği, genç
lerin can güvenliği tehlikeye sokulmuştur. Şiddet 
eylemleri bir alışkanlık halini alarak toplumumuzu 
yıkacak bir hastalık özeîiiğine ulaştırılmıştır. Ayrıca, 
egemen güçlerin istediği gibi düşünmeyenler ve dav
ranış içine giremeyenler her an ölümle karşı karşı
ya gelmeleri güncel bir konu haline getirilmiştir. 
Demirel iktidarının başlıca özelliği olan bu durum 
karşısında fazlaca düşünmeye bile gerek yok, ama 
Cumhuriyet Halk Partisinin eseri olan üniversitele
rimizi ve tüm öğretim kurumlarımızı kurtarmak için 
gerçekleri kamuoyu önüme sermekte fayda görüyo
ruz. Aslında, çağdaşlaşanıaımş olsa üniversitelerimi
zin daha geriye götürüimesi için Cephe İktidarmca 
yapılmak istenenlere engel olmak \e Anayasa Mah
kemesince iptal edilen yasanın yerine yeni bir ya§a 
ç ıkar ı lmasın faydalı olacağı kanssryîa bu eleştiri 
ve görüşlerimizi sunmak istiyoruz. 

1976 - 1977 öğretim yılı içinde üniversite ve ona 
bağh yükseköğrenim kurumlarında 150 bin öğrenci
nin eğretim yılım boş geçirdikleri hepimizin malu
mudur. Bu yılda aynı hatayı işlememek için çaba 
gösteriyoruz, açıklamalarda bulunuyoruz, ikazda 
bulmuyoruz, Gençlerimizin dökülen kanlan üzerin
de karşılıklı intikam yeminleri etmelerine son ver
mek isliyoruz. 

Sayın senatörler, 
Her gün gözlerinizin önünde sürüp giden s'.y?.cî 

cinayetlerin oluşunda, siyasî cinayet şebekelerinin 
koruyucusu ve destekçisi olduğu kamu©3'ishda oluşan 
Millî Cephe Hükümetinin kışkırtıcı ajanları, cani 
ruhlu faşist tedhişçileri ve bunlara yandaşlık eden 
polis teşkilâtı içine soktuğa bir kısım emniyet görev
lileri ile ülkeyi kanlı olaylara sahne etmiştir. Böy
lece demokrasiyi çıkmaza sokmuş ve tüm uln?u cim 
güvendiğinden yoksun bırakmıştır. Rejim düşmanı 
bu caniler ve yasa drşı tethişçi örgütlerle bunların 
sığındığı yerler korunurken ve el altından beslenir
ken, ya*an ve düzenbazlıklarla, uydurma ihbarlar
la devrimci kesim ve gençliğe ait tüm örgütler bal
kılarla taranmakta, suçsuz imanlara işkenceler edi
lerek suçlu yaratma yöntemleri sürekli olarak uy
gulanmaktadır. 

Öte yandan üniversitelerde, çeşiîli yerlerde, b l -
hnsa şahidi olduğum 25.1.1977 günü İstanbul Tek-
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»ik Üniversitesinde, başlıca görevi yurttaşîarımizîn 
can güvenliğini korumak olan Devletin polisi, (Hem 
de czeık bir üniversitede) öğretim üyelerini, de
kanlarım, önlerine çıkan sivil personeli, tüm öğren
cileri bir komünist kampta imiş gibi kabul ederek 
coplarla üzerlerine saldırıyor,ve dövebiliyor. Bu 
hareket Cephe îkliidarmm yüzkarası olmaya ve is
tifa etmelerine yeter ve artar bile. O gün toplum 

i polisi içine sokulan sapık rtılıks, sadist bir ajanın 
[ rasgele beş el giriş kapısının karşısındaki pencerelere 
I doğru ateş edip, sonradan ortadan kaybolması ve 
j bu durumun yarattığı amaçtı panik sonunda tecrübe

siz ve yeteri kadar eğitim görmemiş genç toplum po
lisleri hızla öğrencilerin üzerlerine coplarla hücum 
ederek rasgele vurup yaraladıkları bir tarafa, kor
kudan kaçan genç kızları da sokaklarda sürüklemek
ten utanç duymamışlardır.! Hatta sınıflara girerek 
dışarıdaki olaylarla hiç ilgisi olmayan öğretim üyele
rini dövmekten, öğrencileri coplamaktan sadistçe 
zevk duymuşlardır. Bu çok çirkin bir olaydı ve or
tada ne sağ, ne sol çatışması vardı. 

Ceplıe İktidannm bu kötü yönetimi sonucu üni
versite kan lekeleri ile kirlenmüş, kirletilmiştir. Dev
letin polisine siyasî ve düşün özgürlüğü cinayetleri 
iç'ciiiîîiiştir. Tedhişçilikle faşizme ortam hazırlatıla
rak devlet otoritesi yok edilmiştir. Bu utanç veren 
olayların Cephe İktidarının başı Demirel'in yasa dışı 
bu gelişmelere destek olmaktan çekinmeyişinln kar
şısında tüm demokratik güçlerin birleşmesi bir gö
rev haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bîr saniye efendim. 
Sayın üyeler; 

Şu asıda ikinci oturum için ayrılan süre bitmiştir. 
Sayın konuşmacının 12 dakika daha hakkı vardır. Sa
yın konuşmacının sözleri bitinceye kadar görüşmele
rin devamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bu birinci 45 dakika, değil mi efen
dim?.. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Hal i Par-
tisiiîin ikinci konuşmadan üç dakikalık süresi kal
mıştır, birinci konuşmadan 12 dakika sizin süreniz 
vardır efemlıim. 

Buyurun, d evsin edin efendim.. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Devamla) — O gün İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gemi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Teoman 
Özalp, Temel Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof, 
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Dr, Münir Ekonomi, T>oç. Esin İnan'ı ve diğer 
bazı öğretim üyelerini ve üniversite görevlilerini dö
vecek kadar gözü dönmüş kötü bir yönetimin esi
ri olmuş gibi görünen toplum polisinin bu çirkin 
davranışı üzerine Demirci'ni sessizliğinin bir teşvik
çilik olduğunu kabul etmeyen kalmamıştır kamuoyun
da. Sayın Demirel ve yasaları yansız uygulamayan 
ve hattâ el altından destek olduğu saptanan yöneti
ci ve tüm suçluların bir gün yargı organlarının önün
de gerekli cezaları göreceklerinden hiç kimsenin şüp
hesi olmasın. 

Yüce bir öğretim kurumunun ve genç insanla
rın onuru ayaklar altına alınmıştır. Delikanlı ça
ğındaki onurları en yüksek düzeyde olan insanlara 
haksız yere suçlu suçsuz gözetmeden dayak atılacak, 
çirkin küfürler edilecek, genç kızlar sokaklarda sü
rüklenecek, Cephe İktMan ve onun yönetiminde 
olan güvenine kuvvetleri yasal sınırlan aşarak üniver
site içinde anarşi ve tedhişçiliği bir plana göre kendi
leri yaratacak ve elbetteki bu suçlar affedilemiyecek-
tir. Yani, acımasız ve saygısız davranışlarıyla can 
güvenliğim kendileri tehlikeye düşürecekler, üniver
siteleri bir avuç sağcı komando zorbasının eline bı
rakmak için yardımcı olunacak, elbetteki bu tutum 
hoşgörü ile karşılanamayacaktır. 200 yıllık bir eği
tim kurumunun tarihinde iHc defa görülen, öğretim 
üyelerinin, dekanların, suçsuz öğrencilerin polis 
kılıklı kişilerce kıyasıya dövülüşü, dersliklerin, kür
sülerin, laboratuvarların tekmelerle kırılıp yıkılışı 
faşizmi tezgâhlayan Cephe İktidarının bir yüzkara
sı olarak tarihe geçmekle kalmayacak, bunun hesa
bı kamuoyu önünde en ağır şekliyle suçlulardan so
rulacaktır. Ancak Ortaokulu bitirebilmiş bir zekâ, 
yetersiz; bir eğitime sahip genç insanların polis ola
rak, yönetimindeki yanlışlık nedeniyle bilim adam
larına, üstün zekâlı, ulusumuzun en seçkin gençle-
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rine coplarla saldıracak kadar sadistçe bir inanışa 
itilmiş olan genç insanlardan ziyade yöneticiler ka
falarını göstermemeler de gizlendikleri yerlerden, kü
meslerden zamanı geldiğinde çıkarılacak, hakların
dan gelinecektir. 

7307 saydı Yasaya dayalı olarak işletilen Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde tam özerkliğe kavuş
turulması için gerekli yasa değişikliği Anayasa Mah
kemesinin öngördüğü şekilde düzenlenecektir. Bu 
üniversite de, eğitim ve öğretimle ve hatta yönetim
le ilgisi olmayan bazı iş adamlarından kurulu bir 
mütevelli heyet ile idare edilmesi önlenecek, özerk 
bîr üniversite sistemi içine sokulacaktır; çünkü ba
kısını siyasî yetkinin altında, bir kısmının eğitim 
ve yönetimle ilgiK olmadığı görülen Mütevelli Heyet
le yönetilen bu üniversrtemn son günlerde içine düş
tüğü çıkmazı görmemezlikten gelemeyiz. 

Nüfusumuzun genel oranına göre 14 - 24 yaşla-
n arasındaki gençlerimizin bilimsel verilere göre sa
yıları 7 milyon olmasına rağmen bunlann ancak 2 
milyonu okuma olanağına kavuşmuş gözükmektedir. 
Cephe iktidarının beceriksizliği nedeniyle bu gençle
rimiz de okuyamaz duruma düşürülmüştür. İktidarı
mızda tüm öğretim kurumları ve öğretmenler huzu
ra, özgürlükçü anlayışın bütün olanaklarına kavuş
turularak çalışmalan sağlanacaktır. 

Beni dinlemek Ititfunda bulunduğunuz için şim
dilik teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, 32 nci Birleşimin İkinci Oturumu, 

eîmış olduğumuz kararla tayin ettiğiniz süre bitmiş-
tiı. 

Saat 20,15'te toplanmak üzere İkinci Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

< ^ , . < • . . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,15 

BAŞKAN — Başkanvekiîi Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin 3 ncü Oturumu
nu açıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

SÖz sırası Millî Birlik Grupu Sözcüsü Sayın Ah
met Yıldız'da. Buyurun Sayın Yıldız. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Füyük kaygılarla gözlemlediğimiz olağan dışı ol
guların sürüp gittiği bir ortamda, olağanüstü önemi 
ve yarınlarımız üzerindeki yaşamsal etkisi olan bir 
işlevi üslenmiş bulunan bir Bakanlığın bütçesini gö
rüşmekteyiz. 

Bütün yurt sorunlarının sağlıklı çözümü, kalkın
manın gerçek olanaklarının hazırlanması, kısaca, 
Atatürk'ün bize gösterdiği «çağdaş uygar Türkiye» 
ereğine ulaşmanın yolu, ulusal eğitimden geçer. 

En verimli ve tüm yatırımların anası olan yatı
rımların yapıldığı eğitim alanı, yatırımlar yönün
den de baş önceüği taşıdığından biz, Millî Eğitim 
Bütçesine özel bir özen gösteririz. 

Toplumsal genelin - bir bütünün - uzak gele
ceklere uzanan bir bütünün en belirleyici nitelikleri
ni oluşturan millî eğitimimizin, tüm siyasal güç
lerin, en büyük önemi vermeleri gereken ortak sorun-
larımızm başında geldiği kanısındayız. 

Bu bakımdan, bu konuyu, her türlü parti ya 
da özel çıkar ve amaçların üstüne çtkacak, her tür
lü iktidar savaşmasının dışında tutarak, her türlü 
önyargıdan arınmış ve uzun bir süreç içindeki geliş
melerini de kapsayacak bir biçimde ele almalıyız. 

Belirttiğimiz niteüfkte olmasına özen göstereceği
miz konuşmamızı 4 başl'k altında, yüksek değerlen
dirmenize sunacağım. 

1. Eğitsel yönden, 
2. Yönetsel yönden, 
3. Gençlik ve şiddet olayları, 
4. Öneriler ve sonuç. 
1. Eğitsel yönden: 

Saym arkadaşlar, 
Cumhuriyet döneminde, az sayıda yetenekli, ken

dilerini bu büyük davaya adamış ve parlaklığı uzun 
süremiyen ışıklar saçan eğitimcilerin uğraşlarına ve 
çok seyrek rastlanan kimi atılımlara karşın, bir 
türlü kınlamayan eğitsel kıs?r döngü, bugün, deh
şet verici ve koyulaşarak büyüyen bir çıkmaza dö
nüşmüştür. İlköğretimden Bakanlık katma değin, 
genel görüntüyü belirtici kanıtsal değerlendirmeleri
mizi, özet olarak sunuyorum: 

İlköğretim : İlköğretimimiz, henüz, okur - ya
zar yetiştirme amacını aşarak çağdaşlaşamanuştır. 
Kısır olanaklarla ve büyük yetersizlikler içinde bu
lunan ilköğretimde, özellikle üçlü hatta dörtlü bi
çimde sürdürülen birçok yerde, çok yüzeysel ve 
iğretiei birtakım bilgilerj ezberletmekte ve çoğu yer
de, öğretmenlerimiz de karanlıkçıların en ilkel sal
dırıları ile ezilmekten bir türlü kurulamamaktadır. 

Bu nitelikleri ile bile, ilköğretim, ancak % 83 
oranında gerçekleşebilmiştir. 

Ortaöğretim: 
Sayın arkadaşlar, 
Ortaöğretimdeki eğitim çıkmazı, daha da belir

gindir. Gerçekten, hiç bir iş başaramaz nitelikte 
insan yetiştirmeye ağırlık veren, iş eğitimine yer ver
meyen yurt gereksinimlerine uymayan, çağdışı eği
tim yuvalarını yerden biten mantarlar gibi çoğaltıp 
duran, öğrenimden ayrıldığı anda öğrenciyi, o dü
zeydeki hiç bir işe yaramaz halde, yüzüstü bırakan, 
son derece eşitsiz ve adaletsiz koşullar içinde, yurt 
yüzeyine yayılmayı bir beceri sanan ve bunun do
ğa! sonucu da, yeterince yetişmemiş durumdaki genç 
insanları yükseköğrenim kapılarına yığan ve bunla
rın % 80'nfnden çoğunu da, düş kırıklığı içinde, 
umutsuz ve küskün halde geri çevirten bir ortaöğ
retim politikası izlenmektedir. 

Yükseköğretim: 
Sayın arkadaşlar, 
Yükseköğretimde, durum, ortaöğretimden de 

daha kaygı vericidir. 
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Araştırıcı, geliştirici nitelikleri çok eksik, öğren
ci sorunlarının çoğunu çözememiş, halka ve somut 
yurt sorunlarına dönük olmaktan uzak, çağdaş dü
şünsel akım ve sistemleri nesnel ölçülerle öğretmede 
yetersiz, bozuk düzene insan yetiştirmede bile 
başarısız, öğretim görevKIerini, bilimsel çevreden 
çok dışarıya bağlı halde tutan ve son yıllarda siya
sal savaşma alanına dönüşüp öğrenime çok kısa sü
relerle ancak açdt kalabilen ve bu nitelikteki üniver
sitelerin eksikliklerini giderme bir yana, yeterli ha
zırlıklar yapılıp olanaklar hazırlanmadan, kapıları
na yığılan büyük öğrenci kitlelerini, yarı buçuk bi
çimde bile, yetiştirdiği kuşkulu olan bir «gecekon
du üniversitecliliği» tutkusu ile yürütülen yükseköğre
tim politikası karşısındayız. 

Biz, üniversite açılmasına değil, eğitim yapabi
lecek nitelikte olmayan üniversiteler açılmasına kar
şıyız. ~Biz gecekondu üniversitecitiğine karşıyız. 

Bu eğitim faciasının düzeltileceğine ilişkin hiç bir 
inandırıcı belirti de yoktur. 

De GauMe'ün ünlü Eğitim Bakanı Engale Faule'un 
«üniversitelerimiz köhneleşmiş, çağ gerisi kalmıştır. 
Yırtıcı bir gözden geçirme gereklidir.» sözleri kar
şısında, bizim ne söylememiz ve ne yapmamız ge
rektiğini yüksek takdirlerinize sunarız. Fransız Üni
versitesi köhneleşmiş, Sorbon çağdışı kalmış; yır
tıcı bir gözden geçirme zorunluluğunu belirtiyor. 

Bu halde iken, Amerika'nın beyin ithaline karşı
lık bizim beyin ihraç eden durumumuz, facianın bir 
bcçka acıklı yönüdür. 

Sayın arkadaşlar, 
Eğitim durumumuzdan duyduğumuz kaygıları, 

Bakanlığın eğitime yönelik tutumu, kat kat artırmak
tadır. 

Gerçekten, Cumhuriyetin başından bu yana, gi
rişilen iîgi çekici kimi denemelere karşı toplumun 
gereksinmelerine, merkez örgütünün ayak uydura
mama olgusu bugün, en sakıncalı hale gelmiş ve Ba
kanlığın öğretmen çoğunluğu ile temel sorunlarda, 
anlaşmazlığı en uzlaştırılamaz kerteye ulaştırılmıştır. 

Bu mutsuz durumun kaynaklandığı zihniyet teh
likeleri büsbütün büyütmektedir. 

Gerçekten, köy enstitülerinin halkçı, gerçekçi ve 
çok yönlü dengeli eğitsel nitelikleri ile, kırsal ala
na yönelmesinden, düşüce ve sanat alanlarında güç
lü veriler ortaya koyarak, geniş kapsamlı düşünsel 
tartışmalara yol açmasından kuşku duyan zihniyetin 
bugün, yeni boyutlar da kazanarak Bakanlığa ege
men oMuğu görülmektedir. 

Bu zihniyet, teknik eğitime gereken yeri verme
mek, bölgeler arası dengesizliği en çarpıcı hale ge
tirmek, ve öğretim üyesi sıkıntısını gidermek yeri
ne, artırmaktan başka, öğrenimde demokrasiye kar
şıt eğilimler yaratıp beslemeye ve hattâ okullarda 
mahkemeler kurup işkence odalarını işletmeye de
ğin, azıtan sapıklıklara bile cesaret vermektedir. 

Bu bölümü bitirirken, çok önemli bir uyarıda 
bulunmak isteriz: Eğitim ve öğretimde, tek yanh 
tutumların ve çağdışı öğretileri benimsetmeye çalış
manın, ağır bir suç işlemenin de ötesinde, hesabı ve-
riîemiyecek bir davranış olduğunun gecikmeden kav
ranmasını dileriz. 

Sayın arkadaşlar, 
Ulusal eğitimimizin genel görüntüsüne ilişkin de-

ğsrlendiraîemiîzden sonra, şimdi de, eğitimin özü 
olan konulara değin görüşlerimizi sunacağız. 

Her ülkenin öğreniminin kendi sistemine de uy
ması, genel gerek ve ilkesinin Türkiye için, çoğul
cu sistem içinde, tek tip kafa yetiştirme, ideolo
jide tekelcilik sağlama, Devletimizin temel nitelik
lerine «Myiklik, devrimcilik, halkçılık, sosyal hukuk 
devleti, inanç ve soy ayranına dayanmıyan ulusal
cılık» karşıtlık oluşturma, değişmezliği sağlanan tu
tuculuğu egemen kılma biçiminde uygulanmasında, 
araç olarak kullanılan, kitap, dil ve kavram saptır
madan üzerinde, önemle durmak istiyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın, bizden sonra yapacağı konuşma

nın bir suretini aldım. Bunu okuduğum zaman deh
şet içinde kaldım. Onun için bu kuramsal yönün 
üzerinde dağıttığı metinden daha fazla duracağız. 
Çünkü, bunu gördükten sonra asıl eğitime Sayın Ba
kandan başlamak gerekir. Asıl eğitim Milli Eğitim 
Bakanından başlamak ve peşinen söylüyorum bura
da kuramsal tartışmaları milliyetçilik, sağcılık, sol
culuk, dil üzerinde önemle biraz da kapsamlı ve 
içeriği daha genişçe yapacağını söylediğim için Sayın 
Bakan ve kadrosu ile de bütün bunları anlayanların 
karşısında ve toplumun da gözü önünde tartışmaya 
hazır olduğumu, onun için gerekirse notları da al
sınlar bunları çağırıyorum, bakalım kim bu dalave-
ralı lafları nasıl kullanıyor. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Önce kitap üzerinde duruyorum; burada fazla 
kuramsal bir şey yok, bir facianın parçalarına do
kunacağım. 

Sayın arkadaşlar; 
Var olanı esas alıp yenileşmeyi ve yaratıcılığı 

önleyerek çağın gidişine ters duran hattâ geriye dö-
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niiMüğü açıkça savunan zihniyetin ürünü olan ve tek 
tip; yani başkasının okutulması yasağı ile gençleri
mizin ellerine verilen kitapların içeriğini ve Bakan
lığın bunlara ilişkin tutumunu bir eğitim sabotajı 
ya da genç beyinleri zehirleme, diye nitelemek bi
le yeterli bir deyinıleme olamaz. 

İçerik yönünden önce. 
Kısacası, mezhep kışkırtıcılığı, milyonlarla Alevî 

yurttaşlara en aşağılatıcı ve ahlâk dışı nitelemeler, 
yurdun türlü bölgelerinde yaşayan yurttaşları biribi-
rine düşürücü kötülemeler, bekâr olmayı suçlayarak, 
akıllarınca dolaylı yoldan, Atatürk'e en utanmaz 
saldırıyı yöneltmeler, şerefi toplumdaki statülere 
göre bölüştürüp en küçük payı da Türk emekçileri
ne lâyık görmeler, ekonomiyi temel alan çağdaş gö
rüşü suçlamalar, Parlamentonun af yetkisini yer
meler, savaşçılık adı altında insan öldürmelerim öğüt
lemeleri bütün bunları içeren birtakım karalamalar, 
resmî kitaplar halinde, Bakanlığa sunulup «yanlız 
bu zehirler okutulsun» buyrukları ile, yarınlarımız 
olan gençlerin eline verilmektedir. Bu tür yıkıcılık
lar nasıl olur da gençlere öğretilmek istenir. 

Bu ne cesarettir ve buna öncülük edenler, nasıl 
oîur da, hâlâ Türk Ulusal eğitiminin başında bu
lunur. 

Bakanlığın tutumu: 
Geçmişte çok iyi bilinen kişilikleri ve uğraşları 

yönünden, Atatürk Cumhuriyetinin Ulusal Eğitim 
Bakanlığının semtine bile uğramaması gerekenlere, 
kitap yazdırma çok korkunç bir aymazlık olarak sa
yılsa bile, onların yazdıkları kitapları kabul eden 
ve hele, ne menem şeyler olduğu meydana çıktıktan 
sonra da, yazarlarını savunmaya kalkışanların tutu
munu, yeterince niteliyecek sözler bulamıyorum. 

Hele, onları savunmada dayanılan mantık, Türk 
kamuoyu ile açıktan bir aîay değilse, dehşetli bir 
bilinç yitirme hastalığının açık belirtisi olabilir, an-
esk, 

Gerçekten, Sayın Bakan gençlerimizin beyinleri
ne birçok zehiri (çok yönlü zehirleme) birden akıt
mak isteyen kitapları ve yazarlarını savunurken ba
kan neler diyor: 

«Bir dizgi hatası ile iki sayfa (52, 53) yanlış ba
kmış», «Bu sayfaların nereden gelip de yan yana 
kitaba konduğu ve bu denli yanlışı yapanın kasti 
neymiş» sorusu haklı değil mi? Gecekondu gibi do-
î£şıyormuş, sanki göçmenmiş bu sayfalar, birden
bire k:tabm' içine oturmuşlar. Doğrudur bu. Çün
kü bunlar yıllardır yurtseverlerin gözlerinden kaça-

j rak, saklanarak karanlık yerlerde dolaşıyorlardı, fır
sat bulunca hemen kitaba oturdular. 

Anlamlan ayrı ve benzer yönü bulunmayan «şe-
I ref» ve «itibar» sözcüklerinin birbirinin yerine ka

rışık olarak kullanılması. Bu nasıl kafa ve nasıl 
gözdür ki, hiç bir yeri benzemez bu iki söz birbiri-

I n'n yerine geçmiş. Ne anlamlan benzer, ne biçimleri. 
Bu, ulusal bütünlüğü dinatmitîeyici, insanlanmı-

zı aşağılatıcı çeşitli bölgelerdeki yurttaşîanmıza ahlâk 
dışı yakıştırmalar yapan ve en büyük Türk'ün ah
lâkına saldıran kitaplarda tepki gösterecek bir yön 
ve yazarîannda da bir kötü niyet yokmuş, çok iyî 
niyetliymiş mübarekler. 

Yazarlar da; onları savunan, onların avukatlığı
nı yapan Sayın Bakanın sözlerini bile yalanlıyor ve 

I onlardan biri de, «tümcesinden 3 harfin düşüp, üç 
harfin de eklenmesiyle harf bilançosunun mutsuz bir 

I dengelleşmesinden başkaca bir kusur yok» diyecek 
I kadar okuyucu ile alay ediyor, «dan» düşmüş de bir 
I yerden, öbür yere de bir «dir» eklenmiş; yani üç 
I harf düşmüş, üç harf eklenmiş, bilanço tamam. 

Sonra da, kitaplardan sayfalar çıkartılıyor arka
sından ve Taüm Terbiye Dairesi onlara karşı karar 

I alıyor. Mahkeme toplatma kararı alıyor ve yazar 
I Profesör Kuyel aleyhinde savcı dava açıyor. 

I Bu durumda şu soruları sormak isteriz: 
i 1. Aleyhlerinde karar alman kitaplar daha önce 
I hiç bir kontrol yapılmadan mı kabul edildi? Bu şe-
I kilde vahim bir suçu işleyenlere karşı ne işlem ya

pıldı? 
I 2. Herhangi bir kimsenin «bu iyidir» dediği ki-
I tap, incelenmeden hemen kabul mü edilir? 
I 3. Bu kitaplara karşı tepkiler ayyuka çıktığı hal

de, hâlâ da savunulurken geç de olsa, hiç olmazsa 
I ondsn sonra bir gözden geçirilmek gereksinimi duyul-
I inadı mı? Okundukları halde gözden geçirildiyse, 
I inatla savunularak katmerli bir suç mu yapıldı? Yok-
I sa, bunları okuyanlar an'amadı mı veya yargı or-
I ganları mı okuduğunu anlamıyor? 
I 4. Kendi çağdışı yıkıcı ideolojilerini biricik res-
I mî Devlet öğretisi yapma uğraşma, ulusal eğitimi 
I sraç yapanlara karşı ne işlem yapıldı? 

I 5. Bakanın, «yalnız bu kitapları okutacaksınız» 
I buyruğu i!e Türk ulusal eğitimini bu komplonun ara-
I cı yaparak, genç kafalara zehir akıtma sabotajına 
I karşî Hükümet ne düşünüyor? 
I 6. Sayın Erdem'in bir Bakan arkadaşının deyi-
I miyîe «şeytanın avukatlığını» yapan Bakan hakkın-
I da Hükümet ve partisi bir eyleme geçmedi mi hâlâ? 
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Suçluların avukatlığım yapmak bir Bakana yakışır 
mı? Bu tür bir davranışa Adalet Partisi nasıl ses* 
çıkarmaz? Atatürkçüyüm diyebilen Hükümet üyele
ri ne buyurur bu duruma? Ben değil Adalet Partisi
ne, hiç bir partiye yakıştıramam bu havayı. 

Arkadaşlarını; burada okuyorum, ufak tefek 
hatalar olmuş, ufak tefekmiş bunlar, 2 sayfa falan 
değilmiş, sövmeler, küfürler, bunlar hâlâ ufak te
fekmiş. Son beyan, biraz sonra bize okunacak. 

Arkadaşlarım, şimdi dil sorununa geçiyorum. 
Sayın arkadaşlar; 
Cepheci İktidarın öz dilimize, ulusumuzun kendi

ne özgü, yabancı sözcüklerden arınmış, kendi malı 
zengin bir dile kavuşmasına karşı yürütmekte olduğu 
düşmanlığı, dayatmak istediği sözde gerekçelerin 
dünyada dil otoritesi diye ün yapmış bilginlerin gö
rüşlerine de dayanarak anlamsızlıklarını belirtmeye 
çalışacağız; öznel değil, nesnel, tümüyle bilim 
adamlarının görüşlerine dayanarak. 

Dil devrimine gerek yokmuş, dilde yaratma ol
mazmış. Burada da uydurma dilmiş; geriye değil, 
ileriye bakılırmış. İleriye bakayım derken, eskici 
dükkânından sözcükler arıyorlar. 

İşte bu yargıya, yani «dil devrimine gerek yok-
muş, dilde yaratma olmazmış» yargısına bakın bi
lim adamı ne diyor: 

Ünlü dil bilgini Porznik «Tarihte dil değişmele
rinin olduğu dönemlerde, aynı zamanda toplumsal 
değişmelerin de olduğuna kanıttır» diyor. Bu değiş
meler, dil değişimi, toplum değişimi beraber. İşte 
Türkiye'de yaşadığımız değişimler sürecinde dilin de 
değişmekte olduğunu görüyoruz. 

Bu olgu, ünlü dil filozofu, Rusya Üniversitesi
ni kuran, Berlin Üniversitesinde hoca, 20 nci yüz
yılın başında «din filozofu» ününü alan Humbold 
«Durmadan yaratılan bir şeydir dil. Dilde yarat
ma, gelişmeden daha önemlidir. Başlangıçta yarat
maların tarihsel ve politik olayların gelişimine baka
rak devrimci atılımla olmuş.» diyor. Devrimci olmuş, 
sürekli değişim olmuş, atılımla olmuş. Bu sözler 
sanki Atatürk için ve onun yolundaki dil devrimcile
ri için söylenmiş. Gerçekten 1934'de parti kurulta
yında Osmanlıca diliyle konuşan Atatürk, 1935'te 
en yeni deyimlerle konuşuyor. İşte devrimci, işte 
ünMi filozof Humbold'un dediği. 

Alman dilini ve felsefesini Kant yetersiz bul
muş. «Benim yüksek felsefemi bu dil anlatamaz» de
miş. Leibniz «Hayır yeter» demiş. İkisinin savaş
ması bugünkü Alman dilini Leibniz'i haklı çıkararak 
bu hale getirmiş. 
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Arkadaşlarım; çok ilginçtir, salık veririm, bizim 
dil alanındaki tartışmalarımızı çok geniş anlamda Al
man dilinde bulursunuz. Özdeş sözler vardır. Der
nek kurulmuş, zorlama olmaz, uydurma olmaz, 
kendi haline bırakılır tartışmalarını yapan gerici tu
tucular, Leibniz yolunda bugünkü Alman dilini ya
ratanlar, derneği kuranlar, sonunda ünlü filozof 
Kant'ın bile kuşku ile baktığı dil dünyanın en yük
sek dillerinden biri olmuş. 

Arkadaşlarım; bir şeyi daha buna ekleyelim. Dil 
île düşün arasındaki bağlantıya ilişkin bir değerlendir
me yapacağım. 

Dünyada şimdiye değin bütün düşünleri içeren 
sözcükler yeterli olmamıştır. Hiç bir dilin sözcük
leri, düşünleri tümüyle anlatamaz. Hiç bir kimse 
de kafasında düşündüklerini yüzde yüz aktaramaz. 
Bunun bize propaganda okulunda okurken bir İngi
liz profesörü söylemişti Amerika'da. Ben onları ak
tararak söylüyorum. Yetmez, dil tıpkı harita ile 
arazi gibidir. Nasıl ki, hiç bir harita araziyi tüm
den yansıtamaz, ama araziye benzer, dil de tümden, 
sözcükler de tümden anlam yaratamaz. Semantikte, 
bu incelemede, asla karşı tarafın beyninde, Türk-
çesi henüz oluşmadığı için kusura bakmayın, dino-
teyşın dedikleri, karşı tarafın beyninde kavramı 
canlandırma son derece güçtür, eskisi yapılamaz. 
Kendi kavram oluşturmasını, buna da konoteyşın, 
ki onun da tam sözcüğü olmadığı için henüz öyle 
söylüyorum. Onu da yüzde yüz içeren... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Uyduru
yorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, mü
dahale etmeyiniz. Müsaade buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Söylüyorum, aynen söylüyorum, uyduru 
dedikleri için, dinoteyşın ve konteyşın, tekrar söy
lüyorum. 

Böylece, dil güçlük içindedir. Hiç bir ulus yok
tur ki tarihte, kendine özgü zengin bir dil yapama
dan, kültür zenginliğine ulaşmış olsun. En yıkıcı 
egemenlik, ulusların, ulusallığını yitirten baş öge 
dil olmuştur, örneklerini siz biliyorsunuz, vaktini
zi almayacağım. 

Dil devrimine karşı olanları nitelemek için Porz
nik ve Amerikalı Bilgin Weimee'nin şu sözleri sanı
rım ki yeterlidir karşı olanlara karşı: Diyorlar ki; 
«Dil, düşünceye öyle bir form verir ki, bütün bir 
zihniyet değişmeden, kafa değişmeden dilde değiş
me yapılamaz.» İşte zorumuz bu. Kafaları değiş-
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tünmediğimiz için buna karşı geliniyor. Dil, bir 
alışkanlık sistemi olduğundan, dildeki değişmelere 
karşı direnilir. Sanki bizim için bugün söylemişler 
bu bilginler. 

Demek ki, Dil Devrimine karşı olanlar, ya köh
ne bir zihniyetin tutsağı veya yeni dile alışmak için 
tembellik yapıyor, adamların sözü. 

Humbold yine ne diyor? Dil devriminden yana 
olanları şöyle niteliyor* «Devrimin getirdiği yeni 
kavramlar (deminki sözleri boşuna söylemedim, bun
lar için söyledim) oluşan yeni kavramlar, eski dille 
deyimlenemez. Dildeki eski ruh değil, yeni ruh 
yeni biçimler getirir» İşte dil devrimi için bütün bil
ginler böyle diyor ve çağdaş zengin dillerin geçmiş
leri de bunları doğruluyor. 

Bu yetkin bilimsel görüşlerin ışığında görüşlerimi
zi özetlersek, (Bundan sonraki bizim, ondan önce
ki bilginlerin idi) yabancı dil artıklarını, «fethedil
miş sözcükler» diye niteleyip, dili cansız bir mal sa
nanlar, Türk dilinin özleştirih'p, benliğine kavuş
masını engellemeye çalışarak, doğruya karşı yan
lışı, ileriye karşı geriyi savunanların değişmez yaz
gılarından kurtulamazlar. 

Ses uyumu fonetik, söz dizimi, sentaks, sözcük 
üretimi ve sözcük bilemişler i bize uymayan, Türklü
ğe ve Türkçe'ye yabancı olan dillerin artıklarından 
türetilen, halka mal olmamış, yalnız yazıda kal
mış, konuşmaya yansıyamamış Osmanlıcanın, köh-
neleşımş ve anlamlarını çoktan yitirmiş sözcüklerine 
bu bağnazlık ne der? Gerçekten bu 4 değişiklik var 
onlarda. Ses uyumu, ses dizimi, söz üretimi, söz 
bileşimi. Ayrı olan dillerin artıklarından dil yapıla
maz; olanaksızdır. Bunda iki dil saplanmıştır, biri 
Osmanlıcadır, biri Ordu dilidir. Başka hiç bir dil, 
benim şimdiye kadar bildiğim kadarıyle dünyada 
bu saplantıya girmemiştir. Sözcük olan bile, söz
cüğü kendi dilinin içine oturtmuştur. Hâkim - mah
keme istikbal - müstakbel, sepkad, espak, sabık... 
Bunları birbirinden hangi gramer kurahyle çıkarıp da 
bağîanhssnı kurabilirsiniz Türkçe grameriyle? Ölüyü 
diriltme anlamsızlığıdır bu aslında. 

Arabın, Acemin, Bizarısın artıklarından Türk 
Ulusuna dil türetilemeyeceğini, dil eskiciliğiyle ulu
sal kültürün gelişemeyeceğini ve hele Türk diline 
düşmanlık edenlerin Türk milliyetçisi asla olama
yacağını hâlâ da anlayamayanlara söylenecek söz 
boşunadır. Bu, tarihsel bir inattır. Bu inada ka
pılanlar değil, Türk diline sahip çıkacaklara sesle
niyoruz veya bu inadın etkisinden uyanması olanak

lı olacaklara sesleniyoruz. Her gerçek yetişkin Türk, 
Türkçeyi sever ve ulusalcılığın özünü, bilinçli yaşa-
tıcısımn dil olduğunu bilir. Bunun içindir ki, Yu
nus Emre'yi, Karamanlı Mehmed'i, Süleyman Çele-
bi'yi ve Atatürk'ü, Türklük adına bir kez daha say
gı ve rahmetle anarız. Eğer onlar olmasaydı Türk
çe bugün ne halde olurdu ve Türk Ulusu acaba ne 
hale gelirdi? 

Şimdi, kavramlar bölümüne geçiyorum. 
Sayın arkadaşlar; 
Önce, birtakım yanlışlara kılıf yapılan ye halen 

de en birleştirici öğretici olan, doktrin olan ulusal
cılık üzerinde, milliyetçilik üzerinde kısaca duraca
ğız, ki eğitim yoluyla gençlerimize aşılanmak iste
nen tehlikeli bir yanlışın düzeltilmesinde bir katkıda 
bulunalım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Başta, ünlü ulusalcılık kuramcısı Ernest Renan 

olmak üzere, çağdaş bilginlerin ve Atatürk'ün görüş
lerine de uygun olarak Anayasamızda yer alan, Türk 
Ulusunun bireylerini tasada, kıvançta, yazgıda or
tak ve Ulusumuza dünya ulusları içinde eşit yer ve
ren deyimler, Türk ulusalcılığının, Türk milliyet
çiliğinin en özlü tanımlamasıdır. Bu tanımlamaya 
göre, ulusalcılık, milliyetçilik, hiç bir aynım yap
madan, Türk insanlarımıza yüreğinde eşit yer ve
ren, yurt zenginliklerimizi yalnız bu topraklar üze
rinde yaşayanların mah sayan, toplumu ezme ve 
sömürme tutkularından arıtmaya amaçlayan, yurt 
nimetlerinden eşitçe, hakça ve adaletçe yararlanma
yı amaçlayan ve tüm bağımsızlıktan yana olanların 
ancak sahip olacağı yüce bir kavramdır ulusalcılık. 
Yoksa, ezmeyi, sömürüyü sürdümenin aracı olan 
bozuk düzenden yana olan, insanlarımız arasında 
türlü ayrılıkları körükleyen, uyducuiuğu beceri sanan 
ve hele Türk dilinin özbenliğine kavuşmasına karşı 
çıkanların milliyetçilikle hiçbir ilgisi olamaz. Tasa
da, kıvançta, yazgıda ortak olacağız; nasıl? Birisi 
ağa, birisi köle. Bunlar beraber sevinecek, öyley
se birisi deli. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kimisi 
daimî olacak, kimi 6 senede seçilecek. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin Sayın 
Kara, çok rica ediyorum. İstirham ediyorum efen
dim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabî Üye) — Sen sözcü müsün?.. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Eğer tasada, kıvançta, yazgıda ağa ile 
kölesi beraberse, sömürenle sömürülenler birbirini 
seviyorsa, birisi deli bunların. 
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(Trabzon Üyesi Ahmet Cemil Kara ile Tabiî Üye 
Vehbi Ersü arasındaki anlaşılamayan karşılıklı ko
nuşmalar) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz efen
dim. Karşılıklı konuşmayınız. Saym üyeler, mü
saade buyurunuz efendim^ Saym Yıldız, bir saniye 
efendim. 

Sayın üyeler, hiç bir sayın üye diğer saym üyeyi 
kendi istediği gibi düşündürmek ve konuşturmak gü
cüne sahip değildir. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Tahrik ediyor 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 
Üye, kendi Grupunun... 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Devamu olarak 
tahrik ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Ersü, müsaade ediniz efen
dim, ben müdahale ettim. İkaz ettim kendilerine, 
rica ettim. 

Sayın Üye, kendi Grupunun sözlerini, düşüncele
rini açıklıyor.; Müsaade edin efendim, müsaade 
edin Saym Kara. 

Buyurun Sayın Yıldız. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Şimdi, en çok tartışılan konuya geliyo
rum; sağcıhk - solculuk. 

Çünkü, dün ben burada söyledim, şurada şu 
lâflar var bakınız. Sayın Bakan okuyacak. «Sol bu 
kitaplardan müthiş surette ürkmüştür. Bu kitaplar
la sosyalizmin silineceğini ifade etmektedirler. Bu 
haliyle solun telaşa ve dehşete kapılması filân...» diyor. 
Sollun bu kitaplardan dehşete kapıldığı doğrudur. 
Anlatcağım, ama sol nedir, neden dehşete kapıl
mıştır. 

Bu deyimlere de kimi çevrelerin verdiği anlama 
değil, yine hem tarihsel oluşum içinde ve hem bu
gün dünyada kanıtlar, örnekler vererek yaklaşıyo
rum. 

Bir kez kısa tanımını yaparsak, sonra ayrıntıla
rına geçeyim: En son, en iyiyi bulma uğraşının 
atlıdır sol. Bugünden öngörülen en son en iyi tüm 
bağımsız, tüm özgürlükçü, tüm adaletçi, tüm eşit
likçi, emeğin esas olduğu, ayrıcalıkların bulunma
dığı toplumdur. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Bu tanımlamadan sonra geçiyorum. 
Arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, sol ilk klâsik demokrasiyi savunan

ların adıdır. Fransa'da, ekonomik sistemi de kapi-
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taîizmdir. Çünkü, ondan önceki düzenden kapita
lizme feodaliteden geçerken çok küçük bir azınlığın 
elinde bulunan kudret, kilise, monark, beyler, soylu-
lsa-4 Çok küçük gruptan güç daha büyük olan bur
juvaya aktarıldı. O aktarma değişimini o zaman sa
vunanlar, adalet, özgürlük falan filân söyleyenler, 
solda oturduğu için soldu. Bir süre sonra bu kav
ramlar toplumun çok küçük bir grupuna yönelik ol
duğu meydana çıkınca, yüksek nitelikte insanlığın 
umudunu üzerine çeken kavramların, insanlığın tü
müne değil çok küçük bir grupuna yöneldiğini söy
leyen soyaîistler çıktı, komünistler çıktı, sol onlar 
oldu. 

Bugün dünyada komünizmin ve sosyalizmin değiş
mezliğini savunanlar da sağcıdır. Örneğini vereceğim 
şimdi. Tarihsel olarak alıyorum. İlk, Lenin'den 
başlar. Lenin komünistliği Rusya'da ikiye böler, 
Kitabının adını biliyorsunuz. «Komünizmde sol, 
komünizmde çocukluk hastalığı.» Çok ileriye giden
lere... Stalin Beşinci Kongrede aynen, yaptıklarım 
beğenmeyip daha çok isteyenlere. Mao, yaptıklarını 
yeter bulanlara oportünist sağcılar, daha çok iste
yen, Çin'in yapamayacağını isteyenlere geveze sol
cular. Tito bugün yeni Anayasayı üçüncü dördüncü 
kezdir oluşturuyor. O Anayasaya karşın eleştiriyi 
sertleştirenicre solcu diye o da bağırıyor. Onlar da 
komünist. İtalya'da Başbakan Andreotti sosyalist
lere dedi. Sosyalistlerin ben sağcılarıyle hükümet 
kuracağım. Ben Hıristiyan demokratım. Sosyalist
lerin solcuları değil de, görüyorsunuz, sosyoiistle-
rin de sağcısı sokusu. Rusak, bugün Çekoslovak
ya'da bir numaralı adam. Aşırı sağcı Novodnisler 
ve Stalinistler, aşırı solcu Dubçek'çiler diyor. Ame
rika'da solsu Kennedy, solcu Max Korayn, sağcı 
Jonson, sağcı Nixon. 

Maddiyatta da maneviyatta da sağ sol vardır. Çı
kıyorlar, efendim, dinsel, maddiyat diyelim, mad
deci bu soldur, maneviyatçı ise hayır efendim, iki
sinde de sağ sol var. Nitekim, solcu Müslümanlar, 
sağcı Hıristiyanlar. 

Maddecilikte, gayet açık masonlar sağcıdır. 
Açık, net, değişmeye karşıdırlar. Açık sağcıdırlar 
her yerde. Onlar da maddeci. O halde, maddeci
likte de m aneviy atçılık ta da... 

Şimdi arkadaşlarım; 
O halde, bu sol sağ dediğiniz zaman, aslında tu

tumun adıdır, şimdi sistemlere de bir ölçüde karı
şım halindedir. Değişmeyi isteyen herkes solcudur, 
sisteminin içinde. Değişmeye karşı olan herkes tu-
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tucudur, sağcıdır, sisteminin içinde. Bizde bir de 
yanlış var. Falan dindardır, sağcıdır. Hayır efen
dim, dindarlıkla bir ilgisi yok bunun. Efendim, 
adam halifelik istiyor; sağcı.. Hayır, o gerici, geri sis
temi istiyor. O sağcı değil Sağcı bir tutumun adı. 
Ekonomikte içerikHği. 

Şimdi, en önemli yerine geliyorum. 

Arkadaşlarım; 
Bunu yine biraz cesaretle ortaya atacağım. Hiç 

bir sağcı, Müslüman ve milliyetçi olamaz. Anlata
cağım, ispat edeceğim. Hiç bir sağcı Müslüman ve 
milliyetçi olamaz. Dinlerin hepsinde sol var, en 
sağcı din Yahudiliktir, en solcu din Müslümanlıktır. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bohı) — İslama 
iftira. (C. H. P. sıralarından «Dinleyin» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, iki tarafa da çok rica edi
yorum, müdahale etmeyin. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Şimdi arkadaşlarım; 

Dinleyin de. Tartışmaya çağırdım ben sizi. Ben 
sîzi burada konuştuktan sonra açık oturuma çağırı
yorum. Ben burada anlatayım da açık oturuma gel
meyecekler dinler hiç olmazsa. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Kabaca ve kısaca, sağı, sora belirleyen dört ni

telik vardır. Fazla ayrıntılarına girmiyorum* 
1. DeğişmeciHk. Sağda hayır, solda evet; kesin, 

kimse tersini söyleyemez. «Efendim, ben değişim
ciyim; ama ben sağcıyım...» O yalan, öyle şey ola
maz; mümkün değil. Ters gelir. Değişmeci solda
dır. Hangi sistemse. Her sol iyi demiyorum. Yani 
her değişme de iyi olmayabilir; ama her değişmeci 
soldadır. Değişme yalnız geriye doğru olursa geri
cidir, ileriye ve halka dönük ohırsa sol niteliğini ka
zanır. Birincisi bu. Sonra kıyaslayacağım. 

2. Sol tüm adaletçi ve eşitlikçidir, sağ tüm ada
let ve eşitliği kabul etmez. Kaderdir. Böyle yara
tılmış. Var olanı korumak demektir. Var olanı 
koruyan, adalet ve eşitliği tümden kabul edemez. 
Çünkü, var olanda tüm adalet ve eşitlik yoktur. Var 
olanda tüm adalet ve eşitlik olmaz ki. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — İnsan ya
radılışına aykırı, insan yaradılışım bilmiyor. Böyle 
saçma rapor olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum efendim, 
müsaade buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yani onda 
adalet var, bizde adalet yok. 
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M. B, GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Tüm diyorum tüm. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Herke
sin görüşü kendisine aittir efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Görüş de
ğil ki bu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Tüm adalet, tüm eşitlikçi... 
Şimdi, tüm adalet, tüm eşitlikçi, sonra söyleyece

ğim. 
3. Sağda esas, sermayedir; solda emektir. 
4. Her yerde sol tüm özgürlükçü, tüm bağımsız

lıkçıdır. Sağ az gelişmiş ülkelerde zaten bağımsız ola
maz. Olmaz demiyorum, bağımsız olamaz. Neden?.. 
Çünkü, sağın ekonomik sistemi kapitalizmdir. Kapi
talizm evrensel bir örgütlenmedir. Bütün odak nok
taları dışarıdadır. Efendisi, Avrupa'da oturan, Ame
rika'da oturan bir kapitalist burada bağımsız olamaz, 
mümkün değildir. Mümkün değildir bu. Çünkü, ka
pitalist sistem evrenseldir. Bugün tekelcilik aşaması
na gelmiş, uluslarüstü örgütlenmedir. Bunun içine 
giren bir kimse, komutan nerede ise o bağımsızdır, 
komutan olmadığı yerde de bağımlıdır. Az gelişmiş 
ülkelerde de olmaz. 

Tipik bir örnek : Türkiye dünyadaki fındığın yüz
de 7ö'ini üretir, memleketim olduğu için biliyorum; 
ama bu kapitalist sistem içinde borsası neredir bitir
mişiniz?.. Hamburg'ta. Bir tane de çıkmaz orada. 
İşte kapitalist sistem böyle kurulmuştur. 

Şimdi, Müslümana geliyorum. Bu dört niteliğin 
yalnız solu müslümana uyar. «Elahkâmiyetegayri-
bitegayrilezman.» Bilenler söylesin. Ahkâm sürekli 
değişecektir. Fıkıh kuralıdır. Mecellede vardır. 

İki : Tüm adalet ve tüm eşitlik hadistir. Tanrı 
insanları bir tarağın dişleri gibi yarattı. Kimsenin kim
seden üstünlüğü yoktur, hepsi eşittir. İddia edenlere 
gösteririm biraz din biliyorlarsa. 

Tüm adalet o kadar kesindir ki, Peygamber di
yor ki, tanrı buyuruyor ki, «Kâfirlerin iktidarları 
adaletli olursa yaşayabilir, müslümanların iktidarları 
adaletsiz olursa kesenkes yok olur.» İşte Hazreti Mu
hammet'in büyüklüğü. O kadar büyük Peygamber. 
«Eğer (diyor) benim dinimden olsanız bile adaletsiz 
olursanız kâfirden kötüdür yönetiminiz.» 

Üç: Bağımsızlık o kadar açıktır ki, bağımsız ol
mayan ülkede Cuma namazı kılınamaz. Emek ve 
sermayeye gelince; «veenleisselisanillamasa» ayettir 
biliyorsunuz. Hayatta biricik değer emektir, saidir. 
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Peki, emekten karşı olacaksınız, ayet gitti, değişme
ye karşı olacaksınız, fıkıh kuralı gitti, tüm eşitlik, 
tüm adalet yoktur, hadisler gitti, müslümanlık nerede 
kaldı?.. 

Milliyetçilik üzerinde durmayacağım. Demin an
lattım. Milliyetçi ülkede, tasada, kıvançta ortak, ulus
lararası eşitlik. Sağcı, uluslararası eşit olamaz az ge
lişmiş ülkede, demin arz ettim. 

Şimdi arkadaşlarım; 
İşte bu kavramlar üzerinde biraz duruşum şu böl

gedeki sözden ötürüdür. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söylediğin 

gibi bir memleket söyle, bir misal ver. Söyleyin dün
yada böyle bir ülke, ütopik bir konuşmadır. 

BAŞKAN — Sayın Ege; müsade edin, çok rica 
ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (DE-
vamla) — Örneğini verdim size. 

«Dehşete kapılmış» dedi. Elbette arkadaşlarım, 
tüm özgürlük isteyen, tüm bağımsızlık isteyen, ayrıca
lık istemeyen, aydınlık gelecek isteyen bu rezil ki
taplardan dehşete kapılır. «Bu ne rezalettir» der. 
Kuşkusuz öyledir. İnsanlık dışı bir kitap karşısına 
gelmenin dehşetini ben de duyuyorum. Neler söylü
yor c kitap?.. Birbirine düşürüyor ve karanlık bir 
geçmişi geleceğe çevirerek. Elbette şu lâfa bakın. 
«Sosyalizmin silineceğinden» korkuyorlarmış. Onu 
silecek kuvvet kimsede yok ki. Ona imkân yok. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, sosyalizmi silecekler inilecekler, hangi ül

kede ne tip olacak» tartışması var dünyada. Yoksa, 
her ülke kendisininkini bulacak, akılcılık budur. 
«Olmayacak» sözü, boşuna büyük bir akımın önü
ne çer çöp atıp da onu tıkamaya çalışmaktır. 

Onun için bu lâfları bir eğitim eksikliği gördü
ğüm için burada, bunu öğretmek istedim. Şimdi uy-
durma, diye anlattık. Bakın ne diyor; «Tarih geriye 
dönülmesi mümkün olmayan bir nehirdir.» Ey, bu
nu anladığınıza göre, neden uğraşıyorsunuz geriden 
sözcükler önümüze getirmeye, nehri çevirmeye çak
mıyorsunuz. Bitti gitti, yeni şey gelmiş, onu getiriyor
sunuz. Bu bildiğinizi bir yerden okuyunca, okudu
ğunuzu neden acaba öğrenmiyorsunuz. Dil eskicili-
ğiyle kültür olmaz. Dil eskiciliğiyle yeni kavramlar 
yansıtılamaz, yaratıcılık olmaz. 

Şimdi yönetsel yönden Baknîığa dönüyorum : 
Arkadaşlarım, Bakanlığın yönetsel tutumunu ni

teleyecek söz bulmak gerçekten çok güçtür. Öğret
menlerin büyük çoğunluğunun örgütüne açıktan, ki-

J silere de uygulamada bir düşmanlıkla, ancak nitele-
j nebilecek tutumuyla; Bakanlık, mevsim ya da her 
I hangi başka bir özür dilemeden, dinlemeden, eşleri 
I birbirinden, çocuklarından ayıran ve 10 binlerle an-
! cak sayılabilecek acımasız kıyımları ile ulaşılmaz rc-
I kov kırmıştır. 
I Söylediklerinin tersini yapmada ve yaptıklarının 
I da tersini söylemede ün yapmış olan Sayın Bakan, 
I en yüce amaçlara ulaşmanın aracı olan eğitimi, en 
I büyük bunalımlara sürükleyip, korkunç saplantılara 
I uğratırken, yönetimdeki anarşi ve huzursuzluğu da 
I en yüksek düzeye çıkarmayı başarmıştır. Tam anarşi 
I halinde; emri veriyor, genel müdür dinlemiyor. 57 
I enstitüden bir tanesi, ötekiler dinlemiyor. Dernekler 
I ayaklanıyor, «dinlemiyoruz bunu» diyorlar. Buna 
I anarşi denmez mi?.. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Senden kork-
j mayacak kâflre=.. Yarabbi yaresul Allah. 
I BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu, efendim, lütfen 
I müdahale etmeyin. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (DE-
I vamla) — Eğitimde acaba bunları kim ve hangi 
j amaçla yapıyor sorusunu sorduran Bakanın yöneti-
I mindeki tutumunun da kimin hesabına olduğunu kes-
I tirmek çok güçtür. Acaba Sayın Bakanın bu tutumu 
1 kimin hesabınadır?.. 

I İllerle yapılan telefon görüşmelerine dayanan bel-
} gesiz ve denetimsiz bir keyfîlik içinde sürdürülerek, 
I birçok aile dramına yol açan acımasız kıyımlardan 
I zarar görenlerin Danışiayca kazandıkları haklan da 
I verilmez. 

I Bu inatlı kıyım ve resmen üyesi olmadığı bir par-
I tiyi örgüte egemen kılma amacıyle verdiği, «yolluk» 
I adlı kıyım harcamalarıyle yüzlerce okul kurulabilirdi. 
I Ulusun parasını ulusa okul yapma yerine, ona 
I hizmet edenleri kıyımda kullanma hakkını neerden 
I aldı acaba? Sayın Adalet Partisinde yerini bulamadı-
I ğımız Sayın Erdem'in, bu tutumuyla gerçek partisini 
I de saptamamız zor oldu. Kendisi lütfen açıklarsa 
I memnun olurum. 
I Onu oraya getirenler çok başarılı olmuşlardır 
I gerçekten. Ve oraya getirenleri ben bilmiyorum; aşna 
I Sayın Başbakanın bir sözüyle bir kanıt gibi geliyor 
I bana kendisi. Sayın Başbakan, «Olaylar bizi aştı» 
I dedi, «Aşılan Hükümetiz biz». İşte Sayın Bakan da 
1 aşılan bir halde görünüyor, hep başka yerden gelen 
I etkiyle bir de bakıyorsunuz, ya arzu etmediğini sa-
1 vunuyor veya yapamayacağını. Demek ki, bir yer-
j leıden bu iş yönetiliyor. Yönetimdeki dramın yürek 
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sızlatan, gurur inciten ve Türkiye Cumhuriyetine as
la yakışmayan bir yönünü de dikkatlerinize sunmak 
islerim. 

Aç bırakılan, bırakıldığından intihara sürüklenen, 
yurt dışsna işçi olarak gitmek zorunda kalan ve Ül
kü Ocaklarına yazılmayanlarına maaş ödenmeyen, 
hatta valilerin bundaki inatlı baskıları altında tutu
lan öğretmenlere ilişkin haberler çok rahatsız edici
dir, arkadaşlar. O kadar çok ki, bunlar saymakla 
bitmez : Değil milliyetçilikle, insanlıkla bile bağda-
şamayan bu çağ dışı partizanlığı çok ilkel ve tehli
keli görüyoruz. 

Devlete, ulusa ve kişilere bu denli pahalıya mal 
olan bir Bakanın, eğitimdeki günahları saymakla bit
mez. Bunların hesabını sorma gününü bekleyenlere 
sabır dilemekten başka bir şey söylemeyelim. Konu
yu bitiriyorum. 

Gençlik ve şiddet olayları: 
Sayın arkadaşlarım; 

Başlangıçta gençlik olayları diye başlayıp, siyasal 
çatışmalara dönüşerek öğretim kurumlarını savaş 
karargâhları haline getiren gelişmelerde, iktidarın 
tutumu baş etken olmuştur. Gerçekten bir bakıma 
gençlik çağı, diye nitelenen çağımızın evrensel alan
daki gelişmelerle olguların da yansımasıyla başlan
gıçta çok haklı nedenlerden de kaynaklanan reform 
niteliğindeki öğrenci isteklerinin bizde de üniversite 
düzeyine yükselerek, önemli bunalımlara yol açacak
ları belli olduğu ve bu konuda sayısız uyarı yapıldığı 
halde. Sayın Demirel iktidarlarının çare bulabilecek 
bir yaklaşımı kabul etmemedeki inatları yenilemedi. 
De Gauîle de eğildi, Tito da eğildi, Amerika da eğil
di, fakat bir tek eğilemeyen Sayın Demirel kitidar-
lan... Bir türlü bu inat yenilemedi; fakat en sonunda 
bilinen bu çağcı acı gerçeklerin yalanianamayacağı 
anlaşıldı. O adamları o işlere zorlayan gerçeklerin 
bizde yalanianamayacağı anlaşıldı; ama bu bizim için 
ücretini kanlarla ödemekte olduğumuz çok pahalı bir 
ders oldu; hâlâ da ödüyoruz. 

Komünistinden kapitalistine değin her uygar ül
kede bilimsel bir yaklaşımla ele alman, çare olarak 
çözümler aranmasına karşın, bizde tümden tersine 
bir tutumla inat edilişin, baskı ve suçlamaların çare 
olacağına inanışın sonucudur bugünkü durum. 

Bu çağ ve bilim dışı tutumun giderek daha da 
yoğunlaştırdığı tepkiler, evrensel oluşumun da etki
leriyle üniversiteye değin olmayan eğilimlerin de ka-
rışması, devlet otoritesinin açıkça sokağa yenik dü
şürülmesi sonucu, çok karmaşık bir hal aldı bugün. 

Hele «Soîa karşı sağ» sloganıyla, emperyalizmin 
«ayır - buyur - böl ve parçalan bölüştür» taktiğinin 
gençliğe yansıyan uygulaması, bunalımı en yüksek 
gerilim düzeyine çıkartmıştır. İktidarın, devrimci 
gençliğin «Halka dönük, üretime dönük eğitim, de
mokratik üniversite» sloganlarına karşı, bunların ko
münistlikle suçlayan, düş ötesi, gerçekleşemez, eği
limlerin tutsağı haline getirilen gençleri, kullanma ve 
polisi de onları destek durumuna sokma, çatışmaları 
en sert biçime dönüştürmüştür. 

Hükümetin tutumu Lincoln'un şu sözlerini doğ
rulamaktadır. Abraham Lincoln, «Demokratik yöne
timler yerleşemediği zamanlar, karşımıza 2 seçenek 
çıkar, anarşi. Aanarşinin sürekliliği karşısında doğa
cak olağan tepkileri sindirmek için böylece şiddet 
eylemleri başlar. Bir şiddet eylemi başkasına neden 
olur. Sonuç, panik. Panik, insanları kör eder, us ve 
muhakeme yeteneği bırakmaz. Kısacası toplam ve 
yöneticiler hasta bir eğilime kapılarak komaya girer. 
Türkiye üç kez komaya girmiştir, (üçüncü komaya 
şimdi girmiştir) Aynen Lincoln'in söylediği... 

Sayın arkadaşlar, 
Şiddet olaylarına birer karargâh haline getirilen 

okullardaki durumu tanımlayacak sözcük bulmak 
çok güçtür. Okullar parsellenmiş ve çoğu kez ya bir 
küçük grupun ya da karşılıklı cephe kurmuş küçük 
grupların işgalleri altında eğitim yapamaz hale sokul
muştur. 

Sayın Ankara Üniversitesi Rektörü, 28 000 öğren
ciye karşı şiddetçiler 50 ile 100 kişi, Sayın İstanbul 
Üniversitesi Rektörüne göre de 300 000'e karşı 200'ü 
bulmaktadır. Biz, Senato Araştırma Komisyonu ola
rak gördüklerimiz de inanılacak gibi değil. Bunlar 
orada da doğrulanmış. 100 kişi 28 000 kişiye; 200 ki
şi 30 000 kişiye ders yaptırmıyor. 

Gerçekten en yakınımızda (Geçen gün de söyle
dim) 240 kişi 14 000 kişiyi içeriye sokmuyor, oku
dunuz : İstanbul Üniversitesinde üniversite açılmış 
anfiye gelmiş bir çete oturmuş, kimseyi içeriye sok
muyor. Arkadaşlar insaf; bu işlerin olduğu bir ülke
de hükümet var denir mi?.. Devletin varlığından kuş
ku duyulacak hâl bu. Böyle bir Hükümet, o memle
kette geçse bir adaya otursa, dinlense kendiliğinden 
bunlar önlenir. 

En kötüsü de kimi ulusal kişi ve değerlere de par
sellenmiş. Örneğin, Alparslan, Mehmet Akif, Ziya 
Gökalp gibi ünlülerimiz bölüşme ve tartışılma ko
nusu yapılmaktadır. Bu anlamsız hatta zararlı bölüş
melere karşı Hükümetin olumlu hiç bir eylemine ta-
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nık olamadık. Bunlar geçmişte ünlü kişilerdir, bunla
rın kimse ile ilgisi yok ki. Türk Ulusunun geçmişteki 
insanları bunlar. Eleştirilecek, beğenilecek yeri vardır. 
Evet söyleyelim : 

Mehmet Akif ünlü bir ozan. Cumhuriyet başla
yınca bitti, Cumhuriyete karşı idi; ama ondan önceki 
ozanlığını kimse inkâr edemez. İstiklâl Marşını hâlâ 
söylüyoruz. Eleştirilebilecek yönü, Cumhuriyeti ka
bul etmeyişidir. 

Ziya Gökalp; eleştirilecek yönü yok. Çağma göre 
çok ileri bir adam. Bugün belki birtakım görüşleri 
eskimiş; eskir herkesinki. 

Alparslan; ünlü bir kahraman. Ne ilgisi var insan 
bozuntularıyle bu adamların?.. 

Karma ekipler halinde yaptığımız araştırmalar
da bütün bunları gördük. Bir sözün de yalamnı gör
dük; affın buna etkisi olduğunu, tşte burada temsil
ciler var, açık söylüyorum. Hiç bir üniversitede aftan 
çıktıktan sonra, Danıştayda davayı kazandıktan son
ra oran oniarın yararına artmamış, tersine azalmış. 
Öyle bir şey yok. Her üniversiteye bu soruyu yönelt
tik. Onlar bilmiyor, siz biliyorsunuz. O halde affın 
olayları artırdığı yalandır. Yok öyle bir şey. Kimi . 
davranışın olay çıkarmadaki etkisine bakın. Bir ye
re gittik olay hiç yok, süt - liman, güzel, memnun. 
Rahatsız oldu olay isteyenler. Hemen bir baktınız ki, 
elekleri attılar. Olay çıksın diyorlar. Başarı da sağ
ladılar, orada olay da çıktı, güzel bir yönetim varken. 

Ve arkadaşlar artık o üniversitenin statüsü değişme
lidir. İlkokulu okumuş adam rektörü atayamaz. Ora
da ancak hademe olabilecek adam mütevelli heye
tinde, rektörü kapıda 2 - 3 saat bekletiyor. Rektörün 
konuşması... Olur mu böyle şey, bu kadar saygısız
lık olur mu? Mütevelli heyetmiş başında, adamcağız 
hiç bir şey okumamış çağırsalar orada hademe ola
cak. Rektör kapıda beklesin diyor. Ben kimseyi aşa
ğılamıyorum, insan okumayabilir; okumadıysa say
gılı bir adam da olabilir. Ama, her halde rektörün 
üstünde olamaz, tşte bu mütevelli heyet, üniversiteyi 
bir ticarethane ?ibi bir firma gibi kullanan bu statü 
değişmelidir. Orta Doğuda çok açıklı bir halini gör
dük bunun. Başarı çok sağlandığı için olaylar çıktı. 

Okul ve fakülte yönetimleri de yeterince etkili 
olamamaktadır. Bu da açık bir gerçek. Saldırganla
rın cesaretlerini en çok artıran bir husus da, işgal al
tındaki okulda sayın profesörler ders vermeye razı 
oluyor. Bunu ben değerli hocalara saygı ile sunarım. 
Ben buna asla razı olamam. İşgal altındaki üniversi
teye bir değerli profesör çıkıp ders veremez. Daha da 
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kötüsü, işgal ediyorlar, «Burada yalnız bize ders ve
receksin öbürleri gelmeyecek» diyorlar, buna da razı 
olan çıkıyor. Böyle yaparsanız bu eşkiyanın cesareti 
son sınırına kadar gider. Mümkün değildir bu. Ve 
beri tarafta da sanki işler yürüyormuş gibi yaalndan 
bir kanı hasıl oluyor. Onun için bunu asla uygun 
bulmuyorum, Komisyona da bunu söyledim. 

Olaylarda özerkliği neden göstermek de son de
rece yanlış. Üniversite yönetiminde bundan dolayı el 
koyma. Kendini yönetemeyen Hükümet, üniversiteye 
el koyacak... İşi büsbütün karıştıracak yani. 

Özerklik (Sonra üzerinde duracağım) asla bir ne
den olmamıştır; ama ne yapayım ki, sayılan az olsa 
da birtakım üniversite profesörleri de özerkliğe karşı 
çıkıyor «Biz güdülmeliyiz, biz o olgunluğa lâyık de
ğiliz. Onun için özerkliği istemiyoruz» diyor. Hiç bir 
profesöre yakışır mı bu?.. Bu kısmı önerilerden önce 
bitirirken bir üzüntümü arz edeceğim : 

Arkadaşlarım, Cumartesi günü bir miting oldu. 
İki karşılıklı ayıp vardı orada. Ben bir aralık gittim, 
sonra ayrıldım. Yürüdüler gittiler. 

İki büyük ayıp... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen de 
orada idin. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — İki büyük ayıp. Devrimciyim sanan bir 
grup kitle üzerine saldırdı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen de oradan 
geldin... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin efendim. 
Karşılıklı konuşmayın, çok rica ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Devrimciyim sanan bir grup kitle üzerine 
saldırdı. Hem devrimci, hem oradaki devrimcilerin 
mitingine saldırıyor, ateşli silâhla saldırıyor. (Daha 
sonra onları görmedim. Zaten saldırıyı görmedim ga
zetede okudum. Ben başında bulundum sonra ayrıl
dım) 

Kurtuluşa geliyor. Bence kesin olarak ihanet olan 
bölücülüğü savunanlar saldırıyor. 

Arkadaşlar, Türkiye'de çok eskiden beri gelmiş 
şu ayırımları et - kemik haline gelmiştir. Türkiye'de 
herhangi bir soy tabanına dayanarak ayırım yapan ne 
biçimde yaparsa yapsın, ya akılsızdır, ya ihanet eder. 
Dünya bir bütünlüğe giderken, Türkiye'nin içinde yıl
larca yaşamış (Açık konuşayım ben kurt kovuştur
masına subay olarak gittim, canımı da emanet etti-
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ğim kurt idi. İkisi de kurt idi. Yanundaki cammı 
emanet ettiğim adam da kurt idi, ötekisi de kurt idi. 
Kürt ile ilgisi yok, eşkiya o, Kürt falan değil, o eş
kıya. Başka da olabilirdi) Onun için böyle soy ayırı
mı son derece ihanet halinde nitelenebilecek bir olay
dır, Bu ikisi saldın yaptılar. Bu büyük bir ayıp. Bu
na devrimcilik falan denmez, bu serseriliktir. 

İkincisi, bundan daha büyük ayıp; polis seyredi
yor. «Birbirinizi kırın, birbirinizi yiyin» der gibi. Ce
saretlendiriyor. İkisi de ayıptır arkadaşlar. Devlet, 
gücünü gösterir sol - sağ bilmez. Devrimci ise de dev
rimci olur, yoksa serserilik yapmaz. İkisinden de son 
derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Biz 
silâhla saldırının hangisi olursa olsun karşısındayız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bravo, be
ğendik. Serseri olduğunu söylediniz, Sayın Yıldız. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 
1,5 saattir konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin. Evet efen
dim 1,5 saat hakkıdır. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Ne biçim şey 
bü, 1,5 saattir konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, her halde Yüce Ge
nel Kurulun kabul ettiği programı bilmiyorsunuz. 
90 dakikadır bir sözcünün söz hakkı. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — 90 dakika ola
maz, hayır efendim. Kabul etmiyorum. Burada 90 da
kika konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amirleri müdahale edin 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Arkadaşlar, ben açık konuşuyorum. Yasa 
dışına çıkan... (Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu ile Cum
huriyet Halk Partili üyeler arasında anlaşılmayan ko
nuşmalar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, ihtarıma uymazsa
nız sizin hakkınızda ceza tatbik ederim. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ De
vamla) — Saldırıya yönelen adama her sıfat verile
bilir. Saldın yoktur, elbette serseriliktir. Yasa dışı 

1. — Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu na İçtüzüğün 
154 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince takbih 
cezası verilmesi. 

saldırdık serseriliktir. Yasa dışı saldırıya bu adı ko
yarım... 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Sen bana na
sıl ceza vereceksin Başkan?.. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Çünkü devrimci kafasına güvenir, sopaya 
değil. Önerilerim arkadaşlanm. 

Sayın arkadaşlar; 
Bunda rahatsız edilecek bir şey yok. Önerilerimi 

söylüyorum... 
(Hatay Üyesi Kemal Kdıçoğlu ile Cumhuriyet 

Halk Partisi üyeleri arasında anlaşılmayan konuşma
lar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Solcuları 
da kızdırdın.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika efendim, 
müsaade buyurun... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Yanlış anlaşılmasın; ben solcuya serseri 
filan demiyorum, ben saldırgana diyorum, silâhlı sal
dırana diyorum; solcuya, sağcıya değil. Yasa dışı sal
dın memleketi bölüme gitmek, elbette bu deyime lâ
yıktır. Saldırıya asla. Tüfekle saldın, silâhla saldırı 
topluma, açıkça yasa dışıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saldınyı 
kim tasvip ediyor?.. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Önerilerimi sunuyorum sayın arkadaşlanm. 

1. Devlet otoritesi... 
(Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu ile Cumhuriyet 

Halk Partili üyeler arasında anlaşılmayan konuşma
lar) 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sükûnet sağlanın
caya kadar konuşma, saygısızlık var burada. Sen 
saygılı insansın. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Hayır, katiyen. 
Reddediyorum bunu. Nedir bu yahu?.. Ben böyle bir 
şey tanımıyorum. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Konuşmasını kes
sin. 

BAŞKAN — Sayın Kdıçoğlu, size ihtar cezası 
veriyorum- Bunun akihetinden ne geleceğini Tüzük 
tayin ediyor. 

III. — DİSİPLİN CEZALARI 

_ 92 — 
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II. — GÖRÜŞÜLEN 

/. — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe j 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclîsi : 11494) 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) I 

C) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) I 

2. — İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu I 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/508; C. Senatosu : 1/506) (S. Sayısı 628) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 yılı Bütçe I 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/506; C. Senatosu : 1/507) (S. Sayısı; 
629) 

4. — Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu tasa- I 
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/504; C. Senatosu : 1/502) (S .Sayısı : 624) 

5. — Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/498; C. Senatosu 1/496) (S. Sayısı : 618) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec- t 
lisi : 1/506; C. Senatosu : 1/504) (S. Sayısı : 626) 

7. — İktisadî Ticarî İlimler Akademileri 1977 yılı I 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu j 
raporu (M. Meclisi : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (S. 
Sayısı : 631) 

8. — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. I 
Meclisi 1/502; C. Senatosu 1/500) (S. Sayısı: 622) 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı Bütçe karıu- I 
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. I 
Meclisi 1/501; C. Senatosu 1/499) (S .Sayısı : 621) 

10. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka- I 
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/501; C. Senatosu 1/499) (S. Sayısı : 621) 

11. — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu- I 
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. I 
Meclisi : 1 /510; C. Senatosu : 1 /508) (S. Sayısı : 630) 

12. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu I 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec- j 
lisi 1/500; C. Senatosu 1/498) (S. Sayısı : 620) 

13. — Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu ta- I 
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec- I 
lisi : 1/505; C. Senatosu : 1/503) (S. Sayısı : 625) 

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

İŞLER (Devam) 

14. — Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/497; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 617) 

15. — Atatürk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/499); C. Senatosu 1/497) (S. Sayısı : 619) 

16. — İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/507; C. Senatosu : 1/505) (S. Sayısı : 627) 

17 .— Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/512; C. Senatosu : 5/510 (S. Sayısı : 632) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Öneriler: 
Sayın arkadaşlar; 
Devlet otoritesi, yasa egemenliği, Devletin yan 

tutmazlığı ve çoğulcu sistemin gerekleri hiç olmazsa 
buridan sonra yerine getirilmelidir. 

2. Gençliğe, yalnız derslerinizle uğraşın gibi bas
makalıp çağdışı tutum yerine, bilimsel nitelikteki çağ
cıl çözümlerle yönelinmeîidir. Yurt soruniarıyle ilgi
lenmesi doğal hakkı ve hatta görevi olan gençliğe ya-
yaşadığı toplumda söz sahibi olduğu güveni öğrencisi, 
öğretim görevlisi ve yardımcılarıyle bir bütün olan 
üniversite yönetimine katılma ve saldırısız uy
garca düşünsel yarışma olanağı sağlanmaktır. Liber-
yüs'ün Roma'da, Solo'mın eski Yunan'da yaptığını 
20 nci Yüzyıhn Türkiye'sine çok görmeyelim, 

3. 1810'un Berlin Üniversitesinin kuruluşuyla baş
layan, zamanla bütün demokratik ülkelere yayılan öğ
retme ve öğrenim özgürlüklerini içeren akademik öz
gürlükleri üniversitelere çok gören görüş artık bıra
kılmalı ve Sidney Jung'un deyimiyle, bunlardan ger
çeği öğretme ve ondan dalha ileri giderek gerçeği ara
ma biçiminde yararlanmayı üniversitelerimiz benimse
yip savunmalıdır. Sayınları az da olsa bu görüşün kar
şısında bulunan sözleri biz bir dil sürçmesi sayıyo
ruz. 

4. Öğrenimle eğitimin ayrılmazlığı benimseyip 
bunu üslenen eğitimcilere de toplumdaki onurlu yerleri 
verilmeli ve ona yaraşan işlem yapılmalıdır. 

5. Türk eğitimi gerçekten ulusallaştırıhp kültür 
emperyalizminin yozîaştırıcı etkilerinden arınmalıdır. 

6. Eğitimimizi gerçekten çağdaşlaştırmak için 
çağdışı eğitim yöntemlerinden, eğitim birliğini bozucu 
girişimlerden arınmalı ve devrimci bir toplumda yeri 
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olmaması gereken köhne zihniyetlerin uygulamaya I 
yansıması önlenmelidir. I 

7. Lâyik bir ülkede ahlâk derslerinin din ile ka
rıştırılmasının sakıncaları bellidir. Dinlerarası, uluslar
arası nitelikte bir insancıl ilkeler dizgesi onaran amaç 
ve ereği de erdem olan ahlâk uzun ve yaygın deney
lerle pekiştirilip yaşam kuralları haline gelen iyi ile 
kötüyü, doğru ile yanlış arasındaki ayrılmaları belir-

I I I . — DtsîPLİN C E ; 

/. — Hatay Üyesi Kemal Kıhçoğlu'na, İçtüzüğün I 
154 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince takbih ce
zası verilmesi. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Ezberle, ez
berle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, size ikinci ihtar ce
zasını veriyor ve infaz ediyorum. Akıbetinden ne ge
leceğini Tüzük tayin ediyor. 

II. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe j 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi :• 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğınım tarihi: 31 . 1 . 1977) 

Ç) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ | 
(Devam) 

2. — İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu- j 
an tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. [ 
Meclisi : 1/508; C. Senatosu : 1/506) (S, Sayısı : 628) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1977) 

3. — İstanbul Teknik Ünivresitesi 1977 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru '/M. Meclisi : 11509; C. Senatosu : 1/507) (S. j 
Saynı : 629) 

4. — Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec

lisi : 1/504; C. Senatosu : 1/502) (S. Sayısı : 624) 

5. — Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1-498; C. Senatosu 11496) (S, Sayısı : 618) 

6. '— Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nuni tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/506; C. Senatosu : 1/504) (S. Sayısı : 626) 

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ieyen insanın kendisine ve topluma yararlı davranış
ları benimsemesini sağlayıcı bir eğitimle geliştirilebilir 
ancak. 

Bu nitelikte olmayan kitap ve derslerin yarardan 
çok zararlı olacakları kuşkusuzdur. Aslında çoğulcu 
bir sistemde.... 

(Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu ile Cumhuriyet Halk 
Partili üyeler arasında anlaşılmayan konuşmalar) 

ALARI (Devam) 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Ne yapacak
sın Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — İki defa ihtar vermeme rağmen ge
reğine uymadığı için sayın üyeye takbih cezası ve
rilmesini Yüce Genel Kurulun oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İŞLER (Devam) 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/511; C. Senatosu : 1/509) 
(S. Sayısı : 631) 

8. — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komsiyonu raporu 
(M. Meclisi 1/502; C. Senatosu 11500) (S. Sayısı : 
622) 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasamı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/503; C. Senatosu 1/501) (S. Sayısı : 
623) 

10. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/501; C. Senatosu 1/499) (S. Sayısı : 
621) 

11. — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/510; C. Senatosu : 1/508) (S. Sayı
sı : 630) 

12. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/500; C. Senatosu 1/498) (S. Sayısı : 620) 

13. — Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/505; C. Senatosu : 11503) (S. Sayısı : 625) 
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14. — Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/497; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 617) 

15. — Atatürk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/499; C. Senatosu 1/497) (S. Sayısı : 619) 

16. — İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 

Meclisi : 1/507; C. Senatosu : 1/505) (S. Sayısı : 
627) 

17. — Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/512 C. Senatosu : 1/510) (S. Sayısı : 
632) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın YıMız. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Bu nitelikte olmayan kitap ve derslerin 
yarardan çok zararlı olacakları kuşkusuzdur. As
lında, çoğulcu bir sistemde bir özel eğitim konu
su oîarak eîe alınmasının çok önemli sorunlar ya
ratacağı kuşkusuzdur. Ahlâk, her şeyden önce bir 
aMe ve toplum işidir. • 

8. Şimdi de arkadaşlarım; yarınlarımız olan 
gençliğe seslenmek işitiyoruz. 

Sevgili gençler; çağ dışı akımların karanlıkla
rına dalarak gizi tutkularına âlet etmek isteyenlerin 
oyunlarına gelmeyin. Nereden gelirse gelsin bu gibi 
sapıkların etkilerinden korunarak düşün ve inanç 
özgürlüğünün bilinci içinde kardeş kanı akıtmaktan 
ve anarşik eylemlere kapılmaktan arınarak Atatürk' 
ün ilke ve devrimlerinin gerçek güvencesi olduğunu-
zu göstererek asıl savaşmanız ve yarışmanız, Yüce 
Devlet Kurucumuzun öngördüğü çağdaş, uygar, 
Türkiye'yi gerçekleştirme doğrultusunda olmalıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo, bravo. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Sevgili çocuklar; kardeş cesetleri üzeri
ne basarak iktidar katlarına tırmanma merdiven
lerinin basamakları olmayan ve kardeşlerinizi bu 
basamakların altına koymayın. 

Sonuç: 
Sayın arkadaşlar; 
Kendi bilimini yapamayan toplumların gerçek 

bir kalkınmayı sağlamaları, kültürel yenüeşmeyi ve 
yeni değerler oluşturmayı başaramayan ülkelerin 
de gerçekten çağdaşlaşmaları düşünülemez. 

Türk ulusal eğitiminde tanık olmaktan derin bir 
üzüntü duyduğumuz eğitsel sapmaların, yönetse* il
kelliklerin ve çocuklarımızı birbirine kırdıran sal

dırganlıkların giderilerek kendi bilimini yapmış bir 
ülke olma amacında tüm eğitimcilerimizin ve poîi-
tikacıîanmızın içtenlikti bir işbirliği yapmaları yü
rekten dileğimizdir. 

Kanuşmamızın bu doğrultuda sağlayacağı en kü
çük bir katkı bile bizi mutlu kılacaktır. Görüşlerimi
zin nesnel bir değerlendirmeyle ele alınarak önerile
rimizin gerçekleşmesi dileği ile MiKî Birilik Grupu 
adsna Yüce Kurulunuzu saygıyle selâmlarını. 
(M. B. G. ve C. H. P. Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
MUHStN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, eğer lütfedip bana 2-3 dakika söz 
verirseniz, usul ve bütçe müzakerelerinde izlediği
miz yoîun, Türk kamuoyuna ve miîîetimizi yanılttı
ğına dair görüşlerimi sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usu! hakkın mı efendim?.. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Dünkü Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi mü

zakereleri cereyan ederken, içimde bir şüphe uyan
dı. Bugün bu şüphe hakikate inkılâp etti. Neydi dün
kü şüphem? Dün, burada Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi konuşulurken çeşitli fikirler iîeri sürüldü: 
Sayın Bakan buraya çıktı, elindeki kâğıtlardan % 
90'r ile konuşuîanîara hiç değinmeden evvelce ha-
zarüanmış konuşmalarını Senato önünde ve Türk 

I basını önünde ifade etti (k;, o ifadeler çok daha cv-
j veMen basma verilmişti) ve bu suretle konuşmacı-
| lardan ziyade MiEî Savunma Bakanının, bütçe üze-
| rindeki ifadeleri basında çıktı. 

Bugün bunun daha vahimine rasladık. Burada 
Miîîî Eğitim Bakanlığı bütçesi müzakere edilirken 
Sayın Bakan, kendisi iîe kişisel hiçbir şeyini yok; 
tanışırız da, ne konuşulacağını eîbetîeki bilmiyor
du. Olabilirdi ki, Halk Partisi, MiSİ Birilik Grupu, 
Kontenjan Grupu izlenilen millî eğitim politikası üze
rinde çok olumlu, çok methedlici sözler söylenebi
lirlerdi. Yalnız, iktidar kanadı, tabiî o da ona katı
lırdı. Halbuki, burada çok evvelden basma dağıtıl
mış ve burada yapılan eleştirilerin, emin olacaksı
nız yarın çoğu basında çıkmayacak; ama Millî Eği-

I tim Bakanının cevapları, sanki o tenkitler yapılmış 
I gibi önceden, basında çıkacak. 
I İşte, miJIeti altlatıyoruz biz, değerli arkadaşîar. 
I Bakın, ifade edeyim size: 

— 95 -= 
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Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem, Millî Eği- j 
tim Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan konuşmaları cevaplandırırken, 
(Ne konuşma yapıldı bir defa daha, ortada bir şey j 
yok yani.) cevaplandırırken: Nereden biliyorsunuz 
yani ne olmayacağını? «Yıkma, parçalara, zorbalık ve 
şiddet hareketleri çıkar yoi değiMir..» Sanki bunu 
söyleyen oldu veya söyleyeceğini biliyordu. («Am- J 
bargo>, sesler!) Efendim, yapmayın böyîe şeyler efen- I 
dim. Milleti aldatmayalım. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Aldatmayalım. I 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin efendim. 
MUHSİN BATUR (Devamla) — Nereden bili

yorsunuz, rica ederim. I 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. (Gürültü- I 

ler) 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Tabiî efendim, 
aldatmayalım. Sabredin, usul bu. 

EAŞKAN — Müsaade edin efendim. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayın efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sen... 
BELİĞ BELER (İzmir) — Ben gazeteciyim sen 

anlamazsın. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşma- j 

ym. Sayın Kabay, Sayın Beler... Lütfen. (Gürültü
ler) 

EKREM KABAY (Burdur) — Sen önde olduğun 
için gördüm. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Paşam bilemez; ama 
liderin bilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Beler, Sayın Kabay.. Çok ri
ca ediyorum. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Sen o paşalığı 
benim üzerimden alamazsın. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Beler. Buyu
run Sayın Batur. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — «Düşünce ile j 
savaşmak, tabanca ile savaşmak ile oîmaz. Gücünü 
«Pahtan a*an fikir çağ dışıdır.» demiştir. 

Nereden biliyor bunun aksinin söylendiğini? Ne
reden bilecekti yani? Geçiyorum ikinci kısma. 

«Bu>\ yıl 32 kitap yazdınîmıştır. Şimdi bu 32 ki
tapta cımbızla huzursuzluk, kavga ve istismar se
bebi aranmaktadır. Bu sebepler her zaman bulu
nabilir. Hatalar, eksiklikler ve kusurlar da her za
man olabilir; fakat meseleye iyi niyetle yanaşmıyor
sanız kusurlar ve hatalar giderilir.» Nereden bili- » 

yorsun bu kitapların tenkit edileceğini?.. Belki bu 
kitaplar çok methedilecekti burada.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunlar 
Bütçe Karma Komisyonunda konuşuldu. (C. H. P. 
sıralarından «Burası Komisyon mu?»< sesleri) 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Efendim, bıra
kın efendim... 

BAŞKAN — Sayın Batur, siz cevap vermeyin, 
devam buyurun efendim. 

MUHSİN BATUR (Devamla) — Efendim, be
nim iddiam, Türkiye Cumhuriyeti Senatosunda ne 
konuşulacağı belli olmadan, ne tenkitler yapılaca
ğı belli olmadan ve bu tenkitler yapılırken gecenin 
geç saatlerine varıyoruz, Türk basınına geçmeden 
çok daha evvelden bunun yazdırılarak Türk basını
na verilmesi ve basının yarısı tabiî iktidarı destekli
yor asgarî; basında bunun çıkarak Türk Milletinin 
aldatılmasına bu Senatonun âlet olmamasını ifade 
etmekten ibarettir. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve 
«Bravo» sesleri) Benim söyleyeceğim bundan iba
ret. Burada açıkça, mertçe müzakere, münakaşa 
edelim; ama bütün açıklığı ile bu, kamuoyuna, mil
lete aksetsin; tek taraflı aksetmesin. Beîki bunlar 
hiç konuşulmayacaktı burada. Çok iyi yaptımz efen
dim. Yani, bu, aîeviliğı çok iyi belirtti, diye belki 
böyle konuşulacaktı burada. Alay edeceklerdi bel
ki sizle burada. Nereden biliyordunuz, yani bu ceva
bın Türk basınına verilme hakkını nereden buldu
nuz yani? 

Bunu ifade etmek istiyorum. Saygılar sunarını. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batur, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun, tabiî efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Bendeniz, sabahleyin saat 
09.35'de buraya geldim. Saat 15.30'da bir arkadaşı
mın yapacağı yazılı konuşma, yine bir arkadaşımın 
yapacağı yazılı konuşma, saat 16.30'da benim elime 
ge!di. Bunlar basına da dağıtılmış, yani konuşma 
saat 17,30'da.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz böy
le şey. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Gündoğan. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

EKREM KABAY (Burdur) — Yalan söylüyor. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) (A. P. SÎ~ 
radarından «Otur yerine» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Kabay, oturun efendim. Sa
yısı Kabay, müsaade edin. 

Sayın Bakanın da cevap hakkı var tabiî efendim. 
Buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir MiUetvckiüî) — Sayın Başkan, 

İkinci konuşmam aşağı yukarı benim şu. Hazır
ladığım, önceden hazırlad'ğım kendi konuşmamı 
yaparken, tetkik edilirse hepsi 2,5 sayfalık bir ko
nuşmadır. Uzun bir konuşmaya, 2,5 sayfalık bir ko-
nuşînüyîa cevap verîîemez. Bu daha çok hatırlatma 
k^M'nden noî almadır. Ve dikkat edilirse ben bunu 
burada saat 16.39'da kendim net aldım. Binaenaleyh, 
bunun kaleme alınması benim daha evvelden bilgi 
srJıibi olmadığım?, ilgimin olmadığmı gösteriyor. Bu 
hususu açdd'amak isterim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler... 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Usul hak

kında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Ne

yin müzakeresini açtık?.. Neyin usulü hakkında 
efendim?.. (Gürültüler) 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumu.?! nesi hakkında efen
dim?.. (Güiüliiiîer) 

Sayın üyeler; müsaade buyurun efendim. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Ba-

tur'a müsaade ettiniz, ben de aynı konuda söz işitiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Batur'a müsaade ettik, kar
şılığında Sayın Bakan da kendisi hakkındaki itham-
"arı cevaplandırdılar. Bitti efendim bu konu. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Müsaade 
edin efendan... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu konu bitmiştir 
efendim, hiçbir kimseye söz vermiyorum. (Gürültü
ler) 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Konuşacaksa kürsüden konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, konuşulacak hiçbir konu 
yoktur. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Ama, daha evvel onlara göz venl:niz, 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz isteyen 
bir üyeye söz verdim. Sayın Bakan o sözde itham 
altında kaldığım söylediler, cevap hakkı tanıdım. 
Başka ne yapabilirdim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Teklifler 
geüiyor... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne bağı
rıyorsun Gündoğan? 

BAŞKAN — Sayın üyeler.. Sayın Gündoğan. 
(€. H. P. sıralarından gürültüler) Sayın Gündoğan, 
buyurun oîurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beyefendi 
bir dakika... 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun oturun. 
(C. H. P. sıralarından Bakanak görevlilerine hitaben 
«Ko'mcndoiar bastı burayı» sesleri) (Gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne bağı
rıyorsun be?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bağırdığın 
o şahıs, buraya gelmeden evvel mebusîuk yapmıştı. 

BAŞKAN — Tanıyorum, tanıyorum. Efendim, 
müsaade buyurun efendim. Sayın üyeler; müzakere
lere devam ediyoruz efendim. Sayın üyeler, soruların 
cevaplandırılmasını teminen... (Gürültüler) 

Sayın İSdan.. (C. H. P. sıralarından «Bu şahısları 
çıkarın », sesleri) 

Efendini, müsaade buyurun. (Şiddetli! gürültü
ler) Sayın üyeler. Hiçbir sayın üyeye bu konuda söz 
vermiyorum. Müzakerelere devam ediyoruz efendim. 
(A. P. sııaferından gürültüler, «Memura hakaret ses
leri) Müsssde buyurun efendim, ben, İdare Amiri ile 
görüleceğim. Müsaade edin efendim, oturun. (Gu
rurlular) Efendim, hepiniz birden, ben ayağa kalka
rak hatırlatıyorum, hepiniz birden konuşursanız, ben 
rolizakere^eri idare etmeyeceğim, çok rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yeter artık be. 
Memura hakaret bu, 

BAŞKAN — Hiç kimseye izin vermiyorum efen-
îî'm. Ssym Ankan... (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürii'-ıüîer) Müsaade buyurun efendim, ben -gördüm. 
Sayın Arıkan.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yeter artık be.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan... Sayın Arıkan... Sa
yın Arıkan, lütfen efendim; biraz evvel Cumhuriyet 
Haîk Partisi Grupu üzerine yürüyen şahsın. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ayıptır 
be. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çditı zaten, girmesine mâni olunuz 
efendini. 

(Gürültüler) 
Sayın üyeler... 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Böyle 
celse idare olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz efen
dim. 

(C. H. P. sıralarından; «Bu adama ceza verin» 
sesi) 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Böyle 
çeke idare olunmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, Sizden 
usul, idare öğrenmeyeceğim. Bir grup başkanının üze
rine herhangi bir,.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Size ya
kışmaz. Yok öyle bir şey. 

BAŞKAN — Efendim, ben gözümle gördüm. 
Üzerine saldırmak için gitmedi. Bilgi vermek için 
gitti.(GürüItüler) 

Efendim, ben gördüm diyorum size. Müsaade bu
yurunuz efendim. Benim konuşmama fırsat vermi
yorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir daki
ka beyefendiler. 

BAŞKAN — Efendim, bilgi vermek için gittiği 
kanaatindeyim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tamam 
oldu şimdi 

BAŞKAN — Ancak, elektrikli hava içerisinde, 
zaten kendileri kısa bir süre için çıktılar, Sükûnet 
iade edildiği zaman görevini yapmak üzere gelecek
tir. (Gürültüler) 

Müsaade ediniz efendim... Hep beraber konuş
mayalım efendim. 

Şimdi saym üyeler, müzakerelere devam ediyo
ruz efendim. 

FİKRET»! GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, müsaade eder misiniz? Bir hususu, lütfen. 

Niye söz vermiyorsunuz Saym Başkan? 
Bütçe Karma Komisyonundaki arkadaşlarıiîidan 

aklığım bilgiye göre Millî Eğitim Bakanlığının büt
çesinin Karara Komisyondaki müzakeresinde bile, 
bagün olduğu gibi Bakanlıkta görevli olmayan bir
takım kişilerin Millî Eğitim Bakanlığı camiası içi
ne katıldıkları... (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yalan, yalan. 
Özel Kalem Müdürü o. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir dakika 
efendim, şimdi tahkik ederiz efendim... Efendim, bir 
dakika efendim. Sayın Bakandan sorarız efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yalan, ya
lan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — % 100 yalan. 
BAŞKAN — Efendim, her şeyin usulü var Sa

ym Ucuzal. Her şeyin usulü var, bırakın efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Görevli 

onlar. 
BAŞKAN — Efendim. Saym Bakandan soraca

ğız efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

görevli olmayan kimselerin, bu müzakerelere katıl
dıkları benim grupuma mensup Bütçe Karma Ko
misyon üyesi arkadaşîrautı tarafından ifade edildi. 
Bugün de gördüğünüz gibi şimdi dışarıya çıkan... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yok ca
nım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Mü
saade buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neden? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lütfen 

Saym Başkan, Bakandan sorunuz. Burada kendi Ba
kanlığına mensup olmayan kim varsa lütfen söyle
sinler. Divandan gereken ilgiyi göstersinler. Çızmaz-
larsa bunun çaresini buluruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Tabiî efendim. 
Saym Bakan.., 
(A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmayan mü

dahaleler; «Yuh» sesleri) 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Ayıp. Bu adam sarhoş gelmesin buraya. 

BAŞKAN — Saym Bakan... Efendim, müsaade 
buyurunuz... Sayın üyeler... Sayın Turanlı.... Saym 
Turanlı, efendim, bizim de izleyeceğimiz yol bu büt
çenin müzakeresinde burada Bakan olarak bulu
nan Sayın Ali Naili Erdem'den böyle bir insanın bu
rada bulunup bulunmadığım sormaktır. Saym Baka
nın ifadesi bizim için geçerlidir. 

Sayın Bakan, efendim, böyle bir insanın... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 
Başkan, ayıptır sarhoş gelmesin buraya bu adam. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Mü
saade buyurunuz efendim, ben işleme başladım. 

Saym Bakan böyle bir şahıs var mıdır? 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — İdareyi niye bıra

kıyorsun? 
BAŞKAN — Efendim, bu idareyi katiyen ken

dimden başkasına bırakmam. Sayın üyeler, bunu iyi 
bilin. 
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Buyurun Sayın Bakan. Buyurunuz efendim. 
Ben bir istem yaptım; Sayın Arıkan, buyurunuz 

oturunuz efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 

Başkanım, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika efendim. Bu

yurunuz oturunuz. 
Buyurunuz efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAÎLİ ERDEM 
(îzmir Milletvekili) — Biraz evvel yapmış olduğum 
konuşmayı ispatlamak için Sayın Bahriye Üçok'un 
henüz yapmadığı konuşma metninin bende olduğu
nu, Sayın Muhsin Bahir Paşaya vermesi için özel Ba
kanlık müşaviri Kâmil Beyden rica ettim. Yazılı me
tin bu sebeple Sayın Muhsin Paşaya getirilmiştir. Bu 
kâğıdı getiren... 

BAŞKAN — Efendim, o başka, burada Bakan
lığınızda olmayan kimse var mı? Onu da cevaplayı
nız. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir Milletevkili) — Bu kâğıdı getiren eski parla
menter Kâmil Bey 1961 - 1965 dönemi Bolu Millet
vekilidir. Bakanlık Müşaviridir ve görevi vardır. Bu
rada Bakanlığım mensupları içerisinde memur ol
mayan, görevli olmayan bir tek arkadaşımı tanımı
yorum, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Konu bitmiştir efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne oldu Gün-
doğan? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususu sizden 
rica edeceğim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kimseye söz vermiyo
rum. 

Sayın üyeler, müsaade buyurunuz; şimdi bir hu
susu sizlerden istirham edeceğim. Sayın Bakanın 
konuşmaları malûmlarınız olduğu veçhile bir saat 
süre ile kısıtlıdır ve sorulara cevap vermek asıldır. 
Soruların cevaplandırılmasını teminen sorularınızı, 
şimdiden imkânı varsa bize yazılı olarak lütfedin. 
Biz Bakanlığa verelim. Sayın Bakanın konuşmasına 
sıra gelinceye kadar, soruların cevaplarının da hazır
lanması imkânını temin edelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, beya
nınız var, söz istedim. 

BAŞKAN — Efendim, ben... 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, yal
nız soru soru soracağımızı size bildiririz. Yoksa, Sa
yın Bakana önceden tevcih edeceğimiz soru bildir
me şeklîmde bir zorunluluğumuz yoktur. Yalnız size 
soru soracağımızı bildiririz. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, ben sizin şifahî soru 
sorma hakkınızı ortadan kaldırıcı bir beyanda bu
lunmadım. Bazı sorular vardır ki, uzundur, yazdı 
olarak verme mecburiyeti vardır. Yazarsanız şim
diden veririz. Onun dışında Sayın Bakan konuştuk
tan sonra üyelerin soru sormak hakkı bizim uy
gulamamızda saklıdır efendim. 

Sayın üyeler, söz sırası... 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Sayın Baş

kan, efendim iç yönetimle ilgili olarak bir açıklama 
yapmak mecburiyetindeyim. Müsaade ederseniz, Ge
nel Kurulu tatmin etme bakımından kürsüden ifade 
edeyim. 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Böyle bir usul 
yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bir İdare Âmi
ridir, mesuliyeti vardır efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Her
kesin mesuliyeti var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Sizin tasvibinizle oylarınızla İdare Amirliğine 

getirilmiş bulunuyorum. Hepinize hizmet ve müza
kerelerin bir disiplin içinde, bir nizam içinde cere
yanını sağlamak benim görevimdir. Bu itibarla ger
çekleri ıttılaınıza arz etmek mecburiyetindeyim. 

Mesele şudur : 
Biz Başkanlık Divanı olarak bütün bakanlıklara 

resmen tebligat yaptık. Bütün bakanlıklara azamî 
20 kişilik memur getirebileceklerini tebliğ ettik. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayda... 
MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — Hayda 

değil Beyefendi, yer mevzuu itibariyle konuşuyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle bir 

şeyi düşündüğünüzü şimdi mi söylüyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz. 
MEHMET ALÎ ARIKAN — (Devamla) — Sa

yın Ege, ben her... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mesele 

çıkarmak istiyorsunuz. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Mesele 

değil efendim, ıttılaınıza arz edeceğim, takdir si
zindir. Müsaade buyurunuz, ben meseleyi ıttılaını-
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za arz edeceğim; takdir ebetle ki Heyeti Umuml-
yeniadlr. 

Efendim, naçizane bendeniz bütün bakanlık
ların mensuplarının buraya gelip hakikaten müza
kereleri takip etmelerini, faydalanmalarını, yararîan-
maiannı arzu ederim; ama yer yok ise, bunu ben 
İdare Amiri olarak yaratacak değilim Saym Ege. 

ŞAŞAN »EMİRDAĞ (Samsun) — Başkan tak
dir eder. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bir da
kika efendim, Başkanlık Divanı takdir etmiştir ve 
ben İdare Amiri olarak bunu infaz ettim. 

BAŞKAN — Efendim, karşıfekh konuşmayınız, 
şu müzakereleri bitirelim. 

MEHMET ALÎ ARÎKAN (Devamk) — Bütün 
bakanlıklara 20 kişilik kontenjan tanımamıza rağ
men, MiEî Eğitim Bakanlığına resmen 40 kişilik bir 
kontenjan tanıdık. 

Şimdi ben bazı arkadaşlarımın yerlerinin işgal 
edildiğini öğleden sonraki oturuma başlamadan ön
ce öğrendim. Bazı senatör arkadaşlarımız bendeni
ze müracaat ettiîer, kendi oturmakta bulundukları, 
isimlerinin yazılı bulundukları sterlerin işgal edil
miş bulunduğunu bana bildirdiler. Bendeniz Bakan
ağın özel kalem bürosunda çalışan bir memur arka
daşı çağırdım, durumu kendisine izah ettim. Dedim 
k"; «Diğer bütün bakanlıklara 20 kişilik kontenjan 
vermiş olmamıza rağmen, size 40 kişilik yer ayır
dık. Geri kalan arkadaşlar lütfen en arka sıralan 
işgal etsinler. Çünkü, orada kimsenin ismi yazılı 
değil. Binaenaleyh, arkadaşlar orada oturabilirler.», 
Ama şimdi görüyoruz ki, arkadaşlarımızın yeri hâ
lâ İşgal edilmiştir ve içeride 40 kişi değil, 90 kişi var-
du. Ittılaınıza arz ediyorum efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGÎL (İsparta) — Sayın Baş
kanım, İdare Amirinden bir suaî soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — İdare Ami

rinden bir sual soracağım efendim. 
BAŞKAN — Bitti bu konu, çok rica ediyorum 

büyütmeyin efendim. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş

kan, müzakerelerin selâmetle yüriitülmesini sağla
yacak bîr suaî soracağım. Saym İdare Amiri bugün 
fokastada içki içilmesine müsaade etmiş veya yar
dımcı olmuş mudur, olmamış mıdır? 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, bu soru
ların burada yeri yok efendim. (A. P. ve C. H. P. sı
ralarından karşılıklı konuşmalar.) 

7 . 2 , 1977 O : 3 

Sayın üyeler, müsaade buyurun efendim, esas
la hiçbir ilgilisi olmayan şeyler. 

Söz sırası Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Saym Bahriye Üçck'un. Buyurun Sayın 
Behrlye Üçok. (A. P. ve C. H. P. sıralarından kar
şılıklı konuşmalar.) 

Efendim, karşılıklı konuşmayın, rica ediyorum 
efendim, müsaade buyurun. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
90 kişi diyor, nerede 90 kişi? 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Gelin sa
yalım. 

MUSTÂFA GÜLCÜGİL (İsparta) — İdare Ami
ri lokantada içkiye izin verirse, buranın hali ne olur?. 

ALÂEODÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bunlar 
sarhoş, burası meyhaneye döndü. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler burası Ge» 
nel Kurul toplantı sa!onu efendim, müsaade edin. 

Efendim, sükûneti muhafaza edin, sayın sözcü 
sözlerine başlayacak efendim. 

Buyurun Sayın Üçok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADÎ-
NA BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Söze başlamadan, az önce Saym MiEî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem Beyin bahsettikleri benim 
konuşmamla ilgili notları ben dağıtmadım. Yalnız, 
bir tek nüsha;/! basma gönderdim. Bunu ıttılaınıza 
mz etmeyi bir görev sayıyorum. 

Saym üyeler; 
Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ilköğretimin 

önemsiz sayılan, gerçekte ise çok önemli olan bir iki 
sc-ranuna değinerek söze başlamak ve bugünkü Millî 

I Eğitimin izlediği eğitim politikasını huzurlarınızda 
; saptamak istiyorum. 
| Bütçe olanakları her zaman kent ilkokullarına gö-
I re ayarlanır. Oysa nüfusun çoğunluğu köylerde otur-
| düğü halde, köy ilkokulları üvey evlât işlemi gör-
j inektedir. Okul yapılan, dersliklerin ve öğretmenlerin 

sayısı, ders araç ve gereçleri, ısıtma ve daha birçok 
! olanaklar önce kent okulları için düşünülür. 

Bu İhmal sonucudur ki, köy ile kent halkı ara-
I smdaki bu eğitsel ve ekonomik farkı doğurmuş, bun

dan da köylü ile kentli arasında kültür ve yaşam far
kı derin bir uçurum niteliğini korumuştur. 

i Geçen yıl bu kürsüden açıkladığınız yakın soru
nuna sembolik ölçüde de olsa bir ilk adım atıldığım 

} sevinerek izledik; ama Sayın Bakanın yazılı soruma 
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verdikleri yanıta göre söylüyorum; 1.3 milyon lira gi
bi bir ödneekle tüm Türkiye köy okullarının ısıtıl-
masmı sağlamak olanaksızdır. 

Gezdiğim köylerde sordum. Kimi köyler (daha 
çok, kente yakın köyler) pek yetersiz ölçüde yakacak 
alabilmişler. Uzak olanların böyle bir ödenekten ha
berleri bile olmamış. Bu bir ikilik değü midir? Kimi
ne var, kimine yok... 

Öğretmenler gene kapı kapı yakacak dilenecek; 
yakmak için tezek bulamayan köylü, öğretmeni eli 
boş çevirecek. Köylü mahcup, öğretmen kırgın okula 
dönecek... 

Okul kışın acımasız soğuğu ile küçücük öğrencile
ri titretecek. Sonra halkamsın °/0 60'ını oluşturan bu 
insanlardan verini bekleyeceğiz. 

Köy öğretmeninin ve yedi sekiz yaşındaki öğren
cilerinin çilesi bu kadarla da bitmiyor. Kışın nöbetçi 
öğrenci, örneğin yedi yaşındaki bir öğlenci sabahın 
erken saatinde kalkacak, soğukta okula gidecek, yaş 
odunları kıracak ve sobayı yakacak, okulu ısıtacak. 
Yeteneklerinin ve bünyesinin üstündeki bu işi yapar
ken okulu tutuşturması, yakması da uzak bir olasılık 
değildir. Çocuğun sağlığı bakımından da sakıncalı 
olan bu görev, düşünülebilir ki, üst sınıflara 10 - 11 
yaşındaki çocuklara yaptırılabilir; ama bu da olmaz. 
Çünkü, çoğu ©kullarda çift öğretim yapıldığından, öğ
leden önce gelen öğrencileri, öğleden sonra bulundur
mak olanaksızdır, Bu yüzden çoğu kez öğrencilerinin 
gücünü aşan odun kesmek, okulu temizlemek gibi, 
kendi görevleri dışında kalan işleri öğretmenler yap
mak zorunda kalmaktadırlar. 

Bugün işçilerin işe giderken yolda geçirdikleri ya
ns ı saatlik sürenin bile çalışma saatlerine katılarak 
ücret ödenmesi istenirken, Devlet memurlarının sü
rekli olarak köyde çalışan tek temsilcisi öğretmenin, 
bu emekleri Bakanlıkça gözönüne hâlâ alınmamakta
dır. 

Biz Kontenjan Grupu olarak, bu eşitsizliğin gide
rilmesi için bütün köy okullarına hademe kadrosu 
verilmesini, hem öğrencilerin sağlığı, hem de okulda 
sorumlu bir kişinin bulunması bakımından gerekli 
görüp önermekteyiz. 

Yunanistan'ın, İran'ın, Uzakdoğu uluslarının bile 
okur yazar oranlarına göre hâlâ çok düşük bir dü
zeyde bulunan Türk halkının, hiç değilse ilk eğitim
den geçmesi için Millî Eğitimin kendine düşen görev
leri yerine getirmesi gerekli ve zorunludur. 

Bugün köylü yurttaş çocuğunu okula yazdırırken, 
«Benden sıra yaptırma parası, süpürge, yakıt parası 
istemeyecekseniz çocuğumu kaydettiririn.» diyor. 
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Kentlerdeki durumsa bambaşka.. İlk, orta ve lise
lerde kayıt için velilerden 500 liradan 3 000 liraya ka
dar para alınıyor. Ana babalar sıkıntıda da olsalar 
istenilen parayı ödüyorlar. Sonra ev gezmelerinde 
herkes ödediği miktarı ya da nasıl pazarlıkla 1 000 
yerine 500 lira ödediğini anlatıyor. 

İçinden geldiğim, kutsal bir meslek olarak tanıdı
ğım öğretmenliğin bu türden eleştirilere konu edil
memesi ve yıpratılmaması için, yıllardan beri süre 
gelen bu şikâyetlere Bakanlığın artık kesin bir hal ça
resi bulmasını; yani okulların, halen bütçeden karşı
lanmayan giderleri için gerekli ödeneğin hiç olmazsa 
önümüzdeki yıl bütçeye konulmasını önermekteyiz. 

Geçen yıl bana gelen mektuplarda öğretmen iste
yen yakarışlar vardı. Bu yıl mektup gelmiyor. Heyet
ler geliyor; «Tek öğretmenimiz vardı, o da asker ol
da. 95 çocuğumuz açıkta dolaşıyor.» diyorlar. 

Evet, eskiden bir mühür bir müdürlü okullarımız 
eleştirilirken, şimdi yalnız bir mühürlü; ama müdür
sün, yapışız ortaokullarımız var. 

Bunun geçmişteki sorumlularını burada sayıp eleş
tirmenin bugün için bir yaran olacağı inancında ol
madığımızdan üzerinde durmayacağız. Yalnız, her 
geçen gün çığ gibi büyüyen öğretmen boşluğunu doî-
duıVıîisk için ne yapılması, ne gibi önlemler alınması 
gerektiğini bizim ölçülerimizde olup da, uyguladığı 
yeni yöntemlerle bizi çok aşan ülkelerde arayıp bul-
mek zorundayız. 

Bir örnek olarak Uzak - Doğu ülkelerinden Gü-
uey Kore'nin uygulamalarına bakmak yerinde olur 
inancındayız. Son bir iki yû içinde Güney Kore'yi 
görenlerin, esksye oranla bu ulusun mueüze yaratmış 
olduğunu söylemeleri bir gerçeğin ta kendisidir. Ge
çen Temmuz başında Cumhuriyet Senatosundan bir 
heyetle yaptığıma Kore gezimizin bendeki izlenimle
ri de bu doğrultudadır. 

Kore Ulusu bu düzeye ulaşmak için şöyle bir yön-
icm uygulamıştır. Bir örnek olarak sunuyorum : Tıp
kı bizdeki gibi ilk, orta ve yükseköğretimde öğrenci 
sayası büyük ölçüde artınca, «SEMAUL == Yeni 
Toplum Harekeli» adiyle bir sistem uygulamış. Bu
nunla bütün okullardaki meslek ile ilgili eğitimin güç
lendirilmesini ve endüstriyi esas alan bir eğitime gi
dilerek, her kollejin toplumun gereksinmelerine ya
rarlı olacak biçimde çalışmasını sağlamış. Örneğin li
man kentlerindeki kollejlerin programlarım daha çok 
balıkçılık, îanm bölgesinde oîanlann da çiftçilik ko* 
nulannda yoğun eğitim verilmesi yönünde düzenle
miştir. 
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Kuzeyden gelenlerle nüfusu yoğunlaşan Kore'nin 
ilkokul dersliklerinde öğrenci sayısı altmışı bulunca, 
hükümet bu sorunu çözmek için öğretmenliği mane
vî yönden olduğu ölçüde, maddî yönden de çekici 
bir duruma getirmiş, öğretmenlerin daha güvenli bir 
ekonomik yaşayışa kavuşturulmasını sağlamak için 
de, «Eğitimciler Karşılıklı Yas dun Birliği» kurulmuş. 
Ayrıca, öğretmenler arasında yarışma ruhunu geliş
tirmek için «Master öğretmen» sistemi kabui edilmiş
tir. 

Kore bu yöntemlerle bundan beş yıl önce ilkokul 
çağındaki çocukların % 95'ini okutabilmek olanağına 
kavuşmuş, bugün ise bu oran % 100'ü bulmuştur. 

Bize gelince; son yıllarda öğretmenler siyasal ik
tidarlar eliyle gözden düşürülmekte, giderek karalan
maktadırlar. Bu yüzden millî eğitimin ortaeğitimde 
kapatamadığı 14 000 öğretmen açığına rağmen, pek 
çok öğretmen yaşamını sürdürebilmek amacı ile Da
nimarka'dan Avusturalya'ya kadar işçi olarak gitmek 
zorunda kalmaktadırlar. Ülkede çalışanlardan binler
ce ve binlercesi ise yıl ortasıdır, karne zamanıdır de
meden yerlerinden alınıp sağa sola savrulmakta, aile
ler bölünmede, perişan edilmektedir. 

Kıyıma uğrayan bu insanlar haklarını ancak mah
keme kapılarında arayabilmektedirler. Yalnız öğret
menler değil, yakın geleceğin öğretmenleri olacak 
10 000'i aşkın genç de aynı tutumla yurtlarından ve 
okullarından atılmışlardır. Eğitim kadrolanndaki gö
revlilerin bu denli, bu ölçüde perişan edildiği başka 
bir dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülme
miştir. Her ülkenin çeşitli sorunları arasında millî 
eğitim konuları tn önemli yeri alır. Bu yüzden de 
hükümetler eğitim sorunlarına büyük duyarlılıkla eği
lirler. Çünkü, günü gününe çözümlenmeyen eğitim 
sorunlarının bir çığ gibi büyüyerek geleceğe yansı
yacağını çok iyi bilirler. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de bütçe ola
nakları ölçüsünde 1 5 - 2 0 yıl öncesine kadar millî 
eğitime gereken değeri vermeye çaba göstermiş ve bu
gün toplumumuzda önemli sayıda bir aydınlar kad
rosu oluşturmuştur. 

Ancak, 20 yıldan bu yana eğitim kurumlarımızda 
ikili bir sistemin uygulanışını hayretle izler olduk. 
Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünün korunmasını 
Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olmakta gören 
bilim adamları, yazarlar, hatta yazar olmayanlar sü
tun, sütun yazılar yayınlayarak yöneticilere devrim 
yasalarımızı anımsattılar. Yasa dışı gidişi gören par
lamenterler kürsülerde uyan görevlerini yaptılar. 
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Ama, inanç diyemeyeceğimiz kimi kez kısır çıkarlar, 
sanırım kimi kez de bilgisizlik nedeni ile iktidarlar 
bu ikili eğitim sistemiyle amaçlanmış yolun yönünü 
görememişlerdir. Millî eğitimin bugün omuzlarında
ki yük, şimdiyedek olmadığı kadar ağırdır. Çünkü, 
yıllar öncesinden bu yana kimi basın ve dernekler 
aracılığı ile toplumun eğitimsiz kesiminde oluşturu
lan karşı devrim hazırlıkları, bu kez ders kitaplarına 
da sızdırılacak, tarihimizin sadece parlak, başardı say
falan genç kuşakların bilgilerine açık tutulacak; çö
küntünün, parçalanmanın nedenleri olan gerçekler 
onlardan dikkatle saklanacak, onlann geçmişe özlem
leri kamçılanacak... tik bakışta, iki yıldan beri ikti
dar koltuğunda oturanlara bu işleri yapmak hiç de 
zor gelmemiştir. Devlet bütçesinden aynlan milyarlar 
ellerinde olduktan sonra, nasıl kendi görüşlerinde ya
zarlar bulmak güç olmayacaktır; olmadı da... 

Ders kitaplan arka arkaya ortaya çıktı; çıkma-
sıyie yalnız öğretmenler, veliler, veli olmayanlar de
ğil, öğrenciler bile şaşkına döndüler. Çünkü, yalnız 
yorumlar değil, tarihsel gerçekler bile büyük çapta 
bilgi yanlışîanyle saptınlmıştır. Bu yanlışlar sadece 
bir kitapta ve ilk kez görülse idi, öne sürülecek ma
zeret geçerli olabilirdi. Ama, resmî yayınlar; yani 
Devlet bütçesinden ödenen paralarla basılan dergiler, 
gazeteler ve ders kitaplan hep aynı gamdan melodi
ler gibi aynı havayı estirir haldedirler, 

Örneğin; küllenmiş bir ateşin küllerinin savruldu
ğuna, körüklendiğine, son iki üç yıldan bu yana, çe
şitli olaylarla tanık olduk. Alevîlik - Sünnîlik konusu
nu kastediyorum. Şimdi de resmî kuruluşlar eliyle bu 
dava tazeleniyor, kışkırtılıyor. Sözlerimi hemen ka
nıtlamak istiyorum: «Diyanet Dergisi, XIII. cilt, 4 « 5. 
sayı 253. sayfa» dan okuyorum; yazının başlığı, 
«Türk Tarihinde Ağustos Ayının Önemi» adım taşı
yor : Şöyle diyor : «Mağrur İran Şahı, Şah İsmail, 
Müslüman Türkün Allah'a olan sarsılmaz imam ve 
azmi ile volkan gibi kükreyişi karşısında münhezim 
ve bir daha Müslümanlara baş kaldıramayacak şekilde 
perişan olmuştur. Şah İsmail öyle bir kaçış kaçtı ki, 
Müslümanlardan yediği darbenin acısı ve korkusuyle 
kendi başkenti olan Tebriz'de bile duramadı. Ce-
nab-ı Hak bu savaşta da zaferi Müslüman Türklere 
nasip etmişti. Çünkü, Yavuz Hazret-i Allah'a, Kur' 
an-ı Kerim'e ve Hazret-i Peygambere âşık şanlı bir 
Müslüman - Türk Hükümdan idi.» 

Sayın senatörler; 
Görülüyor ki, Uzun Hasan'ın torunu olan Şah İs

mail sanki Türk değilmiş, şiî olduğu için de Müslü-
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man değilmiş; Kur'an'a, Alah'a ve Peygamber'e inan- t 
mazmış gibi haksız ve yersiz bir biçimde suçlanmak
ta, küçültülmektedir. Oysa Şah tsmail, bir Türk so- I 
yundan gelmesi yanında, ordusunun çekirdeğini de I 
Şamlı, Rumlu, Ustaçlu, Tekelü, Dulkadir, Avşar, Ka- I 
çar gibi yedi Türk oymağından kurmuştu. Hiç bir I 
zaman bir tran milliyetçisi olmayan Şah İsmail, de- I 
desi Uzun Hasan'dan sonra Akkoyunlu Devletini bir 
bakıma devam ettirmişti. Dayandığı büyük kitlenin 
Türk oluşu nedeni ile Türkçeyi de (altını çizerek I 
söylüyorum) resmî d_l olarak kabul etmişti. «Hataî I 
adiyle yazmış olduğu divanında hece ve aruz ile kale- I 
me alınmış Türkçe şiirleri toplanmıştır. «Dahame» 1 
adındaki ikinci eseri, «Nasihatname» adlı üçüncü ese- I 
ri gibi, gene Türkçedir. I 

Yurttaşlar arasında tehlikeli bir uçurum açılma- I 
sına, Devlet eliyle, Devlet bütçesinden milyonlar sarf I 
edilerek nasıl yardımcı olunduğuna ikinci bir örnek I 
vererek sözlerimi kanıtlamayı gerekli görüyorum. I 

Bu kez örnek lise ikinci sınıfların, din bilgisi ki- I 
tabında; yazan Doç. Dr. Süleyman Ateş, şimdiki Di- I 
yanet İşleri Başkanı ve iki arkadaşı. Konu : «İtikadı I 
Mezhepler.» «Kitapta», itikat hususunda başlıca iki I 
mezhep vardır» dedikten sonra. «Bunlardan birinin I 
Ehl-i Sünnet Mezhebi, ötekinin de Ehl-i Bidat Mez
hebi olduğunu beyan ediyor. Bid'atın sözlük anla
mı, yeniliktir. Gerçekte bid'at sözü, Hz. Peygamber'in I 
sünnetlerine başkaldırmak anlamındadır. Giderek I 
imansızlığı, küfrü de ifade eder; ama bu, Sünnîlerin 
kendilerinden olmayanlara taktıkları bir addır. Yani, I 
bir Sünnî görüşünü yansıtır. Sünnîliğin dışında kalan
lar için; yani başlıca Şiîler; yani Alevîler ve bunların I 
kollarından olan Zeydîler, tmamîler ya da bunların 
da dışında kalan akılcı Mutezilîler kendilerine hiç kuş
kusuz Ehl-i Bid'at denmesini istemezler. I 

Kitapta Ehl-i Sünnetin doktrin sahibi imamların
dan Ebu Hanife, îmam Malikî, İmam Şafiî ve Ah-
med İbni Hanbel'den bahsedildiği halde, Sünnîlik dı
şında kalan mezheplerden hiç bir yer almamıştır. An
cak, tek cümle ima edilen bu mezheplerin tümü I 
«Bid'atçiler, sapıklar» olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye nüfusunun herhalde en az dörtte birinin j 
uyruk olduğu bir mezhebin yandaşları için katı bir 
Sünnî görüşü ile «sapıklar, bid'atçiler» dedikten son- I 
ra, herhalde kimse kendinin vicdan özgürlüğüne say- I 
gıh olduğunu savunamaz. Ayrıca, bir Millî Eğitim I 
Bakam da kalkıp, «Mezhep ayırımı söz konusu edil
meden öğretim ve eğitim yapıyoruz.» diye iddiada bu
lunamaz. I 

Haftalardan beri gazete sütunlarında, Parlamento 
kürsülerinde dile getirilen ortaöğretim ders kitapları
nın yanlışları arasında en çok söz konusu edilen «Fel
sefeye Başlangıç» Kitabının 52 ve 53 ncü sayfasındaki 
Ali'yi Allah mertebesine çıkaran Galiye konusu ele 
alındı. Millî Eğitim Bakanı ve kitabın yazarı tevil 
edici söz ve bildirilerini yayınladılar; «Galiye ile Ale
vîler bir değilmiş, Galiya Şia'nın çok eskiden izlenen 
bir kolu imiş. Bugün sâîikleri mevcut değilmiş.,.» 

Bir an için Galiye konusunda öne sürülen maze
retleri kabul etsek bile, Talim Terbiyeden geçen bu 
kitalbm, kimi Müslüman ülkelerin halklarının bağlı 
bulunduğu Şia'nın (Yine altını çizerek söylüyorum) 
Zeydiye kolundan olanların ağır ve asılsız bir itham 
altında bulunmasına ne diyelim? Galiye'yi bırakalım 
bir tarafa; ama Zeydiye'ye ne söyleyecekler bakalım? 

Kitabın 53 ncü sayfasında Sayın Profesör Müba-
ha't Küyel'in Şia'nın Zeydiye kolu için yazdıklarına bir 
göz atalım: «Ali'nin torununun oğlunu gerçek din 
başkam sayanlara Zeydiye denir. Bunlar (buraya dik
katinizi çekerim) Tanrının ya da kutsal ruhun Ali'ye, 
oradan oğulları Hasan ve Hüseyin'e geçtiğine, tenasüha 
(Tanrı ruhunun insana gelip sonra, geri döndüğüne) 
inanırlar.» Sırası gelmişken değinmek istiyorum: «Te
nasüh» sözeüzüğüriün parantez içindeki bu açıklama
sı da doğru değildir. Bu açıklama «hulûî» sözcüğü
nün açıklamasıdır. 

Devam ediyor yazar: «O ballımdan onlara göre 
din başkanı hem Rab (Tanrı), hem Nebi (Haiberci)'dir... 
Tanrı konuştu ve yarattı... Tanrı kötülüklere kızıp ter
ledi, terden aydınlık ve karanlık olmak üzere iki de
niz meydana geldi. Tanrı inananları aydınlıktan, inan
mayanları karanlıktan yarattı. Sonra, Tanrı öteki 
işleri Nöbi'ye bıraktı. Nefoi yarattı. «Bütün bu yazı
lanların gerçeklerle yakından uzaktan hiç bir ilgisi 
yoktur. Ne'bi yaratıyor. Ali soyundan gelenler hem 
Ndbi, hem Rab; yani Tanrı kabul ediliyor. Buna 
inananlar da Galiye'den değil bu kez. Bugün hâlâ 
Yemen'de en büyük çoğunluk halinde, İran'da da 
dağınık olarak yaşayan ve Sünnî mezheplere en yakın 
sayılan Zeydiye mezhebi hakkında söyleniyor. Oysa 
Zeydîye'den olanlar püritendir; yani sofudur. Ahlâkta 
Mürcie'ye karşıdırlar. Bundan ötürü de bugünkü 
Zeydilük'tc tarikatlar yasaktır. Zeydîler imanlarının 
Ehli Beyîten olmasını yeterli görürler. Hz. Hasan veya 
Hüseyin'in soyundan gelmiş olması ve babadan oğula 
geçmesi koşulunu aramazlar. Hangisinin soyundan 
gelirse, ona tabi olurlar. İmamın elinde kılıç ortaya 
çıkabilmesi gereklidir. Bu yüzden imam bir çocuk 
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veya gizli bir mehdi olamaz. İmam gerekli bilgiye de 
sahip olmalıdır. Bu koşul arandığı içindir ki, Zeydî-
lerin imamları; yani hükümdarları birçok değerli eser
ler vermişlerdir. Bu koşuldan ötürü Zeydîlerde bir sü
lâle geleneği kurulmamıştır, Başarı esas tutulmuştur. 
Zeydîler abdest almada mesheîmeyi reddederler. On
lara göre ayaklar çınlak olarak yıkanmalıdır. Müslü
man olmayanın kestiği eti yerler. Belli bir süre için 
evlenmeyi (nikâh-ı mut'a) reddederler. Ezanda «işlerin 
en iyisine» diye seslenirler. Tarihte (dikkatinizi çeke
rim) Sünnîlerie birlikte Şiilerin kimi kolları üe müca
dele etmişlerdir. Sünnîlerie fıkıh sorunlarında farklı 
uygulamaları vardır; ama bu da Sannîlerce bir sapma 
olarak değil, bir fıkıh ihtilâfı olarak kabul edilir. 

Bütün bunlardan dolayı Zeydîlik dört Sünnî mez
hebin yanında, bir beşinci gibi görülmüştür. 

Bu inançtaki bir mezhep Sayın Prof. Mübahat 
Küyel'in kitabında, «Nebi yarattı, Nebi Tanrı kabul 
ediliyor» diye yeni kuşakların genç kafalarına yerleş
tirilmek istenirse, biz bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ya 
bu yazılanlarla Zeydîliği küçük düşürmek, gençlere 
kötü göstermek amacı güdülmüştür ya da Sayın Mu
baha! Küyel konulara iyice yabancıdır. Bu yüz
den bilimsel ve hatta siyasal açıdan tamir kabul et
mez yanlışlar yapılmıştır. Eğer bu yanlışlar kabul edil
mez de, yazılanlar doğrudur denilirse (ki, bu olanak 
dışıdır), o zaman bu kitabın belli bir amaç ve telkin
le kaleme alındığı ortaya çıkar. Lise öğrencilerine 
Şia'nın düalist köklü din inançlarından etkilendiğini 
söylemekle bu mezhepten oîan Alevileri çok «çarpık» 
(onun kitabından alınmış bir ifade) inançlı olmakla 
suçluyor. Acaba yazar böyle bir tanımlamayı ders ki
tabına koymakla ne gibi bir eğitimsel yarar sağlama
yı amaçlamıştsr? Hele bu bilgilerin felsefeyle hele be
is «Felsefeye Başlangıç* la ilgisi nedir? 

Acaba Sayın yazar, kendi lise sıralarında iken, 
hatta akademik kariyerde ilerlerken, kitabındaki; «te-
ferrüs, te'nis, tâ'îik, tedliss, te'sis, hail, seih, sudur, 
seyr iî-AHah, seyr fiillah, seyr filıahın» hangi anlam
lara geldiğini öğrenmiş miydi? 

Sayın yakarın dizgi yanlışı diye nitelendirdiği ya
zılar yukarıda üzerlerinde durduklarımızdan ibaret 
değildi?. Hatalı olan yalnız 52 - 53 ncü değil, sayfa 
49'da; «FârâM, İslâm felsefesinin kurucusudur.» den
miştir. Fârâbî'den 100 yd önce ilk İslâm filozofu el-
Klndî neden unutulmuştur. Mu'teziie Mezhebinin da
ha kimi felsefecileri de Fârâbî'den öncedir. 50 nci 
sayfada İslâmî felsefe diye yazarın tanımladiğı Ke
lâm, 51 nci srsyfada İslâm felsefesine yol açan iç âmil 

| (Ne demekse?) olarak belirtilmektedir. 52 nci sayfa-
I da Selçuklu Veziri Nizâm Üi-Müik'ün Karmaîîlerle 
I sislicadele ettiği yazdnnştn; Kamîaitleıie değil, Batınî-
I lerle mücadele etmiştir. Gene bu 52 nci sayfada Fa-
I ilmî Devletinin kuruluşunda Dürzi'lerin etkisi oidu-
j ğa iddia edilmiştir. Gerçekte ise Dürzîlik, Fatımî 
I Devletinin kuruluşundan çok sonra, bu Devletin faü-
I kümdarlarmdan Ei-Hâkim Billah'in esrarlı bir biçim-
I de ortadan kaj/bosmasıısdan sonra, onun koymuş o!-
I duğu kurallara göre ortaya çıkan ve El-Hâkimi gizli 
I imam kabul eden bir mezheptir. 
j Yazar 52 nci sayfada Kelâm'ıa oluşması nedenleri 
I araşma hilâfet konusunu da katmıştır. Hilâfet Ke-
I Sâm'la iîglli değildir; mezhepler tarihî ile ilgilidir. 
1 53 ncü sayfada Zerdüşîîlik ve Mazdeizm ayrı ayrı iki 

din gibi gösterilmiştir. Oysa aynı dinin, biri Peygam-
I beri Zerdüşt'e, diğeri Tanrısı Ahura-Mazda'ya göre 
i adlandınhnasıdu; Müslümanlara Avrupalıların «Mu-

hammedî» de demeleri gibi... 

Kitabın daha çok benim inceleme alanında ilgili 
I bölümlerini kısaca gözden geçirip saptadığım yanlış

lıkların bir kısmmı göstermiş bulunuyorum. 
Uzmanlarımdan duyduğuma göre Batı felsefesiyle 

İlgili konularda da yanlışlar varmış; yani bu kitap öy-
j îe iki sayfasının iptal edilmesiyle eğitimde kullanıla

cak bir düzeye asla ulaşamayacaktır. 

J Yukarıdan beri Din Bilgisi ve felsefe kitaplarıyle, 
i Diyanet gazete ve dergilerinde* Şia'nın açıkça yeril-
| diği bölümlere işaret ettim. Şiî yurttaşlarla Sünnîler 
i arasında aynhkiara, gerginliklere ve çatışmalara or

tam hazjrlandrgî, bugün artık yadsı namaz bir ger-
j çektir, örneğin 14 Nisan 1976 günü Erzincan'ın 
j üzümlü Bucağ^da ölen İsmail Karakulak adındaki 
j yuiî-iaşuîiîza, bu bucağın Devletten maaş alan bir de-
j .>L tanı dört imamı, gerekli namazı Alevî olduğu için 

kildirmamışlardır. Ayrıca, böylesine bilgilerle koşul-
brjdirdmiş olan halktan kimileri de ilk ve ortaokul 

! çocuklarma üç beş kişiden olaşan cemaati taşlatmış-
lardır, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
I Lâyîk yasalarla yönetilen bir ülkedeyiz; ama özel-
i îikie son iki yıldan beri Hükümet kanatlarmın çok 

yetkili kişileri, bu ilkeyi kâğıt üstünde bırakmışlardır. 
I Uygulasnada İayiklik geçerli değildir denilebilir. Ar-
| ûk hemen her gün gazetelerden izlenen ve Anayasa 
! İle çelişen konular üzerine, Hükümet yetkililerinin 
| verdikleri yanıtlarla bu tutum kamuoyunda özendiril-
| inektedir. Birtakım suç öğesi taşıyan yayınlar hak-
| kında İçişleri Bakanının demecini ve genelgesini ha-
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ürlayacaksmız. Hemen cankurtaran simidi gibi layik-
lik ilkesine tutunuluyor. Sanki îayiklik, teokratik dev
let kurma propagandalar mı korumak için kabul edil
miş gibi.. Layik Türkiye'nin resmî kuruluşu olan Di* 
yanet İşleri Başkanlığının Gazetesinin 1 Nisan 1976 
tarihli nüshasında mezhep telkinlerinin açık örneğini 
görebilirsiniz. Burada yaims Hanefî mezhebi ele alın
mıştır. Şafü üyelerin dikkatine sunuyorum, Ehl'i Sün-
net'in Şafiî'lerine bile yer yok bu yayında... 

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkça Alevîlerin de tıp
kı Sünnîler gibi İslâmm ve imanın koşullarını kabul 
ettiklerini, haklarındaki söylentilerin Orta çağlardaki 
birtakım siyasal çekişmeler yüzünden rakiplerinin 
asılsız propagandaları olduğunu bildirmelidir. 

Bugün Fas'tan Pakistan'a, Endonezya'ya kadar 
uzanan Müslüman ülkelerde artık Sünnî - Şiî ayrımı, 
çekişmesi kalmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Söylemeye gerek yok ki, bir toplumun ulus ola

bilmesi için; gereken koşulların başında, onun izleye
ceği millî eğitim politikası gelir. Bugünün uygarlıkta 
öne geçmiş toplumlarına baktığımızda, vicdan özgür
lüğünü çoktan benimsediklerini görürüz. Dinimizin 
yabancı bir dilde olması ve îslâmı aracılardan öğren
mesi sonucu, Ulusumuz yeni buluşlar için deneylere 
girmekten yüzyıllar boyu ahkonmuştur, geri bırakıl
mıştır. 

İlginç bir iki örnek sunmakta yarar görüyoruz : 
III ncü Murat döneminde (1574 - 1595) Takîyüd-

üîn Efendinin bir gözlemevi (rasathane) yaptırmasını 
saray imamı kınar, «Uzay sırlarını öğrenmek küstah
lıktır.» der. 1590'da bu gözlemevi yerle bir edilir. Bir 
başka örnek : «Salgın hastalıklara karşı karantina di
ne aykırı mıdır?» diye sorulduğunda, «Bunun bir 
Frenk âdeti olup, riayet etmenin caiz olamayacağı...» 
fetvası verilir. 

Avusturya İmparatorunun l î nci Mahmut'a 16 
sandık ceket ve paniaîon göndermesi üzerine de : 
«Başka kavme benzemek kâfirliktir.» «Ceket ve panta-
ion giymek dini götürür.» diye karşı çıkılır. En belir
gin örnek de matbaanın 250 yıl yurdumuza «bid'at-
tk, günahtır» diye sokulmamasıdu*. 

Tanziınaim ilânından sonra açılan çağdaş okulla
ra kara tahta konur. Konur ya; softa takımı tepki 
gösterir. «Neden?» diye sorulduğunda verilen yanıt 
dikkat çekicidir: «Kara tahta kâfirdir de ondan.» 
Kâfir diyarından gelmiştir de ondan. Bu kara kuvve
tin karşısmda, aklı başında olanlar bir çıkar yol arar
lar, bulurlar. Kara tahta Mekke'ye gönderilir. Böy
lece Müslüman olan kara tahtalar okullara sokulur. 
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j Doğaldır ki, bu tepkinin altında yatan asıl neden, 
i medresenin yanında pozitif bilimler öğreten modern 

okullar açılmış olmasıdır. Böylece medrese ikinci 
1 plana düşecek ve ilmiyye sınıfının sultası zayıflaya

caktır. Aydınlarımızın çoğunun tarihte kalmış olaylar 
f diye önemsemedikleri bu tür örneklere bugün de rast

lanmaktadır. Geçtiğimiz yaz başında dolaştığım üç 
I ayrı köyün imamının, caminin mikrofon ve amplifi

katörünü okul temsilleri için vermediklerini öğrendim. 
i Nedeni sorulduğunda : «Biz onda Kur'an okuyoruz. 

Siz çocuklara şaıks, türkü söyletirsiniz günah olur.» 
yanıtını almışlar. Bunu duyunca İslâmlaştırıian kara 

j tahta olayından çok uzakta olmadığımızı ister istemez 
düşündüm. 

I Dalıa b?rçok ilginç tarihsel örnekler vermek olağan 
olmakla birlikte, süre kısıtlı olduğu için, bugün Millî 

I Eğitimin aldığı son durumu özetle bilgilerinize sana-
İ hm. 

Son durum artık ikincil bir sistemle de değil, Türk 
{ gençliğini tek bir sistemle eğitmeyi amaçlamış görü

nüyor, Ancak, bu sistem Tevhid-i Tedrisat Kanunu
nun öngördüğü îâyik sistem değildir. Eski medrese 
sistemine yoncimiş görüntüdedir. Lâyik eğitime karşı
dır. Vicdan özgürlüğünü zedeleyicidir. İktidarı oluş
turan partilerin yetkili kişilerinin demeçleri, yazdan, 
görevlerini uygulamaları ve ders kitapları bu görüşü
müzün kanıtlarıdır, Onlar için artık yıllardan beri 
gizil ve açîk biçimde oluşturulan bağnazlığın üzerine, 
karşı devrimciliğin temellerini atmak pek zor değil
dir-. Çünkü, kamuoyunun bir kesimi buna çoktan ha-

j zorlanmıştır. 

j Şimdi bu demeçleri ve eğitim kurumlarının yayın-
J ?annı göre^m; yan" sözlerimi kanıtlamak istiyorum : 
J İktidar kanatlarından birinin sözcüsü olan bir 

Parlamento üyednin lâyikllğe karşı olan yazısından 
bakınız neler öğreniyoruz : «En az yarım asırdan be
ri layik hukuk, kadını sokağa dökmüş ve kadın orta 
malı olmuştur. İffet ve haya duygusu cemiyet bün-

j yesmden uçup gitmiştir. Anaya, babaya saygı kalma-
! maştır. Bir yahudi, mason sistemi olan pozitivist, ma-
t teryalisı, nihilist, Layik bir maarif programı uygulana-
j rak rnaneviyatsız, köksüz, ahlâk kaidelerinden yok-
I san nesiller yetiştirilmiştir. Genç kuşaklara cedlerinin 
J hayvan olduğu, mutluluğun mide ile uçkura bağlı bu

lunduğu öğretilmekte ruhi, manevî değerler kötülen-
mektedir.» ve bunun gibi... 

J Say m senatörler; 
Bu savda olanlara göre, «Tanzimat Fermamyle 

| yurdumuza girmiş olan yabancı Batı Kültürü yuttur-
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maçadır. Darvin teorileri, Eflâtun düşünceleri körpe [ 
zihinleri karıştırmaktadır. Eğitim aksaklıklarının gide- | 
rilebilmesi için fertlere, millî ve dinî hislerin veril- [ 
mesi gerekir. Bunun için de, yeni ders kıtaplarıyle al- j 
dalmaca öğretime son verilmelidir. Bu «millî röna- j 
şans» (bu ismi veriyorlar.) gerçekleştiği gün hakka er- ! 
miş olacağız. Gayri millî nesillerin yetişmesini önîe- | 
mek için İslâm Kültür Merkezleri kurulmalı. Bu da ! 
özgeçmişimizle onun diriltilmesiyle olacaktır». ! 

Bir hafta kadar önce, yeni ders kitaplarını yazan- j 
ların sözcülüğünü yapan Muharrem Ergin de TV'de 
bu düşünceyi yansıtıyordu : «Türk rönesansım ger- j 
çekîeştirmeyi amaçlamamız lâzımdır,» j 

Atatürk ve devrimlerine karşı koymak, gerçek i 
Türk milliyetçiliğini; yani Cumhuriyeti ve onunla bir- j 
likte Anayasamızda yer alan devrimleri ortadan kal- j 
dırmak, Türk rönesansı - Millî rönesans oluyor sa
yın arkadaşlar. Cephe iktidarı ve yandaşlarınca bu | 
telkin ediliyor; hem de en etkin yayın organlarıyle. ı 
«Mazi inkâr edildi, şanlı Türklüğümüz gençlerimize 
anlatılmadı, gençler bunlardan habersiz kaldı. İslâm 
ahlâkı öğretilmedi» deniliyor. 

Sayın senatörler; j 
Bu, tümden yanlış bir yargıdır. Bu savda bulunan- j 

lar tarihimizi nasıl öğrenmişlerdir? Ben söyleyeyim : 
Akademik kariyere girmeden önce 11 yıl ortaöğretim- j 
de tarih öğretmeni olarak görev yaptım. Bu savda 
olanlara bildirmek isterim ki, Atatürk'tür, Türk'ün j 
tarihine, manevî değerlerine önem veren; Atatürk'tür, j 
Devletin adını ailenin, bir soyun adından kurtarıp, j 
kendi millî adma, tarihine ve diline kovuşturan Gök- j 
türkler'i, Türkeşler'i, Karahanlıları yıllarca okuttum 
öğrencilerime.*. Açınız geçmiş yıllardaki tarihleri, j 
ders kitaplarım; aradığınız her Türk devletini, hüküm- i 
darını bulacaksınız orada. Manevî değerlere, Hz. Mu- i 
hammed'in yüksek kişiliğine yeni ders kitaplarında 
mı daha çok yer ve değer verilmiştir bir bakalım : j 
(Kitaplar burada, getirdim.) 

İslâm öncesi Arap Yarımadası tarihi Atatürk dö- j 
nemi kitaplarında sık satırla, ince yazılarla tam 12 J 
büyük sayfa, bu yılın ders kitabında bir tek sayfa.. 
1 400 yıldan beri tarihî ve manevî kişiliği ile yüz mil
yonlarca müslümanm kalbinde taht kuran Hazret-i î 
Muhammet'in doğumundan ölümüne kadar geçen bü- t 
tün yaşamı, savaşları sadece 8 aralıklı sahife yeni ki
tapta, Atatürk'ün özenle üzerinde durduğu söylenen 
bu bahisler eski kitapta tam yirmibeş dolu sayfadır. 
Dört Halife dönemi yeni kitapta 6 sajtfada bitirilmiş, | 
bizim okuduğumuz kitapta 115 büyük sayfadır. j 

Peygamberimizin doğumundan, Emeviler ve A-bba-
sller'in sonuna kadar İslâm tarihini toplam olarak 
bugünün genci sadece 15 küçük sayfa içinde göre
cek, bizim kuşak bu balısi tam 45 büyük sayfa için
de izledik. Hem de renkli haritalar, renkli cami resim
lerinin en güzeîleriyle bezenmiş olarak. 

Acaba maneviyata, hangi dönemde daha çok 
önem verildi dersiniz sayın senatörler, Sayın Bakan? 

Şimdi hepimizin arkadaşı, Sayın Refet Rendeci, 
(Kendisi burada değil.) öğretmenliğe başladığım ilk 
gün Samsun lisesinde öğrencim olmuştu ve bugün 
suçlanan programla yetişti. Kendileri manevî ve millî 
değerlerden yoksun mu kaldı? Milliyetçidirler! Millî 
ve manevî değerlere de saygılı olarak yetiştiler hepsi 
de öyle yetişti; ama hiç bir zaman, er geç parçalan
maya mahkûm imparatorlukların özlemleri ile değil. 
1 GÖO - 1 500 yıl gerilerde kalmış bir tarihi yeniden 
yaşama hayaline özendirerek değil.. Hele Osmanhca-
nın ve Arap dilinin ve harflerinin liselerde öğretilme
si ve tekkelerin halk eğitimi hakurandan üstünlüğü, 
ya da imam nikâhının, medenî nikâhdan daha sağ
lıklı olduğu savları ile hiç değil.. Eğer bu savlar, 
öneriler düşün özgürlüğünden yararlanan gayri resmî 
kişilerce öne sürülmüş olsalar üzerinde durmak gere
ğini, doğaldır ki duyamayacaktık. Ama, bahse konu 
ettiğim her söz ve yazı yönetici kadrodan gelmekte ve 
düşündüklerini uygulamaya geçirme olanağına sahip 
oîanlarca ortaya atılmaktadır. Örneğin; «Türk'ten 
kopuşu önlemek için genç nesillere modern Türkçenin 
yanı sıra, Osmanlıcayı iyi öğretmek, eski Türk harf
leriyle de okur - yazar olmalarını sağlamak hedefi
mizdir» sözü bir Hükümet Başkanmca söylenmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1976 takviminde (Ni
san 22 sayfasının arkasında) medenî nikâhın boşan
maları arttırdığı, mukaddesata bağlı olduğumuz bo
şanmaların erkek elinde olduğu zamanlarda talâkın 
pek nadir olduğu da propaganda edilmektedir. 

Sanki şimdi mukaddesata bağlılık yokmuş gibi ya 
da medenî nikâh mukaddesata aykırı düşüyormuş gi-
gi, İki nikâhın arasında fark yok. 

Karşı devrimin resmî kanallardan yapılan girişim
lerine bir ila küçük örnek daha vermeme izin veri
niz. Millî Eğitim Bakanlığının gerçekte çok önemli 
hizmetler görmesi beklenen bir Genel Müdürlüğü var, 
adı; Halk Eğitimi Genel Müdürlüğüdür. Bu Genel 
Müdürlüğün iki ayda bir çıkan «Halk Eğitimi» ad
lı bir de dergisi var. Bunun Mart 1976 tarihlî 59 uncu 
sayısında bakınız nasıl bir telkin yapılıyor: «Tekke-
ler'de bir Pir, onun halifeleri, dervişleri ve müridleri 
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bulunur. Müridlikten şeyhliğe yükselmek için manevî 
bir eğitimden geçilir. Bu teşkilât, halk eğitiminde gö
revini en iyi yerine getiren bir kanundur. Toplumun ah-
lakî bütünlüğünün korunmasında çok değerli görev
leri olmuştur.» 

Yazı bu kadarla bitmiyor. Devam ediyor. «Osman-
hcanın resmî dil olmaktan çıkarılması sonucu köksüz 
kültür yığını haline gelen Türk toplumu bu yıkıntıyı 
telâfi edebilmek için».. Yazı devam ediyor. Bunları 
okurken Nur Baba romanını anımsadım ve değerli 
Yazar Yakub Kadri Karaosnıanoğlu'nun yıllarca ön
ce nasıl bir yaraya parmak bastığmı bir kez daha 
anladım. 

Halbuki tekkeler sorununu da eşsiz devlet adamı 
Atatürk, İslâm Dininin temel yapısına uygun biçim
de ele alıp tedavi etmişti. Çünkü o, İslâm'da tarikat
çılığa yer olmadığını biliyordu. 1925'te Kastamonu'da 

o şöyle diyordu' «Ölülerden yardım ummak uygar 
bir toplum için yüz kızartıcıdır. Bugün ilmin, fen
nin, bütün kapsamı ile uygarlığın parlak ışıkları kar
şısında falan veya filan şeyhin irşadı ile maddî mane
vî mutluluk arayacak kadar ilkel insanların Türkiye 
uygar toplumunda var olduğunu asla kabul etmiyo
rum. Biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, derviş
ler, mensuplar memleketi olamaz. Gerçek tarikat, uy
garlık tarikatıdır, gerçek mürşit bilimdir.» 

Sayın Arkadaşlarını; 
Yine lise ders kitaplarına dönüyorum. 
Birinci sınıf Ahlâk kitabının 33 ncü sayfasında şu 

tümceyi okuyoruz: «Günümüzde bile halkımız tarafın
dan en çok ziyaret edilen, huzurunda en büyük saygı 
gösterilen yerler, din ve ahlâk ulusu olan evliya tür
beleridir. Veliler Milletimizin ahlâkına yalnız hayat
ları süresince hizmet etmediler, millet ruhunda yaşı
yorlar.» Bu durum karşısında acaba Anayasanm 153' 
ncü maddesi geçersiz mi artık diye düşünmek gereki
yor. Türbeler ziyarete açıldı mı yoksa? 

Şimdi Sayın Millî Eğitim Bakanına sormak ge
rekir. Yalnız, Grup adına yaptığım bu soruya lütfen 
Sayın Millî Eğitim Bakam afakî cevaplar vermesin
ler, bir bir sorularımızı cevaplasınlar. Çünkü, ge
çen sene yine bu kürsüden açıkladığımız sorularımı
za, hemen hiç temas buyurmadılar. 

Şimdi sorularımı arz ediyorum : 
1. Tekkeler halk eğitimi konusunda çok yararh 

kurumlar idi iseler, 600 yıllık Osmanlı İmparatorlu
ğu yıkıldığında, Türkiye'de okuryazar oram neden 
% 10'u bile bulmamaktaydı? 

\ 2, Böyle halk eğitiminde ve ahlâkî bütünlüğümü
zün korunmasmda çok yararh kuruluşları Atatürk 

i kapattırmsş olmakla, çok fena bir karar mı aîdırtmış-
tır?.. 30 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bu kararı aldırtmıştır. 

3. Memleketimiz için çok yararlı olduğu, Ba
kanlığın Devlet Bütçesinden aynîan paralarla bastı-
rılmış resmî dergisinde savlaman tekkelerin yeniden 
açılması için Bakanlık bir yasa tasarısı hazırlamayı 
düşünmekte midir? 

4. Osmanlıca ne zaman resmî dil idi, hangi ka
nunla resmî dil olmaktan çıkarılmış, yerine Türkçe 
konulmuştur? Dergisinde böyle yazıyor. 

Sayın senatörler; 
Üçüncü sınıfm Ahlâk Kitabında (Sayfa : 100) şöy

le deniliyor : «İsiâm Dini kadınlara sadece şu üç mev
kii yasaklamıştır ; Yargıçlık, imamlık, hükümdarlık» 
Bu satırlar yazarm İsiâm Hukuku üzerinde sokaktaki 

i adamdan farksız olduğunu ortaya koymuştur. 
Gerçekten de rastgele sıradan bir kişiye sorulsa, 

İslâmda kadının yargıç ya da imam olamayacağını 
belki söyler; ama yüzbiniere, giderek milyonlara bil
gi sunacak bir ders kitabının yazarı, kadınların er
keklere değil; ama kadınlara imamlık edebileceğini 
bilmeliydi. Yargıçlık demek olan kadılığın, kadınlara 
kimi mezhep imamlarına göre had cezaları dışındaki; 
ama bazı mezhep imamlarına göre de tümüne. Mese
lâ; Taberî kadınların had cezalarda da davalara çı
kabileceğini kabul etmektedir. Davalarda yasaklan
mamış olduğunu yazmalı, tarihteki örneğini de gös
termeliydi bu yazar. 

Ben bir örnek olsun diye söylüyorum; Abbasiler' 
de Mütevekkil zamanında Sumeyl adında bir kadın 
uzun yıllar Divan-ı Mezalim Başkanlığı yapmıştır. Ya
ni, büyük yüce mahkeme başkanıdır kadın. 

Ayrıca Mısır'dan Endonezya'ya kadar uzanan İs
lâm ülkelerinde, tam 21 kadm hükümdar, 12 de nai-
beyi saptayan ve Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce 

I olarak yayınlanmış bir kitap var olur da, yazar kadı
nın İslâmda hükümdar olamayacağını yeni kuşaklara 
belletirse, öğrenci yerine bu yazan sınıfta bırakmak 
gerekmez mi? O yazar ki, böylesine millî ve manevî 
değerlerimizi bilmemektedir. 

Lise ÎIİ ncü sınıf tarih kitabında, Osmanlılarda 
ahlâk ve karakterin yüceliği belirtildikten sonra şöy-

I le deniliyor : «Türk toplumunda ahlâk ve karakterin 
bozulması yenidir, 20 nci yüzyıldadır. 1918'den son-

I ra başlamıştır» 
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Bir kez bu sav kökünden yanhşij-. Bu yanlışlığı 
anlamak için, son yıllar içinde Osmanu İmparatorlu
ğunda rüşvet ve zulüm üzerine yayınlanmış bilimsel 
kitaplara şöyle bir göz atmak ve Osmanlı tarihinde 
birbirini izleyen, iç isyanları, bunların kanlı bastın-
iışmı, İstanbul'daki ayaklanmaları, devlet erkânının 
teker, teker veya topluca katledilişlerini, Edirne'de 
Şeyh ül - İslâm'a reva görülen hakaretleri ve onun 
işkencelerle şehit edilmesini bile anımsamak yeter. 

Şimdi Sayın Miliî Eğitim Bakanından, yakandaki 
savlar Bakanlığın resmî ders kitabında 3/er aldığsna 
göre, tekrar soruyoruz : 

1. Osmanlı Devletinde toplum, bir Türk toplu
mu mudur, yoksa kozmopolit bir toplum mudur? 

2. Bu toplumda ahlâk ve karakter 1918'den son
ra; yani Cumhuriyet döneminde mi bozulmuştur? Biz 
hepimiz bu ahlâk ve karakterin bozuk olduğu dönem
de yetişmiş olduğumuza göre, bizim ahlâk ve karak
terimiz hakkında Sayın Bakanın değer yargısı nedir? 

3. Cumhuriyet döneminde ahlâk ve karakterimi
zin bozulduğu körpecik öğrencilere öğretildikten son
ra, bu çocuklarımızdan Cumhuriyeti korumalarını na
sıl isteyebiliriz? 

4. Bu savların doğruluğunu resmî kitabına al
makla onaylayarak Hükümet, Cumhuriyetimizi ko-
raduğtı kanısında mısınız? 

Sayuı senatörler, 
Hepinizin bildiği üzere bir maziden kopma, bir yı

kıntı, bir millî hazinelerin kayıp oîması edebiyatı yıl
lardır sürdürülmektedir. Bu doğru değildir; ama es
ki kültür dalında uzman olmayanlar bu yanlış, bu 
kasıtlı propagandanın etkisinde kalmışlardır. Hiç kuş
ku yok ki, bugün eski kültürümüz, imparatorluk dö-
neminkinden daha yoğun biçimde incelenmektedir. 
Kim ki, divan edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Arap 
dili ve edebiyatı, Türk - İslâm tarihi, İslâm mezhep
leri gibi konularda uzmanlaşmayı isterse, onlar için 
bu kültür dallarında derinleşmek olanağı vardır. İla
hiyat fakülteleri, İslâm Enstitüleri sayısı senelerden 
beri 895u bulmadığı hakie, bugün 244'ü bulan İmam -
Hatip liselerinde de Arap harfleri ve dili öğretilmek
tedir. 

İ 
Ayrıca, kültürümüzle ilgili o kadar çok Arapça ve I 

Farsça kitap dilimize çevrilmektedir ki, bunlardan ! 
koptuk demek, heîe de bir Miliî Eğitim Bakanının bu | 
hazinelerin kayıp olması endişesini taşıması gereksiz- j 
dir, yersizdir. 

Şündi Atatürk'ün fotoğraflarına, anıtlarına saldı- j 
ran, aydınlanmamış kişileri kınamıyoruz. Suç oniann j 

değil Çünkü, aydın geçinen bir grup yazrianyte ko-
nuşnıaJanyle Atatürk'ü sevmeyi, saymayı, milliyetçi
liği onun ilkelerini izlemekte bulmayı putperesük ola
rak tanımlıyor. Tıpkı yanlış eğitim görmüş sade yurt
taşlar gibi... 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Millî Eğitimimizde geçen yıllarda sorun ne kadar 

çocuğumuzu, nerede ve kmıinle eğiteceğimiz sorunu 
idi. Bu sorunlar gene çözülmemiş olmakla birlikte, 
Millî Eğitimimiz gelmiş, çocuklarımıza ne okutaca
ğız ve hangi koşullar altında okutacağız sorunu önün
de çaresiz kalmıştır. 

Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız üzere, 
hs eskiye özlem hummasına tutulmuş olarak eski 
ne.varsa övülmek ve üstü kapalı veya açık bir biçim
de çağdaşlaşma demek olan Atatürk devrimlerini kö
tülemek için kitaplar yazılmaktadır. «Madem ki eski 
bu kadar iyi idi, neden Atatürk Türkiye Cumhuriye
tini kurduğu zaman ülkemiz en geri kalmış ülkelerden 
biri durumundaydı?» sorusu sorulmamakta bu geri kal
mışlığımızın nedenleri araştınlmamaktadır. I î nci Ab-
düihamit göklere çıkarılmakta, yaptığı hizmetler bir 
bir sayılmakta; ama hüküm sürdüğü 33 yıl içinde her 
türlü yeni düşüncenin ülkemize girmesini engellediği, 
insanlarınım her türlü ışıktan yoksun bıraktığı ger
çeği üzerinde duruîmaîKaktadîr. O aynı 33 yi! için
dedir ki, Osmanlı İmparatorluğu sömürgeci devlet
lerin yan sömürgesi olma yolunda hızla ilerler, ya
bancı emperyalist devletlere her türiü imtiyaz tanı-
ımkeiî, Uzakdoğuda bir feodal ortaçağ devleti olan 
Japonya hükümdarları tarafından Batıhiaştınlarak, 
bir büyük dünya Devleti durumuna sokulmuştur. 

Geı?e tarih kitaplarında Osmanlı Devleti göklere 
çıkarılmakta; ama altı yüzyıl süren bu Devlet zama
nında askerî amaçlarla yapılan ve sonradan çağa uy
durulmadan öylece bırakılmış yollar ve köprüler ds-
şıtıda, kasabaya, köye kamu hizmeti götürülmemiş ol
ması ve 2S0 yıl bu ülkeye matbaanın girmesinin en
gellenmiş olduğu gerçeği üzerinde durulmamaktadır. 

Sayın Başbakan Süleyman DemirePin mücadele 
etmeyi kendine hedef aldığı, durmadan söylediği fu-
îcaralıği-nıızm nedenleri araştınlmamakta, Atatürklün 
Cumhuriyeti kurduğunda, Hititlerden beri değişmemiş, 
gelişmemiş köylerin serpili bulunduğu, baştan başa 
harap bir Anadolu devraldığı bildirilmemektedir. O 
köyler ki, büyült bir bölümünün camileri bile 6 yüz-
ydhk Osmanlı sultanları ve 4 yüzyıllık Halife sul
tanlar zamanlarında değil. Cumhuriyet döneminde 
yapılmıştır. 
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Ne yazıktır ki, bölücülüğü, ayrılıkları körükleyen, 
Atatürkçülüğü koîüleyen bu çağdışı kitapları bile oku
tabilecek bir huşur havası sağlanmak şöyle dursun, 
eğitim kuraluşlaî'imîzdaki huzursuzluk, giderek üni
versite ve yüksekokullardan ortaöğretim kurumları
na yaydınlraıştır. Analar babalar haklı olarak çocuk
larını artık öğretim kurumlarına yollamamaktadırlar. 
Giriş sınavını kazanan gençlerin evlerinde sevinç ye
rine matem havası esmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı el ele verip 
gerçek bir eğitim ortamının koşullannı oluşturmalı
dırlar. Millî Eğitim Bakanlığı da bir an önce bu çağ
dışı kitapları öğretimden kaldırmalıdır. Hatasını an
layıp bundan dönmek olgunluğa işarettir. 

Bugün millî eğitimimiz ters bir yol izleyerek ken
dini orta çağların çıkmaz sokaklarında bulmuştur. Ya 
geriye dönüp Atatürk'ün gösterdiği çağdcş uygarlık 
kervanına katılacak ve o ış;kh yolda yürüyecektir ya 
da ulusumuz kafaları ortaçağın şövalyelik özlemleriy-
!e yoğrulmuş Donkiş otlardan oluşan bir toplum du
rumuna sürüklenecektir. 

Var olmanın, özgür yaşamanın yolu uymayı bilen
lere açılır. Bu da millî eğitimle sağlanır. 

Eğer o millî eğitim çağdaş düşün yapısında bir 
kadroya sahipse!.... 

Şa&sm? ve Kontenjan Grupu arlına Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlar, teşekkürlerimi sunarım. (C. H. P. 
ve M. B. G. ve Cumhurbaşkanınca S, Ü. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın İsmail Kut

luk'ta. 

Sayın üyeler. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesine başlandığı sırada konuşmacıları takdim 
ederken, her ne kadar A. P. Grupu adına Sayın Meh
met Vanşh'mn da konuşacağı bildiriim'ş ise de, bilâ-
hara Sayın Varışlı tarafından verilen bir önerge ile 
konuşmanın tümünü Sayın İsmail Kutluk tarafından 
yapılacağı bildirilmiştir. Bu sebeple ve 90 dakika süre 
ile buyurun Sayın Kutluk, Adalet Partisi adına. 

A. P. GKUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Adalet Partisi Grupu adına Millî Eğitim Bakanlığı 
ile üniversitelerimizin bütçeleri ve çalışmaları hakkın
da görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. Ancak, sözlerime başlamadan evvel bir hu
susu da açıklamakta fayda mülâhaza etmekteyim. 
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Sayın senatörler; 
Parlamento tarihinin başladığı günden bu yana si

yasî partiler ve parlamenterler basına yardımcı olmak 
•ve konuşmalarını değerlendirmek için, o gün yapacak
ları konuşmalarının metinlerini veya özetlerini, sabah
leyin saat 10,00'dan itibaren basın bürosuna verirler. 
•Bu, dün de böyle olmuştur, bundan böyle de böyle ol
maya devam edecektir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Cevap idi, konuş
ma değil. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin çok rica 
ediyorum, istirham ediyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De-
vsmîa) — Bugün sabahleyin Basın Bürosuna gitmiş 
olanlar, Basın Bürosunda şu anda konuşmaların tam 
metnini okumak ve elde etmek fırsatını bulmuş ola
caklardır. 

Bii tatbikatı henüz tespit edemeyen Sayın Muhsin 
Ba-ur, kendi grupundaki arkadaşlarının konuşmaları
nın har sabah erkenden basına verildiğini de bilmedi
ğinden, talihsiz bir konuşma yaparak; hem Senatoda 
huzursuzluk yaratmışlar ve hem de değerli basınımızı 
bazı konuları konuşulmadığı halde, neşretmekle it
ham etmişlerdir. 

Bugüne kadar yapılagelen ve yapılması îâzsm ge
len bir tatbikat gereğince Cumhuriyet Hükümetinin 
bir sryın Bakanını da haksız yere üzmüşlerdir. 

Bu vesile ile Adalet Partisi Grupu olarak 
üzüntümüzü belirtir, bu gibi konuların bir daha tetkik 
edilmeden bu yüce kürsüye getirilmemesini gönülden 
dileriz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Anlamamışsınız, 
konuşma değil cevap. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 
Sayın Kutluk, bir saniye efendim, tekrar yeni bir

takım münakaşaların doğmasına sebebiyet verecek ko
nuşmaları lütfedin efendim, bunlardan çekineîim Sayın 
Kutluk. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADÎNA İSMAİL KUTLUK (De

vamla) — Benden evvel konuşan değerli arkadaşları
mın Millî Eğitim Bakanlığı bütçeleri münasebetiyle 
Bakanlık teşkilâtına, çalışmalarına son derece dikkati 
çekici eleştiride bulundular. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, hem bir topluluğu millet yapan millî manevi 

değerleri ret ve inkâr edeceksiniz, hem de «milliyetçi
yiz diyeceksiniz, Hem bir ırkçılığı reddedeceksiniz, 
hem de dinle en aşırı ırkçılığı yapacaksınız. Hem 
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imam hatip okullarının Türk millî eğitimine musallat 
olmuş bir virüs diyeceksiniz, sonda da dinden, diya
netten bahsedeceksiniz. Hem anarşiden bahsedeceksi
niz ve ondan şikâyet edeceksiniz, iş başındakiler! cani
likle katillikle itham edeceksiniz; hem de anarşinin 
içinde bulunacak, anarşistin önünde tahrikçi, teşvikçi 
rolü oynayacaksın. Çelişkiler ülkesinin insanı bile siz
den daha samimîdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Reşat Oğuz muhterem Hocamız, «Kitap mesele

sinde bir menfaat şebekesiyle karşı karşıyayız.» dedi
ler. Bu şerefli kürsünün kutsiyetine mütenasip bir üslup 
içerisinde konuşurlarken, bu kitap mevzuundaki şir
ketin açıklamasının ve açıklığa kavuşturulmasının za
ruretine inanıyoruz. Aksi halde, kendileri çok ağır bir 
vebalin altında kalacaklar ve müfteri olmaktan da 
kurtulamayacaklardır. Biz Adalet Partisi Grupu ola
rak; bu şirketin kimlerden kurulduğunu, nasıl bir şir
ket olduğunun açıklanmasının zaruretine inandığımız 
içindir ki, bunları ifade ediyorum. 

Say m Başkan; 
Konuşmalarımı sürdürürken, benden evvel konuşan 

değerli arkadaşlarımın konuşmalarına da cevap ve
receğime inanıyorum. O itibarla, partimizin Millî 
Eğitim Bakanlığı çalışmaları ve Millî Eğitim Bakan-
lığıyle üniversitelerimizin bugüne kadar sağlamış ol
duğu başarılan ifade ederken, grupumuzun Yüce Se
natomuza, Millî Eğitim Bakanlığının müstesna görev
lilerine, üniversitelerimizin değerli rektörlerine derin 
saygılarım, sevgilerini arz ediyorum. 

Milletlerin insanlık âlemi içerisinde onurla yaşa
yabilmeleri, varlıklarını koruyabilmeleri, uygarlık ala
nında yükselebilmeleri için devletin millî eğitim hiz
metlerini en önemli görevleri olarak saymanlarına ve 
bu önemli görevi en iyi şekilde düzenleyip, çalışmala
rında başarı bağlamalarına bağlıdır. 

Daha kısa olarak eğitim hizmetlerini en mükem
mel yürüten milletler, diğer milletlere her zaman hâ
kim olmuşîardîr. 

Bu sebeple Cumhuriyet hükümetleri bu gerçeğin 
ışığı altında bütçelerinde Millî Savunma Hizmetlerinin 
dışında en büyük payı Millî Eğitim hizmetlerine ayır
mışlardır. Bu yıl; yani 1977 Yıîı Bütçesinde de aynı 
prensibin, aynı düşüncenin ve aynı titizliğin gösteril
miş olduğu kıvançla görmekteyiz. 

1976 Yılı Konsolide Bütçesinde Millî Eğitim hiz
metlerine ayrılan miktar 21 661 983 590 TL. iken, mü
zakeresini yapmakta olduğumuz 1977 Yılı Bütçesinde 
bu miktar 4 003 Î97 2Î0 fazlası ile 25 665 180 800 TL, 

i ya çıkarılmıştır. Geçen yıl Bütçesine nazaran 1977 
Yılı Bütçesi % 20 nispetinde artışa ulaşmış bulun
maktadır kî, bu cidden kıvanç verici bir görünüm arz 
etmektedir. 

Saym senatörler; 
j 1977 Yılı Millî Eğitim Bütçesine konan miktarın, 

Mîllî Eğitim Bakanlığının 10 harcama diliminde ayrı 
j ayrı gösterilmiş, her dilim tetkik edildiği zaman, her 

dilimin kendisine geçen seneye nazaran % 15 ilâ 20 
arasında bir artış görülmüştür, 

i Herkese Eğitim, her çevreye okul, her ferdi en 
| az ilköğretim çarkından geçmiş okuryazar olması, kısa

ca Milletin her ferdine eşit eğitim imkânı prensiplerini 
gerçekleştirmeyi eğitim politikasının anahedefleri sa
yan partimiz, millî geîerimiz oranında millî eğitim 
hizmetlerine Hükümetimizin 1977 Yılı Bütçesinde en 
iyi imkânlarını ayırdsğı kanatini taşımaktayız. 

! Bu yılın Bütçesinde 1976 Bütçesine nazaran % 20 
civarında bir artış olduğu meydandadır. 1977 Yılı Büt
çesinde Millî Eğitime ayrılan paralarla Milletimizin 

s ihtiyaç duyduğu Millî Eğtim hizmetlerinin tümünün 
eksiksiz gerçekleştiğini de iddia etmek mümkün değil
dir. Gelecek yıllarda Cumhuriyet hükümetlerinin 
Eğitim hizmetlerine daha büyük imkânlar yaratabile
ceğinden de emin bulunmaktayız. 

I Muhterem senatörler; 
i Hepinizce bilindiği gibi, Anayasamız başlangıç 
I kısmında «Türk Milletinin bütün fertlerini, kaderde, 
! kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde 

Millî şuur ve ülküler etrafında...» birleştirmeyi ve 
j «Türk milliyetçiliğinden hızla ilham almayı» amaç 

görmektedir. Yüce Meclislerimizin 1973 tarihinde ka-
j bul ettiği 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumu-
| zun 2 nci maddesine de «öğrencilerimizi Türk Milleti-
j nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerle-
i rini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailelerini, vata-
İ nmı, Milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan Tür-
| kiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarım 
| bilen ve bunları daima davranış haline getirmiş yurt

taşlar yetiştirmek..» esası konmuştur. 

İ Yine 1739 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde de; 
| Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili 
I ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve 
I her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkilâpları ve 

Anayasa başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk 
j milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî, ahlâk ve millî 
; kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile 

evrensel kültür içinde korunup geleştirilmesine önem 
I verme amacı da gösterilmiştir. 
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Anayasamız ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu yürürlüktedir. Bu kanunlara göre nasıl bir 
yurttaş yetiştirileceği ve bu yurttaşlar yetiştirilirken her 
kademede uygulanacak öğretim programlarının nasıl 
düzenleneceği ve hedefi hiç bir tafsire meydan ver
meyecek şekilde açıklıkla gösterilmiştir. Ve böylece 
Millî Eğitim Bakanlığına bu görev olarak verilmiş
tir. 

Bu gerçekler ortada İken, Türk Millî Eğitimini mil
lî ve ilmî hüviyetine kavuşturmak, Millî Eğitim Ba
kanlığının en büyük görevi ve amacıdır. Hükümeti 
devraldığımız günden beri Millî Eğitim Bakanlığı eği
timin, öğretimin her kademesinde sürdürdüğü ısrar
lı çalışmalarda millîlik hedefinden saptırılmaya çalı
şılan Türk Mîllî Eğitiminde, milliyetçilik anlayış ve 
görüşü ihya edilmiştir. Milîî Eğitim Bakanlığında mil
liyetçilik prensibi rayına oturtulmuştur. Ümit ede
riz ki, yukarıda bahsedilen yasalar gereğince bir gö
rev olarak verilen Millî Eğitimimizin milliyetçilik an
layış, görüş ve ruhunu muhafaza edilerek yozîaştırıî-
madan çağdaşlaştınlmasına hızla devanı olunsun. 

Adalet Partisi Anayasa ve diğer yasalara saygılı 
ve bağlı bir siyasî teşekkül olarak programına koy
duğu millî eğitimimizi milliyetçi bir ruh ve anlayış 
içerisinde düzenlenecek her türlü çalışmaları ve bu 
uğurda hizmet veren başka sayın bakanları ve diğer 
görevlileri bütün gücü ile destekleyecektir. Milletimi
zin millî, ahlâkî, îhsanî ve kültürel değerlerini benim
seyen, koruyan ve bu değerferîe övünen nesiller ye
tiştirmeyi en samimî görevi sayanların safında olma
ya devam edeceğiz. Hedefimiz Millî Eğitimde milliyet
çiliktir. Bizim milliyetçilik anlayışımız gayet açıktır. 
Anayasada ifadesini bulan; ırk, sınıf, imtiyaz ve bö
lücülük tammavan Atatürk milliyetçiliğinin ta ken
disidir. 

Bütçe Karma Komisyonunda İ977 yılı Bütçe mü
zakereleri yapılırken özellikle C. H. P.'li arkadaşları
mızın Millî Eğitimdeki milliyetçilik çalışmaları ile 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu esprisi uzan 
uzun, öfkeli bir şekilde eleştirilerine hedef oldu. 

Milliyetçilikten ve 1739 sayılı Kanun ile onun ge
tirdiği espriden ürkmemek lâzımdır. Türk topraklan 
üzerinde doğan, güzel Anadolumuzun tertemiz hava
sını teneffüs eden, nimetlerinden faydalanan, tarihî 
değerleriyle övünen, «Ne mutlu Türküm» diyebilen 
herkesin milliyetçilikten ve 1739 sayılı Kanundan kork
maması, ürkmemesi lâzımdır. 

Çünkü, büyük Atatürk; «Millî Devlete, millî okul
la gidilir. Millî okulun temelinde millî terbiye, millî 

mefkure ve millî kültür vardır;» buyurmuşlardır. Mil
lî kültürümüzü, millî mefkuremizi ve eğitimimizi en 
yüksek düzeylere çıkarmak, böylece Mîllî Eğitimimi
ze sahip olmak Büyült Atatürk'ün vermiş olduğu en 
büyük görevdir. Bunu devam ettirmek, bütün Millî 
Eğitim bakanlarının ve hatta bütün hükümetlerin 
mümtaz görevleri olmalıdır. Bilinmelidir ki, millî ben-
iîğe, mekûreye ve kültüre sahip olmayan milletler baş
ka milletlerin esiri ve zebunu olurlar. Büyük Atatürk' 
ün işaret verdiği bu büyük görev, Millî Eğitim Ba
kanlığınca mutlaka yerine getirilmelidir. Bugün mil
liyetçi nesiller yetiştirmeye her zamandan daha faz
la önem verildiğini memnuniyetle müşahede etmek
teyiz. Çünkü biliyoruz ki : 

Türk milliyetçiliğinde sınıf kavgası yoktur, 
Devlet düşmanlığı da yoktur, 
Halklar yoktur, Millet vardır; 
Türkiye'li yoktur, Türk vardır; 
Başka gençlik yoktur, Yüce Türk gençliği vardır; 
Bölücülük yoktur, birleştiricilik vardır. 
Başkalarının değil, kendi öz değerlerimizle kendi 

6x tarihimizle yetiştirdiğimiz Türk büyükleriyle övün
cümüz vardır ve saym arkadaşlarım, bu hep böyle 
devam edip gidecektir. 

Biz milliyetçiliğin; medeniyetçilik hürriyetçilik, 
memleketseverlik, Atatürkçülük olduğuna inanıyo
ruz. Gücümüzü Türk milletinden ve Atatürkçü olmak
tayız. Biz milliyetçiliğimizle övünüyoruz. 

Sayın senatörler; 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 8 nci 

maddesinde; «Eğitimde kadın erkek herkese fırsat 
ve imkân eşitliği sağlanır. Maddî imkânlardan yoksun, 
başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 
kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle para
sız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yar
dımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç 
çocukları yetiştirmek için de özel tedbirler alınır» de
nilmektedir. 

Milîî Eğitim Bakanlığı fırsat ve imkân eşitliğini 
sağlayıcı, öğretim kademelerini geliştirici ne gibi ça
lışmalarda bulunmuştur, maddî imkânlardan yoksun 
öğrencilere ne gibi imkânlar sağlanmıştır, özel eği
time ve korunmaya muhtaç çocuklar için ne gibi faa
liyetlerde bulunmuştur? Şimdi bu hususlarda Miliî 
Eğitim Bakanlığının çalışmaları ve vardığı sonuçlar 
üzerinde durmak istiyorum. 

İlköğretim Genel Müdürlüğünün, «eğitimde her
kese fırsat ve imkân eşitliği prensibinin gerçekleştiri
ci çalışmalarına geçen yıllara nazaran daha fazla hız 
verdiğini görmekteyiz. 
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1975 yılında resmî ilkokul sayılı 41 060 iken, 1977 
öğretim yılında 42 229'a ulaşarak 2 632 tane yeniden 
resmî ilkokul açmsk sureti ile yurdumuzun köyünü, 
rankallesini ve diğer yerleşim mıntıkalarım 2 632 yeni 
okula kavuşturmuştur. Yeni açılan bu okullara 61 534 
öğrenci yeniden gidebilme imkânı bulmuştur. 

Türkiye'de bir yü evvel 3741 köyümüzde ilkokul 
yok iken, bu rakam 1977 öğretim yılında 1109'a düş
müş, böylece Türkiye'nin resmî okul yönünden % 98 
oranında köyleri okula kavuşmuş olmaktadır. 

Geçen yıla nazaran 1977 öğretim yılında 35 078 
yeniden ilkokul öğretmeni göreve başlatılarak, Tür
kiye'de ilkokul öğretmen sayısı 192 234'e ulaşmıştır. 
Okula devam eden her 30 öğrenciye bugün Türkiye' 
de bir öğretmen düşmektedir. Bir öğretmene 30 öğ
rencinin düşmesi Türkiye'miz için ideal bir rakamdır. 
Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim alanında herkese 
fırsat ve imkân eşitliğini böyiece % 98 oranında ger
çekleştirmiştir. Bence ekle edilen bu sonuç çok çok 
önemlidir, takdire şayandır, 

Yetiştirme yurtlarımızda 14 886 korunmaya muh
taç çocuklarımızın barındırıldığa ve hayata hazırlandı
ğı memnuniyetle görülmüştür. Yetiştirme yurtlarımız 
bugün her vilâyetimizde vardır. 

Küçük ve dağınık yerleştirme birimlerindeki ço-
cuklannııs için 80 tane yatık bölge okulu açılmıştır. 
Yurdumuzun Doğu bölgeleri başta olmak üzere, ihti
yaç duyulan yurt köşelerinde bölge olcuları açılmasına 
önem veren Millî Eğitim Bakanlığı 30 000 öğrenciye 
yatılı bölge okuîarmda okumak suretiyle ilk, orta
öğretim iîe sanat eğitimi yapma imkânını vermiştir. 
Bıı eğitimde fırsat ve inıkârî eşitliğin? yaratmanın bir 
neliccî değil midir? 

Cemiyetimizin bir sosyal ve kanayan bir yarası 
olan körler, sağırlar, ortapedik özürlüler ve eğitimi 
güç çocukların okuma, yazma hayata hazırlama, sos
yal çevreye uya bilmelerini sağlayan ve yine Vatan 
sathına yayılan özeî öğrenim kuramları açmak sure
liyle 1739 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde Millî 
Eğitim Bakanlığına verilen görev, böyiece memnuni
yetle kaydedilebilecek bir başarıya ulaşmıştır. İlköğ
retim Genel Müdürlüğün çalışmaları yakından izlenil-
d iği takdirde, okul öncesi öğretim ve eğitime verilen 
önemin sonucunda ne derece bir başarıya ulaştığı 
memnuniyetle görülecektir. 

30 yılım Millî Eğitime vermiş bir eğitimci olarak 
1976 Bütçesinden bu yana ilkokul öğretmenlerine 
sağlanan yeni özlük haklanyle köy ve kasaba okulla
r ı n kırtasiye, yakacak yangın, temizlik malzemesi 

ve PTT giderleri gibi; eski yıllarda son derece özle
mini çektiğimiz bu hususların Millî Eğitim Bütçesin
de maddeler halinde yer aldığını görmekten duymuş 
olduğumuz memnuniyeti burada belirtmek istiyorum. 

Ba hizmetler, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ça-
kşrnaları, Miilî Eğitim Bakanlığının başarı ile yürüt
tüğü hizmetler değil midir? 

liokul öğretmenleri, muvakkat öğretmenlerin hiz
met sürelerinin 15 yıldan 30 yıla çıkarılmasını öngö
ren Kanun teklifi iîe köy hizmetlerini öğretmenleri
mize daha özendirici, teşvik edici ödenek kanunu ta
sarılarının Meclîslerimizde kanunlaşacağı günleri bek
lemekte olduklarını duyurmak istiyorum. Bu tasarı-
ların bir an evvel çıkarılması için gerekli tedbirlerin 
sunmasının zaruretine inanmaktayım. 

ilkokul öğretmenlerinin tayinlerinde yeni birtakım 
usul ve kaideleri kapsayan nakil, tayin ve becayiş yö
netmeliğinin yeniden düzenlenmesinin gereğine inan-
îîsaktayim. İller arasındaki genel nakilleri düzenleyen 
Genel Nakil Yönetmeliğinin yanında, her ilin kendi 
şartlanm, imkânlarını ve durumlarını dikkate alacağı 
ilkokul öğretmenleri nakil yönetmeliklerinin hazırla
tılarak yürürlüğe ve uygulamaya konulmasında öğ
retmenlerimizin nakillerinde hem dedikoduların ön
lenmiş olacağına, hem de öğretmenlerimizin huzurla 
görev yapmalarının imkânı sağlanacağına inanıyo
rum, 

İlkokul öğretmenlerinin müdürlerine, müdür gö
revi yaptığı müddetçe idarî görevinden dolayı mutla
ka bir miktar para verilmelidir. Yine ilkokul öğret
menlerinin muayyen bir ders saatından sonra, mutla
ka orta dereceli okullarda olduğu gibi, fazla okuttuk
ları her ders saati için yine bir miktar kendilerine 
ders ücretinin verilmesini zaruretine inanıyorum. 

Sayın senatörler; 

Ortaöğretim alanında yapılan hamleler, açılan 
okullar, neticelendirilen yatırımlar, övünülecek du-
r'iradadır. Ortaöğretimin yurt alanına eğitimde fırsat 
ve İmkân eşitliğini sağlayacak şekilde yaygınlaştırıl
masına büyük önem verildiğini görmekteyiz. Hükü
met göreve başladığından bu yana 783 ortaokul ve 
lise, 146 imam - hatip lisesi, 56 kız meslek lisesi, 61 
ticaret lisesi, 26 iki yıllık eğitim enstitüsü, 14 yabancı 
dil yüksekokulu, 45 meslek yüksekokulu, 2 İslâm 
enstitüsü, 6 Devlet mimarlık ve mühendislik akade
misi, 72 endüstriyel teknik lise, 13 pratik sanat oku-
kî, 5 erkek yüksek teknik öğretmen okulu açmıştır. 
Bu açılan okullarla öğretimi ve eğitimi vatandaşın 
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ayağına götürmek anlayışı, eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliği yaratma çalışmalarının başarılı sonuca değil 
raidir? 

Kanaatimce yapılacak eleştirilerin İnsafa sığar öl
çüler içerisinde yapdmass, yanlan bsganlı sonuçları 
da beyan etmek suretiyle çalışanlara, görev yapanla
ra daha iyi çalışma imkânının verileceği şekilde eleş
tiri yapılmasının faydasına inanıyorum. 

Zeki, çalışkan ve başardı yurt çocuklarım daha 
üst seviyelerdekl öğretim kurumlarında okutabilmek, 
eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayabilmek için 
1970 yılından beri 12 binlik parasız yatılı öğrenci 
kontenjanının bu yıl 16 590'e ulaştırılması Millî Eği
tim Bakanlığımızın öğretim daknda bir başka başa
rısının örneği değil de nedir? 

Bu yıl 4 500 yatılı öğrenci kontenjanını arttırma 
gayretleri, milletimizin daha çok çocuklarının okuma
sına imkân vermesi, Millî Eğitim Bakanlığının yüce 
Türk milletinin hizmetinde olduğunun başka bir ba
şarı yönü değildir de nedir? 

Sayın senatörler; 
Sayın Ali Naili Erdem Millî Eğitim Bakanı olduk

tan sonra, Miüî Eğitim Bakanlıgmda teknik öğretime 
son derece aralık verildiğini görmekteyiz. Bu çağın 
görüşüne en uygun çalışma tarzı prensibinin Millî 
Eğitim Bakanlığına hâkim olduğu kanaatini sevinçle 
görmekteyiz. 

Sanayileşmeye ağırlık verildiği toplumumuzda in
san gücü talebinin gelişen sanayi yönünde artarken, 
aynı zamanda bu insan gücünün ileri teknolojiye ce
vap verebilecek şekilde ve meslekî teknik eğitim gör
müş vasıflı elemanlardan meydana gelmesi zorunlu
luğu ortadadır. 1960!iarda 40 900 köyümüzden 500 -
600 tanesinde elektrik varken, bu yıl 17 500 köyü
müzde elektrik yanmaktadır. Elektriğin gayri ehil el
lerde nice canlara kıyan bir felâket olduğu meydan
dadır; ama ehil ellerde medeniyetin yaratıcısıdır, in
sanlığın en büyük sadık dostudur, Bu İtibarla, yeni 
doğan bu ihtiyaca cevap verecek insan gücünü MİM 
Eğitim Bakanlığı yetiştirmeye mecburdur. 

Millî Eğitim Bakanlığı teknik öğretime verdiği 
ağırlıkla ilk defa okul iie endiisîn alanmda köprüyü 
kurmuş ve teori ile teknolojinin tabiî gelişmesi ara
sındaki uyumu böylece sağlamıştır. Gelişmiş ülkele
rin meslek sanat okullarında okutulan bölümleri sayı
sının 250 ilâ 500 arasında olduğuna öğrenmekteyiz. 
Bizde ise, teknik liselerimizde okutulan bölümlerin 
sayısı ise 40 - 50 civarındadır. Teknolojinin h:zla ge
lişmesini takip edecek nesillerin yetiştirilmesine bu 

sebeple önem vermek gerektiğini Sayın Miüî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem ile kurduğu teknik öğretim 
kadrosu görmüş ve çarşmaSarmı bu amaca ulaşacak 
şekilde tespit ci:nîş!erc::r. Milli Eğitim hizmetlerinde 
bu çnupîînî çnğdaşlaşmnnm ieabıdîr, medeniyetçili
ğin icabıdır, milliyetçiliğe icabıdır, kısaca Atatürk
çülüğün icab:dnu 

Sayın senatörler; 
Mîllî Eğitini Bakanlığında teknik öğretime verilen 

önem, sanayileşen Türk milletinin ihtiyacı olan yetiş
miş teknik elemana bir a a evvel kavuşturulmasının 
önemli bilincine varıîınış olmasının mesut sonucudur. 
Millî Eğitim Bakanlığının bu fevkalâde çalışmalarını 
gönülden destekliyor ve teşvik ediyoruz. Teknik öğre
time bu derece kıymet vermek en azından gerçekçi 
olmak, hamleci olmaktır. Teknolojinin bütün dalla
rım en iyi çskilde Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'yi 
muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak karar
lılığında olmnlı Atatürkçü olmak demektir. (A. P. sı
ralarından «Bravo;> sesleri). 

Milletimi ve memleketimiz için fevkalâde önem
li atılını hamlesi elrm teknik öğretime hız verme an-
îayışım gerçekleştirecek öğretmen kadrosunun kayna
ğı, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun bir 
olan sayısına İstanbul'da Izmk'de birer tane daha aç
mak suretiyle teknik 'kelerimizin. öğretmen yetiştiren 
kaynağı da üçe e-karılmışfcr, 

Yuvasında, tarlasında; fabrikasında, kısacası her 
yerde, katta savaşta ve enikte erkeğinin kemen yanın
da yer alan Türk kadm.m çağm gerçekleri ışığı altın
da en iyi şekilde yetiştirmeye Türk milletinin varlı
ğının en önemli ternkıah oîan ailenin mümtaz bir üye
si olacak genç kızlarımız:, kem ailenin ekonomik ya
pısına katkıda bıılozzrak şekilde teknolojinin gerek
tirdiği bk feri olarak yetiştirilmesine; kem de yuva-

; varkğî olarak yetiştirilmesine önem 
zıeskîk liselerinin, . kız pratik sanat 

eezlci kfddm kurolannîn saydannı ar-

sımn mı 
veni-aıgma, 
okunanımı 
tırmak suretiyle yer,.ı yen:; ez.rezum müesseselerinin 
açıîmasnım sağlanmış okkîklanm görmekle kıvanç 
duymaktayız» 

Din Eğitim Gene! Müdürlüğünün çalışmalarını 
takdirle karşılıyoruz. Din bilgisi ve aklâk derslerinin 
okutulması Hükümet Programında da açıklıkla ifade 
edildiği gibi, İlahiyat ve fclâmî İlimler fakülteleriyle 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunlarına okutulması 
problemi tamamen halledilmiştir. 

İmam - kat"p fsc-leîkıln say:&; 1974 yılında 77 
iken, bugün 245=e ulaşm^t:?-. Bu okullarımız vasıta-

113 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1977 O : 3 

siyle yurdumuzun her köşesine eğitim ve öğretim gö
türme, vatandaşımızın en yakınında bir yandan din 
eğitimi yapan, diğer yandan da normal liselerimiz gi
bi üniversitelerimize ve hayata kültürlü insan gücü 
yetiştiren okulların açılmasıyle 1739 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinde belirtilen eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliğini sağlayıcı en güzel tedbirlerden birisinin da
ha alındığını görmekteyiz. 

İmam - hatip liselerimizde bugün 110 000 Türk 
çocuğu feyz almaktadır, tmam - hatip liselerimizde 
ortaöğretimdeki 116 500 parasız yatılı öğrencinin dı
şında, -1977 yılı Bütçesiyle 8 600 öğrenci daha para
sız yatılı okuma imkânına kavuşturulmuş olacaktır. 
Takdirle ve sevgiyle karşılıyoruz. 

Yüksek İslâm enstitülerinin sayısı 5'ten 7'ye çı
karılmıştır. Bu okullarımızda 3 224 öğrencimiz yük
seköğrenimini yapmak imkânını bulabilmektedir. Din 
eğitim hizmetlerine daha da önem verilmek suretiyle 
vatandaşlarımızı fslâmî bilgilerle ve manevî kültürle 
beslemeye, islâmlığın dünyada yayılmasına en büyük 
katkıyı Türklerin yapmış olduğu bilincinin, şuurunun 
yaratılmasına devam olunmasını istiyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığının en önemli hizmetlerin
den birisi de, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim 
ve öğretim probleminin halledilmesi işidir. Yıllardır 
bu probleme bir önemli şekil maalesef verilmemiştir. 
İşçilerimizin çalıştıkları memleketlerin hükümetleriyle 
yapılan anlaşmalar gereğince sadece öğretmen gönde
rilmek suretiyle yetinilmiştır. Büyür bir milletin ço
cukları olmanın gururunu duymaları ve hayatta başa
rılı olmaları için, Türk kültürüyle bağlarının kopma
ması zarureti vardır bu çocukların. 

İşte bu zarureti duyan Saym Ali Naili Erdem, 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtında, Yurt 
Dışı İşçi Çocukları Eğitim ve Öğretim Genel Müdür
lüğü adı ile bir Genel Müdürlük kurmak suretiyle iş
çi çocuklarının eğitim ve öğretimine esaslı bir çözüm 
yolu bulmuş olmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının 
bu alandaki çalışmalarım da takdirle karşılıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Büyük Türkiye'yi yaratmanın en önemli şartı, öğ

retmenlerimizin inançlı, kültürlü, azimli, milliyetçi ve 
Atatürkçülük anlayışı içerisinde yetiştirildiğine ve 
görevlerini hiç bir tesire kapılmadan heyecanla yap
malarına bağlıdır. 

Türk öğretmeni Atatürk'çülük yolunda azimle yü-
rümeli, onu bu görevinden asla saptırmamahdır. 
Hiçbir siyasî parti öğretmenlerimizi çirkin politikala
rına alet etmemelidir, 

Türk öğretmeninin Atatürk'çülük ve milliyetçilik 
ideolojisinden başka bir ideolojiyi benimsemesine 
gönlümüz asla razı olmamaktadır. Hele görevini, 
görev yerini Atatürk'çülük ve milliyetçilik dışında 
başka bir ideolojiye vasıta yapmasına da asla taham
mülümüz yoktur. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Doğru efen
dim bravo, vallahi doğru söylüyor. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Birtakım meslekî teşekküllerin esas görev
lerini bırakarak, sapık ideolojilerinin yayılma mer
kezi haline gelmesi ve öğretmenlerimizi bu çirkin 
emellerine alet etmesi, memleketimiz geleceği yönün
den de son derece zararlı ve üzücü neticeler verecek
tir. Bu hususta fazla derinliğine gitmek istemiyorum. 
Biz A. P. olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi, bir 
kere daha belirtiyorum; okula, kışlaya ve camiye si
yaseti sokmak isteyenlerin karşısındayız ve daima 
karşısında olmaya devam edeceğiz. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Döneminizde 
çok sokuldu, niye öyle?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, müsa
ade edin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Bu yıldan sonra öğretmen liselerimiz me
zunları öğretmen olamayacaklardır. İlkokul öğretme
ni olabilmek için, mutlaka iki yıllık yükseköğrenim 
veren eğitim enstitülerinden mezun olmaları şartı 
konmuştur. Gerek ilk, orta ve gerekse yükseköğretim 
kadrolarında öğretmen yetiştirme alanında Millî Eği
tim Bakanlığının prensiplerini ve takip etmekte oldu
ğu; öğrenilenlerimizi en iyi, en mükemmel şekilde, 
milliyetçi olarak yetiştirme stratejisini benimsiyoruz, 
takdirle karşılıyoruz. 

Öğretmenlerimizin birçok sıkıntıları vardır. Köy
lerde çalışan öğretmenlerimizin büyük bir mahru
miyet içerisinde çalıştıkları ve oturacak ev bile bula
madıkları gerçeği ortadadır. Öğretmenlerimizin bu 
mahrumiyet içerisinde çalışmaları değerlendirilmeli
dir. Şehirdeki ve kasabadaki çalışan meslekdaşlarına 
nazaran mahrumiyet zammı mutlaka verilmelidir. 
Evsiz olanlara da mutlaka lojman yapımına hız ve
rilmelidir. 

Orta dereceli okullarla teknik öğretimde çalışan 
öğretmenlerimizin fazla okuttukları ders ücretleri 
günün şartlarına göre ayarlanmalıdır. A. P. Meclis 
Grup Başkanvekilierinin hazırlayıp T. B. M. M. Baş
kanlığına vermiş oldukları, ders ücretlerinin günün 
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şartlarına göre düzenleyecek kanun teklifimizin bir 
an evvel kanunlaşmasını gönülden istiyoruz ve gere
keni yapmalıyız. Kısaca Türk öğretiminin maddî 
müzayaka içerisinden kurtarmalıyız. 

Sayın senatörler; 
Kalkınmamızın gerektirdiği hünerli insan gücünü 

hazırlamak, üretime dönük, millî kalkınmaya para
lel, millî değerlerimizi koruyucu, geliştirici nitelikte
ki programlarla yaygın eğitim hizmetini icra etmekle 
görevli Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün yurt ça
pındaki faydalı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Yetişkin vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alan
da kanunlar ve tespit edilen direktifler doğrultusunda 
yaygın eğitimi etkili şekilde yürütmeye çalışan Halk 
Eğitim Genel Müdürîüğününün daha takviye etmenin 
zaruretine inanmaktayız. 

Millî Eğitim Bakanlığının 360 bin personeli bu
lunmaktadır. Bu görevlilerin 292 bini öğretmendir. 
68 bin kişisi de; genel idare, yardımcı hizmetler, tek
nik ve sağlık hizmetleri sınıflarında görev yapan 
elemanlarımızdır. 360 bin memuru bulunan bu Ba
kanlığın problemleri de elbette o derecede çok ola
caktır. Problemlerini halletmek için, Millî Eğitim Ba
kanlığına her siyasî parti grupları Meclislerde, diğer 
kuruluş ve fertler de kendi görev sahalarında yar
dımcı olmalarının, memleketimiz millî eğitim hiz
metleri yönünden büyük önem taşıyacağı inancında
yız. 

Sayın senatörler; 
İnsanoğlunun mezun olduğu okuldan çıktıktan 

sonra da kendisini yenilemesi, daha ileri görevler için 
hazırlanması şarttır. Bir başka deyişle insanoğlu be
şikten mezara kadar öğrenmek ihtiyacındadır. Hele 
bu, öğretmenlerimiz için çok daha önemlidir. Bili
min, teknolojinin süratle değiştiği dünyamızda okul
dan alınan bilgilerin yetmediğini hepimiz bilmekte
yiz. İnsanoğlunun bu eksikliğini gidermek için 657 
sayılı Kanunun 215 nci maddesiyle kurumların per
sonelinin bilgilerini tazelemek için, hizmet içi eğitim 
sistemini getirme zorunluluğu hükme bağlanmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bu görevi Hizmet İçi Eğitim 
Dairesi Başkanlığına vermiştir. Her yıl binlerce öğ
retmeni meslekî kurs ve seminerlerden geçiren bu 
dairenin halledilmesi lâzımgelen noksanlıkları var
dır. Bilhassa kurs ve seminerlerde görevlendirdiği 
eğitim görevlilerine ödeyebileceği ders ücretlerinin 
kifayetsizliğinden, öğretim görevlilerini bulmakta 
güçlük çekmektedirler. Bu güçlükler mutlaka gideril
melidir. Sayın Bakanım. 
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Hizmet İçi Eğitim Dairesinin geçen yıl 13 bin öğ
retmeni kurstan geçirdiğini, 1977 yılında da 15 bin 
civarında öğretmenin kurs ve seminerlerden geçir
meyi planladığını memnuniyetle görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi müzakere edilir

ken gerek Komisyon ve gerekse gündem dışı konuş
malarda dil öğretimi, ders kitapları ve kütüphane
lerde bulundurulacak kitaplar önemli eleştiri konusu 
oldular. Kısa kısa onlara da değinmek istiyorum. 

Bugün millî varlığımızda adeta iki Türkçe var 
gibidir. Birisi, Milletimizin yarattığı olarak tarihî ge
lişimi içerisinde meydana gelmiş konuşulan ve yaşa
yan dil. Diğeri de, yıllardır zorla yürütülmeye çalışı
lan, bize göre ilmîlikten yoksun, uydurmaca dildir. 
Uydurmaca dilin arkasından gidenler millî edebiya
tımızda, halk edebiyatımızda kullanılan dilimize ta
hammül edemeyenlerdir; onların okunup anlaşılma
sını istemeyenlerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığının ders kitaplarında kul
landığı millî dilimizin tarihî gelişimi içerisinde güzel
leştirilmesine ve zenginleştirilmesine taraftarız. 1739 
sayılı Kanunda dilimizin ne şekilde kullanılacağı, na
sıl geliştirileceği ve güzelleştirileceği hükme bağlan
mıştır. Kitaplar uydurma kelimelerden arınmıştır ve 
bu kitaplar, yaşayan ve kullandığımız millî dilimizle 
yazılmıştır.. Dil meselemizi kökünden halledecek, uy
durmacıların ve düzmecilerin tasallutundan kurtara
cak olan Türk Dil Akademisi kanun tasarısının bir 
an evvel kanunlaşmasını gönülden beklemekteyiz. 

Ders kitaplarında bir kelimecik, bir satırcık; hat
ta bir örnekçilik dillere dolandı, yazarlara ve Millî 
Eğitim Bakanlığına ağıza alınmayacak derecede ga
liz laflarla tenkitlerde bulunuldu. Sırası geldiğinde 
ilmî yoksunluktan, ilmî görüşsüzlükten ne süslü laf
larla bu kürsülerden konuşmalar olmuştur. Bu yıl 
muhalefetin kitaplar üzerine koymaya çalıştığı 
ambargo cidden üzücüdür. Henüz yazdırılıp öğrenci
lere verilen bu kitapların elbette eksiği vardır. Cum
huriyetin kurulduğundan bu yana yazılan kitaplarda 
nice büyük yanlışlıklar, ilmî hatalar, bile bile yazıl
mış, gerçek dışı konular yok muydu? O zaman nere
deydiniz? Eğer isterseniz o gerçekleri bu yüce kürsü
den biz de dile getiririz. Eleştirilerden sonra kitap 
konusunu Sayın Bakan müfettişlerine inceleteceğini 
beyan etmişti. Eksikleri varsa giderilecek, fazlalık
ları da varsa çıkarılacaktır. Çocuklarımıza ilmî ol
mayan ve gerçekleri aksettirmeyen, çocuk dimağları
nın anlayamayacağı konuları sayfalarında bulundu-
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ran kitapların okutturalınamasına biz de taraftarız. An
cak, bu kitaplar konusu yozlaştırılarak, muhaliflerimi
zin siyasî emellerine birer alet olacak duruma gelmiş 
olmasından üzüntü duymaktayız. 

Say m senatörler; 
Üniversite, akademi ve Yay - Kur hakkında da 

kısaca grupumuzun görüşlerini arz etmek istiyorum, 
İ 946 yılında kabul edilen Üniversiteler Kanunu 

ile özerkliğe kavuşan üniversitelerimiz açıkiskîa ifade 
ediyorum ki, yavaş yavaş toplumumuzdan kopmaya 
başlamışlardır. Hele 1961 Anayasası ile daha da tah
kim edilen özerklik kavramı ile üniversiteler, siyasî 
güçleri daha da serbest bir ortamda tenkit etme im
kânına kavuşmuşlardır. 

Sözlerim asla yanlış anlaşılmamalıdır. Özerk üni
versiteye her zaman taraftarız.. Ancak, üniversiteleri
mizin esas görevleri olan eğitim hizmetlerimle mem
leket İhtiyacının gerisinde kalmamalıdırlar. Üniver
sitelerimizin asıl görevleri budur, 

Özerk üniversitelerimiz memleketimizin ilmî, tek
nolojik ve sosyal gelişimini daima dikkate alarak, 
bu gelişimin doğurduğu ihtiyacı karşılayacak eleman 
yetiştirmeye çalışması ve yeniden düzenlenmesi za
rureti vardır. Bunu sağlayıcı kanun teklifleri mutla
ka getirilmelidir. Üniversitelerimizi hizmete yönelt
mek için. Batı ülkelerinde olduğu gibi, üniversiteleri
mize ödenekler ayrılırken objektif esaslar getirilmeli
dir. Meselâ; kadrosundaki öğrenci sayısı, öğretim gö
revlilerinin sayısı dikkate ahnarak bütçeler hazırlan
malıdır. 

Bugün memleketimizde üniversitelerimizin bütçe-
leri yapılırken kişisel etkilerin mühim rol oynadığı 
meydandadır. Bugün bu üniversitelerimizin bütçeleri 
tetkik edildiği zaman bu gerçek tamamiyle görüle
cektir. Üniversitelerimizin bazdarmda öğretici s'.km-
tısı çekilirken, bir diğerinde öğretici birikimi olauğo 
açıkça görülmektedir. Kadrolar verilirken öğrenci » 
profesör arasındaki 'ornmH dikkate alınmasında, öğ
renci alınması yönünden de büyük faydalar sağlana
cağı gerçeği ortadadsr. Sanıyorum ki, bütün dünya
da da bu prensip dikkate almmaktadır. 

Yurdumuzda bugün 18 üniversitemiz vardır. Bun
ların bir kısma halen kuruluş halindedir. Batı ülkele
rinde her iki milyon kişiye bir üniversite açılmakta 
olduğunu öğrenmekteyiz. Yurdumuzun şartları dik
kate alınacak olursa, 18 üniversitemizin oluşunun tak
dir ile karşılanması gerekir. 

1976 - 1977 öğretim yılında 106 000 öğrenci tini" I 
versitemize kayıtlıdır. Bu üniversitelerimizde toplam 
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olarak 12 304 öğretici kadrosu vardır. Üniversite ve 
yükseköğrenim veren akademiler ile yüksekokulları
mızın yurdumuzun her köşesine yayılarak açılması, 
vatandaşımız çocuklarının hemen yakmanda yüksek
öğrenim yapabilme imkânına kavuşturulmuş olmasın
dan memnuniyet .duymaktayız. Ancak, yurt sathının 
b.er yerine yayılan yükseköğrenim kurumlarımızın bir 
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde 
olanlarına nazaran öğretim elemanı bulması yönünden 
şüphesiz sıkıntılarıma olduğu gerçeğide meydandadır. 
Büyük şehirlerimizden uzakta olan yükseköğrenim 
kurumlarında görev yapacaklara diğer yerlerdeki mes
lektaşlarına nazaran daha iyi maddî imkânlar mutla
ka verilmelidir. Ayrıca, konut ihtiyaçları da karşılan
malıdır. Yabancı ülkelere bilgi, görgü ve lisan geliş
tirme önceliği tanınmalıdır. Yine diğer melektaşîarma 
nazaran emekliliklerinde saydmak üzere yılda üç -dört 
ay kıdem verilmesi hakkı tanınmalıdır. Bunları sağla
yıcı kanun tasarılar? Meclislere sevk edilmelidir. 

Üniversite ve akademilerimize, YAY - KUR'a alı
nacak öğrencilerin ssnav işlerini yürüten Kurulun 
1976 - 1977 öğretim yılındaki güzel çalışmalarım, hiç 
bir öğrenciyi sîkmsdan başarı ile yürüttüğü smav ile 
yerleştirme ile ilgili çalışmaların! takdirle karşıhyo-
ruz. • • v*cl 

Üniversitelerimizin.;, fakülte ve akademilerimizin 
bünyelerinde öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şe
klîde değerlendirecekleri gazinolar, top sahaları, mü
zik, resim ve salonlar; yaptınlmasına önem verilmeli
dir. Üniversite ve yüksekokullara yeterince beden eği
timi rehber öğretmeni verilmesi suretiyle, boş zaman
ların müsabakalarla, gezilerle ve diğer sportif faaliyet
lerle değerlendirilmesine imkânlar hazırlayacak, öğren
cileri birtakım bunalımlardan, anarşik davranış ve ey
lemlerden îr.urf^.rsc^k çahsmalar içerisine mutalaka gi
rilmelidir. Üniversitelerimizin, fakülte ve akademileri
mizin, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme yö
nünden durumları hiç de iç aç'.cs değildir. Aslında ba
karsanız üniversitelerimizde bu alanda bugüne kadar 
hiç bir çalışma da yoktur. 

Üniversitelerimizin ve akademilerimizin eğitim, 
öğretim araç ve gereçleriyle donatılmadıkça çalışmala
rının bir mana ifade etmeyeceği gerçeği ortadadır. 
Hiç malzemesi olmayan, bir binası ile bir öğretim gö
revlisinin bulunduğu fakültelerin olduğunu, bir sayın 
rektörümüzün Bütçe Karma Komisyonunda üzüntü 
ile açıklamışlardı* Bu acı gerçek ortada iken donatıl
mayan, aracı ve gereci bulunmayan üniversitelerimi
zin bütçelerine daha fazla para koymak suretiyle bu-
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na imkân verilmelidir. Fakültelerimiz ve yükseköğre
nim kuramlarından okuyan 250 bin civarındaki öğren
cilerimizin 150 bin kadan, akademilerimizde öğretim 
yapmaktadırlar. Bu miktar hiç bir .zaman küçümsene
meyecek seviyededir. Akademilerimizde okuyanlar, 
bütün- yükseköğrenimdeki gençlerimizin 5/3 kadardır. 
Bu itibarla, akademilerimizin yükseköğrenim müesse
seleri arasında önemli yerleri vardır. Akademilerimi
zin ve onlara bağlı yüksekokullarımızın bazı. kanun
larının çıkardmayışından dolayı'büyük sıkıntıları var
dır. Ba kanunlar mutlaka ele alınmalı ve akademile
rimiz huzura kavuşturulmalıdır, 

Akademilerin harcamaları birtakım zorluklar içe
risinde yapılmaktadır. Akademileri bu zorluklardan 
kurtarmalı ya da bütçelerini Milîî Eğitim Bakanlığın
dan ayırmalıdır. 

Sayın senatörler; 
İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizin dı-

şmda kalan diğer Anadolu şehirlerinde kurulmuş aka
demi ve yüksekokullarında hemen hemen hiç öğren
ci olayları olmamakta ya da önemli sayılmayacak de
recede öğrenci olaylao olmaktadır. Akademilerimizin 
bu yönü itibariyle de durumlarının takdire şayan ol
duğunu beyan etmek istiyorum. 

Sayun senatörler; 
YAY - KUR adı ile • öğretim yapan yükseköğre

tim kuruluşundan da bahsetmek zaruretini duyuyo
rum. 

Dünyanın her memleketinde olduğu gibi, bizim 
yurdumuzda da lise ve dengi okul mezunlarına yük
seköğretim imkânı sağlanmasının büyük bir mesele 
haline geldiğini biliyorsunuz. Daha iki yıl evveline ka
dar Ankara ve İstanbul sokaklarına sel gibi dökü
len, Güven Parkı'mn önüne çadır kurarak açlık gre
vine giden, «Ya ölüm ya ilim» d?ye bağıran lise ve. 
dengi okul mezunlarına bugün rastlanmamaktadır. 
Bugünkü Hükümet bu pek önemli meseleye bir çözüm 
yolu getirmeyi düşünmüştür ve getir di; YAY - KUR 
Müessesesini kurmak suretiyle meseleyi kökünden hal
letmiş bulunmaktadır. YAY - KUR bir zaruretin so
nucu olarak kurulmuş, tamamen kendi eğitim düze
nimize, kendi şartlarımıza en uygun bir yükseköğre
nim şekli olarak yaratılmıştır. 

YAY - KUR bugün; 
a) Örgün eğitim, 
b) Yaygın eğitim, 
c) Açık eğitim olarak sistemini geliştirmektedir. 

İmkânları geliştikçe yaygın ve açık eğitimi bırakarak, 
örgün eğitim olarak memîeket hizmetine devam ede
cekti 

YAY - KUR'un gayesi iki yıllık örgün eğitim ku
ruluşlarında, sanayileşen ülkemizin işçi ile mühendis 
arasındaki boşluğu, yani insan gücünü, teknik elema
nı yetiştirmek, bir yandan da yükseköğrenim yapmak 
isteyen İlse ve dengi oku! mezunlarım yükseköğreti
me kavuşturmaktır. Ancak, bugün örgün eğitim ola
rak kuruluşların kapasitesi yeterli olmadığı için, açık 

»öğretime de öğrenci aîmaktadsr. Mektupla öğretime 
bu yıl öğrenci alınmamıştır. 

C. H. P.'nsn mektupla öğretimi, aslında mektupla 
öğretmen yetiştirme idi. Okulsuz, sınıfsız öğretmen 
yetiştirmenin sakıncalarım saymayacağım. Toplumla
rı yetiştirecek öğretmenlerin bizatihi toplum içerisin
de okulun havasını teneffüs ederek yetişmesi, bütün 
dünyaca kabul ediimiş bir prensiptir. İşte bu prensip
ten ayrılan mektupla öğretim, öğretmen yetiştiren 
okullara paralel öğretim programı takip ediyordu. 

Millî Eğitim Bakanlığı mektupla öğretim yapan 
öğrencilerden bu yıl sınıflarını geçenleri eğitim ens
titülerine alarak mektupla öğretimden vazgeçmiş, yu
karıda izahını yaptığım YAY - KUR'u yürürlüğe koy
muştur. Şu anda YAY - KUR'un uygulaması örgün 
eğitim - yaygın eğitim olarak devam etmektedir. 

YAY - KUR biçiminde yükseköğrenim veren mü
esseselerin tarihi 20 yılı geçmez. İki yıllık yükseköğre
timin orijini Amerika Birleşik Devletlerindedir. Bu 
tarz okullarda Amerika'da, «Kominite Kolej» denil
mektedir. Amerika'da YAY - KUR biçimindeki bu 
yüksekokullara giden öğrencilerin sayısı, tüm öğrenci
lerin c/c 36'ını teşkil etmektedir. Bu oran Kaliforniya 
ve Filorida eyaletlerinde % 60 civarındadır. Japon
ya'da da % 60 civarındadır. Bizim YAY - KUR gibi 
öğrenim yapan yükseköğrenim kuruluş örneklerini 
Kanada'da, Avusturalya'da, Japonya'da, Avrupa'da 
görmekteyiz. En belirgin, en anlayışlı uygulamaları 
Fransa'da görmekteyiz. Fransa'da bu okullara «Tek
noloji Enstitüsü» denmektedir. 

YAY - KUR biçiminde yaygın öğretim yapan 
okullara benzer okullara demirperde gerisi memleket
lerde rasîanmaktadır. Bilhassa, Yugoslavya'da bunların 
en iyi örneklerinin verildiğini bilmekteyiz. Dünyanın 
her yerinde bu tür okullara rasîanmaktadır. Akıl yo
lu her yerde birdir. İnsanlar ihtiyaç duydukça, en 
iyiyi keşfederler. Bizde de böyle olmuştur. 

Muhterem senatörler; 
Yukarıda arz ettiğim YAY - KUR biçimindeki 

ara insan gücünü yetiştiren yükseköğrenim uygulama
sını, yurdumuzda yukarıda izah ettiğim gibi tamamen 
kendi eğitimcilerimizin duyulan ihtiyacın sonunda ya-



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1977 O : 3 

rattıklarım ve yepyeni bir eğitim tarzı olarak dünya
daki benzerlerine uygun bir şekilde uygulamaya koy
muş olduklarını görmekteyiz. 

YAY - KUR'un kuruluşunun gerek örgün, ge
rekse yaygın eğitim kanadının birinci sınıflarında ta
mamen üniversite paralelinde öğretim yapılmaktadır. 
Öğretmenlerinin büyük bir kısmı da üniversite boca
landır. İkinci sınıflarının öğretimi ise, uygulamaya 
dönük olarak, uygulama alanından celp edilen öğretim 
görevlileri tarafından gördürülmektedir. 

YAY - KUR okullarının ikinci sınıfında, vergi 
dairesi müdürü, fabrikanın yetişmiş mühendis elema
nı, gıda sanayiinin uzmanı olarak hayatta bir işi yü
rüten ya da o işin içinde olan yetişmiş iş adamları 
eğitim görevlileri olarak ders vermektedirler. 

Tabiatı ile yetiştirdikleri elemanlar da hemen ken
di iş sahalarına çekerek, YAY - KUR'un öğrencilerini 
okuldan çıkar çıkmaz kendi işyerlerinde istihdam ede
cekleri gerçeği ortadadır. Avrupa'da, Amerika'da ve 
diğer örneklerini saydığım memleketlerin okullarında 
ikinci sınıfa devam eden öğrencileri, yöneticilerin ken
di elemanlarım, kendi iş sahasına çekerek üniversite 
ile aralarında büyük mücadelelerin geçtiğini gazate-
lerde öğrenci olayları yaratılmak suretiyle görmüşüz-
dır, onlara şahit olmuşuzdur. 

Bu yarın mezun verdiği zaman bizde de aynı ola-
caktın 

Görülüyor ki, YAY - KUR'un önemli dallarından 
birisi de, uygulama alanındaki yetişmiş insanları, de
ğerleri YAY - KUR yüksekokullarında öğretici ola
rak kullanabilmektedir. Öyle ise YAY - KUR mües
seseleri okul ile hayatı birbirine en iyi şekilde karıştır
mış, birbirlerini etkilemiş, hayat öğretimi veren yeni 
bir öğretim tarzı ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen sıkıntısı asla çekmemekte ve her yerde 
öğretim kadrosunu kolaylıkla bulabilmektedir. 

Şimdilik YAY - KUR'un birinci sınıflarında öğ
retim, sosyal bilimler, hayatî bilimler ve teknik bilim
ler olarak üç temel dalda yapılmaktadır. Bu üç temel 
dahn kitabı, üniversite öğretim üyelerince hazırlanmış
tır. Bu kitaplar uygulama alanında tetkik edilecek, ek
sik ve fazlalıkları giderilerek, mükemmelleştirilerek 
bu yıl öğrencilerimizin eline sağlam olarak verilecek
tir, 

Bugüne kadar, geçtiğimiz öğretim yılında bastırı
lan kitap türü 280'dir. Baskı sayısı da 1 400 000'dür. 
Bu kitaplar Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Hatay'a 
kadar öğrencilerin elinde, vatandaşlarımızın evindedir. 

YAY - KUR gerek örgün, gerekse yaygın eğitim
de Kitaplarım tamamlamış, tamamen öğrencilerin eli
ne vermek yönünden de Türkiye'de ilk defa yüksek
öğretimde kitabı tam olan bir kurum olarak öncelik 
kazanmıştır. 

4 . 3 . 1976 tarihinde çıkarılan Bakanlar Kurulu 
kararı ile bütün bakanlıkların YAY - KUR okulları
nın bulunduğu yerde ikinci sınıf öğretimde bakanlıkla
rın o yerdeki teşkilatlarınca uygulama yeri vermeleri, 
elemanların öğretici olarak gönderilmeleri önerilmiş
tir. YAY - KUR böylece bir bakanlığın değil, ba
kanlıkların malı olmuştur. 

İkinci sınıfta hangi dallarda öğretim yapılacağı 
konusu bir taraftan öğrenci ve öğretim kuruluşlarının 
teklifleri, diğer taraftan da YAY-KUR'un çevrede ve 
diğer yerlerde yapmış olduğu araştırmaların bağdaştı-
rılmalan ile sonuçlandırılmıştır. Yani, müfredatlar böy
lece tespit edilmiştir. Müfredatlar konularında uygula
ma alanına daima ağırlık verilmiştir. 

YAY-KUR'un örgün eğitiminin açmış olduğu okul 
sayısı bu yıl 59'dur. Açılan okullar belli merkezlerde 
olmayıp, teknolojinin ve sanayinin olduğu yerlerde 
açılmış ve böylece yurt sathında yükseköğretim yapa
cak öğrenciye fırsat ve imkân eşitliği sağlanmıştır. 

YAY-KUR meslek okullarına puanla 30 bin civa
rında öğrenci alınmıştır. Yeter puan tutturamayan 
öğrenciler için açık öğretim yapan YAY-KUR bölü
müne 120 bin kadro ayrılmış, sadece 18 bin kişi mü
racaat etmiş; ama kaydını yaptıran öğrenci sayısı 
16 320'dir. Bugün bütün YAY-KUR'da kayıtlı öğren
ci sayısı 95 bindir. Bir başka deyişle YAY-KUR Mü
essesesinden 95 bin Türk genci faydalanmaktadır. 

Bu yıî üniversitelerarası sınava giren öğrenci sayısı 
316 bindir. Bütün üniversitelerimizde 106 bin, akade
milerimizde 92 602, yüksekokullarımızda 40 674, 
YAY-KUR'da 95 bin olmak üzere, toplam olarak bu 
yıl yüksek öğrenimini yapan 334 276 öğrencimiz var
dır. 

1976 -1977 öğretim yılında üniversitelerimize 23 
bin, akademilerimize 52 bin, yüksekokullara 24 450, 
YAY-KUR'a 46 320 yeniden öğrenci kaydedilmiştir 
ki, toplamı 145 770'dir. 

1976 - 1977 öğretim yılında lise ve dengi okulları
mızın çon sınıflarından 146 bin öğrenci mezun olmuş
tur. Bu verdiğim açıklamalara göre, 230 öğrencinin 
dışında bütün mezunlarımız yükseköğretime devam et
me imkânını bulmuşlardır. Bu neticesi sessiz, sedasız, 
her türlü gösterişten uzak, reklâmı boyboy yapılma
mış bir başarı değildir de, nedir aziz senatörler? 
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YAY-JKUR'ım TRT ile açık öğretimi bugünkü 
Hükümet ile başlamıştır. Televizyonlardaki YAY-KUR 
programlarını kayıtlı öğrenciler kadar, kayıtlı olmayan 
vatandaşlarımız da takip ederek, kendilerini yetiştir
dikleri gerçeğini herkes bilmektedir. Programlar tele
vizyonda başladığı zaman, kahveler birer dinlenme 
merkezi haline gelip, programlardan bütün vatandaş
larımızın bir şeyler öğrendiklerini hepimiz biliyoruz. 
YAY-KUR'un yetişkinleri geliştirmek, aydınlatmak 
yönünden de büyük başarısını buradan ifade ederken 
ayrıca sevinç duyuyorum. 

Bu yıl TRT programlarında, İngilizlerin ve Alman
ların «Açık Üniversite» dedikleri, bizim YAY-KUR' 
umaza benzeyen yaygın öğretim kurumlarının 4ÖO'ün 
üzerindeki program filmleri de yer almak suretiyle 
daha da zenginlik kazanacak, açık öğretim yapma 
imkânına kavuşulacaktır. 

Sayın senatörler; 
Bu izahatımdan sonra, YAY-KUR ile öğretim ve 

eğitim tarzı ve sistemi ile gelişmekte olan milletimizin 
ihtiyaç duyduğu ara insanğücünün yetiştirilmekte ol
duğunu gördüğümüzü , gençlerimize en iyi imkânlar 
içerisinde yüksek öğretim veren pratik bir öğretim ve 
eğitim görüşü ile başarılı bir sistem getirdiğini, 
YAY-KUR'un kendi eğitimcilerimizin yaratıcı aydın 
kafalarının eseri olduğunu memnuniyetle müşahede 
ettiğimizi, bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığını ve 
YAY-KUR'un başındaki değerli eğitimcilerimizi teb
rik ettiğimizi beyan etmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Üniversite ve yüksekokullarımız ile ortaöğretime 

inen öğrenci olaylarından da bahsetmek istiyorum. 

Yükseköğretim kurumlarımızda öğretim, eğitim 
yapîamadığını görmekteyiz. Birçok fakülte, akademi 
ve yüksekokullarımız maalesef öğrenci olayları yü
zünden öğretimlerine devam edememektedirler. Öğ
renci olayları giderek ortaöğretim kurumlarımıza da 
maalesef inmiş bulunmaktadır. Bundan üzüntü duyma
yacak bir Türk evlâdı düşünemiyorum. Bu olaylar, 
masum öğrenci olayları olmaktan çoktan çıkmış, re
jim kavgasına dönüşmüştür. Bu olayları teşvik eden
leri, olaylara sebep olanları, cesaret verenleri ve onla
rı türlü türlü demeçleriyle olaylardan olaylara sürük
leyenleri millî tarihimiz de, insanlık tarihi de asla af
fetmeyecektir. 

Artık Türkiye'de olayların yönü, veçhesi ve hedefi 
belli olmuştur. Hedef, demokratik parlamenter sis
tem olan Cumhuriyet rejiminin yıkılmasına yönelmiş

tir. Atatürkçülük yok edilip, yerine maceraperestlerin, 
insanlığı yok eden, insanoğlunun en tabiî hakkı olan 
özgürlüğünü ortadan kaldıran; mal, mülk edinme 
hakkı elinden alan kardeşi kardeşe vurduran komünist 
rejimini getirmeye çalışan Leninist, Stalinist ve Mao-
culann bu kötü emellerine sahne olarak maalesef 
okullarımızı seçmiş olduklarını görmekteyiz. Birçok 
gencimizin kurşunlanmasına, anne ve babalarının ba
ğırlarının yanmasına, bütün milletimizin göz yaşları
nın dökülmesine, huzursuzlukların çıkarılmasına bu 
Cumhuriyet düşmanları sebep olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Geçtiğimiz hafta 5 Şubat 1977 Cumartesi günü 

Tandoğan meydanında bugüne kadar yapılanlara ben
zemeyen ayrı bir havada bir miting yapıldı. Dikkat
lerinizden kaçmış olabilir, bu mitingte olan olayları 
serinkanlılıkla düşünüp değerlendirmek, sokak olay
larının nerelere kadar vardığını anlamak için üzerin
de önemle durmak gerektiğini sanıyorum. 

Bu mitingin ayrı bir havası daha vardır. Neydi 
bu mitingin havası?.. Bu mitingi düzenleyen TÖB -
DER, TÜM - DER gibi öğretmen ve memur dernek
leridir. Yani, bu derneklerin kuruluş gerçeklerinde 
meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak 
için kurulmuş olduğu yazılıdır. Bu mitingdekiler, 
Gösteri ve Yürüyüş Kanunundaki anayasal haklannı 
kullanmaktadırlar. Buna hiç bir diyeceğimiz yoktur 
ve olamaz da. Fakat, düzenledikleri mitingde bir de-
facık olsun meslektaşlarını koruyacak söz söyleme
mişlerdir. «Sola selâm, kavgaya devam», «Demok
ratik sol fasarya, sosyal adalet uydurma», «Halklara 
özgürlük» sloganlarıyla Anayasa ile kurulmuş bu dü
zene karşı yıkıcı, bölücü, kışkırtıcı bir yol izlemiş
lerdir. 

Bir defa daha anlaşılmıştır ki, bu gibi dernek ve 
meslek kuruluşları; dernekler ve meslek kuruluşla
rı değil, politik kuruluşlar olduğunu bir kere daha 
ispatlamışlardır. Gayeleri de yaptıkları ile malum
dur. Aslında bu mitingde dikkati çeken bir başka yön 
daha vardır. Mitinge katılan dernekler aşın solu be
nimsemişlerdir. Aralarında fikir ayrılığı da yoktur. 
Böyle olmakla beraber taşla, sopayla, bıçakla ve ta
banca ile birbirlerine saldırarak, miting meydanlarını 
bir anda kana bulamışlardır. Yüze yakın yaralıyı da 
hastanelik etmişlerdir. Bu olay, sokak hareketlerini 
sağ - sol çatışması halinde gösterenler için ayrı bir 
ibret levhasıdır. Sokaktaki bu hareketin sağ - sol ha
reketi olmadığı görülmüştür. «Rüzgâr ekenler, fırtına 
biçerler.» Artık kulaklar çok küçük kalmıştır. 
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Sosyal demokrat ve demokratik solu savunanla
ra sesleniyorum; evvelki gün yapılan mitinge ce
reyan eden olaylar göstermiştir ki, solcular sizi çok
tan aşmış gidiyorlar ve bugün bunlar sizden başkala
rı sahip çıkmaya başlamışlardır. Maoeu, Lenlnci, Sta-
linci bu defa birbiriyle vuruşmuştar. Tabancalarla, 
bıçaklarla 5 çuval dolusu copla, sopayla birbirlerine 
kıyasıya saldırmışlardır. Sokak eskisi gibi sağ - sol 
çatışması değil, solun kendi içindeki çatışmasına sah
ne olmaya başlamıştır. Cereyan eden bu olaylar son 
derece düşündürücüdür. 

Tandoğan Meydanın yapılan mitingde Maocularla 
Lenincilerin dövüştüklerimi öğrenip, bunların elebaş-
larının kimler olduğunu öğrenmek ihtiyacım duy
muştum. Bunu sorduğum kimseler, «Tahrikçileri, teş
vikçileri bizim içimizde ne diye arıyorsunuz?» diye 
söylediler. 

Biraz evvel burada benden evvel konuşan bir de
ğerli arkadaşım, bizzat kendi ağzından bu mitingde 
bulunduğuna ve orada, onların arasında bulunduğu 
gerçeğini kendi ağzıyla ifade etmiştir, öyleyse bun
ların mihrakı buradadır sayın arkadaşlarım. 

Türk öğretmeni, Türk memuru belki iktidarı be
ğenmeyebilir; ama hiç bir zaman Devleti ve rejimi 
yıkmak isteyenlerle birlik olamaz, olmamalıdır. Hak 
ve hukuk istense paravanası arkasmda Türkiye'yi kı
zıl komünizmin eline düşürmek isteyenleri çok iyi 
teşhis etmek lâzım. Aziz öğretmenin ve Türk memu
runun adını bu kirli olaylara karıştıranların öğret
menlikle memurlukla ilişkileri olmadığı gibi, bunla
rın Türklükle de ilgileri yoktur. 

Sayın senatörler: 
Bütçe Plan Komisyonunda Millî Eğitim Bütçesi 

müzakereleri sırasında söz ahp konuşan üniversitele
rimizin değerli rektörlerinin ittifakla söyledikleri hu
sus şudur: 

Üniversitedeki anarşik olayları çıkaranlar, öğren
cilerimizin % 5?ini geçmezier. Öğrencilerimizin °/0 95'i 
kanunlara, nizamlara bağlı, okuma arzusunda olan 
ve hemen hemen hiç bîr olaya karışmayan öğrenci
lerimizdir. Olayları çıkaran % S öğrenciyi tahrik 
edenler, kökü dışarıda olan ideolojilerin, sapık bey
nelmilel ajanlarıdır. Üniversitelerimizi okunmaz hale 
getiren olayları çıkaranlar, üniversitelerimize dışarı
dan gelenlerdir. Üniversite yöneticilerimizin teşhisi 
budur aziz arkadaşlarım. 

Üniversitelerimizde olan olaylar gençlerimizin 
okumalarını aksatâğı kadar, halk nazarında güzel 
üniversitelerimizin itibarını sarsmakta olduklarını 
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üzüntü ve endişe üe karşılıyoruz, Zira üniversiteleri
mizin itibarının düşmesi, geleceğimiz için de tehlike
lidir. Bu sebeple üniversitelerdeki olayları çıkaranları 
asla tasvip etmiyoruz. Olaylar ne şekilde olursa ol
sun, nereden gelirse gelsin, hangi renkte olursa olsun 
asla tasvip edilecek olaylar değildir. Biz Adalet Par
tisi olarak, anarşiyi çıkaranların da, körükleyenlerin 
de, anarşinin kendisinin de her zaman karşısında ol
duk ve bandan sonra da karşısında olmaya devam 
edeceğiz. 

Üzüntü duyduğumuz hususlardan biri de„ anar
şik olayların orta dereceli okullarımıza kadar indiril
meye çalışılmasıdır. Daha çok yüksekokullarımızın 
bulunduğu çevrelerde cereyan eden anarşik olayların 
ortadereceli okullarımıza kaydırılmaya çalışılmasını 
endişe ile karşılıyoruz. Yurdumuzun bazı bölgelerinde 
maksatlı olarak olayların orta dereceli okullara indi
rilmesinin sebepleri üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı; Türk gençliğinin, daha he
nüz belleğini kavramamış olan öğrencilerin bu tür 
anarşik olaylara sürüklenmemesi için orta dereceli 
okullara gönderdiği birçok tamimlerle idareci ve öğ
retmenleri defalarca uyarmıştır. Bu tamimlerden alı
nacak tedbirleri ve bazı pasajları okuyarak zamanını
zı almak istemiyorum. 

Şu kadarını ifade etmek istiyorum ki; Millî Eği
tim Bakanlığı gönderdiği tamimlerle kendisine bağ
lı olan okulların anarşik olaylardan uzak tutulması
nı, illerde valilerin ve diğer ilgililerle ortaokul idare
cilerinin ve öğretmenlerin müessir tedbirler alması
nı istemiştir. Öğretmen ve idarecilerin Türk öğretme
nine yaraşır vakar, şeref ve haysiyetin içerisinde Ata
türkçülük anlayışı ile vazifelerini yapmalarının bir 
yurtseverlik görevi olduğunu bu tamimlerle bildir
miştir. Hatırlatmıştır da; hatta istemiştir de. Yine 
bu tamimlerde disiplin kurullarının en müessir şe
kilde işletilmesini de istemiştir. 

Bu duruma göre Millî Eğitim Bakanlığı olayları 
tasvip etmediğini, önlenmesi için gerekli her türlü 
kanunî tedbirlerin alınmasının zaruretini açıkça gös
termiştir. 

Sayın senatörler; 
Olaylar ister üniversitede olsun, ister sokakta ce

reyan etsin, isterse orta dereceli okullarımıza sirayet 
etsin; görünümleri itibariyle son derece üzücü, düşün
dürücü olduğu meydandadır. Bu olayların sürüp git
mesine gönlümüz asla razı olmamaktadır. Öyle ise 
ne yapalım: 
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1. Bütün kuruluşların anarşik oîaylan tasvip et- l 
mediklerini göstermesi lâzımdır, I 

2. Dernekler, cemiyetler olayları körüklemek I 
yerine; oîaylan ve olay çıkaranları kınamakdırlar. I 
Hatta bununla da kalmayıp, köklü tedbir alanlara I 
yardım etmelidirler. I 

3. Üniversiteler, yüce mahkemelerimiz ve güven- I 
lik kuvvetleri vazifelerini tam bir taraf sislik içinde; I 
ama müessir şekilde yapmalıdırlar. I 

4. Siyasî partiler ve grupları olayların önlenmesi I 
için birlik, beraberlik içerisinde meseleleri ortaya ko- I 
yup gerekli tedbirleri samimiyetle almalıdırlar. I 

5. Kaçak silah ve mermi getirenlerle mutlaka 
mücadele edilmelidir. Bu tür kaçakçılık yapanlar ile I 
izinsiz silâh taşıyanların cezaları artırılmalıdır ve ce- I 
zaların en kısa şekilde verilmesi için kanunî tedbirler 
ne ise alınmalıdır. I 

6. Üniversitelerimizde disiplin kurullarının mut- I 
laka en iyi şekilde işletilmesi lâzımdır. I 

7. Ayrıca üniversitelerimizde çıkarılacak olaylara I 
derhal müdahale edebilecek güvenlik tedbirleri neler 
ise, onlar tez elden alınmalıdır. I 

8. Anarşi yaratanlar her ne sebeple olursa ol- I 
sun asla affedilmemelidir. Üniversitelerle ilişkileri 
mutlaka kesilmeli ve derhal askere alınmalıdır. Bun- I 
ların kanunî tedbirleri ne ise, yüce Meclislere getiril
melidir. 1 

9. Ayrıca, öğrencilerimizin gönüllerinde ahlâkî, I 
manevî ve mîllî değerler taşıyan bir hüviyette yetişti- î 
rilmesi için, öğretmenlerimiz görevlerini hassasiyet, 
ciddiyet ve vakar ile yapmalıdırlar. Rejim düşmanları 
bu kürsüden asla müdafaa edilir şekilde davramîma- I 
malıdır. 

10. Anneler ve babalar öğrenim çağındaki çocuk
larını her ne şart altında olursa olsun mutlaka takip 
etmelidirler ve okul idareleriyle müştereken hareket 
etmelidirler. 

Sayın senatörler; 
Burada sözlerime son verirken, Grupumuz adına 

Millî Eğitim Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin I 
1977 yılı Bütçelerinin vatanımıza, Milletimize, üni
versitelerimiz ve Millî Eğitim Bakanlığımıza hayırlı 
olmasını diliyoruz. 

Grupumuzun saygılarını Yüce Senatomuza sunar
ken, beni dinlemek zahmetinde bulunan bütün arka- ! 
daşlanmıza saygılarımı arz ediyorum. Millî Eğitim 
Bakanlığımızın Sayın Bakanım, mümtaz görevlilerini, 
üniversitenin son derece saygı duyduğum değerli pro- I 
fesör, rektör ve dekanlarım saygı ile selâmlıyor, iyi 
akşamlar diliyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kutluk. 
Buyurun Sayın Oğuz.. 
Sayın üyeler; 

. Sayın Oğuz, Sayın Kutîuk'un korkmasında ken
dilerine kitap suiistimaline ait kısımlarda yapmış ol
duğu itilamın açıklanmaması halinde müfteri durum
da olacağından bahis ile sa taş ı ld ım ileri sürmüş ve 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
Sayın Oğuz, çok istirham ediyorum; yeni bir sa

taşmaya fırsat vermeyecek şekilde efendim, buyu
run. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Ben hayatım süresince kimseye sataşmış değilim
dir. Ayağı sürçenlen müfettiş olarak da kolundan tu
tup kaldırmışımdır. Hatta, «Müfteri» kelimesini işit
tiğim zaman ürperdim, 45 yıkmı verdiğim Millî Eği
timdeki değerli eleman arkadaşlarımı, Talim Terbi
yedeki arkadaşlarımı herhangi bir şaibenin karartıcı 
havasından tenzih ederim. 

Ancak, bu konuda konuşurken gereğince açıkla
mamış olacağım ki, Sayın İsmail Kutluk burada ce
lâdetin bir lisanla bana hitap eyledi. Bir anda şaşır
dım da; İsmail Kutluk arkadaşımızdan, Reşat Oğuz'a 
sertçe bir hitap var idi. O ismail KuÜuk ki; çalışma 
hayatı, insanlığı, vazifesine devamı ve hizmet anlayışı 
tarafımızca çok malumdur. O İtibarla böylesine bir 
hitabı, itham olarak kaba! etmenin üzümlüsünü ya
şadım ve sos aldım. 

Bütün konu, kitap yazdırma hususunda Sayın Ba
kanlığın üç şıktan, kişilere yazdırmayı kabul etme 
keyfiyetinde temerküz ekmektedir. Yanşa verilse, bir 
komisyona yazdınîsa, (daha önce olduğu gibi) böy
lesine dedikodu dumanı, kokusu sağa sola savrulan 
ve matbuata intikal eden ihbar mahiyetindeki yazı
ların çıkması önlenir idi. 

Koca yas tatili ve iktidar sürüp gelmekte, kitap 
yarışma ile yazclmiabilir ve komisyon da pekâlâ teş
kil edilip yazdın'abilinîi, Memlekette Miîlî Eğitime 
alın teri dökmüş çok ilim adamı vardır. Bizatihi Ta
lim Terbiyenin içinde de vardır, arandığı zamanda 
da vardır, lise öğretmenlerinin içerisinde ilim yapmış, 
kitap yazacak değerli şahsiyetler vardır. 

Bu itibarla, kişilere yazdırma kabahattir, yahut 
da şunu söyleyeyim: Kişilere yazdırmak hatalı ol
muştur. Bu da ayrı bir komplikasyona doğru Bakan
lığı götürmüştür. Kitap yazdırmak; içindeki bilgiler 
noktasından, anîayışj noktasından bir kastın ifadesi-
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ni taşıması sadedinde re'sen bizim katkımız olarak 
şu düşünce ile yazılsın gibi bir niyetin de mevcudi
yetine sanki delil teşkil edecek mahiyet taşır hale gel
miştir ve öyle belirtmektedir. 

Sayın Bakan ve Sayın İsmail Kutluk arkadaşımı
zın manzuru oldu mu, olmadı mı bilmiyorum.. 

t. CENAP EGE (Aydın) — Hocam «manzur» un 
manası nedir?... 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim. Ara sıra Sayın Başkan, konuşmamı karşılıklı bir 
diyalog olarak mütalaa etmeyin, Sayın Ege'nin de 
kendine göre sanatkâranc esprileri vardır. Zaman za
man oturduğu yerden Hocasına iltifat eyler, ben de 
bu iltifatını konuşmama kuvvet olarak kulanırım. 

«Hocası» kelimesini söyledim Sayın Başkan, hoca
sı değilim; ama «Hocam» diyorlar da, ben de öyle 
gururlanmak istedim. 

Efendim, «Çağdaş Eğitim adında bir dergi var. 
Bu derginin Aralık 1976 nüshasında Sayın Bakana 
yazılmış açık mektup var. Kitap konusunda bazı bö
lümlerini okumak isterim. 

Şimdi gelelim zamanınızda oynanan kitap oyunu
na. 

Talim ve Terbiye Dairesi Başkam Sayın Rıza 
Kardeş'in ele aldığı kitap konusu, sizin koyduğunuz 
millîlik ve ahlâkîlik prensiplerinden uzak bir kitap 
oyunudur. Çünkü, bu kitap işinin ilmî, millî ve ahlâ
kî olması için önce Millî Eğitim Temel Kanununun 55 
nci maddesinde adı geçen yöntimeliğin çıkarılması ge
rekirdi. Bu yönetmelikte okullarda okutulacak kitap
ların hazırlatılması, incelenmesi ve seçimi ayrıntılı 
bir biçimde belirtilecekti. Ama, bu yönetmelik çıka
rılmadan kitap konusu eîe alındı. Çünkü, yönetmelik 
çıkmış olsaydı, Rıza Kardeş istediği gibi hareket ede
meyecek ve bu kitap oyununu böylesine sahneye koy
mayacaktı. 

Yine ele alman kitap konusunun ilmî, milli ve ah
lâkî olması için yazdığrılacak kitapların sipariş yo-
luyle değil, yarışma yoluyle hazırlatılması gerekirdi. 
Ama, Sayın Rıza Kardeş bunların hiç birini yapma
dan, kitap oyununu büyük bir gizlilik içinde Talim 
ve Terbiye Dairesi yetkililerinin dsşmda kendi düşün
celerine uygun kişilerden meydana gelen bîr ekiple 
planladı, kimlere hangi kitapları yazdıracağını hesap
ladı. Bir taraftan da daha önceki yıllarda ilk ve orta
öğretimde yapılan başarılı ve yararlı yarışmalardan 
hiç bahsetmeyip, teknik öğretimde yarışma ile yazı
lan bir kitap hazırlığının başarısız olmasını sebep gös
tererek, yarışma metodunu size kötüîedi ve Sayın Rı

za Kardeş 1976 Haziranına kadar sessiz sedasız pu
suda kaldı. Öğretim yılma üç - dört aylık zaman ka
lınca huzurunuza çıkıp; «Sayın Bakanım, kitaplar 
yazdırılacak, üç - dört aylık zaman var, yarışma ya
pılamaz; müsaade buyurursanız güvenilir yazarlar 
bulunp sipariş edelim. Hem kanunda da yeri var.» 
deyip mazeretini beyan etti ve siz de işin içyüzünü 
bildiğiniz için kabul etmek zorunda kaldınız.: 

Ismarlama kitaplar yazıldı. Sayın Rıza Kardeş bu 
kitaplardan bazılarının başına methiye mahiyetinde 
bir de önsöz kondurdu. Yazdırılan kitaplar için Dev
let bütçesinden 250 .* 300 milj on para sarf edildi. Bu 
kitap işi aylardan beri basında tenkit konusu oldu. 
Büyük Millet Meclisinde sizin hakkınızda yazılı öner
geler verildi, Meclis araştırması istendi. 

Şimdi, bütün bu işler olurken, Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kardeş, tezgâhladığı bir 
kitap oyununu başanyîe oynamış, Devlet bütçesin
den kolayca kalkındırılması gerekenleri - dikkat bu
yurun - kaîkındırmış olmanın gururu içinde koltu
ğunda rahat rahat oturup 1977 - 1978 öğretim yılın
da oynanacak kitap oyununun senaryosunu yazmak
tadır. Çünkü, ilkokul sosyal bilgiler, matematik ve 
ahlâk kitaplarının süresi 1976 - 1977 ders yılında do
luyor. Bu kitapların yarışması şimdiye kadar rahat 
rahat yapılabilirdi. 

Ankara Editörler Derneği bu konuyu zamanında 
kendilerine hatırlattığı halde, Sayın Rıza Kardeş'ten 
hiç ses çıkmadı, yok. Herhalde 1978 Haziranında 
yine huzurunuza çıkıp; Sayın Bakanın, ilkokul kitap
larının süresi doldu, üç - dört aylık zaman var diye
rek, bu kitapları da tezgâhladığı gibi, sipariş meto
duyla yazdıracak ve böylece Devlet kasasından kal
kındırılması gereken diğer kişileri de kaîkındırmış 
olacaktır. 

Sayın Erdem, (Ben değil tabiî, burası yazıyor) 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kardeş 
mevzuatta yeri olmayan Talim ve Terbiye Dairesinde 
incelenen kitapların hataları ve raporîan yazarlara 
bildirilemez, prensip kararı perdesinin arkasında, 1975 
Eylülünde yapılan kitap yarışması için kendi kurdu
ğu yarışma komisyonunun kararma dahi hürmet et
meyip, bir yazara kitaplarının yarışmayı kazandığı 
konusunda olumlu yazılan yazının üstünü çi
zip, bu yazıyı kendi elyazısıyie olumsuz ya
parsa ve bu yarışma da ahlâk kitapları yarışması 
olursa yine bu Başkan, korunması gereken kimselere 
her türlü kolaylığı sağlarsa, Talim ve Terbiye Daire
sinde kitap incelemede ve istediği kitabı kabul etme
de yetkili olan bir zat, kızı veya eşi vasıtasıyle falan 
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kitap şirketinde ortak olursa, bir kişi kitap yazarken 
Talim ve Terbiye Dairesinde görevli olur, kitabı ka
bul edileceği zaman, sadece işi kamufle etmek için 
Bakanlıkta başka bir genel müdürlükte görev alırsa, 
kitabı kabul edildikten sonra tekrar Talim ve Terbiye 
Dairesine dönerse... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, size sataşma sebebiyle 
söz verdim. Gayet haklı olarak cevap vereceksiniz. 
Yalnız, bir sayın üyeye tanınan konuşma süresini da
hi şu anda doldurmuş bulunmaktasınız. Lütfedin bağ
layın efendim, çok rica ediyorum efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Estağfurullah, lüt
fetmek ne haddimize beyefendi, emredersiniz susa
rız. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, ben susmanı
zı emredemem. Yalnız istirham ediyorum... 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Yani, bendeniz 
Talim, Terbiye Heyetini ve arkadaşlarımı tenzih ede
rim. Ama müfteri olmak, iyi lâf değil bu. 

BAŞKAN — Tabiî ağır bir şey efendim, biz tak
dir ettik, sizi çağırdık efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — İddiayı okudum. 
Sayın Bakandan rica ediyorum. Teftiş Kurulu Başka
nı olgun, tecrübeli, kişiliği belli insan adamdır. Onun 
Başkanlığına üç dört kişilik (kendi takdiridir) heyetle 
kitap konusunu tahkik ettirmesini rica ediyorum ve 
bunu da ihbar kabul etmesi keyfiyetini yine kendi 
takdirine bırakırım. İhbar var baştan başa burada, 
bahis var; biraz üstüne varsam isim söyleyecek. O iti
barla müfterilik bizim şahsiyetimizin dışında kalır. 
Söyleyen arkadaşımıza, söyleyecek bir sözüm yok. 
Ancak, 45 yılımın şerefini meslek hayatımda herkesi 
iftiradan kurtarmaya, kolundan tutup adam etmeye 
çalıştım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Buyurun Sayın Yıldız, niçin söz istediniz efen

dim?.. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Kutluk, 

benim anarşinin mihrakı olduğumu, burada benim ko
nuşmamdan söz ederek... 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun Sayın Yıl
dız. 

Efendim, Sayın Kutluk konuşmalarında 5 Şubatta 
olan olaylarda birtakım insanların tahriki bulunduğu
nu ve bir konuşmacının orada olduğunu söylediğini, 
öyleyse bu konuşmayı yapanların, o mitinglerin tah
rikçisi olduklarım söylediler. Sayın Millî Birlik Gru-

pu Sözcüsü o sözleri, orada bulunduğunu beyan etti
ğinden sataşma varittir. 

Buyurun Saym Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlar; 
Gerçekte çok yadırgadığım bir mantıkla ve sözler

le karşılaştım. Aynen okuyorum : «Biraz evvel bura
da konuşan arkadaşsınız Tandoğan Meydanında 5 
Şubatta yapılan mitinge gittiği gerçeğini ifade ettiler. 
Demek ki bu mitingde çıkan anarşinin mihrakı bura
dadır.» deniyor. Bir kez mitingde bulunmakla anar
şinin mihrakı olmayı nasıl karıştırdığım anlamadım; 
ama biraz bunu açıklayayım. 

Yüzbinler toplanıyor yahut yüzbinlerin adına ge
lenler toplanıyor ve açıktan sloganları, pankartları, 
propagandalarını yaparak toplanıyor. Gizli bir şey 
değildi o. Bende dedim, o miting yapılan yere ben de 
izlemek için gittim ve döndüm yürüyüşten önce. Ben 
kavgayı da görmedim. Yalnız değildim, 8 - 1 0 kişiye 
dik. Ben beklerdim ki, Saym Adalet Partililer de gör
sün ne söyleniyor orada, onlar da izlesin. Niye kaç
tılar mitingden?. Bir adam göndersinler.. (A. P. sıra
larından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niye kaçalım?. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte... (A. P. sıra
larından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mecbur muyuz 
gitmeye?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, müsaa
de edin efendim. (Gürültüler) 

Sayın Yıldız, çok rica ediyorum, yeni sataşmalara 
sebebiyet vermeden efendim. İçinde bulunduğumuz 
şartları takdir buyurursunuz efendim, buyurun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bakabilirlerdi, 
bakmayabilirler, ona da karışmam. O sizin bileceği
niz iş; ama oraya bir adam gitmiş diye, itiraf da et
tim, gizli diye bir şeye gitmedim. 

Arkadaşlar; 
Bu mantıkla bir şeye varılmaz. Bu mantıklar... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Gitme
meyi suç saymak daha büyük suç. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — E, nasıl siz git
meyi suç sayıyorsanız, siz de gidebilirdiniz diyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, lüt
fen efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Başbakan da hep bu mantağı kullanır. Suçlamakla bir 
şeye varılamayacağım, demagojide yarar olmadığını 
birkaç kez söyledim. 
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Neydi o miting?.» Giderim o mitinge yarın da 
olursa. Miting ş u : Demokratik ve ekonomik haklar. 
Biz Anayasadan memurların (memurlar için bu) sen
dikal haklarının kalkınmasına o zaman da karşı gel
dik ve bugün de Anayasanın o hükümlerle o haklar
la donatılmasından yanayız. Hatta grevi de oîan, top
la sözleşmesi de olan memur sendikalarından yana
yız. 196i'de toplum henüz bu aşamaya gelmemişti, 
işçiler dahi bu hazırlıkta değildi, şimdi toplum hazır
lanınca ondan yanayız. 

Ben Halkevlerinin adına gittim, Halkevi Merkez 
Yürütme Kurulundan üyelerle gittim. Halkevinin bin
lerce memuru bu hakları almak üzere onlar da isti
yordu. E, onun bir Genel Başkanının orada bulun
ması gayet doğaldır. Bunu kimse suçlayamaz. Açık 
söyledik, gizîi bir tarafı yok. Şimdi, izlemediniz, git
mediniz, şimdi ben söyleyeyim arkadaşlarım. 

Anarşinin mihrakını biz söyledik. Anarşinin mih
rakı Türkiye'de Sayın Demirci iktidarıdır. Anlataca
ğım. (A. P. sıralarından, gürültüler). 

Anarşinin mihrakı nasıl olur? Burada söylediniz, 
biz bağırmadık. Anarşi nasıl olur : 

1. Devlet kurumlanyle hükümet savaşır; sabah -
akşam. Anayasasına başkaldırır, hukuk dinlemez. Bir
kaç kez karar verdiği halde mahkemenin tanımadığı, 
Danıştay'ın tanımadığı adamları işgalci diye tutar. 
Sokağa devleti yenik düşürür. Herkes başıboş kalır. 
Yaptığım yanında kalacak der ise, işte buna derler 
anarşi. Devlet gücünü etkisizleştireceksiniz, devletin 
kurumlanyle dövüşeceksiniz, devlet kurumları birbi
rini yiyecek, siz orada olduğu gibi, poüs kenarda du
racak, kavga edenlerin bile üzerine gelmeyecek... Bu
dur anarşi. Mihrak konusu değil, var ortada. Soru
yorum şimdi; kaç yıldır, ne zaman Sayın Demirel İk
tidarı kurulursa bunlar başlıyor. Niye başka zaman 
başlamıyor? Belli, demek bîr şey var. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz tahrik 
ediyorsunuz da ondan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Yıldız, sorulu cevaplı konuşmayın efendim, 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Devleti yöneten
ler... (A. P. sıralarından, «Bu konuda söz almadılar.» 
sesleri). 

Elbette bana, anarşinin mihrakı deyince, anarşinin 
mihrakım ortaya koyuyorum. 

BAŞKAN — Anarşinin tahrikçisi olarak vasıf
landırıldılar, cevap veriyor efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler). 

İSKENDER CENAP .EGE (Aydın) — Sataşma 
dolayısıyle söz İstiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, çok ri
ca ederim. Ne güzel birbirini herkes dinliyor, müsaa
de edin efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben burada açık
ça itiraf ettim gittim, bunu gelip de anarşi mihrakı 
resmen yaptılar... Bir defa ne mantıktır ki bu? Res
men yapılan, pankartı, her şeyi bulunan yeri seyre
den kimse anarşinin mihrakı nasıl olur? Bir. 

İkincisi; iki yerde de saldıranları suçladım, en ağır 
sözle. Silâhlı saldıran adama ben «serseri» lafım da
hi kullandım. E, hem kullanacağım, hem tahrik ede
ceğim... Ben, her halde bu mantık tutarsızlığında ol
saydım, burada değiî, sizin partide bulunurdum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. B. G. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sataşma 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, buyurun efen

dim. Niçin söz istediniz efendim, nerede sataşma var 
efendim?. 

AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Şim
di söyledi daha, en son sözü. 

BAŞKAN — Efendim, ben İçtüzüğü tatbik ediyo
rum. Sormak benim İçtüzük hakkımdır. İçtüzükte, 
«Hangi hususta sataşma olduğu sorulur.» der. Sayın 
Ysldız'a da sordum, açıkça itham ettiler de sordum. 
Sayın Ege'ye de aynı şeyi soruyorum. 

AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Ba
ğırmadan konuş. 

BAŞKAN — Siz bağırmadan konuşun evvelâ; ev
velâ siz seçilen Divana, evvelâ siz bu Senatoyu tem* 
sil eden Başkana saygılı olun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oturduğu yer
den konuşamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ayağa kalkın konuşun, önünüzü 
ilikleyin konuşun. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Evvelâ siz üye
lere biraz saygı gösterin. 

BAŞKAN — Ben gösteriyorum. Ben, saygısızlığa 
saygısızım. Saygısıza saygı göstermek mecburiyetinde 
değilim, saygılı insana saygılıyım. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Ne bağırıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, buyurun efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Senin 
için değil bu Başkanlık, yapamıyorsun. 

124 — 
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BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin. Siz temerrüd 
halindesiniz Sayın Yılmaztürk, Senatoyu karıştırma
yı itiyat haline getirdiniz. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Müdaha
le etmediniz. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize. Ben çok toplan
tılar idare ettim, çok çok gruplar idare ettim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Evvelâ 
asabınıza hâkim olun, sakin olmaya çalışın Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ben asabıma hâkimim. Siz, evvelâ 
arkadaşlarınıza söyleyin. Bu makamı ezdireceğimizi 
sanmayın, ezdirmeyiz bu makamı. Müsaade buyurun 
efendim. 

Buyurun Sayın Ege. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İdare 

edemeyecekseniz, bırakınız yerinizi. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş

kan; 
Senelerdir... (A. P. sıralarından gürültüler). 

AHMET KARAYİĞİT (Afyoakarahisar) — Baş
kanlığı sizden öğrenmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ege. 
Saym üyeler; 
İtidalle konuşun, elinizi vicdanınıza koyun, iki 

saym üye oturduğu yerden Başkana hakaret ederse, 
Başkanın kendisini savunmak hakkı yok mudur? Ben, 
biraz evvel Sayın Yıldız'a dahi, açık olduğu halde 
sordum; «Hangi hususta size sataşma var? dedim. 
İçtüzük bunu emrediyor, saptamak zorundayım. Sa
yın Oğuz'a sormayışırmn sebebi, yazılı olarak verdi, 
yazılı olarak ifade ettiği için sormadım3 Saym Yıl
dız'a sordum. Saym Ege'ye de bu usulî muameleyi 
yerine getirmek için sordum, sormak zorundaydım. 
Ben, takdir hakkımı ona göre kullanacaktım. İki sa
ym üye oturduğu yerden Başkanlık Divanına hakaret 
edecek, Başkanlık Dîvanı hiç bir şekilde müdafaa et
meyecek kendisini. Bizden böyle bir tutum bekleye
mezsiniz. Biz, bütün sayın üyelere saygslıyız. Ancak, 
bize de saygı göstermeleri şartıyle... 

Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş

kan; 
Üzülerek bir noktayı ifade edeyim ki, senelerdir 

müzakereler yaparız bütçe iîe ilgili; fakat bu seneki 
kadar ufacık meselelerden karşılıklı alevlenip mev
zuun karşılıklı bir çekişme haline getirildiğine ilk de
fa şahit oluyorum ve bundan büyük ÜZÜEÎCÜ duyuyo
rum. Bir defa şu Parlamentonun üyesi olarak parti 

farkı gözetmeden söylüyorum; bütün bunlar, buraya 
gelen ilgililer ve dinleyiciler nezdinde hakikaten iyi 
bir imaj yaratmıyor» Bandan kendimizi hepimiz bir 
nebze kurtarmaya çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, efendim iki nokta var. Saym Yıldız, bir 
defa konuşmalarının sonunda, «Eğer ben böyle bir 
mantık çelişkisi içinde olsaydım, sizin aranızda olur
dum.» şeklinde bir ifade de bulundular. (C. H. P. sı
ralarından «Doğru» sesleri). 

Doğru olabilir, 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nedir doğru olan 

Sayın Başkan?., 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri

ca ediyorum. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Doğru, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, ona göre doğru olabilir beyefendi, mecbur mu
sun yani? 

Saym Ucuzal, doğru derse, hayır doğru değildir 
diye gidip de kavga mı edeceğiz? Doğru diyor, doğ
rudur kendisine göre.. Allah Allah; doğrudur, doğru. 
Şimdi, zaten sîzin için doğru olan, benim için de doğ
ru olsa, benim için eğri olan sisin için de eğri olsa 
aramızda ihtilâf olmaz» Muhakkak bir farkımız var 
ki, bu ihtilâf oluyor; ama banim arz etmek istediğim 
nokta şu, devamlı olarak bu kürsüde dilim döndüğü 
kadar anlatmak istediğim şu : 

Biz,. ayrı düşüneceğiz, ayrı göreceğiz; ama bunu 
ifade ederken birbirimize hakereî etmeyeceğiz, bir
birimizi kırmayacağız, buna mecbur değiliz. Burada 
pekâlâ Sayın Yıldız Parlamentoda da tecrübeli eski 
bir arkadaşımız olarak geldikten sonra, kendisi için 
şu veya bu grupun sözcüsü, şu veya bu bakanın söy
ledikleriyle çelişki halinde ise, yahut da bir İsnat ha
linde ise, bunu ifade ederken rrulıabü bir sataşmada 
bulunmasını icap ettirmez. Ama, hh bunu yap?yoruz 
maalesef. Onun içindir ki, Başkanhk Divanı sıkıntı 
çekiyor, arkadaşlarımız üzülüyor, bumda sinir bozuk
lukları içerisine giriyoruz. 

Şimdi, «Çelişki halinde olsaydım, ben Adalet Par
tisinde olurdum.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet Partisi çelişki içinde bir parti değil. O ka

dar değil ki, bei3 imkân olsa Saym Yıîdız'ın Cumhu
riyet Senatosundaki konuşrnalannm zabıtlarını çıka-
karıp çelişkilerini teker teker göstersem. Çeşitli za
manlarda, çeşitli meselelerde M konuşmalarını gös
terebilirim. Yine Yıldız'm konuşmaları içerisinde tah
rikler olduğunu da bulur çıkarırım. Bunu, burada ha-
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fızasım biraz tazeleyen arkadaşlar bilirler. Devamlı 
olarak sayın Yıldız, fikirlerim ifade ederken ya bir 
tezyifin içerisine yahut küçümsemenin içerisine kazan 
bir üslubu kendisine âdeta alışkanlık haline getirmiş
tir. Bunu devamlı olarak yapar, yapmıştır da. Gayet 
samimî söylüyorum; kendi yakın arkadaşları, kendi 
grup arkadaşlarıyle dahi bunun münakaşasını özel 
olarak yaptığımız anlar olmuştur. Bu bir nevi muay
yen bir anlayışın içerisinde olmaktır. Cumhuriyet 
Senatosunda bulunan Millî Birlik ve Kontenjanın 
Gruplarının bizim anlayışımıza göre tarafsız olması 
lâzımdır. Oysa ki, gruplar arasında ayrı partilerin gö
rüşleri arasında bir muvazene unsuru olmasını bekle
diğimiz arkadaşlarımızın içerisinde buna en az riayet 
eden, en çok tahrik yapan Sayın Yıldız olmaktadır. 
Yine Sayın Yıldız'ın devamlı olarak burada yapmış 
olduğu konuşmalardan sonra hadiseler cereyan et
miştir. Acaba, Sayın Yıldız elini vicdanına koyup da, 
benim konuşmalarıma niye bu tepki gösteriliyor diye
memiş midir? 

Hep söylenenler çok doğru olduğundan, çok yerin
de olduğundan, bir taraftan bunun ezikliği altında kal
dığından mı yapmıştır bunu; yoksa yersiz isnatlarda, 
yersiz bazı davranışlarda bulunmasından dolayı mı, 
olmuştur? Bunu lütfen biraz müzakere etmek, müta
laa etmek mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet Partisi çelişkiler yanılgılar içerisinde değil

dir. 1961'den beri, bu çatının altında bulunuyorum; 
Adalet Partisinin bir üyesi olarak şeref duyarım. Biz 
her zaman meseleleri ilk önce Devlet, rejim, memle
ket, Millet diye düşünmüş ve bu yolda haraket et
meye çalışmiŞüzdır. Bu hareketlerimiz içerisinde bizim 
de yanıldığımız, tam isabetli olamadığımız noktalar 
olmuştur. Olmamasına imkân yok; insanız, yanılabi
liriz. Ama, hiç bir zaman Adalet Partisi Grupu ve 
Adalet Partisi Grupundan tek bir fert dahi; ne bir 
bütçenin sabote edilmesini, ne memleketin çıkacak 
kanununu önlemesini, ne de şu veya bu şekilde mem
lekette huzursuzluk yararaeak beyanı şu kürsüye ge
tirmemiştir. Getirmişse Sayın Yıldız gelsin, burada 
şunu dediniz, şunu yaptınız, desin. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye).— İşte bu beyan. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım hatırlarlar; geldiğimiz tarihten beri 
zaman zaman, bilhassa Miilî Birlik Grupundan ar
kadaşlarım buradan çıkıp da bize karşı, güya rejimi 
savunurcasma çok acı, çok ibretamiz konuşmalar yap
mışlardır. Onları dahi tahammülle dinlemek memle

ket menfaati olduğu düşüncesiyle susmak mecburiye
tini duymuşuzdur. O bakımdan, Adalet Partisi Gru-
puna böyle bir isnatta bulunamazsınız. Adalet Par
tisi Grupu çelişkiler içerisinde olsaydı, Adalet Par
tisi Grupunun içerisinde olmazdım. Çelişkiler içinde 
olduğunuz, hem bulunduğunuz, gittiğiniz toplantıyı 
gelip burada bize tenkit etmeniz, beğenmemenizden 
doğmaktadır. Bir defa orada var çelişki. Beğeneme-
yeceğimiz yere biz zaten gitmeyiz. Hem gitmişsiniz, 
hem beğenmemişsiniz. Onun dışında size.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben seyirci ola
rak gittim, dedim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — İşte git

miş olduğunuz yerde şöyle tahrikte bulunmuşsunuz, 
şöyle bilmem efendim körükîeyiei vaziyette bulun
muşsunuz meselesini, maalesef arkadaşım ifade et
mişse o, arkadaşımın ifadesi olmasa gerek. Onu bir 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın üyesi burada zatı âli
niz konuşurken bağıra bağıra ifade etti.: 

BAŞKAN — Sayın Ege, çok rica ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen

dim, burada konuşuldu bu. 
BAŞKAN — Sayın Ege, yeni sataşmalara, birtakım 

münakaşalara sebebiyet vermeyelim, çok rica ediyo
rum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hayır, 
sataşma ile alakası yok bunun. Bu oradan geldi. 
Kendisi dışarıda da ifade etti. Buyurunuz, çağırınız 
üyeyi. 

BAŞKAN — Efendim, size yapılan sataşma üze
rinde konuşunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Kendi
si ifade etti. 

Şimdi biz, ne orada bulunduk, ne Sayın Yıldız'ın 
orada nasıl hareket ettiğini bildik, gördük ve ne de 
benim sözcü arkadaşım orada bulundu. Öyleyken, 
biz nasıl, nereden çıkaracağız da efendim Ahmet Yıl
dız oraya gitti, orayı tahrik etti diyeceğiz? Bu bura
da konuşuldu, burada, duyuldu ve benim arkadaşım o 
duyduklarını kürsüye getirdi. Bu, bundan ibarettir; ama 
böyle bir şey olmamışsa, böyle bir şeyin olmadığını 
ifade ediyorsa, biz ille de oldu diye bir iddianın içe
risinde değiliz. Pekâlâ bunu düzeltirdi ve bu düzelt
mesi karşısında söz de almazdım. Ama son cümlesin
de; «Efendim, ben eğer çelişkiler içerisinde olsay
dım, Adalet Partisi Grupunda olurdum» diyorlar. Yok 
Sayın Yıldız, siz Adalet Partisi Grupunda hiç bir za
man olamazsınız ve Adalet Partisi Grupunun sizin 
zihniyetinizde hiç bir zaman yer bulamaz. 
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Teşekkür ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler, grupları adına birinci kez yapılan 

konuşmalar bitmiştir. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

ben bir durumu açıklayayım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, nedir? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Ege, Sayın 

Yıldız'ın konuşmasını eleştirirken, «Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan bir üye size söylenenleri söyledi, 
sayın konuşmacı söylemedi.» dediler. Buradan konu
şan üye bendim ve şimdi Sayın Ege'nin söylediklerini 
açıklayacağım. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettim; 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Siz değil
siniz. 

BAŞKAN — Sayın Ege; «Siz değilsiniz» diyor, 
öyle dedi efendim. 

Sayın üyeler; Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesinde gruplar adına birinci kez görüşmeler 
yapıldı, Gruplara soruyorum, ikinci kez söz istiyor
lar mı? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, haklarını kullandılar. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Cum
huriyet Halk Partisinin üç dakikalık... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Öztürk onu da kullandı. 

BAŞKAN — Efendim, sîz misiniz Başkan ben 
miyim Sayın Yılmaztürk? Üç dakikalık süre var diyo
rum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, ben sizin söylediğinizi hatırlatırım. Zaptı is
teyin, lütfen zaptı getirtiniz. 

BAŞKAN — Getiriniz efendim, üç dakikalık sü
reniz var demişimdir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sizin 
tescilinizi istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kullanmadı. Zabıt
lar da burada, yazdığımız saatler de burada efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Tescil 
ettiniz.: 

BAŞKAN — Hayır efendim, tescil etmedim. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

benim 15 dakikam var. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade buyuru
nuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — «45 dakika için
de konuşmamı yaptım» dedim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, ben 
durumu izah edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Oğuz'un 
üç dakikası var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şahıslar adına 45'er daki
kadır. Gruplar adına konuşmalar birinci kez 45'er da
kikadır. Siz ilk konuşmanızda 45 dakikanızı doldur-
dunuz. Sayın Oğuz ilk konuşmasından sonra 12 daki
kayı doldurdu. Her birinize ayrı ayrı 15'er dakika 
yoktur. Bir defa mahsus olmak üzere gruplara 15 da
kika verilir. 15 dakikanın, 12 dakikasını Sayın 
Oğuz doldurdu. Grupun bir 15 dakika hakkı vardır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Öyle değil efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim öyledir, çok rica ediyorum,; 
Buyurunuz üç dakika süreyle size söz veriyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka

nım, 15'er dakika ayrı ayrıdır efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, değil; buyurunuz 

programı okuyunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Öyle efendim. 
BAŞKAN — Değil efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ayrı ayrı 15'er 
dakikadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, çok rica ediyorum; şu 
vaziyetimizi görün, değil efendim. Program burada 
efendim, müsaade buyurunuz programı okuyorum. 

«)MiIlî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesin
de Bakanlık ve üniversiteler bütçeleri için 45'er da
kikadan 90 dakika)» Parantez kapandı, bitti. «Grup 
sözcülerinin ikinci kez konuşmaları 15'er dakika..» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet 15'er daki
ka. 

BAŞKAN — Evet, ikinci konuşma 15'er dakika
nın.... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oldu mu? 
BAŞKAN — Hayır efendim, gruplar için, her gru-

pa 15'er dakika; 12 dakikasını konuşmuştur, Üç da
kika süreniz vardır efendim; 

Buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Peki Sayın Baş

kan. 
Sayın Başkanım; 
Fazla zaman olmadığı için ben kısaca birkaç nok

taya değineceğim^ 
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4dafe Partisi Sözcüsü Sayım IsnsFİi Kut
luk; «hem IBEECVÎ değerleri kokar edeeekcinîz, he=n 
de milliyetçi olacaksınız» «diler, BUEÜ cevaplarsak 
isterim. 

Manevî değerleri îrâkûr efelekte ır-ilkyeiç'kk ara
sında ayn şeyler vardır. Btmun akaieiauk durgusuna 
giremeyeceğim. Yalnız manevî değerleri kim inkâr edi
yor; onu da şöyle kısaca anlatacağını, Bu konuya 
çok derinliğine bildiğim halde devamlı girmek isteme
dim. 

Cephe Hükümetinin ve Mali Eğitle Bakankğın?n 
bir programı var ona göre ys^Ia^ş Münkir var, Bu 
kitaplarda mahkemeye kadar intikal eden demsin? 
var. Bu memlekette yaşayan Î5 m;îyc?ifi yakın ale
vî vatandaş var. Onlar ki5 âdctferJne, RnaıtekTİne; 
yani gelenek ve görenekkrine, dinî mançlanna kendi 
çapında çok bp.ğh ve sağkiir: ÎEsanlar okra^uıa J-R^-
men, oniann msnrvî değerleriyle, inançlar: île oy
nayan bu Cephe İktidarıdır. Öyleyse îiılSIiyetç'Mkle 
hiç İlgisi yok dc:t:akür. Birinci nokta txı. 

İkincisi; «Anarşinin hem tahrikçisi olacaksınız, hem 
de şikâyetçi oiaeafeiH;~:» b^yurdalar. Ben isterim ki, 
bunn konuşan Lisanlar somut de'illerîe ortaya koyma
lı. Biz Saym Kutîuk karlar Taiidoğan Meydanındaki 
duruma üzüldük ve gerçekten ayıpladık; fakat buna 
rağmen saMsraa Maoeular orsada yok, PoHd var, 
Devlet var. Saldıran Silâhlı Maocıs-ar yo!:, karakol?. 
teslim edilmemiş; dört İane, sekiz krıe,,, Ne oluyor, 
işin içyüzünü bikykiî; kira hmıu. yapîyor diye bir b:r 
takip ettim. Maalesef o disk aîan Maoca:ar yok ar
kadaşlarım, Yakalanıp karakola fekm eüikrriyor. 
Ajan KII hu, yoksa gerçekten cc-Iu.;.! ihîvk'î.kJ komünist
leri mi? 

Ş 4 B \ N DEM*RD*Ğ'(Sprıeun) — 4|an -î?n. 
E \ şr v — ^ 1 , ^ 
i l k S I M ^ f " ^ ^ » — ,c ' , j -

eı b rr ' us v~ "J 
* i 

r r 

Bev, ora 'a* *' >z *> n L îı** 

ri~a ed * o "» 

bu ada 1* - Ü - I > t 
BA.Si.C4P* — l v"uz u ^ f akc 

rada e 1 T c >"T 

ÖMER U C L Z 4 Î T si şe'ı rı - T A »* a 
m edin mi? 

e\uı 

vok 

tU! î 3 

i ' ıOU-

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Gerektiği za
man kullanabilirim, onun için üzülme. Yerinde, za
manında onu ben çok güzel kullanırım; çünkü 12 ya
şımdan beri... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın 
Öztürk; çok rica ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, biz 
ortaöğretim ders kitaplarının içerliği yönünden Ata
türkçü olmadığını söyledik. Sayın Kutluk bunu savun
du ve bugün artik kitaplar tüm demokratik kuruluş
ların, Basının Atatürkçü olmadığını, Atatürk düşman
lığı ile dolu olduğunu, gerici, tutucu olduğunu, Türk 
diline, Türk devrimlerine düşmanlıklarla dolu oldu
ğunu yazmış, ekmiş karar almışlar; yalnız biz değil. 
Bu bakımdan bu kitapların Atatürkçü kabul edilmesi 
.ırnTnkün değildir. 

Sonra Kaşgarh Mahmud'tan, Ali Şir Nevaî'den, 
Karamanlı Mehmet Beyden başlayan Türkçeyle millî 
leşme, Türk dilinin sadeleşmesi, arınmasıyle müm
kündür. Türk d IH ne kadar sadeîeşir, arınırsa, onun 
için kim daha çok çalışırsa, en çok milliyetçi odur. 
Sayın Kutluğ'un söyledikleri gibi, yaşayan dil diye ge
tirdiklerini önünüzde oturalım eğer yarısını o bileşik 
kelimelerin, terkiplerin anlayıp da manasım çıkarabi
lirse, ben yaşayan dil olarak kabul edeceğim. Maale
sef ben de anlayamıyorum. Kullanan arkadaşlarım 
doğr'i kalkınıp yazamıyorlar. Ölmüş, tamamen silin-
•vJs kelimeceri... 

BAŞKAN — Saym öztürk, süreniz doldu efen-
dk 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — ... getirip de 
yaşayan dil kabul etmek, ondan sonra da bulunan 
yeni kelimeleri uydurma dil diye kabul edip, beş se-
"e önce hiç ağza almazken, bugün Ç£ 50'sini kullanan 
fngş.nîar, bugün uydurma kabul ettiklerini, yarın yüz
de y:is kullanacakları halde, bu Türk dilindeki geliş
menin karşısiîîa çakmanın, Atatürk dil devriminin kar-
ş's^na çıkmakla aynı yönde,, aynı amaçta aynı duygu
da. avr? in-nçta olduğunu kabul etmenizi bekliyoruz, 
İnşallah bu inanca ulaşacaksınız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Özfiirk, 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Saym Baş
kan, bir nokta var, Saym Hüseyin Bey Tandoğan 
Meydanında cereyan eden,., 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmuyoruz, 
çok. r.ka ediyorum. 

Grupları adına Saym Millî - Birlik Grupu, ikinci 
konuşmaya istiyor musunuz efendim?..,. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
kan bizim için... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, çok ri
ca ediyorum, karşılıklı konuşma yok burada efendim. 

İstemiyorsunuz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bizim için 

çok lüzumlu bir şey efendim. Sayın Başkan, sizinle 
konuşuyorum* 

BAŞKAN — Sayın Adalet Partisi Grupu ikinci 
konuşmayı istiyor musunuz?... 

Buyurun efendim. 
Sizin süreniz 15 dakikadır, ilk konuşmayı tam 

süresinde yapmıştınız. 
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça

nakkale) — Sayın Başkamm, değerli senatörler; 
Ben sadece Sayın Hocamın benim konuşmala

rımdan üzüntü ile bahsetmiş olmalarına karşılık, be
nim de duymuş olduğum üzüntüyü belirtmek üzere 
huzurlarınıza geldim. Zamanınızı alacağım için şim
diden özür dilerim. 

Muhterem Hocam 40 yılını Millî Eğitim hizmet
lerine vermiş, bütün Millî Eğitimcilerin hocasıdır, 
kendisine saygı duyduğum değerli bir kişidir. Aynı şe
kilde benim de kendisine bir Millî Eğitimci olarak son 
derece saygım, son derece sevgim ve son derece ken
disine sureti mahsusada sevgim olan bir kişidir. Yal
nız, Sayın Hocam bir şeyden bahsettiler; Millî Eğirim 
Bakanlığında kitap mevzuunda bir şirket konusundan 
bahsettiler. Ben Millî Eğitimci olduğum kadar, değer
li arkadaşlarımında kendileriyle hizmet verdiğim, ken
dileriyle bu memleketin çocuklarına feyiz verdiğim 
günlerden beri kendilerine duyduğum sevgiden dolayı 
oradaki şirket mevzuundan biraz da kendimi suçlu 
bulduğum içindir ki aynı şekilde söyledim. 

Çünkü, ben de bir öğretmendim. Çünkü, ben de 
onlarla beraber bu memleketin kaderinde, bu mem
leketin tarihinde Millî Eğitim hizmetlerinde bulun
dum. Onun için burada değerli Hocamızın bu şirket 
mevzuunda alındığım içindir ki, onu o şekilde ifade 
ettim. Yoksa Hocama saygısızlık, Hocama hürmetsiz
lik benim için mevzuu bahis değildin 

O itibarla, huzurlarınızda Hocamın benden yine 
üzülmüş olmasından dolayı, ben kendilerinden özür 
diliyorum; ama açıklanması lâzım gelen bir husus var 
idiyse, Millî Eğitim Bakanlığının en küçük elemanın
dan Bakanına kadar olan hiyerarşide bulunan bütün 
arkadaşlarımızın şanlı, şerefli haysiyetli insanlar gru
pu olarak, bu memleketin hizmetinde bulunan kişiler 
olarak böyle bir töhmet altında kalmasına sureti ka-

tiyede gönlüm razı olmamaktadır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

O itibarla, muhterem Hocam, Sayın Bakanımıza 
buradaki konuşmalarımızın ihbar olmasını ve bu ihbar 
üzerine gerekli işlemin yapılmasını ifade buyurdular. 
Ben de aynı şekilde katılıyorum; kabul ediyorum ve 
Hocamın bu ifadesinden sonra, Sayın Bakanımız bu 
şirket mevzuunda ümit ederim ki, tahkikat yapmak 
suretiyle hepimizin şerefini kurtaracaktır. 

Sayın senatörler, birlikte hizmet verdiğim değerli 
Millî Eğitim mensuplan saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutluk. 
Sayın üyeler; 
Gruplar adına birinci ve ikinci göryşmeler yapıl

mıştır! 
Şahıslar adına yapılan görüşmelere geçiyoruz. 20 

sayın üye söz istemiş bulunmaktadır. Bu sebeple, İç
tüzüğümüzün hükmünü yerine getireceğiz; sayın ko
nuşmacıların lehte, aleyhte, üzerinde görüşüp görüş
meyecekleri hususunu tespit edeecğiz efendim. Onun 
için isimleri okuyarak teker teker sayın üyelere sora
cağım, lütfetsinler. 

Sayın Hasan lldan?... Aleyhte. Sayın Niyazi Un
sal?... Aleyhte. Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Üzerinde. 
Sayın Hasan Güven?... Üzerinde. Sayın Atıf Bender-
lioğlu?... Vazgeçtiniz efendim. Sayın İsmail İlhan?... 
Lehinde. Sayın Hamdi Özer?... Lehinde. Sayın Ömer 
Ucuzal?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşım hakikaten lehinde konuşacaksa bir 
diyeceğim yok. Bendeniz de lehinde konuşacağım. Bir 
hakka tecavüz etmemek şartıyle lehinde. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi biz beyanını aldık, 
konuşurken onu mutlaka gözönünde bulunduracağız. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, aley
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer aleyhinde. Sa
yın Ucuzal lehinde. Sayın Yılmaztürk?... Lehinde. Sa
yın Baha Akşit. Vazgeçtiniz efendim. Sayın Lûtfi 
Bilgen?... Yoklar. Sayın Cevdet Aykan?... Vazgeçti
niz. Sayın İskender Cenap Ege?..* 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
bendeniz de vazgeçtim. İnşallah arkadaşlarımız da 
vazgeçerlerde bunu bitiririz* 

BAŞKAN — Evet, peki efendim. Sayın Tuğrul?... 
Yoklar. Sayın Beliğ Beler?... Lehinde. Sayın Mehmet-
oğlu?... Vazgeçtiniz. Sayın Karaağaçhoğlu?.. Lehinde. 
Sayın Üstünel?... Vazgeçtiniz. Sayın Doğan?... Üze
rinde Sayın Alacakaptan?.. Yoklar. 
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Efendim, müsaade buyurun ben listemi tanzim 
edeyim, tekrar arz edeceğim* 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir hususu arz 
etmeme müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun eefndim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade eder

seniz efendim, konuşmalar lehte, aleyhte, üzerinde 
olacağına göre ilk lehte konuşacak arkadaşımıza söz 
verin, o konuşurken siz zaman kazanırsınız ve listeyi 
yaparsınız efendim. 

BAŞKAN Hay hay efendim, tabiî efendim, teşek
kür ederiz. 

Buyurun Sayın îlhan, lehinde birinci konuşmacı. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan!, sayın 
senatörler; 

Siyasî partiler grup temsilcileri, partilerinin Millî 
Eğitim Bakanlığı 1977 Bütçesi üzerinde görüşlerini be
lirttiler. Bağımsız bir üye olarak ben de kendi görüş
lerimi Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde dile 
getireceğim. 

Sözlerime başlamadan evvel, Millî Eğitim Bakan
lığı mensuplarım Sayın Bakan zatmlinizi ve kıymetli 
senatör arkadaşlarımızı hürmetle selâmlarım. 

Bugün, Millî Eğitim konusu en çetin sorunların 
yoğunlaştığı önemli bir Devlet sorunu haline gelmiş
tir. Öğrenim çağındaki tüm ülke gençliği, öğrencileri
miz, değerli öğretmenlerimiz büyük sorunlarla karşı 
karşıyadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren 
Millî Eğitimi meselesi, ilköğretim konusu önemli bir 
Devlet politikası olarak ele alınmıştır. Bugün sayısal 
açıdan baktığımızda ilköğretim sorununun çözüm nok
tasına yaklaştığını söylemek mümkündür. Ancak, ger
çek biraz daha değişiktir. 

Evvelâ, Türkiye nüfusu hızla artan ve genç nüfus 
yoğunluğunun fazla olduğu bir ülkedir. İlk, orta ve 
yükseköğrenim çağındaki nüfus sayısı bu bakımdan 
Türkiye ile eşit sayıda nüfusa sahip oîan memleketîe-
rinkinden çok daha fazladır. Millî Eğitimimiz üze
rinde konuşurken, Türkiye'nin bu temel gerçeğini dai
ma hatırda tutmak gerekir. Biraz önce öğretim so
rununa sayısal açıdan baktığımızda, konunun çözüm 
noktasına yaklaştığını göreceğimizi ifade etmiş; fakat 
gerçeğin bundan farklı olduğunu söylemiştir. Gerçek
ten İlkokul çağındaki yavrularımızın sayılarının yıldan 
yıla büyük ölçüde artmakta olması, ilköğretim konu
sunda daimî bir yetersizlik durumu yaratmaktadır. 
Türkiye'de ilköğretim büyük ölçüde 2'li veya 3'lü öğ
retim şeklinde yapılmaktadır. Eu tarz öğretimi zorunlu 
kılan sebeplerin başında, okulların ve okul binalarının 

yetersizliği gelmektedir. İlköğretimin daha yeterli ve , 
yavrularımız için daha rahat hale getirilebilmesi için 
öncelikle bina sorununun kısa sürede çözüme kavuş
turulması gerekir. 

Bunun yanında, kalabalık sınıflarda öğretim yap
mak zorunluluğuda ortadan kaldırılmalıdır. Tabiatıy-
le ifade etmek gerekir ki, Türkiye'de hâlâ ilkokulu bu
lunmayan köyler vardır. Bu köylerin büyük çoğunlu
ğu Doğu Anadoludadır. Doğu Anadolu Bölgesine ön
celik vermek suretiyle ilkokul ve ilköğretim sorunu
nun, okulsuz köy sorunun kısa sürede çözüme ka
vuşturulması lâzımdır. 

Doğu Anadolu'dan söz etmişken, kendi seçim böl
gem olan ve 1966'da depremden yıkılmış olan Muş ve 
Varto'dan bahsedeceğim; ondan sonra bir kaç kelime 
ile Almanya ve Fransa'da bulunan Türk çocuklarının 
konusuna değineceğim, 

Varto Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu; bu okul 
senelerden beri barakada eğitim yapmaktadır. Yö
renin iklim şartlarına göre bu okul binasının yapıl
ması gerekmektedir. 

2. Muş Endüstrisi Meslek Lisesi;.Muş merkezin
de bulunan Meslek Lisesi 1968 yılında bir teftiş ge
çirdiği için, o günden beri tatil edilmiş oîan bu oku
lun mutlaka bir an evvel çalışmaya başlaması lâzım 
gelir. Muş Endüstrisi Meslek Lisesi. 

3. Öğretmen Lisesinin 1977 senesinde; yani bu 
sene öğretime açılması lâzım geiirdi. Bu konuda Ba
kanlık ne düşünüyor?... 

Korunmaya muhtaç çocukların, koruma birliği ile 
ilgili derneği vardır, birlik vardır. Bu birlik burada bir 
yurt yapmak istiyor, üç beş milyonluk bir masraf ya
pılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığından bu hususta yar
dım istirham ediyorum. 

Muş Meslek Lisesi yatılı hale getirilsin, (ki, bu
rada bir meslek lisesi vardı), bu yatılı hale getirildiği 
takdirde, burada öğrenci okuma imkânını buiacak-
tu . 

Doğu Anadolunun öğretmen kadrosu durumunu 
biliyorsunuz. Yalnız, ben Millî Eğitim Bakam İle 
temas ettim ve hayırlı bir haber almış bulunuyorum, 
bütün Doğu Anadolunun 22 iline ki, bunun oraya da 
iletmiş vaziyetteyiz. Haziran ayından itibaren çıkarıl
mış oîan bir kararname, bizim Doğudaki öğretmen 
sorununun çözülmesi için en büyük bir müjdemiz ol
muştur, Doğu Anadohıya. 

Muş, Varto, Bularak ve Malazgirt liselerinde kitap
lık ve labaratuvar yoktur, bu hususta da haliyle yar
dım istiyoruz. 

130 — 



C. Senatosu B : 32 

Muş'ta halen 62 köyde okul yok. 220 mezrada 
okul yok, Varto'da 16 köyde barakada eğitim, öğre
tim yapılmaktadır; Varto'nun 16 köyü tahta baraka
da öğretim yapmaktadır* 

Alman Millî Eğitim Bakanlığını en çok meşgul 
eden bir soruna değineceğim. 

Gerçekten Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu 
mensupları olarak Alman Hükümetinin davetlisi ha
linde Bonn'da, Köln'de, Berlin'de toplantılar yaptık 
ve yetkili kimselerle görüştük. Bonn'da Meclis Baş
kanıyla görüştük ve burada Alman Hükümetini en 
başta meşgul eden, eğitim bakımından bir tek sorun 
vardır en başta yer alan; işçi çocuklarının eğitimi ko
nusu. Alman Hükümeti bu hususta kendi açısından ba
zı çalışmalar yapmış vaziyettedir. Biz heyet halinde 
gittiğimiz zaman bizden şunu sordular; «Sizin öneri
leriniz nedir?... Yalnız Alman eğitimi mi, yalmz Türk 
mü, veyahut da Alman - Türk karışık mı?. İkisi bir
likte mi?» Hatta ilâve ettiler; «Türk eğitimi...» yani 
Türkiye'de eğitilen dersler, ilâve Alman dersleri ve 
aynı zamanda haliyle Almanca; «Bu öğrenciler bu 
yükü kaldırabilir mi?...» Bir eğitimci olmadığım için 
daha doğrusu, hiç bir cevap veremedik. «Sizler bize 
önerilerde bulunamazsınız, bizim kendi açımızdan ça
lıştığımız, hazırladığımız bazı programlarımız vardır, 
bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz?...» dediler. Biz 
orada açıkça şunu belirttik; «Millî Eğitim Bakanlığı 
ile temas etmeden bu hususta size herhangi bir öne
ride bulunanlayız.» diye. 

Şimdi, şunu belirtmek istiyorum; Alman Hüküme
ti orada büyük bir sorunla baş başa kalmış vaziyette. 
2 nci Generasyon ismini verdikleri Türk işçilerinin 
çocuklarının bir kaç sene sonra orada işsiz, güçsüz 
dolaşmak suretiyle Almanya'da bir patlama meydana 
getirip getirmeyecekleri sorunu üzerinde düşünmek
tedirler ve hakikaten bu sorunu çözmek için de sa
mimî olarak çalışıyorlardı. Ama, Türkiye'den giden 
öneriler her halde vardır; fakat biz buradan gitmeden 
evvel Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı ile herhangi 
bir temasta bulunmamıştık. Daha çok işçi sorunları 
ile baş başa kalacağımızı zannettiğimiz için, buradan 
herhangi bir öneri ile gidemedik. 

Bir sorun daha var; bunu açıkça belirtmeye mec
burum, Almanya'da kilise Türk çocuklarını orada as-
simile etme çalışması içindedir. Ben uzun süre Avru
pa'da kalmış ve oradaki kilisenin çahşmasıyle Hü
kümet çalışmasının tamamıyle aynı paralelde olmadı
ğını bilen bir şahıs olarak bunu tekrar tekrar belir-
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tiyorum; Alman Kilisesi, Roma'dan, daha doğrusu 
Vatikan'dan emir almaktadır ve şu anda Almanya'da 
2 program bu hususta uygulanmaktadır; 

1« Kilise tarafından tatbik edilen program. 
2i Hükümet tarafından. Hükümet dinî açıdan pek 

fazlasıyle konuya bakmamaktadır; ama kilise ellerin
deki bütün yardım müesseseleriyle orada bulunan 
Türk işçilerinin çocuklarının aynı zamanda mümkünse 
Türk işçilerini assimile etme çalışması içindedirler, bu
nu da belirtmek istiyorum-

BAŞKAN — Sayın tlhan, söz süreniz bitti efen
dim, lütfen bağlayın. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Toplantılarda iş
çiler, «Alman Hükümeti bizim için bir lise açma im
kânını niçin vermiyor? Bu hususta Amerikalılara, İn
gilizlere ait imkânlar var.» dediler. Aynı gün Berlin' 
de Parlamento Başkanıyle görüştük, bazı Alman par
lamenterler de vardı, onlarla bazı girişimlerde bulun
duk, yüzde 50 söz aldık. Bunun gerçekleşmesi için Al
man parlamenterler bize yardım edecekler ve dolayı-
sıyle oradan bu şekilde ayrılmış bulunduk. 

Millî Eğitim Bakanlığının Almanya'da bulunan 
Türk çocuklarının Alman halkıyle kaynaşmaması için 
elindeki bütün imkânları kullanmasını istirham edi
yoruz. Hatta bazıları şöyle bir öneride bulundular; 
«Almanya'da bulunan Türk işçilerinin çocukları için 
Türkiye'de ayrı bölge okulları açmak mümkün değil 
midir? Veya Türkiye'de Goethe Enstitüsünde Türk 
çocuklarım okutmak üzere öğretmen yetiştirilip, Al
manya'ya gönderilmesi mümkün değil midir? Bu hu
susta Alman Hükümeti de yardımda bulunacak» dedi
ler. Zaman çok kısa olduğu için bu kadar geniş bir 
konu hakkında bilgi vermem mümkün değildir. 

Sizleri hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, biraz evvelki tespite göre yaptığı

mız sıralamayı bilgilerinize sunuyorum: Lehinde Sa
yın İsmail İlhan, konuştular. Aleyhinde Sayın Hasan 
İldan, üzerinde Sayın Hüsamettin Çelebi, lehinde Sa
yın Ömer Ucuzal, aleyhinde Sayın Niyazi Unsal, üze
rinde Sayın Hasan Güven lehinde Sayın Alâeddin Yıl-
maztürk, aleyhinde Sayın Hamdi Özer, üzerinde Sa
yın Lûtfi Doğan, lehinde Sayın Beliğ Beler, lehinde 
Sayın Karaağaçlıoğlu olmak üzere sıralama yapılmış
tır, 

Aleyhinde, Sayın Hasan İldan, buyurun efendim. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sayın Başkan, say

gıdeğer senatörler; 
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Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel gö
rüşlerimi 10 dakika gibi kısa bir süre içinde arz ede
ceğim. 

Sayın senatörler; 
Cephe Hükümetinin hazırladığı ve görüşmeye ko

nu olan sözüm ona Bütçe, gerçek anlamda bir Büt
çe değildir, bir rakamlar topluluğudur. Hatta diyebi
liriz ki, Cephe İktidarının yıkılışını önlemek için ve
rilmiş bir tavizler topluluğudur. 

Sayın senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülürken hiç 

şüphe yok ki, en önemli konulardan birisi, bugün ıs
marlama ders kitapları konusudur. Bugüne kadar bu 
konuda çok söz söylendi, sayısız eylemler ortaya kon
du. Türkiye halkının büyük bir çoğunluğu yapılan iş
lemlerin üzüntüsünü için için yüreklerinin ta de
rinliklerinde duyduklarından ben şahsen emin bulu
nuyorum; ama bu işten hiç haberi yokmuş gibi bir 
vurdumduymazlık içerisinde öyle sanıyorum ki, Tür
kiye'de bir tek kişi vardır, o da Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Ali Naili Erdem'dir. 

M. C. İktidarı bu yıl tek tip ısmarlama ders ki
tabı yazdırma yönetimini benimsedi. Bu cümleden 
olarak, lise üçüncü sınıfı için «Felsefeye Başlangıç» 
adlı ders kitabında Alevîler hakkında yalan, iftira ve 
tezvirlerle dolu bir bölümü de, bu ısmarlama kitap
lar içerisindeki cümleden olarak Dil ve Tarih Coğraf
ya Fakültesi Profesörlerinden Mubahat Kuyel'e yaz
dırmıştır. 

Talim Terbiye Kurulu olan 15 kişilik bir kurul 
(ki, bu 15 kişi içinde Sayın Millî Eğitim Bakam da 
dahildir.) tarafından bu kitap bir kaç kez inceledik
ten sonra programa konulmuştur. Bundan sonra bir 
kaç kez kontrol yapıldıktan sonra, okutulmaya balşa-
tılmak üzere bastırılmıştır. Bu ne olduğu belirsiz ve 
belki de bir ölçüde kendi niyet ve arzusunu açıkladığı 
şüphesiz olan Profesör Mubahat Kuyel, Alevileri sev
meyebilir, belki de bir ölçüde hıncı, kini, düşmanlığı 
da olabilir; ama büyük ölçüde Türkiye'de yaşayan 
ve sayıları bazı tahminlere göre 15 milyona yaklaşan 
özbeöz Türk olduklarından kuşku duyulmayan Alevî 
vatandaşların vergileriyle bu kitaplar basılmıştır. Bu 
Devlete verdiği vergilerle bastırılan kitapta, hayasızca, 
şerefsizce bu kitleye açıktan hakaret edilmektedir. 
Bu hakareti muhtevi olan bölüm aynen şöyledir: 

«Ehli - sünnet Kur'an'ı Kerim'e olduğu gibi ina
nıp ahkâma uyanlardır. Şia, Din Başkanlığı mesele
sinde Ali'yi tutanlardır. Bunlar Ali'yi Tanrı merte
besine çıkaranlardır, Galiye'dîr. Galiyeye göre do

muz eti ve şarap dince yasak (haram) değildir, he
lâldir. Evli erkek ve kadın evlilik dışı cinsel ilişki
ler kurması (zina) da helâldir. Din yasasının buyruk
larını dinlememek gerekir.» 

Bu satırları okudukları zaman Alevî çocuklarının 
duyacakları ıstırap, üzüntü ve düşecekleri hali her 
halde Sayın Millî Eğitim Bakam hiç bir zaman düşün
memiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Aslında Galiye veya Hz. Ali'ye Allah denilen, Hz. 

Ali'nin de yaşadığı dönemde Habeş Yarımadasında 
bir Yahudi kişi çıkmıştır. Yalnız Hz. Ali sağ olduğu 
için, o dönemde kesinlikle bu işe karşı koymuş ve 
«Benim gazabımdan kurtulamazsın» dedikten sonra, 
dünyanın hiç bir yerinde bu kalmamıştır. Kaldı ki, bu 
şekilde düşünen kişilerin dahi zinayı mubah görecekle
ri mümkün değildir. Hatta bir ölçüde hayvanlar bile 
kendi cinsini kıskanırlar, domuz hariç. 

Bundan 3 bin yıl önce Anadolu'yu gezen Roma 
İmparatoru Gayzer, yamna almış olduğu tarihçi Kse-
nefonla birlikle gezerken, Anadolu halkının çok zeki, 
çok misafirperver ve cesur olduklarım görmüş ve 
bunun için Ksenefon'a dönerek; «Tarihe şunu yaz: 
Cehalet sadakatin anasıdır ve bunun dışında eğer bun
ları başka türlü halletmek mümkün değilse böl ve 
yönet.» prensibim ortaya atmıştır. İşte M. Ö. 3 bin 
yılında ortaya atılan ve tatbik edilmek istenen bir 
metodu şimdi Sayın Ali Naili Erdem Türkiye'de bir 
bölücülük yapmak suretiyle uygulama alanına sok
muştun 

Sayın senatörler; 
Söz buraya gelmişken, biraz da Alevîlik konusu

na değinmek istiyorum. 
Alevîlik, Ali'yi sevendir. Yalnız onun sulbünden 

gelenlerin imamlığını kabul etmektir. Alevîlik üç bö
lümde mütalaa edilebüiyor; Şiîler, Kızılbaşlar, Bek-
taşîler. 

Alevîler, önce özbeöz Türk'türler. Türk'lüğü kabul 
ettikleri zaman da kendi örf, âdet ve ananelerini de 
birlikte muhafaza etmişlerdir. 

Kızılbaşlık kelimesi ilk defa Uhut Harbinde Hz. 
Muhammed'in başından yaralanması sonunda, başına 
sarılan sargının kıpkızıl olmasından ortaya çıkmış, on
dan sonra Sıffin Harbinde Hayber kalesini alırken Hz. 
Ali'nin başına kırmızı bağlanması ile âdet haline ge
tirilmiştir. Aslında kırmızıyı başına sarmak demek, 
Islâmiyetin ilkelerini dünyaya yaymak için fedaî de
mektir, hayatım veren insan demektir kelime manası 
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olarak. Bunlann esas prensipleri, «Eline, beline ve 
diline hâkim olmaktır.» Bir ikinci esası da, «Başka
larının sana yapmak istemediğini, sen başkalarına yap
ma,» esasım kabul ederler^ 

Alevîlik, Kur'an'a saygılı, dine bağlı bir yaşam 
tarzıdır. Alevîlik bir hayat felsefesidir. Alevîler, Emevî 
ve Abbasiler saltanatı döneminde hor görülmüş, gönül 
verip uğrunda ölmeyi yaşamaktan üstün tutan Alevî
ler, Hz. Ali'nin camide katledilmesi ve Abbasi Hali
fesi Ömer Bin Abdülaziz'e kadar camilerde, hutbeler
den sonra Alı ve evlâtlarına lanet okutturulması nede
niyle camilerde sebep olunan kavgalar yüzünden ca
miyi haklı olarak terketmek zorunda kalmışlardır. 

Hz. Muhammed, Hz. Ali hakkında şöyle diyor: 
«Evet, o bendedir ve ben ondanım. Ali'den başka er, 
Zülfikâr'dan başka kılıç yoktur. Ben sizinle savaşan
larla savaşırım, sizinle barışmış olanlarla barışırım.» 

Yine Hz. Muhammed (SaHalIahu aleyhi ve sellem) 
kızı Fatıma'ya, «Seni verdiğim kimse dünyada Sultan 
ve Ahirette efendidir.» Hz. Peygamber buyuruyor: 
«Her peygamberin zürriyeti kendi sulbünden geldiği 
halde, benim züıriyetimin bunun sulbünden gelmesi 
takdir buyurulmuş/tur. Bundan dolayı Ali kıyamete 
kadar benim soyuma ortak olmuştur.» ve yine buyu
ruyor ki, «Her kim beni severse, Ali'yi de sever ve 
kim Ali'yi sevmezse, beni de sevmez.» ve sonunda; 
«Ya Rabbî, Ali'ye sevgisini açığa vuranı sen de sev, 
düşmanlık edenlere sen de düşman ol. Ben, kendi re
yimle ona sırrımı açmam, bunu Allah emretmiştir. 
Ben, ilmin şehriysem Ali onun kapısıdır.» 

Evet sayın şantörler; 
Peygamber Hazretlerimizin, hakkında bu kadar si

tayişle bahsettiği Ali'yi sevenlere bugün reva görülen 
hakaretleri siz de görüyorsunuz. Bunu bu ülkeyi se
venler yapabilir mi? Bunu yapan her kim olursa olsun, 
buna fırsat veren her kim olursa olsun, önce Türk 
halkına hıyanet etmiştir, Türk kamuoyuna hiyanet et
miştir, Türkiye Cumhuriyetine ihanet etmiştir. 

Hiç kimse, Alevî ve Sünnî; tarihten gelen bu ayn
ım nazara alarak tüm nüfusumuzun % 30 oranındaki 
gerçek Türk halkına hakaret edemez. Böyle bir bölü
cülüğü kendi çıkarma âlet ve saltanatına basamak ya
pamaz, bu halk böyle düşünenlere hiç bir zaman fır
sat vermeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın İMan, şu anda söz süreniz 
bitti efendim, lütfen bağlayın, çok rica ediyorum. 

HASAN İLDAN (Devamla) — Sayın senatörler; 
Bu konu kamuoyuna intikal ettikten sonra, bu işin 

en birinci derecede yetkili kişisi olan Sayın Millî Eği

tim Bakanı Ali Naili Erdem'in, çeşitli vesilelerle 
TRT'de, basında birtakım demeçleri çıktı. Basında çı
kan demeçlerin bir kısmında, «Kitapları toplatıyo
rum.» diğer bir kısmında, «Sayfaları çıkarttırıyorum.» 
diğer bir kısmında da, «Baskı ve dizgi hatası.» diyor. 
Yalnız şu hususu kesinlikle belirteyim ki, 53 yıldan 
beri Cumhuriyet tarihinde, özellikle Millî Eğitim Ba
kanlığının hazırladığı hiç bir ders kitabında böylesine 
bir baskı ve dizgi hatası olmamış da, yalnız Sayın 
Ali Naili Erdem'in hazırlatmış olduğu özel maksatlı 
kitaplarda mı olmuştur? 

Şu hususu da belirteyim ki, bu elim ve üzücü man
zara karşısında, haysiyetli ve aklı olan kişilerin başvu
racağı bir tek yol vardır; o da istifadır; ama Türk ka
muoyu, sayın Millî Eğitim Bakanım, bundan sonra 
Türkiye sathında gittiği her yerde bu bölücülüğün, bu 
ayırıcılığın, bu Cumhuriyete kasteden durumunun el-! 
bette hesabını soracaktır. 

Sayın senatörler; 
Bu çağdışı, akıl dışı, bölücü ülkeye ve Cumhuriyete 

kastedici, yukarıda anımsadığım iki ders kitabı ve bu
nun dışında kalan diğeri bir çok ders kitabını yazanları, 
yazdıranları huzurunuzda lanetliyorum. Bu kişiler gaf
let, dalâlet ve hatta bu ülke için hiyanet içindedirler. 
Bu hesapların bugün sOruhnazsa bile yann sorulacağı 
ümit ve inancıyle sözlerime son vermeden önce bir 
tek konuyu daha açıklamak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Ahlâk Kitabında, şeref hakkındaki değer yargılan, 

kişinin sosyal durumuna göre, sömürü felsefesine uy
gun bir akıl dışı yoruma tabi tutularak, bir doktoru, 
bir işçiden daha şerefli olduğunu ortaya atan çağdışı 
zihniyeti lanetle anmamak mümkün değildir. Şerefi, 
bu tarzda yorumlayan, hor gördükleri işçiler kadar 
alnı ak ve şerefli olmaları lâzımdır. Çağımızda en 
yüce değer emektir. Emeğinden başka bir gücü ol
mayanları hor görmek, onlan kendilerinden daha az 
şerefli kabullenmek en azından saygısızldttır, ahlâk
sızlıktır. 

Sözlerime son verirken, cümlenizi saygıyla selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın lldan. 
Buyurunuz Sayın Çelebi, üzerinde efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bana göre, 1977 yılı bütçesinin en önemli bölü

münü görüşüyoruz. Bu bölüm; yani Millî Eğitim Ba
kanlığı ve üniversiteler bütçeleri, insana yönelik olu
şu dolayısıyle, insana yatırım yapılması gibi bir ama-

133 — 
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ca yönelik oluşu dolayısıyle önemlidir, İyi vatandaş 
ve iyi insan yetiştirme amacına yönelik olduğu için 
önemlidir. Bu niteliğiyle de bu bütçe, bugünden çok 
yarını, yarınki mutlu ve güçlü Türkiye'yi, sağlam 
Türk toplumunu ilgilendirdiği için önemlidir. 

Gelecek kuşaklarımız, koyu bir taassubun dar 
çerçevesinde mi olacaklardır? Sırf, değiştirmenin, yık
manın hummasına kapılmış mı olacaklardır? Savaş
çı mı olacaklardır, barışçı mı olacaklardır? Yaratıcı 
mı olacaklardır, yoksa geçmişi taklit eden, hatta tak
lit kabiliyeti bile olmayan insanlar mı olacaklardır? 
Hepsi bu bütçe ile verilen ve bu Bakanlığa bundan 
sonraki yıllarda verilen ödeneklerle ilgilidir. 

Başka bir ihtimal : Gelecekteki kuşaklarımız, bu 
milletin tarih içindeki yerini, yaratıcılığım, gurur ve-
riciliğini idrak mi edeceklerdir? Bu idrake lâyık olma
nın sorumluluğunu duyarak, «Kökü mazide bir ati» 
olduğunu idrak ederek mi çalışacaklardır? Yoksa, ta
mamen aksi, millî kökten kopuk, millî geleneğe düş
man, yabancı ideolojilerin peşine düşmüş insanlar 
mı olacaklardır? Hepsi bu bütçeyle ilgili. 

Sayın Başkan; 
Eğitim için şimdiye kadar çok şey söylenmiştir. 

Bu geç saatîa, bu dar smır içinde ben yeni bir şey 
iiâve etmek istemiyorum, Bir hususu belirtmek için 
bunları söyledim. Amacım, şu çok tartışılan kitaplar 
konusunda söyleyeceklerim için bir başlangıç yap
maktan ibaretti. 

Bu kitaplarda, doktorun işçiden daha fazla şe
refli olduğu gibi, geniş bir vatandaş kitlesini renci
de eden saçmalıklar bulunduğu artık herkesçe bilini
yor. Ben bu kitaplar konusundaki tartışmalar orta
mında, üzerinde yeterince durulmayan bir noktaya 
değinmek istiyorum. O nokta şudur : Bu kitaplarda, 
çağdaş hayat içinde hiçbir değeri kalmamış olan 
konu ve ayrıntılara neden bu ölçüde yer verilmiş
tir? Genç kuşaklarımıza, örneğin; İslâmiyetin insan
lığa kazandırdığı onuru belirtsek, milletimizin İslâ-
miyetle kazandığı ve yarattığı değerleri anlatsak, yet
mez mi? Böyle yapmayıp da çağdaş insan için değeri 
kalmamış ayrıntılara girerek, bu ayrıntıları gençleri
mize öğreterek, acaba bugünkü topluma, bugünkü 
insana ne kazandıracağız? Yarın yaratmak istediği
miz Türkiye bundan ne kazanacaktır? 

Genç adam, 1977 yılı sonrası Türkiye'sinin han
gi sorununu, Sünnî veya Şiî bölünmelerin, şematik 
bölünmelerin ayrıntılarımı bilerek çözecek? Bunu an
lamak mümkün değil. Galiye'nin evlilik dışı ilişki 
sorununu genç adam bilse ne olacak, bilmese ne ola

cak? Şu mezhepler içi bölümlerin, çok kere hikâye
ye dayanan, saf imanla ilgisi olmayan, akla da hitap 
etmeyen ayrıntılarıyle genç dimağları neden yoruyo
ruz? Ben onu sormak istiyorum. Neden, genç ihti
yarlar yetiştiriyoruz sayın senatörler? Bu kadar yük
lediğiniz insanları, okuma ve araştırmaya nefret du
yan insanlar haline neden getiriyoruz? Ne faydası 
var? Onu araştırmak istiyorum. 

Bu sorulara açıklıkla cevap bulmaya mecburuz. 
Müslüman olarak saf İslâmiyeti bileceğiz; ama Türk 
kalmaya kararlıyız. Böyle olunca, genç dimağlarımızı 
çağdaş bilgilerle donatmak zorundayız. Çağdaş dün
yada ancak böyle bir donatımla milletimizin gelece
ğini garanti altına alabiliriz. 

Hazreti Ali'nin kılıcı çatal mıydı, değil miydi?... 
Falanca tarikatın tarikatı veya bölümü hangi sebep
ten doğmuştu? Tarikat bile ortadan kalkmış, bun
ları öğreterek Sayın Bakanım, genç insanları yılgın 
hale getirmeye ve hurda bilgilerin hamalı haline ge
tirmeye, sanıyorum ki, Türk eğitim sistemi felsefesi
nin cevaz verdiği düşünülemez. 

Bu noktada Sayın Başkan ve bu anlayışla, her 
halde bir ihmalden doğmuş yanlışları yüzünden dik
kati çeken kitapların itiraz edilen sayfalarım kestir
miş olan Saym Bakandan bir ricam var : 

Önümüzdeki ders yılı için, akla ve çağdaş bilime 
değer veren genç kuşaklarımızı yararsız bilgi hamal
lığından kurtaracak olan yeni kitapların hazırlığına 
şimdiden başlanmalıdır. Önümüzdeki ders yılına bu 
kitaplarla girilemez ve bu yıl bu kitaplarla heder et
tiğimiz gençleri, bir dahaki sene okullara başlayacak 
veya bir yukarı sınıfa geçecek gençleri bu tip kitap
larla heder etmeye devam edemeyiz. Ama, şimdiden 
başlayamazsak bir dahaki sene tartışmalar bu zemin
de de olmayacak. 

Bir defa, bu sene «Şu zaruretten doğdu, şöyle ol
du.» diye savunma imkânı var; ama bu hatalar gö
rüldüğüne göre, çok erken başlamamanın tartışma 
zemini ve üslubu çok daha değişik olacak. 

Sayın Başkanım; 
Zamanın kısa olduğunu biliyorum. 
BAŞKAN — Üç dakikanız daha var efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şu hal
de, önce üniversitelerimiz konusuna değinmek isti-
yorunio 

Üniversitelerimizin son yıllarda siyasî oluşumlar 
ve en yakın yıllarda da anarşinin bu çatılarımızı yu
va yapmaya kalkmak istemesi dolayısıyle aktüeldir, 
günceldir. Şu durumun, üniversitelerimizin toplum 
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katındaki değerlendirilmesine zarar verdiğini söyle
mek de bizim görevimizdir. Daha üzücü olan ise şu
dur : 

Üniversitelerimiz, toplumumuzun sorunlarına ça
re bulma, uygulamalı örnekler verme yönünden öz
lenen ağırlığı maalesef kazanamamışlardır. Üniversi
telerimizin, uluslararası bilimsel gelişmelere katkı-
sıyle ilgili haberler almaya Türk ulusu hâlâ muhtaç
tır. Sayın profesörerin asistan seçiminde kendi eği
limlerini ölçü olarak kullandıkları iddialarının hak
sız olduğunu duymak, işitmek istiyoruz. 

Sayın Başkan; 
Bir konum, öğretmenler konusu. Öğretmen konusu

nu konuşurken, Türk toplumunda saygı hisleriyle 
dolmak bir gelenektir. Ben bu saygıyla arz ediyorum. 

Dağ başlarında, dere içlerinde, çok değişik çevre
lerden gelen çocukları iyi yurttaş olarak yetiştirmeye 
çalışırken, çok kıt imkânlar içinde bulunan öğret
menlerin daha geniş imkânlara lâyık oldukları da 
muhakkaktır. Bu yöndeki isteklerini tam karşılaya
mamış oluşumuzdan elbette üzgünüz. Ama, toplumu
muzun ağır yoksulluklar içinde yetiştirdiği ve yeni 
kuşaklarm yetiştirilmesinde hizmet beklediği çok az 
sayıdaki öğretmenlerin kişisel, partici veya ideolojik 
hesaplar peşine düşmüş görünmelerini, millete karşı 
işlenmiş bir suç saymak gerektiğini ifade etmek isti
yorum. 

Dört aylık tatilinde evinin önünü taş - toprak yı
ğınından kurtaramayan, öyle bir çabayı göze alama
yan bir öğretmenin, milîî sınırlar dışında fetih hül
yası görmesini ve genç kuşaklara da böyle hülya
ları aşılamaya kalkmasını anlamak mümkün değil
dir ve bu bir günahtır. 

İlkokul üçüncü sınıfına kadar getirdiği öğrencile
rine, (Meselâ Bingöl'de yaşadığım bir olayı şu anda 
hatırlıyorum.) Türkçe öğretemeyen bir öğretmenin, 
Parlamentoyu, rejimi, makam ve mevki sahiplerini 
suçlayan ve kafasındaki rejim için militanlık yapan 
öğretmenin yaptığı da günahtır. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, süreniz doldu, lütfe
din efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Bu çok az sayıdaki iki grup öğretmeni Tanrı ıs
lah etsin. Ama Sayın Başkanım; şu işaret ettiğim çok 
az sayıdaki öğretmenin bile, suç sınırına girmedik
leri müddetçe Sayın Bakandan ihtimamlı ve yansız 
işlem görmeyi talep etme hakları vardır. 

Öğretmenlerle ilgili işlemlerinde Sayın Bakan şu 
suçluluk sınırım aşma ölçüsünü kullanırsa; ama ta
rafsız olarak kullanmaya ihtimam gösterirse, bizzat 
sapıtmamış olan bir siyaset adamının, o muamelesin
den dolayı bu Bakana söyleyecek hiç bir şeyi bulu
namaz. 

Sayın Bakandan, işlemlerinde tarafsızlığın, ülke
mizin geleceği yönünden de büyük önem taşıdığım 
idrak etmeye devam etmelerini saygıyle rica ediyo
rum. 

Genel Kurulu saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
Buyurun Sayın Ucuzal; Millî Eğitim Bakanlığı 

Bütçesinin lehinde efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

On saati geçen bir zaman içerisinde Millî Eğitim 
Bakanlığının ve üniversitelerimizin bütçesi müzakere 
edilmektedir. Zaman kısa, söylemek istediğim şey
leri söyleme imkânından mahrumum. Yalnız, Sayın 
Bakan size sesleniyorum : 

Bu büyük ve ağır görevin başında çekmiş oldu
ğun sıkıntılar tatlı bir kaderdir. Bugün, on saattan 
beri tutumunuzu beğenmeyerek size söylenen sözleri, 
zannetmeyin ki bütün milletimiz düşünüyor. Siz alnı 
açık, bu aziz millete hizmet eden bir kişisiniz, büyük 
Türk Milletinin gençliğine hizmet eden bir partinin 
üyesisiniz. 

Hiç kimse Adalet Partisini gençlik meselesinde 
itham edecek güce sahip değildir. Adalet Partisi ola
rak, daha açıkçası Demokrat Parti olarak Türkiye'
de millî eğitimi nasıî teslim aklığsmızı, nereden nere
ye getirdiğimizi Devletin resmî istatistikleri bütün 
gerçekleriyle ortaya koymuştur. 

Onbinlerce köye ilkokul açtık. Binlerce ortaokul, 
yüzlerce lise ve yüksekokul, üç üniversiteyi 18'e çı
karma imkânını Adalet Partisinin gençliğe olan sev
gisinden ilham alarak yarattık; buna milletin gücünü 
de katarak geldik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Coğrafya kitabım okuma çağına geldiğim za

manki nüfusumuzla bugün okuma çağında bulunan 
gençliğin sayısı hemen hemen müsavi seviyede. Ne 
mutlu size ki, böylesine büyük bir topluluğa, gece 
gündüz demeden hizmet ediyorsunuz; ne yazık ki, bu 
hizmetinizin karşılığı, sabahtan beri dinlediğimiz acı 
sözlerde. Aslında milletin gönlünde yatıyorsunuz; 
yılma çok sevgili arkadaşlanm. 
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Gençliğe yaptığımız hizmet, vatan sathındaki bü
tün görevlerin yanında bizi her birinde olduğu gibi, 
açık alınla bu kürsülerde Meclislerin içinde ve vatan 
sathında bize imkân verir dereceye gelmiştir. 

Söylemiş de, böyleymiş de, falanmış da filânmış 
da... Söyleyedursunlar. Biz tuttuğumuz yolda, başla
dığımız işte devam edeceğiz. Hiçbir acı sözünüz, hiç
bir kırıcı sözünüz, hiçbir terzil edici sözünüz bize te
sir etmeyecektir. Biz Milletimize hizmet etmenin 
çabası ve gayreti içindeyiz, Allaha çok şükür, hizmet 
de ederek geliyoruz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yanlış da olsa, 
olacak mı?. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 10 sene evvel 
bütçemizin tümü daha 20 milyarın altındayken, bu
gün Millî Eğitime ve üniversitelere ayırdığımız tah
sisat Hükümet olarak 30 küsur milyar lira. Biz bu 
30 küsur milyar lirayı anarşik olaylar yaratmak için 
kullamyormuşuz!.. Mantığa bakın değerli arkadaş
larım. Bu mantıkla bu memleketin yücelmesi için 
hiçbir noktaya gidilmez. Biz anarşiyi önlemek için 
Devletin emniyet kuvvetlerine 10 milyara yakın im
kân yaratarak geliyoruz 1977 için. Sonra da Sayın Yıl
dız gelip Ankara Üniversitesinin 28 bin talebesinin 
içindeki 100 kişi anarşiyi yaratıyormuş. Bir tarafta 
28 bin, bir tarafta 100. İstanbul'da 30 bine 300. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın rektör söy
ledi. 

BAŞKAN — Sayın Güven, müsaade buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi arkadaş
larım; 

Kendi sözünüzle tutuluyorsunuz. 100 kişiyle 300 
kişiyle anarşi olmaz; ama dün gecede söyledim, bi
zim de içimiz yanıyor. Onlanların hiç birisiyle Ada
let Partisi olarak bizim alâka ve irtibatımız yok
tur. 

Sayın Yıldız, sureti haktan görünerek, buraya ge
lip birtakım lâflar söyler. Söylemek kolay, kendi 
ağzıyîe de itiraf ediyor; «5 Şubat günü, Tandoğan 
Meydanındaki toplantıya gittim.» diye, Niye?.. Halk
evleri Genel Başkamymış da, Halkevlerinde çalışan 
memurun hakkını korumak için gitmiş. Bir taraftan 
parlamentersiniz, bir taraftan oranın Genel Başka
nısınız. Genel Başkan olarak onların hakkını ora
da verirsiniz. Verme imkânınız yoksa, parlamenter 
olarak gelir burada parlamenterlik hakkım kulla
nırsınız. Biz gitmişiz de kaçmışız!.. Ne işimiz var bi
zim orada?... Demokratik hak sokakta aranmaz, 
ekonomik hak da aranmaz Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Senden öğren
medik bunları. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Ucuzal, lütfedin, karşılıklı konuşmaya fır

sat vermeyin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demokratik ni

zam Parlamentoda tespit edilir. 
Hak; ne hakkı?.. Toplanan TÖB - DER, 12 sayıh 

Kararname ve 657 sayılı Kanunla hakkım alıyor. 
Baha Bütçe Komisyonunda ders saaü ücretlerini 
şuradan şuraya çıkaralım diye, Komisyon üyeleri ve 
bütün parlamenterler gece gündüz çalıştılar ve hak
ları verildi. 

Bu toplantı maksata matuftur. Anarşi memleket
te böyle yaratılır. Anarşiden yana olmayanlar o top
lantıya gitmez. 

Şimdi benim size ricam var Sayın Yıldız; buraya 
geîpi «Şu veya bu kitapları niye görmediniz, niye 
yaptınız?», diye tenkit ediyorsunuz. Sizin başında 
bulunduğunuz Halkevleri Mecmuasının 4/117 sayıh 
Temmuz 1976'da neşrettiğiniz mecmuayı lütfen tet
kik edin. Ondan sonra da ahlâktan, milliyetçilikten 
bahsedin. 

Buradaki bir yazı ne diyor? «Tatar suratlı karı
sı Habbe hamın..» sözcükleri bir ipe dizilen tespih 
taneleri gibi tek tek, hece hece basa basa söyleye
miyorum sevgili arkadaşlarım, bir hitap edilen ke
lime var huzurunuzda, özür dilerim. Yine böylesi
ne, yine o kelimeyi söylemiyorum, «... Ara sıra dö
veceksiniz onu. Ben çağırayım, sen gehneyesin, fıs
tığını arkasına atasın ha, yaparsın bir daha bilmem 
ne seni.. Ok yılanı gibi baktı analığına fısıldadı, yere 
giresin bilmem nenin karısı...», 

Niçin tetkik etmediniz bu mecmuayı?.. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Kim yazmış? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Benimle ilgisi 

yok. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu büyük Ata
türk'ün kurduğu Halkevlerinde bu ne biçim neşriyat. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Yoktum diyo
rum sana. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, söz süreniz doluyor 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yokluğunuz kâ
fi değil, evvelâ bulunduğunuz yeri iyi kontrol edin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, kar-
şıhklı konuşmayın efendim. Sayın Ucuzal söz süre
niz bitti, bağlayın efendim. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben nizamlara 
saygılı bir partinin üyesiyim ve burada hep nizam
lara uydum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin aziz milleti

mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, saygılar 
sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Aleyhte, buyurun Sayın ÜnsaJ. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Çok konu var, 10 dakikaya değil, 10 saate sığma

yacak kadar söyleyeceklerim var; ama 10 dakikaya 
sığdırmak zorundayım. Bunun için bazı konuların 
üzerine koşar adımlarla gideceğim. 

Sayın Muhsin Batar biraz önce usul hakkında 
bir söz alarak, Saym Bakanın yaptığı bir işlemden 
konuşmasıyle ilgili sözlerden bahsettiler, halka ger
çekleri söylediğini ifade ettiler. 

Saym Paşa merak etmesinler, halka gerçekleri 
söylemek, halktan gerçekleri gizlemek, halka ger
çekleri bildirmemek Sayın Bakanın görevidir. Görevi
ni yapıyor, bunu ilk defa yapmıyor^ 

Komisyonda tam 80 dakika gerçekleri belge bel
ge, tek tek saydmı. Bunların hepsine kendisinden 
aynı şekilde yanıt bekledim, yanıt istedim. Kitap suç
larını, ayrım suçlarını, öğretmenlere yapılan işlem 
suçlarını, öğrencilere yapılan işlem suçlarını; kıyım
ları, kırımları, tüm eğitim işlerindeki akıl dışı du
rumları bir bir saydım; ama o bunların, hiçbirine ya
nıt vermedi. Niyazi Ünsal'm sicil dosyasını yanıtla
maya çalıştı. 

Ne diyor?.. «Niyazi Unsal çok konuşuyor. Hele 
şunun sicil dosyasına bir bakın bakalım, ne var 
dedim. Baktılar getirdiler, ne varmış?... Siirt'te top
lu olarak görevi terk. 1967'de A. P.'den aday olaca
ğını söylemiş»?.. Başkasının bilmiyor Saym Bakan. 

Sayın Bakan, Niyazi Ünsal'ın dosyasının altından 
çıkamazsınız. Niyazi Ünsal'ın dosyasını çok karış
tırdığınız zaman, akhnızı karıştırırsınız, sıhhatinizi 
bozarsınız, aklınızı karıştırırsınız; ama ben istiyorsa
nız, siz bulamamışsınız, öğrenememişsiniz, birkaçı
nı açıklayayım. 

Ben bir değil, pek çok defa görevimi terk et
tim. Erzurum'da ilk defa uygulanan öğretmen boy
kotunu ben başlattım. Üç gün uygulattıktan sonra, 
TÖS tüm Türkiye'de uygulama karan aldı. 

1959'da 18 öğVetmenimle birlikte zamanın De
mokrat Parti zulmüne karşı çıkarak ben istifa et
tim. Daha pek çok yerde, bozuk düzene direne dire
ne, sürüne sürüne bugünlere geldim. 

O dosyanın içinde Türkiye'de süren bozuk dü
zenin belgeleri bulunur. Hepsi çocuklarıma ak alın
la bırakacağım birer belgedir. Ne kadar ararsan ara, 
ne kadar didiklersen didikle, o dosyanın içinden yal
nız ve ancak Niyazi Unsal çıkar, başka bir şey çüt-
maz. 

«A. P.'den aday olacakmış!»,. A. P.'den aday ol
mak o kadar kötü o kadar süç da siz ne arıyorsunuz 
o partinin içinde? Bu en azından kendi partinize, ken
di partinizin içinde bulunan değerli üyelerine saygısızlı
ğın bir ifadesi değil midir?.. 

Kaldı ki, bu konuda çok önemli bir suç işliyor
sunuz, suç işleyerek kendi suçlarınızı savunuyorsu
nuz. Sicil dosyaları Devletin ve Anayasanın güvenli
ği altındadır. Kendinizi savunmak için, Özlük İşle
ri Müdürüne baskı yaparak sicil dosyalarını, gizli 
dosyaları, Devletin güvenliği altındaki konuları 
karıştırıyorsunuz; ama ben size izin veriyorum. İs
terseniz Niyazi Ünsal'm dosyasını tefrika ettirebi
lirsiniz. Çok memnun olurum, çok memnun olu
rum. 

Burada işaretlemek istediğim durum şudur: Bu 
sicil dosyalarını karıştırma işlerini, sicil dosyaları
nı sergilenen işlerini aman başkasına yapmayasınız. 
Bu konu sandığınız kadar hafif bir konu değil, ada
mı ipe götürür. 

Sayın Erdem, bir gün bu konuda yaptığınız iş
lerden dolayı «Suçlular sıraya geçin.» dendiği za
man, mutlaka bu sıranın başında yer alacaksınız, bu
nu iyi bilin. Yalnız benim meslekdaşlarımı da ya
nma çekmeye, yanına dizmeye gayret etme, çalış
ma. Siz bu konularla uğraşacağınıza, yanlış bilgi 
verdiğiniz konularla, halkı ve bizleri aldatmaya ça
lıştığınız konularla ilgilenin, bu sizin için daha iyi 
oîur. Örneğin; Komisyonda dediniz ki, «1976 yık 
içerisinde tek bir öğretmen gösteremezsiniz özlük 
hakkını almayan, tek bir kişi gösteremezsiniz terfi 
etmeyen»,,. Evet Saym Bakan, tek bir kişi göstereme
yiz; ama Erzincan Merkez İlçeden sadece 142 kişi 
1976 yılı içerisinde kadrosuzluk nedeniyle terfi ede
memiştir. Samsun Merkez İlçeden 210 kişi, Erzurum 
Merkezden 167 kişi, Burdur'un bir tek okulundan 
kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen 15 öğretmen, 
Erzincan Kemaliye'den (Küçük bir ilçeden) 14 öğ
retmen. Evet, bir tek öğretmen göteremeyiz. Nere
ye elimizi atsak kadrosuzluk nedeniyle binlerce öğ
retmenin bize listesi gelmektedir. Dizi dizi öğret
menlerin sağa - sola sürüldüğünü, öğrencilerin oku
ma olanağının elinden alındığını söyledim. Bun-
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lann tek bir tanesine yanıt vermedi. 37 bin öğretme
nin isteği dışmda sağa - soîa sürdüğünüzü söyledim. 
Bütün bunlar, «Yasa dışı, tüzük dışı, akıl dışı işlem
lerle yapıldı.» dedim. Örneğin bir tanesi elimde, Er
zurum Valiliği ve Millî Eğitim Müdürlüğünce Şen-
kaya ilçesindeki yedi öğretmene ve bir de okul kâ
tibine yapılan bir işlem. Bakınız işlemde ne diyor: 

«Valiliğimize sunulan tarihsiz, isimsiz ve imza
sız ihbar dilekçesinde...». Çok dikkat ediniz sayın se
natörler, Cumhuriyet Senatosunun kürsüsünden oku
yorum, Erzurum Valisinin ve Millî Eğitim Müdürü
nün imzaları bulunan evrakın fotokopisi.'Ne diyor: 
«... İmzasız, tarihsiz ve isimsiz ihbar dilekçesinde 
falan yer öğretmenleri, Şenkaya öğretmenleri ile ilk
öğretim Müdür Kâtibi Cemil Akın'ın; Mao'nun, 
Lenin'in ve Nazım Hikmet'in resimlerinin bulundu
ğu bir odada bulundukları ve o odada çevreye sol
culuk propagandası yapmayı tespit ettikleri...» ih
bar ediliyor, derhal soruşturmaya adam gönderili
yor, neticede Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olacak 
soruşturmacı (Çok iyi bilirim onun kişiliğini de mü
dürün kişiliğini de..) ııediyor: «Cemil Akın'ın; yani 
o kâtibin (Yedi öğretmeni sürmüşlerdir) görevini ge
reği gibi yapmadığı, iş takibine gelen öğretmen va
tandaşlara iyi davranmadığı...»! yukarıda bakın Mao' 
nun, Lenin'in resimlerinin bulunduğu odada bulun
duğu için isimsiz, imzasız ihbar dilekçesiyle bildiri
liyor, aşağıda çalışmadığı, saygısız davrandığı suç
larından güya cezalandırılıyor, «Gözümüzün önünde 
bulunsun.» denmiş, merkeze alınmaları söylenmiş 
Vali Beyefendi de «Olur», demiş, getirmişler bu Ce
mil Akın'ı kışta kıyamette Erzurum Merkeze, yedi 
öğretmeni de sürmüşler. 

Siz Millî Eğitimdeki bu işlerle uğraşınız. 

BAŞKAN — Sayın Unsal söz süreniz doîdu efen
dim; lütfen bağlayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kitaplarda İşle
diğiniz suçlara, kitaplarda işlettiğiniz suçlara bir 
dikkat ediniz. Bakınız tarih kitabı sayfa 259 ncu Bi
rinci Cihan Savaşma girmemizi, Cihan Savaşında 
yaptıklarımızı kötüledikten sonra şuraya geliyor: 
«İmparatorluk cebren tasfiye edilmeyecekti» diyor 
ve akına geliyor; «Çanakkale'nin geçilmemesi, İs
tanbul'un biran evvel düşmemesi, teslim edilmeme
si savaşı iki sene daha uzatmıştır.», Biran önce İstan
bul'un düşmesini, teslim edilmesini, Çanakkale'nin 
savunumıamasını öğretmektedir. İkinci Cihan Savaşı
nın nedenlerine geçiyor. Bakın neden İkinci Cihan Sa
vaşı çıkmış: «Getenek ve âdetlerin mühim bir kıs

mı bırakıldı, hatta inkâr edildi. İnsanlar nezaket ve 
terbiyelerini kaybedecek duruma geldiler. Bu buh
randan İkinci Dünya Savaşı çıktı ve nihayet eski aile
ler, soylu aileler her şeylerini kaybettiler, bunların 
maEarı ne idiğü beöi olmayan insanların eline geç
ti.» diyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Ünsaî. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Son sözlerimi 
söylüyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Çok örnekler verecektim; fakat Başkanın ikazı 

durumu sâzîere anlatıyor. 
Bu kitapları okuduğunuz zaman korkmuyorsa-

mz, ürkmüyorsanız, tehlikeyi görmüyorsanız, kül
tür yetersizliğiniz vardır mutlaka. Hele hele bu ki
tapları savunmaya kalkıyorsanız mutlaka aklınızdan 
zorunuz vardır. Başkası yok. Bu kitapüar bu denli 
tehlikelidir. Bu nedenle tüm anne babalara bir çağ
rıda bulunuyorum .buradan; 

Sayın Ali Naili Erdem'in hazırlattığı kitapları ço
cuklarınızın elinde görürseniz derhal yırtınız. Ço
cuklarınızın kitapsız kalması, o kitapları okumasın
dan daha hayırlıdır, daha yararlıdır. Kitaplar Cum
huriyetin kaldırdıklarını ve değiştirdiklerini öğretmek
tedir; bunları yaymayı, bunları öğretmeyi amaçla
maktadır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C. H. P. ve 
M. B. G. sıralarından alkışlar.) 

Buyurun Sayın Güven, üzerinde efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
çok kıymetli senatörler; 

Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarım sağla
mak, Devletin başta gelen Anayasal görevidir. Ana
yasamıza göre eğitimin temel doğrultusunda şu pren
sipler vardır: 

Anayasa doğrultusunda ilerleme, çağdaş uygar
lık düzeyine varma, değişen toplum koşullarına uyum 
sağlayacak şekilde eğitimi geliştirme. 

Bu açıdan bakılınca, eğitimin iki ananedeni ol
maktadır. Birincisi, insan haklarına saygılı, layik, 
ulusal, demokratik, sosyal hukuk devletinin gerek
lerine uygun yurttaş yetiştirme, Anayasal hak ve öz
gürlüklere sahip demokratik sürece uygun bilinçli 
bir ortam yaratma. 

Demek ki, eğitimin temel niteliği; Anayasa çer
çevesindeki hakları geliştirme, oluşturma, çağın ko
şullarına uygun istikâmette durmadan hızh bir ge
lişime tabi tutmaktadır. Buradaki diyalog şu olma-
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Îıtlır: Önce toplumda hümanist bir yaşamm temini 
için iki kesim davranışa dikkatinizi çekmek iste
rim. 

Birincisi; beşer ilik, düşünce, bilgi, akıl, dostluk, 
sevgi, sevgiye, sorumlu hukuk duygusu, onur, ger
çeğe tutku. Bunlar insanlık yönünden beşeri vasıf
lardır. 

İkincisi; gayri beşerdik, haksızlık, baskı, hunhar
lık, cebir, yoksuzluk, ıstırap. O halde, toplumda bi
rinci kesimde sıraladığımız olumlu halkaları oluş
turmak için, ikinci kesimde gayri beşerî olan hak
sızlıkları, baskıyı, hunharlığı, cebiri, yoksulluğu, ıstı
rabı yok edip, olumlu olan düşünce, bilgi, akıl, dost
luk, sevgi, seviye, sorumluluk duygusunun oluştur
duğu mutlu bir ortama doğru gideceğiz. Eğer eği
timimiz bu oluşuma doğru yönlenmişse, bu oluşma
yı meydana getirmişse onunla iftihar edeceğiz, olum
lu olduğunu kabul edeceğiz. Bunun aksi bir tutum 
ve davranış içindeysek, sorumluluk duygusuyla ey
lemde olmadığı gerçeğini tespit edeceğiz. 

Önce kavramlarda birleşmemiz gerekiyor. En 
çok sözü edilen, herkese göre başka istikâmetlere 
çekilen milliyetçiliği nasıl anlamak gerekir, nasıl an
lıyoruz?. 

MiKiyetçiIik; millî bağımsızlığın, millet hakları
nın var olduğu ülke birliği, dil birliği, tarih birliği, kül
tür birliği, dışa karşı bağımsızlık, içte özgür, eşit, hak
lara sahip toplumlarda vardır. Her halde bu çerçeve 
içerisindeki tanıma karşı çıkan hiçbir kimse yoktur. 
O halde içte çelişen, giderek çatışan sosyal ve görüş 
ayrılıklarını kan davasına döndüren, sokaklarda ci
nayet mangalarıyle toplumu birbirine düşman kılan 
ortamda milliyetçilik değil, milliyetçiliğin en büyük 
düşmanının var olduğunu görüyoruz. Onun için
dir ki, bugün ortamda milliyetçilik adına yapılan
ların milliyetçiliğe karşı işlenen en büyük cinayet
ler olduğunu sergilemekteyiz. O halde, Anayasal doğ
rultuda özgür, uygar insan yetiştirmenin baştemısil-
ciferi olarak Millî Eğitim Bakanlığının öğrenim sis
teminin yönlenmesini görmekteyiz. 

İkinci çok önemli bir konu: Yine Anayasanın ön
gördüğü planlı kalkınmanın gereksinmelerine uy
gun insan gücünü yetiştirme de, millî eğitimin başta 
gelen gayesi olmalıdır. Onun için okul içi eğitim, okul 
dışı eğitimin esas amacı, hedefi bu olacaktır. Endüstri-
leşmiş, iletişim ve ulaşım alanlarında gelişmiş, ileri 
teknolojiyi kullanan, hızlı kentleşen toplumların 
sorunları çığ gibi akıp gitmektedir. O halde, bu or
tamda uygar toplum düzeyindeki ekonomik geliş

meyi sağlamak için eğitimi yönlendirmemiz gerek
mektedir. Fırsat eşitliğini sağlama, kadın - erkek 
sırasındaki farkı yok etme, köy - kent ayrımlarını 
kaldırma, gelir dağılımlarını yok edip gerici yöreler 
sorunlarım ele alacak şekilde eğitimden mutlaka yar
dımcı olacağız. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemimizde ilkokul ve 
teknik okullarda plan hedeflerinin bir hayli gerisin
de kalmışız; % 84'ü bulmaktadır. Ama, buna muka
bil orta öğrenim, lise ve yükseköğrenimde plan he
deflerini de aşmış durumdayız. 

İlkokul dışında bütün eğitim müesseselerin
de plan hedeflerine göre içe dönük eğitimin yapd-
ması esastır. İnsangücü gereklerine göre eğitimin 
planlanması gerekmektedir. Aym zamanda sanayi 
kesiminde, hizmetler ve tarım kesiminde gerekli be
ceriye sahip işgücünü yetiştirmek ve bunları düzen
li bir düzeyde daima toplumun ihtiyaçlarına yönelik 
tutmak ve geliştirmek eğitimin en anahedefi ola
caktır. Çünkü, eğitilmiş insangücünden mahrum 
olan toplumlar, sanayisinde, ekonomisinde, tarımın
da, hizmetler kesiminde daima geri kamus millet
ler olarak kalmaktadır. 

Üçüncü Beş YıHık Plan temel eğitimi getirmiş
tir. Yalnız, temel eğitimde tüm çağ nüfusunu kap
sayacak şekilde eğitim, bir kademeden soma müm
kündür. Bu gerçeği kabul ediyoruz. Komşularımız
da ve Avrupa da bu süre 9 -10 yıl olarak kabul edil
diği haîde, bizde 2000 yılında tam çağ nüfusunu kap
sayacak eğitimi öngördüğümüze göre, 27 yıllık gö
rülen süreyi çok fazla bulmaktayız. Kaldı ki, temel 
eğitimde ilk beş yıldan sonraki bölüm mesleke dö
nük eğitimi öngörmektedir. Yalnız bu okullarda araç, 
gereç, işçi noksanlığı ve vasıflı teknik alanlarda 
öğretmen kıtlığı da hedeflere varmamızı engellemiş
tir. Ayrıca, bu okullarda kapasitenin iki üç misli 
öğrenci okutma (ki, öğretmen yetersizliği yüzünden 
meydana geliyor) nitelik yönünden de yetiştirilen 
öğretmenlerin zayıf kalmaları, sonuç itibariyle Ana
yasanın öngördüğü bugünkü toplumun gereksin-
meîertine cevap verecek bir eğitim kadrosunu, öğ
retim kadrosunu oluşturmamızı engellemektedir. 

Meslekî ve teknik öğrenim de, her üç plan dö
neminde önplanda' tutulmuştu. Toplumumuzun ge
reksinmelerine ve oluşum koşullarına uygun, yetiş
kin insan yetiştirmeyi önermektedir; fakat buna 
mukabil, aldığımız mesafeler hiç de ümit verici de
ğildir. 
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1963 yılında % 62'si genel öğretimde, % 38'i 
meslekî teknik öğretimde buîunmasıaa karşm; İkin
ci planda 1970'te hedef % 45 genel öğretim, °/0 55 
meslekî teknik öğretim olmasına karşın, gerçekleş
me yine 1970 yılında maalesef % 60,1 genel öğre
timde, % 39,9 meslekî teknik öğretimde. Görülüyor-
ki, 10 yıllık süre içerisinde artış % 2 dahi olama
mıştır ki, bunun adına artış değiî; yerinde saymak 
diyebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Güven, söz süreniz bitti efen
dim, lütfen bağlayın. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlayayım 
efendim. 

Bunun yanı sıra şu sıkıntılarımızın da giderilme
si lâzımdır: Mezunların istihdam koşulları iyi bir 
şekilde çözülmemiştir. Statüleri belirsizdir. Yük
seköğretime devam şansları çok azdır. Bu, iatebi kı
sıtlıyor. Öğretmen yetersizliği de kapasite yaratıl
masını kısıtlıyor. Demin bahsettiğim gibi, öğretmen 
sayısının azlığı nedeniyle fazla öğrencinin okutulma
sı da yine nitelik yönünden isteneni veremez olma
nın anaânülleri görünüyor. 

tnsangücünün sosyo - ekonomik gereklere göre 
eğitilmesi, Millî Eğitimin birleştirici, miîîî ruhun ve
rilmesi hedeflerine doğru yönlendirmesi; işte kardeş
lik ve barış. 

Dışa karşı birlik, anahedeflere doğru yönelmede 
çağdaş uygarlık düzeyinin bilinci içinde yapımcıla
rı olarak bu neslin yetiştirilmesi savaşında topyekûn 
toparlanmamız gerekmektedir. 

Bütçenin millî eğitim mensuplarına ve tüm Türk 
halkına hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Sayın üyeler; yeterlik önergeleri vardır, okutu

yorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Müzakeresi yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi üzerinde grupların adına sözcüler görüşlerini 
açıklamış, altı sayın üye de şahısları adına konuş
muş ve Heyetimiz yeterince aydınlanmıştır. Müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun Senatörü 
Şaban Demirdağ 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde sayın al

tı üye konuşmuş, konu aydınlanmış olduğundan gö
rüşmenin yeterliğini saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki 

müzakerelerin yeterliği teklif ederim. 
Saygılar. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Sayın üyeler; yeterlik önergelerinin 
gelmesinden evvel altı sayın üyemiz soru sorma tekli
finde bulunmuştur. Bunlardan, Sayın Ali Alkan, Sa
yın Hüseyin Öztürk ve Sayın Mehmet Feyyat yazılı 
olarak sorularını Başkanlık Divanına vermişler ve so
rular sayın Bakana ve yardımcılarına tevdi edilmiştir, 
konuşurlarken cevaplayacaklardır. 

Sayın Sırrı Atalay, Sayın Ekrem Kanay ve Saym 
Lûtfi Bilgen de, Bakana konuşmaları sırasında soru 
soracaklarını Başkanlığa bildirmişlerdir. Bu saym üye
lerin soru sorma hakları saklı kalmak şartıyle yeterlik 
önergesini oylarınıza sunacağım. Önerge aleyhine ko
nuşmak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Olmadığı
na göre, yeterlik önergelerini bu şartla oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Ali Naili Erdem, Millî Eği
tim Bakanı. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Saym Bakan, şöyle bir usul tensip edelim: Soru 
sahipleri soruların şimdi sorsunlar, zahâliniz geldiniz, 
hepsini birlikte cevaplarsınız. Söz süreniz, bu sorulara 
cevap olduğunuz zamanlar dahil bir saatin*. 

Sayın Kabay, buyurun efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkanım; 
31 . 12 . 1976 tarihinde saym Millî Eğitim Baka

nından cevap vermesi istemi içinde Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına bir yazılı cevap soru önergesi 
sunduk. Sorunun özü şu idi: 1976 -1977 öğretim yılın
da ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere 
ısmarlanan ders kitapları hangileridir, yazarları kim
dir? Yazarlara ve kitapların basımı için hangi matbaa
lara, hangi yöntemlerle kaçar lira ödenmiştir? Aradan 
39 gün geçmesine rağmen ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının 25 . 1 . 1977 tarihinde tekit yazışma 
rağmen cevap alamadık. Bugün MC Hükümetinin ku
ruluşunda büyük etkinliğini Ortadoğu Gazetesinin An
kara bürosundaki toplantıyı sayın üyelerin bütünü 
hatır la yacak tır. Şimdi, bu gazetenin önemli yazarların
dan Profesör Dr. Muharrem Ergin (ki, sözünü ettiği
miz kitaplardan birisinin yazarı) 15 Ocak 1977 tarihli 
Cumartesi günkü nüshasında evvelâ... (A. P. sıraların
dan «Bu soru mu?» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, burada 
dünde höyh çok sualler okundu, iki sayfalık sualler 
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olkundu efendim. Sayın Beler de okudu sordu, başka 
misalleri de var. Yani, bunlar müzakereleri geriye at
maktan başka neye yarıyor, anlayamıyorum?... 

EKREM KABAY (Devamla) — Yazar Profesör 
Dr. Muharrem Ergin, «Evvelâ şu hakikati ifade ede
lim ki, bizim kitapları yazmamız Millî Eğitim Bakan
lığı ve okullar için sadece bir şereftir. Ders kitabı yaz
mak üniversite mensuplarına hiç bir şey getirmez. Ders 
kitabı yazalım diye Millî Eğitim Bakanlığına rica ve 
minnette bulunmadık ve bulunmayız. Biz niye yalva-
ralım?» (A. P. sıralarından «Ne biçim sual?» sesleri) 

Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, evet buyurun. 
EKREM KABAY (Devamla) — «Eğer yalvarmak 

mezubahisse Millî Eğitim Bakanlığının bize yalvarma
sı gerekir.» diyor. 

Şimdi, suali soruyorum Saym Başkan. (A. P. sıra-
larnıdan «Daha sormadı mı?» sesleri). 

Sayın Bakanın; bugüne kadar cevap vermediği ya 
da verme imkânı bulamadığı ya da kendisine intikal 
ettirilmeyen bu yazılı soru hakkında bu yazarın, Ba
kanlığı itham edici, küçük düşürücü tutum ve davranışı 
hakkında ne düşünmekte olduğunu öğrenmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Bilgen?... Yoklar. Sayın Atalay?.. Yoklar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, soru 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerinin oylan
masını arz ederken, o ana kadar soru sormak hakkı
nı, isteyenlerin mahfuz tuttuğunu beyan ettim. 

Buyurun sayın Bakan. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biz sorulan 
verdik. 

BAŞKAN — Siz yazılı verdiniz, cevap verecekler 
efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (İzmir Milletvekili) — Saym Başkan, saym se
natörler; 

Gerek grupları adına, gerek şahısları adma ko
nuşan saygıdeğer senatörlere teşekkür ediyorum. Ko
nulan kendi espri ve üslupları içerisinde dile getir
mişlerdir. Beğenen yönleri vardır, beğenmeyen 
yönleri vardır. Demokrasinin normal sonucudur. Be
ğenmedikleri kısımlarında haklı olduklarım iddia et
tikleri, benimsedikleri, düşündükleri kısımlar da 
vardır. Bunlara* zamanın çerçevesi, ölçüsü nispe

tinde cevap vermeye çalışacağım. Müsaadenizle dı
şarıdan meselelere gelerek içeriye doğru, daha doğ
rusu şöyle ifade edeyim; dışarıda çalışan işçilerimi
zin çocuklarıyle ilgili bir konuya temas etmek sure
tiyle iç çalışmalarımıza gelmek istiyorum. 

1965 senesinde Bad Godesberg'de bir gece, «Dı
şarıda çalışan işçilerin tasarrufları değerlenebilir mi?» 
diye bir toplantı yapmıştık. Toplantı sabaha kadar 
sürmüştü. Biz inlere Türkler vardı. O zaman dı
şarıda çalışan işçilerin başka meseleleri vardı. Yer 
meselesi, beslenme meselesi vardı. Eğitim ve öğ
retim meselesi henüz ön plana çıkmış durumda de
ğildi. Kendi meselelerini anlatacak insanlar yoktu 
henüz. Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı fevkalâde dar 
bir kadroya sahipti ve arkadaşların bunun dışında 
ayrı meseleleri vardı. Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı 
kurulurken, bir gün dışarıya çok sayıda işçiler gide
cektir, o;ıa göre teşkilâtı kuralım diye bir çalışmanın 
içerisinde de olunuîmamıştır böyle bir şey düşünül
memiştir. O itibarla işçilerin dışarıdaki çalışmaları
nı düzenlemede yeni bir teşkilâta ihtiyaç vardır. Se
ne 1967, bir dış teşkilât kuruldu. Dışarıya bazı ar
kadaşlar gönderildi, seçimlerinde hatalı olanlar var
dı, seçimlerinde sıhhatli olanlar vardı, hata edilme
miş olanlar vardı; Hata bizden değildir. Esasında 
bu meseleleri bilenlerin nispeti Türkiye'de o tarih
te hemen hemen hiç yoktu. Hangi sorunlar dışarı
da işçilerimizi beklemektedir, meseleye nasıl yakla
şılacak ve hangi teşkilâtı kurduğumuz takdirde bu 
meseleler halledilecek? 

Şimdi, sene 1976 - 1977 ve bir tesadüf; hayırlı, 
bir kısmına göre değil. Millî Eğitim Bakanlığında 
göreve başladığımız zaman, dışarıdaki işçilerin eği
tim ve öğretim sorunlarıyle karşı karşıya kaldım. 
Gerçekten dışarıda çok sayıda öğrencimiz vardır ve 
fevkaîâde önemli eğitim sorunu ile karşı karşıyay-
dık. 

Bir kısım arkadaşlar konuyu, zarif üslupların içe
risinde gayet nazik kalarak dile getirdiler. Mesele 
gerçekten ciddîdir. Meseleyi nasıl halletmek lâzım
dır? Meseleyi elbette bir teşkilât kurmak suretiyle hal
letmek lâzımdır. Dışarıya aynı şekilde öğretmenlerin 
gönderilmesi keyfiyeti devam etmiştir. Halen Al
manya'da 285 tane öğretmen vardır; ama dışarıda 
Almanya'nın en ufak bölgesinde, en ufak bir ünite
sinde çalışan işçi vardır, okuma çağına gelmiş çocu
ğu vardır. Bu çocuğa okulu getirmek, bu çocuğa 
öğretmeni vermek, buradan karşıdan bakıldığı gi
bi kolay bir mesele değildir. Bu sene uzun uğraşla-
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rın sonunda öğretmenleri göndermeye çalıştık. Za
manında gönderebildik mi? Hayır. Bütün uğraş
malarımıza rağmen bizzat meselenin içerisinde ken
dim çalışmış olmama rağmen, vizeleri, zamamnda 
bizzat Alman konsolosluğundan çıkartamadım. Se
bep neydi? Ne diyeyim; bir bürokrasi çarkının iş
lememesi. Bu çark bizim Bakanlığa ait miydi, bizim 
dışımızdaki mercilere mi aitti? Hemen ifade ede
yim; bizim dışımızdaki mercilere aitti. Kontakları 
kurduk, düzenledik ve fakat zaman da lehimize bir 
gelişme değil, aleyhte bir gelişme oldu. 

Bundan böyle ne yapmak lâzımdır? Bundan 
böyle yapılacak şey şudın\ 1977 senesinin Ekim ayı 
içerisinde, yahut Ağustos ayı içerisinde ki, en geç 
Ağustos ayında gitmiş olması lâzımdı, Ağustos ayı 
içerisinde gidecek öğretmenler bugünden seçilmeli
dir. Bu çalışmanın içindeyiz. Yani, şimdiden dı
şarıya gidecek öğretmenler topluluğu elimizin altın
da bu'unnıahduv Bu kâfi midir? Hayır değil. 

Huzurunuzda belki biraz iddialı, belki biraz 
fazîa iyimser bir ifadede buîunmk istiyorum. Yahnz 
Almanya'da hazırlık okullarında 7 - 1 4 yaş arasında 
okuyan çok değişik yaşlardaki öğrenciler vardır. Ha
zırlık okullarında ders veren öğretmenlerin hemen 
hemen hepsi, bizim öğretmen olarak gönderdiği
miz şahıslar değildir. Büyük bir kısmı dışarıya muh
telif sebeplerle gitmiş, bir kısmının öğretmenlik for
masyonu olmayan insanlar tarafından bunların eği
tim ve öğretimi öğretmen olarak sürdürülmektedir. 
Öyleyse ne yapalım? Zannediyorum ki bu konuda 
cesur bir kararın verilmesi lâzımdır. Huzurlarınızda 
ifade ediyorum ve diyorum ki; dışarıda öğretmenlik 
formasyonun sahip, öğretmenlik yapabilirlik şartla
rına sahip olan şahısları Millî Eğitim Bakanlığının 
kadrosunun içerisine almaya mecburuz. Bu rakam 
1 OOO'dir; Bu 1 OÖO'in içerisinden 700'ünü, belki 
500'ünü, belki de 600'ünü iyi bir elemeye tabi tut
mak suretiyle gerçekten Millî Eğitim Temel Kanu
nunun genel amaç maddeleri içerisinde çalışma ve ye
teneklerine sahip olanları tespit edebildiğimiz anda, 
bunları kendi iç bünyemize almak suretiyle Millî Eği
tim camiasına, bunları devrenin içerisine sokmak 
lâzımdır. Niye? Hemen söyleyeyim ki; dışarıya git
miş, bu işleri tetkik etmiş olan saygıdeğer parla
menter arkadaşlarım çok iyi bilirler; Almanya'da 
Alman eyaletlerinin görevlendirmiş olduğu bu şahıs
ların denetim keyfiyeti bizim Bakanlığımızın dışında
dır. Bunların kendi bünyemizin içerisine alınması, 
evvelemirde bunların denetimini sağlamak gibi bir 
İmkânı bizlere vermiş olacaktır; bu bir. 

İkincisi; bu öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı
nın kadrosunun içerisine girmenin sonucunda şöyle 
bir rahatlığa ereceklerdir. Her hangi bir kimseyi it
ham etmek için söylemiyorum, yaptığım sadece bir 
tespittir. Bu hazırlık okullarında ders veren öğret
menlerin bir kısmı, ellerindeki öğrencilerin bir an 
evvel bu okullardan mezun olmaması için başarılı 
göstermemektedirler. Çünkü, onlar başarılı olduğu 
takdirde bu hazırlık okullarındaki öğrenci nispeti 
azalacaktır. Öğrenci nispeti azahnca, o öğretmenle
re ihtiyaç duyulmayacaktır. 

İşte burada tersine bir mekanizma işlemektedir. 
Bu mekanizmayı dışarıda çalışan Türk işçilerinin ço
cuklarının lehine ve Türk Millî Eğitiminin lehine çe
virmek için söylediğimiz yolu ihtiyar etmenin doğru 
olacağına kani bulunmaktayım. 

Bu arada yapılacak şeylerden birisi; Avusturya 
Hükümetiyle ön anlaşmasını yaptık, Nisan ayı içe
risinde tamamlayacağız, son anlaşma imza edilecek, 
İsviçre Hükümetiyle Almanya Hükümetine Fransa, 
Belçika, İsveç'le ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 
Ümit ediyorum ki, bir fevkalâde hal ortaya çıkma
dığı takdirde Nisan ve Mayıs ayları içerisinde bu 
ülkelerde okuyan çocuklarımızın eğitim ve öğretimle
rini sağlıklı ve düzenli yapmayı temin edecek akit
ler imzalanmış olacaktır. 

Saygıdeğer senatörler; 
Bunu şunun için söylüyorum: 1967'de Çalışma 

Bakanı olarak dışarıdaki işçilerimizin meselelerini 
halletmek için teşkilât kurmuştuk. Şimdi, 1976 se
nesinde yine dışarıda çalışan işçilerimizin eğitim ve 
öğretim çağma gelmiş çocuklarımızın teşkilâtını kur
duk. Böylece teşkilâtı hem dışarıda, hem içeride 
kurmak suretiyle bir önemli sorunu halletmenin rahat
lığı, hiç değilse huzuru içerisinde okluğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Kısa kısa bazı şeylere temas etmek istiyorum. 
Aşağı - yukarı birçok arkadaşımla birlikte 16 

seneyi geçen zamandır bu Parlamentonun çatısı al
tında birlikte çalışmaktayız. Basın gecenin geç saat
lerinde oturur, sabaha kadar süren, devam eden 
müzakereleri takip eder. Oysa ki, müzakerelerin 
hemen başlangıcında her konuşacak arkadaş konuşma 
metnini basma zaten verir. Bunun vermesinin sebe
bi, hem konuşmaların basında daha iyi takip edile
bilmesi, hem basında görevli olan arkadaşlarımıza 

I yardım etmek; ama buna rağmen basının görevlileri 
oturur. Çünkü, gazeteci için önemli olan hâdise fev-
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kalâde hayatım devam ettiren, yaşamasının felse
fesi haberdir. Bu itibarla müzakereleri takip eder, 
yazılan metinlerle yetinmez ve burada kahr. Bana 
nasıl olsa bu metin verildi deyip, çekip Parlamen
todan dışarıya gitmez. Yine Basın Bürosunda ka
lır ve buradaki müzakerelere devam eder. O itibarla 
basın mensubu arkadaşlarımıza, sabahtan itibaren 
metinler dağıtılmış olmasına rağmen, gecenin bu 
saatîarına kadar oturup bir görevi ifa etmelerinden 
dolayı huzurlarınızda kendilerine şükranlarımızı, tak
dirlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada hemen bir şeyi belirteyim; insanlık, dünya, 

bu lâfları yalnız Türkiye için söylemiyorum, belki 
biraz filozofça lâf, haklının suçlanması tarih sahne
sinde sık sık oynanan bir oyun. Haklılar zaman za
man suçlanmıştır. Haklılar suçlanır. Bu yalnız 
Türkiye'deki bir mevzu, Türkiye'ye ait bir hâdise 
değildir. Bu bugün için de olan bir hâdise değildir, 
dünün hâdisesi de değildir. Nerede insan varsa, 
nerede düşünen bir insan varsa, nerede bir zekâ var
sa, nerede hafıza varsa kısacası nerede insan varsa; 
orada beğenenler, beğenmeyenler vardır. Orada hâ
diseleri kendi perspektivinin içerisinde ya suçlama
nın havasına doğru götürenler vardır yahut suçla
madan kurtarıp beraatın merdivenlerinden doğru çı
kartma arzusu ve itiyadı içerisinde olanlar vardır. 

Hakkımızda yapılan konuşmalarda birçok arkadas
lanınıza teşekkür ettik^ Gerçekten yine teşekkür edi
yoruz. Hiç değilse bize bu konuşma imkânı veril
miştir. Biz de burada bizi beğendikleri yönleriyle 
beğenmedikleri yönleriyle cevaplamak imkânına sa
hip oluyoruz. Övgülerin saltanatından hoşlanan in
sanlardan değiliz^ Övgü, demokrasi için esasında bir 
zafiyettir. Bu itibarla tenkitlerini, yerme babında 
da olsa bize söyleyen arkadaşlarımıza en ufak bir 
gücenmiş olduğumuz tarafımız yoktur. 

Değerli arkadaşlarıma hemen şunları ifade etmek 
istiyorum. Acaba gerek Sayın Reşat Oğuz Grupu 
adına yaptığı konuşmada, gerek Sayın Ahmet Yıldız 
Grupu adma yapmış olduğu konuşmada şu Temel 
Eğitim Kanununda müttefik midirler, bu Temel 
Eğitim Kanununda beraber midirler? Eğer bu Te
mel Eğitim Kanununda berabersek, Türkiye'nin eği
tim meselesini çözümleriz. Eğer bu Temel Eğitim 
Kanununda beraber değilsek, Türkiye'nin meselele
rini çözümleyenleyiz, mümkün değiL Bu Temel 
Eğitim Kanununun 2 nci maddesi vardır, amaç mad
desidir. Amaç maddesi gayet açık ve sarih olarak 

Atatürk ve Türk milliyetçiliğini esas almak suretiyle 
düzenlenmiştir. Eğer bu maddede değerli arkadaşla
rım ittifak halindeyseler, eğer 10 ncu maddede it
tifak haîindeyseler, 11 nci maddede, demokrasi ter
biyesinde ittifak halindeyseler, bir ve beraberseler 
Türkiye'nin eğitim, öğretim sorunu hiçbir buhranın 
içerisine girmeden, hiç bir çıkmaz sokağın içerisine 
girmeden mutlak surette berraklığa, aydınlığa yü
rüyüp gidecektir; ama bununla beraber ohınulmaz-
sa, «Temel Eğitim Kanunu 12 Mart sonrasının fa
şist idaresi ortamında ortaya çıkmış, yazılmış bir 
kanundur.» esprisinin içerisinde. Kanun o şekilde 
küçümsenir, o şekilde adlandırılıyor ise, o zaman 
Türkiye'de işte eğitim meselesindeki buhranı çözmek 
mümkün değildir. 

O itibarla, evvelemirde Temel Eğitim Kanunun
da ittifak halinde olmaya mecburuz. Bir de Temel 
Eğitim Kanununda ittifak hafinde olmaya mecbur 
olduğumuz husus; Atatürk inkılâplarım ve Anaya
sanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçi
liğe 

Şimdi geliniz hep birlikte Anayasanın başlangıç 
ifadesini birlikte tetkik edelim ve oradaki şu cümle
leri birlikte hatırlayalım. Sayın Yıldız'da konuşma
sında buna yer verdi. 

«Kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez...» 
deniyor. 

Şimdi, bu konuşmayı yapan saygıdeğer arkadaş
larıma, şu anda harıl harıl çalışan zekâların bir 
noktasında da bu söylediğim değerlendirmeleri yap
malarını rica ediyorum. Bu üç kelime, akıl düzeyin
de olan kelimeler midir, gönül mantığında olan ke
limeler midir? Yani, matematik ve rakamlarında 
dile gelen kelimeler midir, yoksa gönül mantığının 
içerisinde dile gelen kelimeler midir? 

Bunlar, gönül mantığının içerisinde dile gelen 
kelimelerdir. «Kaderde, tasada, kıvançta..» Şimdi 
bunu niçin söylüyorum; bunu söylememin sebebi şu: 
Sayın Yıldız konuşmasında solu tarif ederken, en ye
niyi, en doğru (galiba) olarak tanımladılar. Bunu 
paylaşmam mümkün değil. Hoş zaten siz de böyle 
bir şey istemiyorsunuz. En son, en iyiyi bulmak, sol
culuk; tarifi o. 

Bu Aanayasa, Atatürk ilkelerim, Atatürkçülüğü, 
Türk milliyetçiliğini esas kıldığına göre, bunların hiç 
birisinde de solcuîuk olmadığına göre, en iyiyi, en 
doğruyu bulmaktan uzak mı? Böyle bir anlayışı pay
laşmamız mümkün değil. Eğer solculuğu en iyiyi, 
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en doğruyu bulmak olarak mütalaa ediyorsanız, fev
kalâde yanlış noktalardan hareket halindesiniz. 

Zannederim ki, konuyu bir diğer arkadaşım şah
sı adına konuşmada, aşağı - yukarı diğer arkadaşlar 
da miEetciIikten bahsettiler. Dikkat ederseniz iti
na ile konuşmalarımızda, ne Bütçe konuşmasında, 
ne bundan evvelki bütçe konuşmalarında, ne burada 
yapmış olduğumuz konuşmalarda bizim ifadelerimiz
de sol, sağ tefriki yok. Hiç bu konuşmayı kullan
madık; ama şunu söyledik: Türk milliyetçiliği. Bunun 
üzerinde ısrarla duruyorum. Türk milliyetçiliği evet, 
o noktada varız. Solculuk, o noktada yokuz. Bunun 
üzerine basarak duruyorum. 

Sayın Ahmet Yıldız kendine göre yine bir açıkla
ma yaptılar, onu konuşmalarına cevap verirken kı
saca belirteceğim. 

Sayın Reşat Oğuz, milliyetçilikten bahsettiniz, 
teşekkür ederim, çok teşekkür ederim; ama niçin 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesin
deki milliyetçiliğin bu maddeden çıkarılması için Ana
yasa Mahkemesine Partiniz dava açtı, söyler misi
niz? Bir taraftan milliyetçilikten bahsedeceğiz, öbür 
taraftan da 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
maddesindeki milliyetçiliğin Anayasa Mahkemesine 
müracat etmek suretiyle çıkarılmasını isteyeceksiniz. 
Yok, hayır. 

Sayın Reşat Oğuz Bey konuşmasının bir yerin
de dedi ki, «Sayın Ecevifia Başkanlığında kurulan 
Hükümet devresi Milîî Eğitimin altın yılıdır.» Ay
nen kendi ifadeleri: «Bizim okullarımız şakır şa
kır çalışıyordu, anne - baba huzur içindeydi, Milîî 
Eğitim sanki altın devrini yaşıyordu.» «Hafızajı beşer 
nisyan ile malûl.» öyledir dediniz, şimdi ben size ha
tırlatacağım, gerçekten öyle mi, değil mi? 

«Hafızayı beşer nisyan ile malûldür.» dedik, şim
di neîer olmuş hep birlikte okuyalım. 

«27 Ocak 1974, Eccvit Hükümeti onaylandı. 
5 Şubat 1974. Mardin'de C. H. P. - A. P. tartışması 
17 yaralı. 7 Şubat 1974 İstanbul'da üniversiteye 
giremeyen 12 genç açlık grevine başladı. 18 Şubat 
1974 Atatürk Üniversitesinde öğrenciler boykotta. 
20 Şubat 1974 Erzurum'daki öğrenci boykotu büyü
dü.» Diğer ilgili öğrenci olaylarının dışmdakiîeri 
atlıyorum. 

«9 Mart 1974 Erzurum ve Tunceli'de öğrenciler 
çatıştı. Erzurum'da Atatürk Lisesi öğrencilerinden 
19 öğrenci yaralandı. Tunceli Öğretmen Okulunda 
yüzlerde öğrenci birbirine girdi. 20 Mart 1974 (hep 
günbegün) Erzurum'da 15 öğrenci göz altına alındı. 

21 Mart Ardahan Lisesinde öğrenciler çatıştı, 5 öğ
renci yaralandı. Erzurum'da öğrenci tutuklandı, 22 
Mart 1974 Gümüşhane Lisesinde çatışmalar oldu, Ce
beci Yurdunda öğrenciler bir birine girdi, 2 genç ya
ralandı. Tunceli Öğretmen Okulunun kapaühnası 
istendi. 23 Mart Tunceli İfköğretmen Okulundan 350 
öğrenci Millî Eğitim Bakanlığına baş vurdu. 27 Mart 
1974 Erzurum Lisesinde olaylar yine patlak verdi, 
11 kişi yaralandı, 5 öğrenci tutuklandı. 28 Mart 
1974 Ünye Sanat Enstitüsünde dinamitler patladı. 
30 Mart 1974 Haruniye'de iki okula orak çekiçti 
bayrak asıldı.» 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Kimin astığı belli. 
HAYRI ÖNER (Adana) — Asan kim? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Asanı söyle? 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok 

rica ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Konya'da çatışma, bir öğrenci 
yaralandı... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kimler asmış, on
ları da oku? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Önümdeki not, ne varsa onu 
okuyorum Niyazi Bey, burada ne varsa onu okuyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın Sa
yın Bakan. Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

«14 Nisan 1974 Ankara'da bir yüksekokulda kav
ga çıktı. 24 Nisan 1974 Artvin'de sağ - sol tartışmasın
da bir öğrenci vuruldu. 5 Mayıs 1974 Sivas'ta sağ -
sol tartışmasında iki öğrenci tutuklandı. 6 Mayıs 
1974 Eskişehir'de sağ - sol çatışmasında 5 genç bıçak
landı, İktisadî Ticarî İlimler Akademisinde. AtaiüV 
Yurdunda kavga çıktı, 77 genç göz altına ahndı 8 
Mayıs 1974 üniversitede iki grup çatışü, bir genç 
yaralandı. 9 Mayıs 1974 Hukuk ve İktisatta sabah 
boykot başladı.» İşte altın devir, bu devam ediyor. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — 4 ayda 
ölen kim? 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Ölenleri? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin efendim, 

çok rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Ba

kan izin verin de, sizin listeleri de biz okuyalım. 

144 — 
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hadise, hâdise 

bunlar. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Adanı 

öfiiyor, insaf. 
BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Güneş. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz öldürmedik. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 

Ölmesinler kardeşim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Adam 

ölüyor hâlâ «hadise» diyorlar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunları söyle-

yenler, Tandoğan'daydı dün. 
BAŞKAN —- Efendim, karşılıklı konuşmayın, mü

saade buyanın efendim, Sayın Bakan konuşuyorlar. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Sakarya) — O cena

zelerin ruhları yakanıza yapışacak. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ucuzal çok rica edi-

yönmı. Sayın Güneş, Sayın Güneş istirham ediyorum 
efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Efendim, 
mıha sabır gösterilir mi cenaze var bir yerde. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burası kavga ye
ri değil. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — İki de bir, «Burası 
kavga alanına döndü.» diye elinle gösterme. Senden 
kimse korkmaz bunu böyle bilesin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senden öğren
dik. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın çok 
rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Reşat Oğuz, bir dergiden kitap
ların bastırılmasıyle ilgili sualler tevdi etti cevapta bu
lamıyorum : Gerçekten o dergi tarafımızdan tetkik 
konusu yapılmış, teftiş heyetine verilmiş, isimlerini 
veriyorum; tanıdığı arkadaşlardır, lütfen tetkik etsin
ler : Ziver Tezercn, Avni Özbenli, Hayri Güdenoğlu, 
Şefik Sezgin, Sıtkı Bilmen, Kemal İpekoğlu 6 tane 
müfettiş, biraz evvel okudukları dergide geçen husus
ları tetkik ve tahkik etmektedirler. 

Zannediyorum, Ekrem Kabay'da şimdi suallerinin 
bir kısmına cevap bulacaklardır; o da şudur: 

Bu sene 32 kitap yeniden bastırılmıştır. «Bu 32 
kitaba he para verdiniz?» diye sordular. Cevap vere
yim ne verildiğini; Milli Eğitimle ilgileri olan arka
daşlarım, bu konularda meraklı olan takip eden ar

kadaşlarım bilirler ki, telif ücretleri bir yönetmelikle 
tanzim edilmiştir. Bu yönetmelik zaman zaman telif 
ücretlerinde değişiklikler yapar. Yapılan değişiklikler 
zamanın içerisinde bulunduktan ekonomik şartlara; 
kitap, kâğıt, baskı, işçilik ücretlerine göre değişiklik
ler arz ediyor. Bizim vermiş olduğumuz ücretler ne
lerdir, onlan arkadaşlarıma okumak isterim. Edebi
yat; lise 1. Profesör Mehmet Kaplan, eğer daha ev
velki... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Muhterem zat 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Kendisine gördüğünüz zaman söyleyi
niz o sıfatı Feyyat Bey, daha iyi olur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Allah nazar* 
dan korusun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Aman ne güzel, cümlemizi efendim. 

Yönetmelik değişmeden evvel eğer bu kitabı ken
disi çıkarmış olsaydı, vereceğimiz para 419 039 lira
dır. Şimdi almış olduğu para 135 975 liradır. 

İbrahim Kafesoğlu, Altan Deliorman'ın Tarih li
se 1; yine yönetmelik değişmeden evvelki alacakları 
para 418 764 liradır. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Bakanlığa maliyeti 
de belli mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Aynen vereceğim size bunu Reşat Bey, 
hiç merak etmeyiniz. 

Şimdi, tarafımızdan ödenen 121 305 liradır. Ta
rih, lise 2; gene İbrahim Kafesoğlu, Altan Delior
man; eğer yönetmelik değişmemiş olsaydı alacakları 
para 356 248 lira idi, şimdi aldıkları para 126 195 li
radır. Böylece toplam aşağı doğru devam ettiğimiz
de, yönetmelik değişmeden evvelki alacakları para 
6 428 334 lira idi, şimdi 32 kitap için hocalara ve
rilmiş olan para 2 378 949 liradır. 

Millî Eğitimden gelmiş olan arkadaşlarımızla ba
zı noktalarda, bazı rakamlarda anlaşmazlıklarımız 
var. Bilmediğim kaynaklara mı müracaat ediyorlar, 
bilemiyorum. Huzurlarınızda Bakanlığımın bu konuda 
yetkili olan bütün şahıslan huzurlaruıızdadır. Acaba, 
ben istediğim zaman mı bana yanlış bilgi veriyorlar?.. 
Değerli arkadaşım mutlaka öyle diyor. Hiç bir arka
daşımı, Devlet memurunu, Bakan mevkiinde bulunan 
bir şahsa yalan, yanlış bilgi vermekle itham etmenin 
doğru olduğuna kani değilim. 

Biraz evvel Sayın Unsal bir yığın konuşma yaptı, 
dedi ki; «Bütçe Plan Komisyonunda Sayın Bakana 
sordum, yanıtını alamadım.» Neymiş ö sual de? De-

— 145 — 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1977 O : 3 

di ki; «Kadro meselesi, kıdem meselesi, terfi mesele
si»... Zannediyorum ki Sayın Niyazi Unsal bir nok
tada bir şeyi unutuyorlar; elindeki tarihler olsa olsa 
bir veya iki ay evvelinin tarihleridir... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır efendim 
yeni, hem de emrinizde çalışanlar verdi; tarih ve nu-
maralarıyle beraber resmî yazı efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yanlış veriyorlar efendim, işte Zat İş
leri Müdürü orada. Sayın Sıtkı Dalkıhç'a biraz evvel, 
siz daha o sualleri tevdi eder etmez bakınız dedim 
yine neler söylüyor? Sayın Niyazi Unsal, «Bütçe 
Plan Komisyonunda sorduğum suallerin cevabını ala
madım.» diyorlar. Deyiniz hangisini doğru söylüyor? 
Fişini verdiler şimdi aldım yine. 125 bin terfi yapıl
mıştır. Bakın Niyazi Unsal, siz bir şeyi arzu duyma
makta kararlısınız. Ben onu size söylemeye devam 
edeceğim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İlköğretim Müdü
rü; 14 , 1 . 1977. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — 125 bin terfi yapıldı, ilk defa Millî 
Eğitim Bakanlığında. Millî Eğitim Bakanlığının tari
hinde de ilk defa. Unvanları tespit edilmek suretiyle 
11 568 kadro alınmıştır; Millî Eğitim Bakanlığı tari
hinde ilk defadır. İşte siz bu noktaları hazmedeme
diğiniz için, bunları beğenemediğiniz için, başka nok
talarda hedef ihdas etmek suretiyle vatandaşın göz
lerini o istikâmetlere çevirmeye çalışıyorsunuz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz yanlışı, yala
nı hazmedemiyoruz. Elimde öğretmenlerin isimleri, 
listeleri; isim isim, okul okul, köy köy burada. Açar 
bakarsınız terfi etmiş mi, etmemiş mi öğretmen? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Unsal... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Reşat Oğuz, konuşmanızın bir 
yerinde fevkalâde iştirak halinde olduğum bir lafı 
söylediniz, ama laf eksik. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Laf eksiktir, cümle eksiktir. Zaten ko
nuşmanızda bir taraf daima eksik; «Türkiye koman
doların silâh talim yeri değildir...» Doğru; eîhak doğ
ru. Yalnız komandoların değil, anarşistlerin de talim 
yeri değildir, komünistlerin de talim yeri değildir. 
Bunu da beraber söyleyin. (A. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri). Ama konuşmanızda bu yok. 

I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Erzincan) — Doğru, doğ
ru... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — O 
zaman kızarlar Sayın Bakan, parti kızar... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, devam 
etsinler. Çok rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Senede bir 
gün konuştu. 

xMİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yine konuşmanın bir yerinde Sayın Re
şat Oğuz diyorlar ki, «Çoğulcu demokraside tek ki
tap savunulamaz...» Bunu anlamak mümkün değil. 
Kendi adına söylemiş olsa bir başka türlü cevapla
yacağım; ama Halk Partisi Grupu adına konuşuyor. 

I O zaman Saym Reşat Oğuz bu konuşmayı yaparken 
ya maziyi unutmakla meşgul, ya geçmişte bu konuy
la alınmış olan kararları unutmak arzusunun içeri
sinde. 9 ncu Eğitim Şûrasında alındı bu karar. Bu ka
rar alınırken de imza Mustafa Üstündağ... İsterseniz 
kararları, metinleri ayrı ayrı okuyayım?.. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Efendim, zahmet 
buyurmayın, ben millî eğitimciyim, hepsini biliyo
rum. Mazinin hatası emsal teşkil eder, takdir şekli 
olamaz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi, iktidarda iken tek kitabı savu-

I nacaksınız, muhalefete geldiğiniz zaman «hayır» di-
I yecekslniz, Tıpkı iktidarda iken, «merak etmeyin 
I NATO'nun güney kanadından Yunan çıktığı zaman 
I Türkiye onun yerini doldurur» diyeceksiniz; ama mu-
I halefette iken «NATO'ya hayır» diyeceksiniz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Öyle bir 
I şey söylemedik. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Uydurma, uy-
I durma... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Yok öyle 
I şey, yalan söyleme Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. Mü-
I saade buyurun efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — O yalan 
I efendim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin, çok rica 
I ediyorum, efendim. 
I Buyurun Sayın Erdem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
I (Devamla) — Muhalefette iken televizyona «hayır», 
I iktidarda iken, «evet»; bu da yalan! Muhalefette 
I iken köprüye «hayır», iktidarda iken «evet»; bu da 
I yalan! 
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MEHMET FEYYAT (tstanbul) — Meydanda mı 
konuşuyorsun?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biraz sus 
be, terbiyeli ol biraz... 

MEHMET FEYYAT (tstanbul) — Soyadını sor
madım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Temel Eğitim Kanunu ve bizim Hükü
met Programımız tetkik edildiği zaman görülecektir 
ki, tek kitabı çoğulcu demokrasinin içerisine bağdaş
tırmayacak, gibi bir anlayışa varmak mümkün değil
dir. Kitaplar yazılmasından mütevellit münakaşa ko
nusu yapılmıştır, yapılmaktadır da, daha yapılacak
tır da... Bize düşen görev nedir?.. Bize düşen görev, 
bu Temel Eğitim Kanunun içerisinde yine amaç mad
desinde bu kitapların yazılıp yazılmadığını gözden 
geçirmektir. Eğer, 2 nci maddesinde çizilen çerçeve
nin içindeyse bu kitaplar ve bu kitaplar yine Türk 
milliyetçiliğinden mülhem ve yine bu kitaplar Türk 
milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan bir anlayışın içerisine 
yazılmışsa, bu kitaplar doğrudur. Yazılmadıysa, bu 
kitapları bu çerçevenin içine getirmek mecburiyeti 
vardır. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — O zaman ifna ede
ceksiniz bu kitapları, bu çerçeveye oturmak için. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — O sizin anlayışınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Oğuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi elimde bir not var, ümit ediyo
rum ki, yanlıştır bu; ümit ediyorum yanlıştır, ümit 
ediyorum bana yanlış verilmiştir ve eğer yanlışsa, onu 
zaten burada şimdi sahibi olan arkadaşımız herhalde 
ifade edecektir, Doğru değildir, yalandır. Size verilen 
şeyin gerçekle ilgisi yoktur.» diyecektir. 

Elimde şöyle bir belge var; Mao'nun ölümü mü
nasebetiyle yapılan bir anma törenine Sayın Niyazi 
Ünsal'm çekmiş olduğu bir tel var. Mesajında diyor 
ki, «Büyük devlet adamı Mao için düzenlediğiniz 
toplantıya arkadaşlarınız beni de çağırdılar. Aynı 
gün Erzurum İl Kongresinde bulunacağım için top
lantıya gelemedim. Çin gerçeğini yaratan bir insana 
Türk gençliği içinde gösterilen ilgi geleceğimiz için 
bize ümit vermektedir...» Devam ediyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şeref duyarım öy
le bir tel çektimse. Yine çekerim... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri
ca ediyorum. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O teli Devlet 
Başkam da çekti. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayırlı olsun. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin kafanız al

maz cahil adamlar; yine çekerim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Otur ye

rine, ayıp. 
BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Unsal. Sayın 

üyeler, müsaade edin efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Demin söyledim, 

sizin aklınızdan zorunuz var, anlamazsınız ki... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sonra Ata
türkçülükten bahsederler. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, müda
hale etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mao Çin halkını 
kurtarmış adamdır. Saygı duyarım ona. Siz ne anlar
sınız?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen ne an
larsın? 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum müsaa
de buyurun. Sayın Ege, çok rica ediyorum efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aynı şeyi Cum
hurbaşkanı da çekti. Cahilliğinizi ortaya koymayın. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, istirham ediyorum. 
Devam edin Sayın Bakan. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şeref duyarım. 

Sen ne anlarsın. 
Sayın Başkan söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne sözü? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Söz verin Sa

yın Başkan, söz verin. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O telgrafın tü

münü oku da Sayın Bakan, kim olduğu meydana çık
sın. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müdahale etmeyin 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tümünü okusun. 
Ben şimdi çıkar okurum oradan, merak etme. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Pekin'de 
oku, Pekin'de. Türkiye'de okunmaz o... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Moskova' 
da oku. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben sizin kültür 
yetersizliğinizi demin söyledim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Köy Ens
titüsünden aldın kültürü değil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İşte burada kitap, 
İkinci Dünya Savaşım neye bağlıyor kitap? Cahilli
ğiniz burada. Okuyacağım bu kitabı. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, rica ediyorum, müda
hale etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Cahilliğinizin bel
gesi burada. Mao'yu ne tanırsınız, ne anlarsınız Mao' 
dan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Siz devam edin Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Öztürk, konuşmasının bir yerinde, «Cumhu
riyet Halk Partisinin eseri olan üniversitelerimiz» de
diler. Buna, «Günaydın» veyahut «Sabah şerifleriniz 
hayırlı olsun» demekten başka diyeceğim cevap yok. 
Bununla kastınız nedir anlamıyorum?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bizim devremiz
de kuruldu üniversiteler de onun için. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, çok rica ediyorum 
efendim, lütfen müdahale etmeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Türkiye'de 18 tane üniversite var. Bu
nun 5 tanesinin temelini bu sene attık; 5 tanesinin te
melini biz attık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çoğaltacaksınız 
tabiî, göreviniz çoğaltmak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Esası itibariyle Türkiye'de yükseköğre
timin, eğitimin, üniversitelerin, yüksekokullarının te
mellerinde zannediyorum iki partinin damgası yaşar; 
Demokrat Parti ve Adalet Partisi. 

Değerli arkadaşlarımızın bir kısmı, bilmiyorum, 
inşallah yanlış anlamadım, ben herhangi bir arkada
şı itham etmek için de söylemiyorum, meseleye yak
laşma tarzımızı söylüyorum; bizim 22 aya varan ic
raatımız içerisinde durduğumuz, çalıştığımız, sıkı sı
kıya riayet ettiğimiz, üzerinde hassasiyet gösterdiği
miz kanun, Temel Eğitim Kanunudur. 

Bu Temel Eğitim Kanununun içerisinde bize ve
rilen görevleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. 
Yapabildiklerimiz olmuştur, yapmadıklarımız olmuş
tur; ama şunu katiyetle söylemek isterim ki, çalışma
larınızda takip ettiğimiz yol, Anayasanın başlangı
cında ifadesini bulan yoldur. 

Türkiye'de Anayasanın dışına çıkan, yasaların dı
şına çıkan her türlü anarşi hareketlerinin ve kaba 
kuvvetin karşısında olduğumuzu ısrarla söyleyerek ge
liyoruz. Bunun bir başka tarzda anlatılır şekli yok. 
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Biraz evvel Sayın Yıldız konuşmasında, benim ko
nuşma metnimi ele almak suretiyle, «Düşünce ile sa
vaşmak tabanca ile olmaz» diye yazdığımı ifade etti
ler. Evet, aynı şeyi tekrar ediyorum; düşünce ile sa
vaşmak tabanca ile olmaz. Silâhların gölgesine sığı
nan fikir, gerçekte fikir değildir. Silâhlardan güç alan 
fikirler çağdışı fikirlerdir. Öyle ise yapılacak şey, 
Türkiye'de şartlanmış olmanın içerisine girmiş olma-

: yi önlemektir. Şartlanma ister şu kalıpta, ister bu ka-
; iıpta olsun, neticede eğer gücü, kuvveti tetikte arıyor-
l sa, kaba kuvvette arıyorsa, zorbahkta arıyorsa, onun 
î Türkiye'ye yaran ve hayrı yoktur. 

Şimdi bunu bir başka türlü anlatamam, bunu her 
yerde ısrarla bu şekilde söylüyorum. 22 aydır konuş
malarımın içerisinde; parti kongrelerinde konuştum, 
öğretmenlerle konuştum, iki iki toplantılarda konuş-

; tuk, geniş halk kitlelerinin karşısında konuştuk. Söy-
i lediğimiz tek şey bu. Bütün bunları söyleyerek geli

yoruz. 
j Bunun dışında değerli arkadaşlarımın bizden nasıl 

bir şey beklediklerini defaatie, ısrarla kendi kendime 
soruyorum. Uygulayanlar ilköğretimdeki, ortaöğre-

\ timdeki, yükseköğretimdeki arkadaşlar; hepsi burada. 
Bütün bu çalışmaların içerisinde söyler misiniz, han-

\ gi düşünce savunduğumuz demokratik parlamenter 
nizamın içerisinde sabahleyin kalktığınızda işinize gi
derken, ister resmî bir iş sahibi olunuz, ister özel bir 
işin mensubu olunuz, gazeteye gözleriniz kaydığı za
man baştan aşağı ölüm tablosu, facia tablosu güre
siniz?.. Bunun hangi insana yararı vardır ve hangi 
sıhhatli bünye bundan memnun olur? 

HASAN ÎLDAN — Size yaran var. 
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — İnsaf yahu. 
BA,ŞKAN — Sayın İldan> çok rica ediyorum, is

tirham ediyorum efendim, müsaade buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söyledikleriniz 

gayet doğru; ama netice?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Türkiye'nin çok sayıda yetişmiş insana 
ihtiyacı var. Bir taraftan kalkınma, bir taraftan yetiş
miş insan, bir taraftan istihdam... Nasıl sağlayacağız 
bunları, nasıl yapacağız ve Türkiye'yi kim kalkındı
racak, bizi bizden başka kim kalkındıracak, kim ge
lip elimizden tutacak da bizi kalkındıracak?.. Bunla
rın hiç birisi mümkün değil. Bizi biz kalkindınnz, 
bizden başka kimse kalkındıramaz. Öyle ise kendi in
san gücümüzü seferber etmek, kendi insan gücümüzü 
yetiştirmek bize düşen görevdir. Peki nasıl yapaca
ğız bunu?.. 
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QkuJ açıyorsunuz... Açılmıştır; Türkiye'de ilk de
fa 45 tane meslek yüksekokulu açılmıştır. Türkiye'de 
ilk defa oluyor bu hadise ve Türkiye'nin hemen he
men her ilinde açıldı; Çorum'da açıldı, Yozgat'ta açıl
dı, (Şu anda arkadaşlarımı görünce ifade etmek isti
yorum) Kırşehirde açıldı, Niğde'de açıldı. Yüksek 
meslek okuilan açılmıştır. Afyon'da açılmıştır, Kü
tahya'da açılmıştır. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Öğretime devam ede
medikten sonra açılsa ne olacak?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Bunların hepsinde öğretim devam edi
yor, istisnasız hepsinde eğitim ve öğretim devam edi
yor ve bir önemli tarzda devam ediyor; sadece teorik 
düzeyde değil, sadece ezberciliğin hudutları içerisin
de değil, hayır. Aksine bu okullar açılırken; Giresun' 
da açtığımız bir okul için arkadaşlarımız itiraz etti
ler. Biz konservecilik dalım istemiştik diye itiraz et
tiler; «Hayır, şartlara uygun düşmüyor, buranın şart
larım iyi tespit etmemişsiniz.» dediler. Tetkik ettik 
ve «doğru» dedik, düzelttik, su ürünlerine çevirdik. 

Kütahya'da seramik üzerinde açtık. «Seramiğin 
babadan, atadan görülmüş, tevarüs etmiş şekliyle de
vam ettirmeyin, bunu iîmîîeştiriniz.» dediler, orada 
bunu açtık. 

Batman'da petrol dalında açtık. Binaenaleyh, aç
tığımız okulların gayesi ara insan gücünü yetiştirmek
tir. İşçi ile yüksek mühendis arasındaki insanı yetiş
tirmektedir ve halen bu okullarda 12 bin insan var
dır; evet bu aragücü. Aragücü insanı yetiştiren bu 
okullar, biraz evvel bazı arkadaşlarımın itham ettiği, 
zihniyetini beğenmediği Hükümetin çalışmalarının so
nucudur. 

Altı tane devlet mimarlık mühendislik akademisi
ni açtık. Türkiye'nin yükselmesini istemeyen, Türki
ye'nin fukaralıktan kurtarılmasını istemeyenin, devlet 
mimarlık mühendislik akademilerini açmaktaki işi 
ne?.. Yine açtığımız akademiler; birisi Kayseri, biri
si Edirne, birisi tzmit, birisi Balıkesir, birisi Denizli. 
Açtığımız devlet mimarlık mühendislik akademileri 
burada. Bunları Türkiye'nin gelişmiş yerlerinde de 
toplamadık. Aksine, gelişmemiş olan yerlerine kay
dırdık ve orada o çocukların yetişmesi suretiyle Tür
kiye'nin kalkınmasına ihtiyacımız olan yaratıcı insan 
gücünü buralardan temin edelim dedik. 

Bir noktada Sayın Yıldız'Ia paylaşıyorum; yüzde 
yüz haklıdırlar. Hiç, derhal paylaşıyorum. Hadise şu
dur: 

«Türkiye'de üniversiteler beyin ihraç eden organ
lar halinde mi görülecektir?» diyor. Yüzde yüz doğru. 
Evet, biz üniversiteleri beyin ihraç etsinler diye aç
mıyoruz. Fevkalâde doğru bir görüş tarzıdır. «Orta
öğretim düzeyinde, giderek ortaöğretimin bugüne 
kadar uygulanan anlayışı içerisinde üniversitede ka
pılarına öğrenci yığan bir anlayış.» doğru görüş tar
zıdır; tespit doğrudur, derhal paylaşıyorum. 

Öyle ise, üniversiteleri beyin ihraç eden organlar 
yahut kurumlar olarak mütalaa etmemek ve onların 
Türkiye'nin ihtiyacına uygun insanlar yetiştirmek 
suretiyle Türkiye'de istihdamlarını sağlamak. 

Peki, bir hastalık var Türkiye'de. Bunu hep mad
dî düzeyde arıyor birçok arkadaşlarımız. Yeterince 
imkân sağlamadığınız için gitme diyorlar arkadaşla
rımız. Hayır, aym kanaatte değilim. 

Batman Sigorta Hastahanesinde 15 bin lira veri
yorsunuz doktor yok. Hakkâri'de 60 bin kişiye bir 
doktor düşüyor. Peki, şimdi gitmeyen arkadaşın, ora
ya gitmeyen doktor arkadaşın girmeyişinin sebebi, is
tenilen maddî düzeydeki imkanın kendisine sağlan
mamış olmasından mı?.. Yalnız sebep o mu?.. Hayır, 
Türkiye'yi seven insanların nispeti çok değil. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sizin yetiştirdikle
riniz... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bulunduğunuz yerden lâf armanızda 
gerek yok. 

Türkiye'yi yürekten sevebilen insanların nispeti 
çok değil. Tıpkı bir tarihte Orhan Veli'nin söylediği 
gibi, «Kimimiz nutuk çektik, kimimiz vatan için öl
dük.» 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — 18 Tıp 
Fakültesi 1 100 mezun veriyor; talebeden çok hoca 
var, buna değinseniz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. Sayın Kö-
seoğlu, rica ediyorum efendim, müsaade buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Söylediğiniz yanlış değil; ama müsaade 
edersen söylerim. Söylediğiniz yanlış değil, o da doğ
ru. 1942 senesinde Türkiye'deki mevcut iki tane Tıp 
Fakültesine alınan öğrenci, 1976 senesinde mevcut 16 
tane tıp fakültesine alınan öğrenci arasında fark yok. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Düzeltmek 
lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin çok ri
ca ediyorum. 

Buyurun Saym Bakan. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Üniversitelerin İkinci ve Üçüncü Beş 
Yıllık Plan çalışmalarının sonuçlarına ait Devlet Plan
lama Teşkilâtının çıkarmış olduğu istatistik! rakam
lara baktığımızda gördüğümüz tablo şudur: 

Üniversitelere hükümetlerin ayırmış oldukları 
ödeneklerle tediye edilen ödenekler, ödenenler ara
sında fiilen büyük rakamlar vardır; ama öğrenci kon
tenjanı o nispette artmamıştır. Devlet Planlama Teş
kilâtının çıkardığı istatistiklerde bunları görüyoruz. 

Öyle ise, üniversitelere alınacak öğrenci; İstan
bul'da geçen sene bir panel yapıldı; birçok arkadaşla
rım bunu takip etmiştir, birçok üniversite rektörü, 
saygıdeğer hocalar, hepsi oradaydı. İstanbul'da mev
cut iki tıp fakültesinin, altı tane tıp fakültesini doğu
rabilecek araç ve gerece, öğretim üyesine sahip oldu
ğu ifade edilmektedir; ama nerede?.. İstanbul'da. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniye efendim. 
Dokuz dakika süreniz var. Bu arada, Sayın Ali Al-
kan, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Mehmet Feyyat'ın.. 
(A.P. sıralarından «15 dakika var Sayın Başkan.» 
sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, burada Başkanlık kür
süsünde siz mi varsınız, ben mi varım efendim? Saat
leri ben tespit ediyorum, saniyesiyle tespit ediyorum 
efendim, müsaade buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
2,30'a 1 kala. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 2'yi 25 geçe başladı
lar, 2'yi 25 geçe bendeniz notunu aldım, lütfen efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, yanılmış olabilirsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Biz kimsenin 
sözünü de bıçakla keser gibi de kesmiyoruz. 

Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Bir iki konuya temas edeceğim. Öyle anlaşılıyor ki, 
arkadaşlarıma tam cevap veremeyeceğim. Gene bir yı
ğın arkadaşlarımızın sualleri ortada kalmış olacak. 

Dü konusunu da derhal söyleyeyim. Sayın Yıldız, 
bir tarihsel inadın içinde değiliz. Yalmz, dil konusun
da söylemek istediğimiz şey şu: 

Gayet açık ve samimî olarak ifade ediyoruz; 
«Halk diliyle milli edebiyatımızdan çıkan dü savun
duğumuz dildir.» diyorum. 

Dilcilikte yenileşmeye kim karşı?.. Dilcilikte yeni
leşmeye kimse karşı değil. Dilde uydurmacılığa karşı. 
İkisi birbirinden farklı şey. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — İşte uydurmacılık 
sizin ortaya koyduğunuz şey. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sus be, 
biraz dinle! 

BAŞKAN — Sayın İldan, çok rica ediyorum efen
dim, müsaade edin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Osmanlıca; Sayın Yıldız bir konuş
mamda burada bunu Sayın Hüseyin Öztürk'Ie uzun 
tartıştık. Zaman çok güzeldi, imkân vardı, tartıştık 
uzun boylu; ama siz o toplantıda yoktunuz. Tek ke
limeyle ifade edeyim: 

Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğuyla birlikte 
tarihin sayfalarına gömülmüştür, bir daha çıkarmak 
mümkün değildir. Onun için, «Osmanlıca özentisi» 
tabirlerine filân itibar etmek hiç doğru bir keyfiyet 
değildir. 

Bana soruyorsunuz, değerli arkadaşlarıma da sor
dunuz; «Sayın Bakan, partiniz neresidir?..» diye. 1948 
Cebeci Ocağında Demokrat Partide başladım, 1961'de 
Adalet Partisinin içinden o günden bugüne kadar ge
liyorum. Ben zatıâlinize soruyorum; sizin partiniz 
hangisi?.. (A.P. sıralarından gülüşmeler, «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Çok inançlarınız var, demokrasiyi yürekle savu
nuyorsunuz. Demokraside tek hakem vardır ve âdil 
hâkemdir; Millet... (A.P. sıralarından «Millet» sesleri) 

Söylediğiniz sözlerin, ortaya koymuş olduğunuz 
düşüncelerin durumunu öğrenmek mi istiyorsunuz? 
Varın Trabzon'a, koyunuz seçimde adaylığınızı ve 
burada ortaya koyduğunuz solla sağla Ugili fikirleri
nizi açıkça ifade ediniz, milliyetçilik görüşünüzü de 
söyleyiniz, din hakkındaki görüşlerinizi de söyleyiniz, 
bakalım vatandaş size, neyi, hangisini verecektir?.. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Merak etme, 
orada öyle bir kalabalık dinliyor ki... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hiç aramda ihtilâflarım yoktur. Sade
ce ortaya konulan meseleler üzerinde tartışmalar ya
pılmaktadır. Bir görüştür, elbetteki o görüşün karşı
sında şahsî görüşlerimizi ifade edeceğiz. Bu gayet 
normal bir yoldur ve zannediyorum ki demokrasi, 
iyi kurulmuş bir diyoloğun içerisinde sıhhat kazanır. 
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Mehmet Akif için bu akşam söylediklerinize te
şekkür ederim; ama Bütçe Karma Komisyonundaki 
konuşmanız böyle değildi. Bütçe Karma Komisyonun
daki ifadeniz tamamiyle aksine idi, Bu akşam bu ifa
denizi değişik gördük. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aynı aynı. 
Cumhuriyet okullarında resmî bulunamaz, gene söy
lüyorum, Cumhuriyete karşıdır. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın. Sa
yın Bakan siz de lütfen... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Bahriye Üçok, köy okullarında 
araç yetersizliğine kısaca cevapta bulunayım: 

Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Edirne, Erzincan, 
Rize, ayrı ayn rakamları size yazılı takdim edebili
rim, şimdi takdim edeceğimi 47 ilin köy okulları da
hil, fen, tabiat takımları tamamlanmıştır. Eksik olan
lar, Ankara, İstanbul, İzmir'dir; tersine bir şey. 

Okullardaki yakacakla ilgili ifade ettiğiniz husus
lara teşekkür ederim. Bu, çalışmamızın sonunda orta
ya çıkan bir şeydir; ama istediğimiz rakam değildir. 
Bu yıl alabileceğimiz rakam yakacak olarak 60 mil
yon lira civarındadır. Bunun yeteceğine kani değiliz; 
ama bir adımdır. Köy okullarıyla şehir okulları ara
sında bir farklılığın olmaması, bir eşitliğin olması 
lâzım geldiği tarzındaki görüşlerinizi paylaşıyoruz. 
Ama, bu konudaki çalışmalarımızın sonucunu aldı
ğımızı da, istenilen noktaya vardığımızı da ifade etmi
yorum. 

Ortaya koyduğunuz bir konuyu, bir yazıyı Halk 
Eğitim Dergisinden biraz evvel tetkik ettirdim. Yal
nız arkadaşlarım burada bulunan, ellerindeki mevcut 
imkânlara göre bana bunu cevaplandırdılar. Bu bül
tende halk eğitiminin tarihçesi anlatılırken, geçmiş 
bir ifade olarak söylendi. Arkadaşlarımdan derhal 
bununla ilgili bilgiyle tam metin olarak meydana ge
tirmelerini kendilerinden istedim, geldiği zaman siz
lere arz edilecektir. 

Sayın Ali Alkan, köylerle ilgili ortaya koymuş ol
duğunuz görüşte söylediğim bir tek şey vardır. Siz 
bütün illerde uygulanmasını istiyorsunuz. Biz onu ha
li hazırda 34 ile çıkarabildik. 22 + 12 = 34. ilde uy
gular hale geldik. Hedefimiz bütün Türkiye içindir; 
ama bu bir zaman meselesidir. 

Sayın Çelebi'ye teşekkür ederim. Yetişecek öğren
cileri soruyorsunuz. «Savaşçı mı, Barışçı mı?» diye. 
Banşçı. «Yaratıcı mı, nâkil mi?» Yaratıcı. 

Sayın Hüseyin öztürk, bir hayli sualiniz var. Yal
nız bunlardan bir iki tanesine cevap vereyim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yazılı Sayın Ba
kan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hay hay. Hemen söyleyeyim; Ankara 
Öğretmen Lisesi Eğitim Enstitüsü Müdürü Halil 
İbrahim Turan Bey ile ilgili karar, Müdürler Ko
misyonundan çıkmıştır. Hakkındaki işlemin yapılması 
için de ilgili daireye o bilgi verilmiştir. 

Bu arada Sayın Ekrem Kabay'ın «Kitaplar han
gileridir, hangi basımevlerinde basılmıştır?, hangi ya
zarlardır ve ne kadar para ödenmiştir? şeklindeki so
rularına cevabım, bir istisna ile hepsi, Sayın Reşat 
Beye vermiş olduğum notlan niçerisinde vardır. Sa
yın Feyyat yoklar mı? 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Beyefendi, istisna
ları da lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun efen
dim. 

Yoklar efendim. 
Sayın Bakan yalnız rica edeceğim; Sayın Feyyat'ın, 

Sayın Öztürk'ün ve Sayın Ali Alkan'm önergelerini 
lütfedin bize iade edin. Onların zapta geçmesini te
min edeceğiz. Bilâhara Bakanlığınıza ulaştırılır. Ce
vaplandırılmayan hususları yazılı olarak cevaplandı
rırsınız. 

Siz soruların hepsini verin efendim. Biz hepsini 
birden zabıtlara, tutanaklara geçirtir, Bakanlığınıza 
takdim ederiz. Yalnız Sayın Feyyat geldiler, lüzum 
görürseniz cevap verin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Feyyat, o yazıda arkadaşlara sor
durdum, Millî Eğitim Bakanı adına Ünal Öztürk, Ge
nel Müdür yardımcısı; bu tehdit eden bir ifade de
ğil. Galiba meramımızı anlatamamışız. Bunun hak
kında size geniş bir yazıyı vereceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben aynen arz 
ettim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Evet evet, okudum ben. Bunu size 
geniş olarak Hukuk Baş Müşavirliğimin mütalâası ile 
birlikte yazılı olarak arz edeceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bütün olarak 
mütalâa ediyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkanım, tamamladık galiba. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
lö1 saat devam eden konuşmaları, bir saatin içeri

sinde cevaplama zorluğu ortada. Hele bunların bir 
kısmı sual halinde tevdi edilince, esasında Millî Eği-
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tim Bakanlığının Bütçesinin bir saatin içerisinde ce
vaplanması imkansız da bu bütün arkadaşlanmca da 
dikkatle tespit edilecek kadar açık bir husustur. 

Kısaca belirtmek istersek, doğru bir yolda oldu
ğumuz inancı içerisindeyiz. Hatalarımız, eksiklikleri
miz vardır, yanlışlıklarımız vardır; ama her hareke
timizde Türk insanın selâmetini, Türk insanının mut
luluğunu arayan, özleyen, gerçekleştiren insanların 
düşüncesiyle çalışmaktayız. 

Takip ettiğimiz yol, 1919'da yola çıkanların takip 
ettiği yoldur. Kanaatimiz ve haranınız katidir ki 
ne materyalizme, ne kozmopolitçiliğe yeşil ışığı yak
mamanın mutlak surette kararlılığı içerisindeyiz. 

Yüce Heyetinize saygılar arz ediyorum. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

ifade etmiştim; Sayın Bakan sataşma yaptılar, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Telgraf 

çekmiş mi çekmemiş mi efendim? 
BAŞKAN — Efendim, kendilerine Mao'nun ölüm 

yılı dolayısıyle telgraf çektiği... (A. P. ^sıralarından 
«Çekti mi çekmedi mi?» sesleri). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çekmiş 
mi çekmemiş mi?. 

NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Rahatsız olma
yın şimdi, anlayacaksınız şimdi. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir isnat değil midir 
Sayın Ege, bu bir sataşma değil midir, şahsiyet yap
ma değil midir?.. (A. P. sıralarından «Hayır efendim» 
sesleri.) 

Şimdi burada kürsüden söyler. Kabul etmişse 
eder... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bakanın dediği 
gibi değildir, tezat olur. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye efendim. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Şaşınyorsunuz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Beler, Başkan şaşırmaz efen

dim. Şaşıranın kim olduğunu tespit etmek isterseniz, 
lütfen etrafınıza bakıverin efendim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Çok 
formundasmız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Her gün efendim, evvel Allah. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tebrik 

ederiz efendim. 
BAŞKAN — Sağ olun efendim, çok teşekkür 

ederim efendim, var olun. 

Sayın Hükümetin kanatlan, isterseniz tensip bu
yurursanız tatil edelim efendim toplantıyı, nasıl ten
sip buyurursanız? 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bu bir teh
dit mi Sayın Başkan? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tehdit 
mi ediyorsunuz? Siz görevinizi yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Tehdit bizden sadır olmaz olmaz; 
ama efendim lütfen biraz da arkadaşlannızm söy
lediği, yaptığı sataşmalara bir dikkat buyurun ve 
20 saata yakın burada oturan bir insanın da içinde 
bulunduğu durumu da takdir edin. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Çin gerçeğini yaratan... 
BAŞKAN — Sayın Unsal, şahsınıza olan sataş

mayla ilgili, çok rica ediyorum efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

ben tel çekmişim!.. Bu telden ötürü suçlanıyorum. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Mao'nun propa

gandası burada olmaz Sayın Başkan. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Telin niçin çe

kildiğini, telin çekiliş gerekçesini anlatacağım. Bu
rada nasıl konuşacağımı ben bilirim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Teli çektin mi, 
çekmedin mi onu söyle?. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Çektin, çekme
dim sorusunu da bana soramazsınız. 

BAŞKAN — Devam edin, buyurun çok rica 
ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla — Çin gerçeğini ya
ratan büyük devlet adamı Mao'nun ölümü nedeniyle.. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
burada Mao'nun methiyesi yapılamaz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dönme be, dön
me be cahil adam.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal; bir da<-
kika efendim, bir dakika. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Atatürk Tür-
kiyesinde Mao'nun methiyesi yapılamaz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Haydi be »aide, 
haydi be cahil herif, otur yerine. Terbiyesiz. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika efendim. 
Sayın Unsal size büyük bir hüsnüniyetle 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Rica ederim. 
hüsnüniyetsizliği nerede bunun beyefendi. Bunu getir 
ren Bakana cevap vereceğini. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal (Gürültü
ler). 
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NİYAZI UNSAL (Devamla) ^- Sayın Büyük dev- | 
let adamı Mao'nun ölümü nedeniyle, Cumhurbaşkanı. I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bütçe görüş- I 
meşinde Mao'nun propagandası yapılamaz. (A, P. I 
sıralarından «Yuh» sesleri, sıra kapaklarına vurma- I 
lar). 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Başta dinle be 
dinle.. I 

BAŞKAN — Sayın Unsal sözünüzü kesiyorum. I 
Bir dakika beni dinleyin efendim. I 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hay hay sizi 

dinliyorum, buyurun. I 
BAŞKAN — Sayın Unsal.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bütçe görüşme- I 
lerinde Mao propagandası olmaz Sayın Başkan, I 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben konuşuyorum I 
efendim, ben konuşuyorum. Ben konuşayım bir da- I 
kjka, bakalım ne diyeceğim efendim. I 

Sayın Unsal, ben size çok büyük hüsnüniyetle ve I 
şahsınıza bir olay isnadı sebebiyle söz verdim, I 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. I 

BAŞKAN — Size bir isnatta bulunuldu daha I 
doğrusu size bir fiil atfedildi. «Sayın Niyazi Unsal I 
Mao'nun ölümü dolayısıyle yapılan toplantıya davet 
edilmiştir ve kendileri de bu toplantıya katliama- I 
dıkları için bir telgraf çekmişlerdir.» I 

NlYAZl UNSAL (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan, arkadaşlarım izin verirlerse benim konuşmamın I 
sonunda onlar da memnun olacaklardır. Durun bir 
defa bakahm ne söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bu bir maddî 
olaydır, var mıdır yok mudur?.. Lütfedin bunu tas
hih buyurun ondan sonra sözünüzü bitirin. Buyurun I 
efendim. 

NlYAZl UNSAL (Devamla) — Anlatayım. 
Mao'nun ölümü nedeniyle hepiniz biliyorsunuz 

ki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışiş
leri Bakanı ve tüm Devlet büyüklerimiz; Başbakan 
dahil tel çektiler, taziyetlerini ve üzüntülerini bildir
diler. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — Nasıl, öyle 
şey yok, müsaade etmeyin. i 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Cumhurbaşkanı 
tej çekmiş, bütün devlet büyükleri tel çekmiş gayet 
yerinde yapmışlar, görevleridir. I 

Şimdi bir saniye senatörce düşünelim, Çin hal
kından, Çin gençlerinden, Çin devlet adamlarından | 

bir bolümü Atatürk için böyle bir anma töreni_ yap
salar... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yapamazlar. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Aaa.. Yapsalar. 

Hadi yapmadılar ya yapsalar farzedelim, yaptıkları 
zaman Atatürk için böyle bir anma töreni yaptıkları 
zaman onu kınayan bir Senatoda, şöyle davranışı siz 
duyarsanız, bunu nasıl değerlendirirsiniz sayın sena
törler?. 

Biz hangi çağdayız, hangi gündeyiz?. Anamızdan 
doğduğumuz gün yüreğimiz bir Rus korkusu ile çar
pıyor. O sizin tel çektiğim için kınadığınız Mao, Rus
ya'ya kafa tutan adamdır. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Dış politika. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet. 800 mil

yon inşam çölde diriltip, yeniden millet yapan bir 
adamdır. Rusya'nın karşısına diken büyük bir devlet 
adamıdır. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — 30 milyon 
Türkü köle gibi kullanan insandır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal cevabınız tamamlanmış 
telakki ediyoruz Başkanlıkça. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir saniye efen
dim, bir saniye. Şimdi tele geliyorum tele. 

Beyler bir tarihî olguyu hepimiz hatırlayalım. 
Tarih kitaplarında tüm öğretmenlerimiz, tarih yapıt
larımızın tümü şöyle der: Türkler Orta Asya'dan; 
yani Mao'nun ülkesinden bugünkü yaşadığı yerden, 
orası kurak olduğu için insan yaşayamayacağı için 
göç ermiştir. İşte o kurak çöllerde Çin halkını, 800, 
milyon Çin halkını dirilten, millet yapan ve Rusya' 
nın karşısında büyük bir güç haline getiren büyük 
devlet adamına ben her zaman saygı duyarım. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — 30 milyon 
Türkü köle gibi kullanan adama mı?. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yani, 
Maocu musunuz siz?. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu nedenle be
nim gibi düşünen tüm Çin halkı da aynı ölçüde Tür
kiye'yi kurtaran Atatürk'e saygı duymaktadır bundan 
eminim. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Mao kim olu
yor, bizim Atatürk'ümüz var, onu anla, tam.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal bitirin efendim. Çok 
rica ederim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamja) — Sayın Başkan, teli 
de söyleyeyim, teli soruyorlar. 

Teli soruyorsunuz onu söylüyorum: Mao'yu an
ma töreni düzenlemiş, gençler. Beni de çağırdılar. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Mao'cusu-
mız siz Mao'cuîar... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dinle de anla 
kardeşim dinle de anla yahu. 

Ben de gidemedim, tel çektim. Tel de şunları söy
ledim: 

Mao Çin gerçeğini yaratmış insandır. Türk genç
lerinin Mao'yu anlaması geleceğimiz için ümit veri
cidir. Bu sözü söyledim. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler.) 

ŞABAN DEMÎRDAĞ (Samsun) — Mao kim olu
yor?.. Bizim Atatürk'ümüz var, biz Atatürkçüyüz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal çok rica ediyorum, is
tirham ediyorum efendim. Müsade buyurun efendim. 
Sayın Unsal sadede gelin çok rica ediyorum, sözü
nüzü kesmek zorunda kalacağım. 

NtYAZt UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan 
ben tam sadetteyim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Unsal, bu 
konudaki fikirlerinizi değil, maddî olay var bunun 
üzerinde. Niçin bizi zor duruma düşürüyorsunuz 
efendim?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben de maddî 
olayı anlatıyorum, izin verin Sayın Başkan. 

Sayın senatörler, bunun yanma bir gerçeği daha 
koyuyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Mao'yu değil Atatürk'ü anla. (A. P. sıralarından an
laşılmayan şiddetli gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
siz bunlara bakmayın bunlann bir şeyden anladığı 
yok. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Şimdi bir gerçeği daha ortaya koyuyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Unsal, 
Sayın üyeler, çok üzücü hadiseler yaşıyoruz, çok 

acıdır; fakat... 

beyanın dışına taşmazsa o zaman bu meseleyi çok
tan halletmiş olurduk efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan bunu buraya niçin getiriyor onu söyle
yip bitiriyorum, rahatsız olmasın arkadaşlar. 

Ben burada kitapları eleştirdim. Kitaplarda va
tandaşları Alevî, Sünnî, diye ayırdıklarını, Alevîlere 
çok çirkin, çok ağır birtakım ithamlarda bulunduk
larını, işçilere şerefsiz, dedirttiklerini söyledim. Sayın 
Bakan, bunları yazan, bunları çizen ve bu çok önem
li olayları yapan kimseler için ne buyuruyorlar? 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Bununla ne alâ
kası var?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Var... Bakanın 
düşüncesini göstermek için söylüyorum ve bitiyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale etmeyin, 
istirham ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kitaplan yaz
dırdığımız kişiler, sahalarının birer otoritesidir. Bun
lar müktesebatı ile ilim alemine kalemleri ve üslup
larıyla kamuoyuna kendilerini kabul ettirmiş kimse
lerdir. Biz yazarlara da, çıkacak eserlere de çok gü
veniyoruz, millî bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz.» 
diyorlar. 

Haa.. Demek ki, 
BAŞKAN — Bağlayın Sayın Ünsah 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tamam efendim. 
Demek ki, zinayı, vatandaşlara reva gören, işçi 

çocuklarını, işçileri şerefsiz sayan insanlara bu söz
leri söylemek doğru olacak, Çin gerçeğini yaratan 
800 milyon insanı yaratan insana tel çekmek suç ola
cak. Yuh be size... (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler «Yuh sana» sesleri.) 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sözünü geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, bir 
dakika Sayın Unsal. Müsaade edin efendim. 

Sayın Unsal lütfen ağzımnzdan çıkan o son keli
meyi «yuh» kelimesini geri alın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Aynı şekilde ge
riye alsınlar. Senatoda dinlesinler, aynı şekilde din
lesinler ben de bu sözü geriye alayım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Unsal bir dakika 
ayrılmayın kürsüden. Ben karşı taraftan, Sayın A. P. 
Grupu tarafından size bu şekilde hitap eden bir ga
liz kelime duymadım. Sizin ağzınızdan «yuh» keli
mesi çıktı, çok rica ediyorum, bir eğitimcisiniz bu 
sözü geri alınız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Acı olan 
bu. 

BAŞKAN — Efendim bir saniye, bir saniye efen
dim, arz edeceğim. Yani, şimdi burada bir Sayın Ba
kanımızın bu şekilde bir beyanı siz de takdir edersi
niz ki, cevaplandırılması gereken bir haldir. Yani 
şahsiyat yapmaktır. Bir şahsın, Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken, üniversiteler bütçesi görü
şülürken Sayın Niyazi ÜnsaPın bilmem nereye çek
miş olduğu telgrafın anlatılması şahsiyat yapmak 
olarak vasıflandırılabilir. Başka türlü vasıflandırıl
maz. Eğer sükunetle dinlersek ve Sayın Unsal da 
yalnız bu maddî olayla ilgili beyanda bulunursa, bu 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki. Geri alı- 1 
yorum efendim, geri alıyorum, söylenmemiş farz j 
edin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, teşekkür 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sırala
rından gürültüler.) 

Sayın üyeler, «Son söz üyenindir.» hükmüne gö
re son söz Alâeddin Yılmaztürk'ün buyurun efen
dim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Allah sizin belamzı versin. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı çok rica ediyorum 
efendim. İstirham ederim müsaade buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Erbakan kâfi 
size. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
Buyurun Sayın Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Kim ne derse desin, kişi ne tarzda beyanda bu
lunursa bulunsun; madde ve eşyada müessiri hukukî 
ancak, Allah'tır. Çok kürsülere gelip de, uzun uzun 
bağıran dilleri, Allah, çene kemikleri arasında un-
ufak etmiş ve 1,5 metre çukurun içine gizlemiştir. 

SÜLEYMAN E. EROİN (Yozgat) — Mao da on
lardan biri. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bu
rada 10 dakikalık süre içerisinde, üniversitelilerin de 
bulunduğu bir toplantıda, millî eğitim bütçesinde el
bette millî eğitimle ilgili şahsî maruzatta bulunacak
tım; ama o kadar acaip şeyler dinledim sayın üyeler
den ki, hiç olmazsa kendime göre işe vuzuh vermek 
ve bazı hususları tashih etmek için bir iki noktaya 
işaret etmek mecburiyetini evvelâ kendimde hisset
tim. 

Bir sayın üye bu milletin yüce kürsüsünden aynen 
şöyle ifade buyurdu : «Hiçbir müsluman sağcı ve 
milliyetçi olamaz.» 

Beşeriyetin fahri ebedisi, nefsi nakıtayî kâinatın 
kalbi, dUşmüşlerin izdicagâhı, düşmanına dahi mer
hamet elini uzatan, koca İslâm dininin muallimi ve 
mübelliği bulunan Hazreti Muhammet Aleyhisselâtı 
vesselam ne sağcıdır, ne solcudur. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Türkçe konuş. 

U Ğ U R ALACAKAPTAN (Ankara) — Türkçe 
konuş da anlayalım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ona 
tabi olan ve tabi olmakla iftihar ettiğimiz, ben ve 
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benim gibi bir milyara varan Türkiye ve Türkiye 
dışındaki müslümanlarda sağcı da var, solcu da var. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bu ko
nuşmayı tercüme edecek misiniz?. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — O 
halde şimdi hangi ölçü ve esası kıstas ile hak ve din 
namına ve bir müsluman ismiyle sıfatiyle «Hiçbir 
müsluman sağcı ve milliyetçi olamaz».. Bu söz batıl
dır, unludan ibarettir, ilimde yeri yoktur. 

Şimdi ben başka bir hakikati ifade edeyim; en 
az 10 adet tefsiri merak ile inceledim. Kuran'ın son 
bahislerinde kısa surelerden bir sure olan Surei Va
kıa var. Surei Vakıada gayet güzel belirtir; «Eshabül 
meymene, eshabül meşeme...» Anadolu'da güzel bir 
ifade vardır; «Meymenetsiz adam, suratında meyme
net olmayan adam» tabiri, «Eshabül meymene» den 
gelmektedir. 10 adet tefsire göre, (Şu andan itiba
ren dikkatinizi çekiyorum, çıktığınız zaman incele
yin) «Eshabül meymene, sağcılar, Eshabül meşeme 
veyl o solculara» diye beyan ediyor. Dünya henüz 
solculuğun (S) sini bilmezken, 14 asır evvel, 1400 se
ne evvel Surei Vakıada; söz benim değil, Allah'ın 
sözü, Kur'an böyle beyan ediyor. Sağı solu ayırmış, 
sağcıyı solcuyu ayırmış. 

Bir başka incelik daha var yine Kur'an'da; bir 
hadis ile de beyan ediliyor, «İkinci alemde şüheda 
sağda, cşkiya solda yer alacaktır» buyuruluyor. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Şimdiki 
eşkiyalar da sağda yer alıyor. 

ŞEBİ3 KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Kim 
söylüyor?. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Söz 
benim değil, söz, Peygamber'in sözüdür, Hazreti Mu
hammet'in sözüdür. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaztürk... (C. 
H. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bu sözü
nü geri alsın. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Şimdiki 
eşkiyalar da sağda yer alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Güneş, bir da
kika efendim. 

Sayın Yılmaztürk, sözlerinizi çok dikkatli kulla
nın, çok rica ediyorum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Dik
kat ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim-
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — O 
halde, bir gerçeğe gelelim arkadaşlar. Gerçek şu : İs
lâm inancında, İslâm inanışmda din kardeşliği esas
tır, kan kardeşliği esas değildir. Din kardeşliğinde 
kese birdir ve buna bütün dünyada «İslâm Ümmeti» 
tabiri kullanılır. Ümmetçilik esası burada. İslâm 
olan, İslâm dinine tabi olan birçok milletler var 
dünyada; Amerika'da var, Türkiye'de var, Afrika' 
la var, Asya'da var. Bu milletlerin kendilerine ait 
milliyetçilik anlayışı ve telâkkileri var. Bu milletle
rin milliyetçi oluşları, Müslümanlıklarına mani değil
dir. Bir ümmet oluşlarına da mani değildir, din kar
deşi olmalarına da mani değildir. Nitekim hac vazi
fesi ifa edilirken «Lebbeyk Allâhümme lebbeyk» se
daları karşısında Amerikalı zenci de var, biz de va
rız, Afrikalı da var, Asyalı da var. Belki lisanları da
hi birbirini anlayamayacak vaziyette ama, inançta 
bir ve beraberler. 

O halde, buradan şuraya varmak istiyorum. 
Kur'an'da açık ayet var: «Lekküm diniküm veliyüd-
din» ayetinin manası, «Senin dinin senin, mesuliyeti 
de senin, benim dinim benim, mesuliyeti de benim» 
demekle, bir coğrafî bölge içerisinde muhtelif dinle
re ait insanların toplu, yaşayabileceklerini, yani îayik-
liğin temelini veren ayettir bu ayet. işte bu ayete da
yanır Avrupa'nın laisizm meselesi ve îayiklik anlayışı 
ve tarifi. Oradan menşe alır, ilham alır; çünkü o, on
dan evveldir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Doğan da gülüyor buna. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bi
naenaleyh, bu anlayış içerisinde her müsiüman, müs-
lümanlığa gönül vermiş, İslama gönül vermiş Mu
hammedi olarak yaşamayı ahdetmiş olan insan, han
gi millete tabi ise, o milletin milliyetçilik davasını 
güdebilir ve milliyetçidir. İşte ben, bundan dolayı 
Saym Yıldız'm ifadesi karşısında açık beyan ediyor 
ve diyorum ki, «Ben elhamdülillah müsiümanım ve 
Türk milliyetçisiyim.» (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Türk milliyetçisi olmam, benim müs-
lümanhğıma mani olmadığı gibi Sure! Vakıada zik
redilen eshabül meymeneye gönül vermişim; sağcı
yım o manada. İşte anladınız mı?. Müslüman sağcı 
oluyor muymuş, olmuyor muymuş?. 

Ha solcu da olur, Onu da anlatayım,. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) Şimdi diyelim ki,... 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Biraz da Türkçe konuş. 

— 156 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyuran Sayın 
Batuı. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Evet, 
Türkçe konuşuyorum. Eğer anlaşılmayan yer varsa 
tafsil edeyim. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, anlaşılmayan müdahaleler) Lütfen dinleyin. Siz 
şimdi dinlemeye, ben de konuşmaya memurum. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Burası layık bir memlekettir, Türkçe konuş. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Batur... 
(Gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Türkçe 
konuş, Türkçe. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen oturun efen
dim, rica ediyorum. (Şiddetli gürültüler) Saym üye
ler; müdahale etmeyin... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — O 
halde, müsiüman, sağcı olduğu gibi, solcu da olabi
lir. Solculuğu; yani şu Türkiye'de veya dünyada, 
(Çünkü dünyada sağ, sol tarifi başkadır, Türkiye'de 
sağ sol tarifi başkadır.) bir vatandaş, «Ben müsiü
manım, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi saf
larında üyeyim ve solcuyum.» derse, bu insanın sol
culuğunun müslümanlığına zararı olmaz. Anlatabili
yor muyum?.. Ancak, bir kişi, «Ben müsiümanım» 
dedikten sonra, aynı zamanda İslâmm esasım beyan 
eden kitabullah Kur'anı mübindeki 6 666 ayeti edi
lenin 6 665'ini kabul eder de, birini reddederse, yine 
kâfirdir. Anlatabiliyor muyum?.. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) Şimdi bu bakımdan demek 
istiyorum ki,.,.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir dakika efen
dim, bir dakika efendim müsaade buyurun. Söz sü
reniz bitti efendim, bağlayın. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bağ
lıyorum. (C. H. P. saralarından şiddetli gürültüler.) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Burası 
Cumhuriyet Senatosu... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, müdahale etmeyin 
efendim.. (Gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — «Mao» 
cu denince hağırnuyordunuz. Mao'nun sözü edildi
ğinde susuyordunuz.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.., 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Siz 
dinlemeye, ben söylemeye mezunum şu anda.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Saym Yılmaztürk, müsaade edin 
efendim», 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Din- j 
lemelt müslümanlığm icabındandır... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, müsade edin efen
dim.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ne
zaket için de bir nedendir... (€. H. P. sıralarından i 
şiddetli gürültüler.) 

FEVZİ HAKKI ESATÖĞLU (İstanbul) — Se-
ninkisi softalık değil be. 

BAŞKAN - ^ Sayın Yılmaztürk, söz süreniz bitti I 
efendim, lütfen bağlayınız cümlenizi. I 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkan, bağlıyorum.» 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Türkçe 
konuş Türkçe. (C. H. P. ile A. P. sıralan arasında 
karşılıklı müdahaleler şiddetli gürültüler.) I 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade edin, kar-
şılıklı konuşmayın. 

' " ' ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Du- j 
yamıyorum ki... ı 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim... J 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sab- j 

nn da bir haddi var... (Gürültüler) j 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, karşılıklı konuş- I 

mayın efendim. Sayın Yılmaztürk, siz cevap verme- I 
ye teşebbüs etmeyin. Buyurun, son cümlenizi söyle- i 
yin efendim. | 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sü- 1 
kûneti temin ederseniz son cümlemi söyleyeyim. 1 

BAŞKAN — Buyurun efendim. i 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Kürsüde Atatürk I 

düşmanlığı yapıyor. 1 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Mao'- I 
culuk Atatürk düşmanlığı değil mi?.. 1 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Burası j 
Cumhuriyet Senatosu, cami değil... I 

BAŞKAN — Sayın üyeler; niçin müdahale edi- 1 
yorsunuz?.. Biz... ı 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bu söy- j 
lenenler karşısında nasıl müdahale etmeyelim?.. 1 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, oturun efendim, | 
çok rica ediyorum. (Gürültüler) Müsaade edin efen- I 
dim, müsaade edin rica ederim. 1 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa- 1 
ym Başkan, iki gün evvel burada Başbakanlık Büt- 1 
çesinde koca bir Cumhuriyet Halk Partisi Grupu I 
adına konuşan sayın sözcü... 1 

BAŞKAN <— Sayın Yılmaztürk, yeni bir sataşma
ya sebebiyet vermeyin, çok rica ediyorum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — La-
yikliği dahi biz daha henüz anlayamamış ve anlatama
mışız. Nerede kaldı?.. Sekiz seneden beri konuşuyo
rum; hâlâ Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, «Lâyik-
lik, dünya ile dinin aynlnıası» diyor. Yanlış, Devlet 
ile dinin ayrılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Hâ
lâ öğretemedik, bunları. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bu sözünüzün ne 
ilgisi var efendim konuşma ile?. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — An
laşmak mecburiyetinteyiz muhterem senatörler. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Asla. La-
yikliği sen anlamamışsın. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim sözünüzü. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bağ
lıyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, tahrik edin, bakalım, ne
reye kadar gideceğiz?... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Şim
di, ne bağırmakla, ne inatla, ne kasıtla, ne de şahsî 
birtakım düşüncelerle çözülmez. Hakikatler ilim be-
dihî ve ortadadır. İlim karşısında hepimiz eğilmek, 
saygı duymak, sükut etmek mecburiyetindeyiz. Ben 
burada kendi- acizane bilgilerimle, yapılmış olan ilmî 
hataları kannca kararınca tashih etmeye çalıştım. 

Saygılar sunarım Senatoya. (A. P. sıralanndan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversi

teler bütçeleri üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
hususunu oylannıza sunuyorum. Bölümlerine geçil
mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi hususu kabul edilmiştir efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kaça kaç 
efendim?.. 

BAŞKAN -~- Müsaade buyurun efendim, açıkla
mak mecburiyeti yok. 

Bölümler okunup oylannıza sunulacaktır. 
Bütçelerin çokluğu karşısında Divan üyesi arka-

daşlanmızm oturarak bölümleri okuması hususunu 
oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temel eğitimi ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz-

864 810 200 

metleri 12 226 124 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel ortaöğretimi gerçek
leştirme ve geliştirme hiz
metleri 4 894 285 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orta dereceli mesleki ve tek
nik öğretim hizmetleri 3 509 936 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İlk orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 898 978 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yükseköğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 1 642 203 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 
Halk eğitimi hizmetleri 866 481 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

117 

Lira 

118 

Yurt dışı işçi çocukları eğiti
mi ve öğretim hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri hizmetle
ri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyen ter... Ka
bul edilmiştir. 

21 090 000 

426 908 500 

900 45 850 000 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe hayırlı olsun. 
Üniversiteler bütçelerine geçiyoruz : 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 38 396 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko = Sosyal hizmetleri 6 226 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 R. B. Okullar ve Y. B. D. 
Okulu 2 642 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 34 363 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

174 İnşaat Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

177 Makine Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

41 780 000 

31 486 500 

30 550 000 

22 905 000 

100 000 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 502 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uzay ve yer bilimleri hizmet
leri 9 684 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VALİDEBAĞ PREVANTORYUM - SANATOR
YUM VE ÖĞRETMEN HASTANESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 548 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yatılı tedavi hizmetleri 29 012 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler— Ka
bul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî öğre
timi gerçekleştirme ve geliştir
me hizmetleri 2 163 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 50 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlerinin oylanması bitmiştir. 

Hayırlı olsun. 

2. — İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/508; C. Senatosu : 1/506) (S. Sayısı : 628) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1977 Bütçe
sinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasansı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1977 malî yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 164 113 400) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum : 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 
BAŞKAN •— Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

201 Yabancı Dil Yüksekokulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

16S 509 100 

22 279 800 

9 235 300 

4 825 000 

97 813 500 

28 186 700 

277 288 800 

29 407 740 

Bölüm 
(Prog.) 

133 

135 

137 

138 

152 

154 

155 

158 

183 

Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstanbul Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Edirne Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İktisat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşletme Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul esdeıı-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

17 633 700 

294 933 200 

18 349 200 

55 125 800 

40 259 600 

29 685 800 

26 381 500 

20 965 275 

26 233 385 
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Birinci maddeyi (A) cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 164 113 400) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 4 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 14 083 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 146 030 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

tkinci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — istanbul Üniversitesince 1977 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve okullarla 
ilgili programlarında yer alan proje ödeneklerini, rek
törlük programlanna aynı unvanla aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/509; C. Senatosu : 11507) (S. 
Sayısı : 629) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 
bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1977 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (477 174 700) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum : 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 167 119 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 13 881 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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112 

113 

171 

172 

Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Gemi İnşaatı Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

20 794 800 

Bölüm 
(Prog.) 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

4 072 000 

Bölüm 
(Prog.) 

182 Mühendislik Mimarlık Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

58 334 700 

18 812 900 

35 635 300 

11 383 800 

29 258 800 

29 435 100 

58 456 500 

19 367 600 

201 Nükleer Eocrji Enstitüsü 10 622 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi (A) işaretli cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(477 174 700) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 5 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 471 273 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi (B) işaretli cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1977 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 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. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ens
titü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yütütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

4. — Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/504; C. Senatosu : 1/502) (S. Sayısı : 624) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1977 bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1977 malî yılın
da yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (674 600 800) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum : 

Ege Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenter... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bolümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 İktisadî ve Ticarî İlimler Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

53 621 300 

15 862 200 

34 436 400 

43 309 000 

25 335 500 

12 891 500 

291 313 700 

37 784 300 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 7 806 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakültesi 72 921 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 69 150 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 10 168 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi (A) işaretli cetveiiyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (674 600 800) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 7 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 665 700 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden-
Ier..o Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveiiyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1977 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işa'retli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, öze! hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 
geçici yükenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyen'er... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

5. — Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu .(M. 
Meclisi : 1/498; C. Senatom : 1/496) (S .Sayısı : 
618) 

BAŞKAN — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

164 — 



C. Senatosu B : 32 7 , 2 . 1977 O : 3 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1977 yılında ya
pacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (913 894 700) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum » 

Bölüm 
(Prog.) 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 Antalya Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

40 618 900 

6 440 800 

62 389 500 

31 247 300 

19 928 700 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

394 592 300 

49 520 900 

137 Veteriner Fakültesi 65 828 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih Coğrafya Fa
kültesi 46 163 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 17 040 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi """""" 29 511 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

157 İlâhiyet Fakültesi 16 446 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 40 821 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 93 347 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenîer... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (913 894 700) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN -
rum : 

Gelir 
Türü 

- Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo-

B — CETVELİ 

Lira 

1 Vergi gelirleri 250 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 565 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 905 079 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1977 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabuî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
buî edenler... Kabul etmeyenler.- Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabuî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanlar, yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M, 
Meclisi : 1/506; C. Senatosu : 1/504) (S. Sayısı : 626) 

BAŞKAN — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (857 829 290) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 214 357 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 50 619 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 57 016 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri 20 127 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenier... Ka
bul edilmiştir. 

166 



C. Senatosu B : 32 7 , 2 . 1977 O : 3 

Bölüm 
(Prog.) 

112 Kimya Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

134 Gevher Nesibe Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp BUimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

138 Trabzon Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

14 890 700 

13 844 600 

10 582 300 

88 634 600 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

23 407 700 

32 878 000 

161 Sosyal ve İdarî Bilimler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyoruma Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorums Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (857 829 200) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B — CETVELİ 

281 181 900 

14 027 700 

Gelir 
Türü 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

300 000 

25 392 200 

4 443 600 

6 415 700 

2 Vergi dışı gelirleri 4 760 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 852 769 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağh (B) işaretli cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1977 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/511; C. Senatosu : 
1/509) (S. Sayısı : 631) 

BAŞKAN — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi

lerine 1977 malî yılında yapacakları hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(170 714 600) lira ödenek verilmiştfr. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri Bütçesi 
Gelir 
Türü Lira 

111 Adana İktisadî ve Ticari İlim
ler Akademisi 31 811 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştir. 

Gelir 
Türü Lira 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 39 192 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Bursa İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 13 403 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 68 082 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 18 224 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (170 714 600) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bölüm 
(Türü) 

B — CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

7 100 000 

1 140 000 
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Bölüm 
(Türü) Lira 

162 474 600 3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi-
lerince 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

8. — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/502; C. Senatosu : 1/500) (S. Sayı
sı : 622) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (372 267 400) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 68 517 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 1 369 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 717 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 7 782 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 203 971 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 İdarî Bilimler Fakültesi 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Mühendislik Fakültesi 2 782 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 86 262 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler». Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Medde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri bağ
lı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (372 267 400) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Gelir 
Türü Lira 

B - CETVELİ 

1 Vergi gelirleri 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-ı 
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 1 145 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 371 022 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1977 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 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. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açüc oyunuza sunulacaktır. 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/503; C. Senatosu : 1/501) (S. Sayısı : 
623) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu-
yurom. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Diyarbakır Üniversitesi 1977 Ydı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (284 968 500) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 31 537 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyoruma Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko = Sosyal hizmetler 792 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 23 618 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 18 480 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 210 539 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağh (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirleri, 
bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (284 968 500) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 8 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 276 243 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyeııîer... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1977 ma
lî 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 1977 malî yılında da 
devam olunur.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 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. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

10. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/501; C. Senatosu : 1/499) (S. Sayı
sı : 621) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1977 ma
lî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (144 351 900) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve Destek hiz
metleri 125 785 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

l i l Fen ve Sosyal Bilimler 5 288 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 13 277 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveüyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Cumhuriyet Üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(144 351 900) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelîrleri 10 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 210 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 144 131 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ed itmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 ma
li 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 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla 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 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

/ / . — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/510; C. Senatosu : 1/508) (S .Sayısı : 
630) 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (86 128 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 
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BAŞKAN — Bağh (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 70 559 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 010 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 12 177 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Bilimleri 381 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağh (B) işaretli cetveliyîe bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (86 128 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Gelir 
Türü Lira 

Gelir 
Türü 

B - CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka--
bul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

1 000 

60 000 

3 Özel gelirler 86 067 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyîe bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1977 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükü.ıler, bağh (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 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. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ügili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkiiidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasarımının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 
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12. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M, Mec
lisi : 1/500; C. Senatosu : 1/498) (S. Sayısı : 620) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe
sinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1977 malî yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (372 272 900) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bölüm 
(Prog.) 

BURSA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 35 367 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 3 323 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 686 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

142 Tıp Fakültesi 261 006 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 İktisadî ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 34 571 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 37 318 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (372 272 900) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

10 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 372 202 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1977 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biriuin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aym unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasansmın tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 
13. — Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 11505; f. Senatosu : 1/503) (S. Sayısı : 625) 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fırat Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1977 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (134 044 300) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ye destek hiz
metleri 16 620 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

103 Mediko • Sosyal hizmetleri 2 051 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-t 
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 28 217 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 67 735 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 19 419 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliylc bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (134 044 300) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum ; 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 50 000 

1 000 000 

132 994 300 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ermeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir> 
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1977 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılımla da 
devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Mîllî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

14. — Anadaki Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/497; C.Senatosu : 1/495) (S. Sayısı : 617) 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1977 malî yı

lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (122 877 600) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
alımları 96 862 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

113 Temel Bilimler 3 030 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 22 984 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (122 877 600) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 770 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 121 047 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1977 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 1977 malî yılında da 
devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini rektörlük programlarına aym unvanla aktarma
ya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

15. — Atatürk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 11499; C. Senatosu : 1J497) (S. Sayısı : 619) 

Atatürk Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1977 malî yı

lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (358 261 100) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

103 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Mediko = Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

105 473 500 

5 468 000 

Bölüm 
(Prog.) 

104 

111 

113 

114 

132 

135 

152 

157 

158 

Yüksek Hemşirelik Okulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temel Bilimler ve Yabancı Dil
ler Yüksekokulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kat 
bul edilmiştir. 
Kars Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenker... Ka
bul edilmiştir. 

İslâmî İlimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İşletme Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

4 257 500 

20 581 700 

8 159 700 

7 715 500 

15 512 900 

93 387 500 

18 215 700 

18 387 800 

11 963 800 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

163 Van Fen = Edebiyat Fakül
tesi 8 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 41 122 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A) cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Atatürk Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (358 261 100) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 353 661 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Atatürk Üniversitesinin 1977 malî yı
hnda elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö^ 
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren Kanun
la, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 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. — 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. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 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 oylarımza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

16. — İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/507; C. Senatosu : 1/505) (S. Sayısı : 627) 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1977 yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
înönü Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — înönü Üniversitesine 1977 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, (32 780 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum 
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

23 129 000 

113 6 350 000 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (32 780 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

153 3 301 000 

BAŞKAN -
rum : 

Gelir 
Türü 

- Bağlı (B) işaretli 

B - CETVELİ 

cetveli okutuyo-

Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 6 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. ' 

3 Özel gelirler 32 773 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir» 
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İnönü Üniversitesinin 1977 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı, (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İnönü Üniversitesine gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 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. — 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 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe 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. 

Kanun tasarısının tümünü oylanmza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

17. — Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec-. 
lisi : 1/512; C. Senatosu : 1/510) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.» Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Selçuk Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasansı 
Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1977 malî yı

hnda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (78 995 900) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 28 822 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 40 061 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 10 112 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Selçuk Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (78 995 900) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

500 000 

1 063 000 

Gelir 
Türü Lira 

3 Özel gelirler 77 432 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağh (B) işaretli cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Selçuk Üniversitesinin 1977 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 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. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka» 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçelerinin 

görüşülmesi ve oylanması işleri bitmiştir. Biraz evvel de 
bildirildiği gibi, 16 üniversitenin bütçelerinin bilâhara 
açık oylaması yapılacaktır. Hayırlı olsun. 

Sayın üyeler, Porgramımıza devam ediyoruz. 
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1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

D) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı Bütçesinin görü-
şümelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Kültür Bakanlığı Bütçesinde söz isteyen sayın 

üyeleri bilgilerinize sunuyorum. 
Sayın Şebib Karamullaoğlu C. H. P. Grupu adı

na, Sayın Şerif Tüten, Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
adına, Sayın Feyzi Halıcı A. P. Grupu adına söz is
temişlerdir. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri sunuyo
rum: 

Sayın Hasan Güven, Sayın Niyazi Unsal, Sayın 
Hamdi Özer, Sayın Alâeddin Ydmaztürk, Sayın is
mail İlhan, Sayın Cevdet Aykan, Sayın Kâzım Ka-
raağçlıoğlu. 

C. H. P. Grupu Adına, Buyurun Sayın Şebib 
Karamullaoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEBİB KARAMUL
LAOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se

natosunun değerli üyeleri; 
Kültür Bakanlığı'nm 1977 malî yıl bütçe tasarı

sının görüşüldüğü şu sırada, C. H. P. Grupu adına, 
görüşlerimizi, düşüncelerimizi, dileklerimizi arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sizleri ayrı ayn selâmlıyor, beni dinlemek zah
metine katlandığınız için de teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

Değerli üyeler, 
Türk kültürü'nün yaşatılması, korunması ve ya

yılmasını sağlamak amacı ile çalışmalarını sürdüren 
Kültür Bakanlığının Bütçe tasarısına geçmeden, or
tak yönleri olmakla beraber, çeşitli tanımlan olan 
«Kültür» deyiminden neyin anlaşıldığını, Türk kül
türünün tarihin engin akışı içinde geçirdiği evrele
ri, aşmaları, ele almış biçimlerini, C. H. P.'nin kültür 
politikasını, MC. İktidarının takip ettiği kültür siya
setini, kültür anlayışını ve sonuçta bu maruzatı
mın ışığı altında Kültür Bakanlığının tutum ve dav
ranışlarının değerlendirilmesini yapmaya çalışacağım. 

Ülkemizde kısa geçmişi olan «Kültür» sözcüğü
nün işaret ettiği anlam ve kavrama daha iyi yakla-

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3.2. 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir,: 

şabilmek, kavramak için uzun süre ve bu gün de 
kendisiyle karıştırılan, bazı hallerde eş anlamda de
ğer verilen, «Uygarldc - Medeniyet» deyiminin de 
üzerinde durmanın faydalı olacağına, bizleri birtakım 
kuşkulardan kurtaracağına inanıyorum. 

Bilindiği gibi, Lâtince kökten gelen «Kültür» de
yimi ve «Kültür» kavramını ünlü düşünürümüz Mer
hum Ziya Gökalp, «Hars» sözcüğü ile Türkçeleş
tirmeğe çalışmış, kapsamım bu kelime ile belirtme
ye uğraşmıştır. Bu gün bile kullanılmakta olan bu 
sözlüğe göre kültür-lıars, bir ulusun ahlâkî, hukukî, 
estetik, ekonomik, rasyonel, lisanla ilgili, teknikle il
gili yaşamlarının bütünüdür. 

Uygarhk-medeniyet, takip olunan özel yöntem 
ve yollarla ferdin uğraşıları ve iradesiyle oluşan 
pratik sonuçların toplamıdır. 

Bir ölçüde kültür ile uygarlık arasında ortak öğe
ler vardır. Bizim için önemli olan ortak noktalar de
ğil, ayn noktalardır. 

Kültür, büyük ölçüde ulusaldır. Uygarlık, daha 
çok evrenseldir. Kültür, bir ulusun, uygarlık ulus-
lann malıdır. 

Kültür, belli bir topluma ait ve toplumun içinden 
fışkırır, yeşerir, halktan gelir. 

Kültür, kaynağını duygulardan alan düşün ve 
özlemi içeren öğeler üzerine, uygarlık, düşün ve 
duygularla birlikte müspet ilimler, teknik araştırma
lar, deneyler üzerine kurulur. 

Kültür, uygarlığın temelidir, dayanağıdır. Kül-
tür'ün olmadığı yerde gerçek uygarlıktan söz et
mek güçtür. 

Kültür'ün kişiliğini yitirmesi, yozlaşması, uygar
lığı olumsuz yönden etkiler, sahibini çökertebilir. 

Kültürü kuvvetli, fakat uygarlığı zayıf bir ulusla, 
kültürü bozulmuş, fakat uygarlığı yüsek olan diğer 
bir ulus, siyasî mücadeleye girince, kültürü güçlü 
olan ulus daima galip gelmiştir. 

Görülüyor ki, kültür, özel anlamda uygarlıktan 
daha üstün bir olgudur, ona temel teşkil eder. Uy
garlık, tarih içinde oluşan kültürlerin ortak ürünü
dür. 

Kültür, bir toplumda yıllar boyunca oluşan, top
lumun özelliğini, huyunu yansıtan gelenek-görenek, 
tüm yaşam biçimi ile sanat varlıklarının, birikimle
rinin bütünüdür. 

Çoğu kez, millî kültürden bahsedilebildiği halde, 
aynı kolaylıkla ve kesin olarak evrensel kültür'den 
söz edilemez. «Türk kültürü, Alman kültürü, Fran-
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sız kültürü, İran kültürü» denilebilir; ama «Alman 
medeniyeti, Fransız medeniyeti» demek her zaman 
mümkün değildir. 

«Kültür» kelimesini günlük yaşantımızda başka 
anlamlarda da kullanırız. «Kültürlü bir kimse» der
ken, hayatta gerekli bilgileri edinerek, düşünme ve 
eleştirme yeteneklerini geliştirmiş kimseyi de kaste
deriz. 

Birşeyi geliştirmeye de kültür denildiği gibi, Bi
yolojide, bir mikrobun kendisine en elverişli ortam
da üretilmesine de «Kültür» denilmektedir. Gözü
küyor ki kültür, genel olarak ve günlük hayatımız
da daima yer tutan bir deyimdir. 

Sayın Senatörler, 
Kültür üzerinde amatörce yaptığım bu açıklama

dan sonra, Türk kültürünün tarihin akışı içindeki 
yerini, nirengi noktalarını, binek taşlarını saptamaya 
çalışacağım. 

Kesin bir ayırım olduğu savına kendimi kaptır
maktan çekinerek, Türk kültürünün tarihteki döne
meç noktalarını şöyle belirleyebiliriz: 

1. Islâmiyetten önce, Türk kültürü, 
2. Islâmda Türk kültürü, 
3. Osmanlı İmparatorluğunda yenileşme çaba-

larıyle başlayan Türk kültür hareketleri, 
4. Lâyik Cumhuriyet Döneminde Türk kültürü. 
Bilinenleri tekrarlamak istemiyorum; arz ettiğim 

gibi basamak-binck taşlarına değinmekle yetinece
ğim. 

Islâmiyetten önce, o günkü ölçülere göre, köklü 
bir Türk kültürünün varlığı kuşku götürmez biçim
de vurgulanmıştır. Orhun kitabeleri, Yenisey yazıt
ları, Uygurlar'dan kalan çeşitli yapıtlar anılmaya de
ğer kanıtlarımız arasındadır. 

Türk kültürünün güçlü olduğunun pratik delil
leri arasında, Büyük Göç'le eski dünyaya yayılan 
atalarımızın gittikleri yerlerde öz varlıklarım koru
malarını gösterebiliriz. Türkler, yeni yurtlarında, hoş
görülü olma yöntemi ile kendi kültürlerini kabul et
tirebilmişlerdir. 

Kaşgarlı Mahmut, bu savımızı, «Türk'te tasal-
lüf ve tefahür yoktur.» biçiminde dile getirmiştir. 
İslâm'ın Bayrağı, Türklerin elinde dalgalanmış, inanç 
kalelerinin burçları üzerine dikilmiştir. 

İslâmiyete yürekten, içtenlikle inanan Türkler, 
Ümeyya Oğullarının katı milliyetçiliğine, Arab'ın dı
şında Müslümanlığı kabul eden ulusları horlamaları
na rağmen, Islâmı, aklî ve hayata uyan bir din sa
yarak, öz kültürlerinin İslâm kültürü içinde erime
sine izin vermemişlerdir. 

S Ancak, zaman içinde, Türk düşün ve bilim haya-
I tına önemli etkiler yapan ve giderek bağnazlaşan îs-
I lâm anlayışı, Türk kültürünün gelişmesine bir bakı-
I ma tutuculuk eğilimleri aşılamıştır. 
I İslâm Türk devletlerinde, Osmanlı Türk Devîe-
I tinde, bir yandan Türk halkım horlayan HAVAS 
I kültürü oluşurken, gerçek Türk kültürü özünü koru-
I muş, halk bu kültürün gelişmesini, sürmesini sağla

mıştır. Halktan kopuk, halkı temsil etmeyen bu kül-
I tür, Türk Ulusunu «Etrâk-ı bi idrak» gibi terimlerle 

tanımlamaya varmıştır. 

I Batı, yeniden doğuşla kültürünü din etkisinden 
I kurtarmak, anakaynaklarına dönmek, müspet düşü

ne dayah hümanizmaya dönmeye çalışırken, İlhan
lıların, Selçuklular'ın, Osman Oğullarının dönemin
de Türk toplumu bağnazlığın, tutuculuğun egemen
liğine düşmüştür. 

Burada üzülerek arz ediyorum ki, yüzyıllarca Is-
lânım en güçlü temsilcisi, koruyucusu, tüm Islâmın 

j kutsal değerlerinin, yerlerinin, Kabe'nin, Ravza-i Mu-
tahhara'nın bekçisi olan Türkler, bu özverilerine kar
şılık «Kavm-i Necip»in ihanetine, saldırısına uğra
mış, sırtından cenbiyyelenmiştir. Velhasıl, Osmanlı 
İmparatorluğunun belli dönemlerinde Türk kültürü 
ihmal edilmiş, ikinci plana itilmiştir. 

İmparatorluğumuzun son yularında bir silkiniş, 
bir uyanış görüyoruz. Kültürünün yanında, uygar
lık yönünden de Doğuyu geride bırakan Batıya yö
nelmenin, çökmekte olan Devletin varlığı için de 
gerekli olduğu kanısına varılmıştır. 

Koca Reşit Paşa, 1839'da Tanzimat Fermam'nı 
I okurken, Türk toplumunun Batıhlaşmasıyle birlikte 

yeni bir uygarlığa da gitme yolunu açmak istiyordu. 
Ancak, bu atılımlardan, bütün iyi niyetlere rağmen, 
olumlu sonuçlar alındığını, Batı yöntemleri ile gerçek 
Türk kültürüne dönüldüğünü söyleyemeyiz. Bu ne
denle Tanzimat, bizi kültürümüze dönüştüremediği 
gibi, çağdaş uygarlık aşamasına da çıkaramamış, 
taklit ve kopyacılık ortamım içeren bir uğraşı düze
yi yaratmıştır. Tanzimat'ın bu özelliğini, O'nun kar-

I şısında olanların ellerine kötüleme silâhı olarak veril-
I diğini görüyoruz. Gerçekte, kültür ve eğitim alanın

da ikilikten kurtulmak, gözetilen amaca varmak için 
j şarttır. Tanzimat, bu noktayı bilerek veya bilmeye

rek gözönüne almamış, bir taraftan Islâmî kültür ve 
I uygarlık çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan Ba-

tılaşma ve düzeysel de olsa, Türk'e, Türk kültürüne 
I dönme yöntemlerini benimsemek istemiştir. 
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Gökalp, bu noktayı şöyle değerlendiriyor: «Gar
bın tecrubî mantığı ile Şarkın iskolastik mantığı yek
diğeri ile barışamaz. Bir ulus, ya Şarkh olur, ya Garp
lı olur. tki dinli fert olamadığı gibi, iki medeniyetli 
millet de olamaz.» 

Bununla beraber, Tazminat döneminde Süley
man Paşa, Cevdet Paşa, Ahmet Vefik Paşaların Türk 
kültürü üzerindeki önçalışmaları, Mirza Fethali, İs
mail Gaspereski, Hüseyinzade Ali'nin buna benzer 
uğraşıları anılmaya değerdir; şükranla kaydetmeli
yiz. 

Türk kültüründeki bu ikilik Cumhuriyete ka
dar devam etti. Büyük Atatürk'ün önderliğinde Türk 
halkının kurduğu lâyik Cumhuriyet, bizleri köklü 
Türk kültürünün, Türk tarihinin derinliklerine yö
neltti. Türk kültürünün bir obadan değil, tarihin 
derinliklerinden gelen bir olgu niteliği taşıdığı görül
dü. 

Türk kültürünün gelişmesi yolunda ciddî atılım
lara, girişimlere Cumhuriyet Döneminde tanık olu
yoruz. Bir seri devrim yasaları, Tevhid-i Tedrisat Ka
nunu, Yeni harflerle ilgili Kanunun kabulü, Türk 
toplumunun çağdaş uygarlık anlayışına, kendi kül
türüne geçiş yollarım açan köklü girişimleri olmuş
tur. Türk kültürü, Türk tarihi kişiliğini kazanmağa 
başlamıştır. Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Ku-
rumu'nun, Halkevleri'nin Türk kültürü üzerindeki 
bu gün de devam eden çalışmalarını teşekkürlerle 
hatırlıyor, bu çalışmaları nedeniyle maruz kaldıkla
rı, uğradıkları saldırıları kınıyoruz. 

Dilde ve yazışmada, konuşmada asırlarca süre
gelen ikiliğin Cumhuriyetimizle kalkma yoluna gir
diğini, Türk kültürünü geliştirmek ve yaymak için 
öğretim ve eğitim kurumlarımızın, ya elden geçiril
diğini, ya da yenilerinin kurulduğunu görüyoruz. Mil
lî Kütüphanemize Batıdan, Doğudan yüzlerce kay
nak eserler kazandırılmış, ilköğretimde halkı okut
ma yönünde bize özgü köy enstitüleri açılmıştır 
Çağdaş düşün kafa yapısında, tarihî geçmişini bi
len, kendine güvenen, onurlu yeni bir kuşak, yöne
tici, uzman, eğitici sıfatıyle Devletin idare kademe
lerinde sorumluluk ve görev yüklenmişlerdir. 

Bütün varlığını Cumhuriyete borçlu bu yetenek
li kuşak içinde Cumhuriyete, lâyık ilkelere ters dü
şenlerin bulunmasını üzüntü ve endişe ile karşılıyo-

. ruz. Siyasî kuruluşlar halinde Türk siyaset haya
tında söz sahibi olmak isteyen bu kimseleri tasfiye 
etmek için Atatürk ilkelerine inanan, Anayasamızı 
benimsemiş gerçek Türk aydınlarına daha çok ça
lışma daha çok özveri düşüyor. 

Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz dönem de da
hil, çok partili hayatın ters yorumlanması sonucun
da belli çevreler, Türk toplumunun gerçekçiliğe akış 
yönünü değiştirme, bu yönü saptırma çabasında ya
rış halindedirler. MC. İktidarı, bu yarışla oluşan çağ
dışı bir topluluk kanısını bize vermektedir. 

Bilhassa Cumhuriyetimizin lâyik ilkeleri kasten 
yanlış değerlendirilmekte, «Din işleri ile Devlet işle-
rininin ayrı tutulması» biçiminde ele alman lâyiklik, 
kasten, «Din düşmanlığı» şeklinde yorumlanmakta, 
öyle öğretilmek istenmektedir. Bu yapılırken de, bu
nun «Fikir, inanç özgürlüğü olduğu» nun ileri sürül
mesi ise, işin ciddiyetini, özgürlüğünü, fikir ve inanç 
özgürlüğünün maruz kaldığı tehlikenin ağırlığını da 
ortaya çıkarmaktadır. 

Atatürk'e açıkça sövemeyenler, O'nun Devrim
lerini kötülemek, itibardan düşürmek suretiyle Türk 
Toplumunu kendi çağdışı niyet ve amaçlarına alet 
edeceklerini sanmaktadırlar. Bu çarpık zihniyete 
Türk halkı, yasal ölçüler içinde, son vermesini bile
cek, kendi kültürüne, kendi Devletine sahip çıkacak
tır. 

Sayın Üyeler; 
Türk Kültürü'nün tarihî akışına set çekmek, gem 

vurmak, dolayısıyle, Türk halkının bilinçlenmesine 
engel olmak yolunda harcanan emekler, gösterilen 
çabalar tarih karanlıklarına gömülüp gideceklerdir. 
Sağduyunun ergeç galip geleceğine, olumlu yolda iler
leyen, gelişen Türk kültürünün yaygınlaşacağına, 
hakkın batılı, doğrunun eğriyi, hayrm şerri yenece
ğine yürekten inanıyoruz. 

Buraya gelmişken bir noktayı önemle vurgulamak 
istiyoruz: 

Yüzyıllar boyu, türlü maddî-manevî baskılarla, 
ıstıraplarla oluşmuş, devletler kurmuş, kültür ve 
uygarlık dağıtmış olan Türk toplumunun bize bu 
günleri hazırlayan millî değerlerini inkâr edecek ki
şi veya kişilerin, siyasî kuruluşların varlığını düşün
mek bile bize ıstırap veriyor, elem veriyor. 

Gerçeklere, Türk toplumunun genel yapısına büs
bütün ters düşen zihniyete, düşün biçimine sahip bazı 
siyasî kuruluşların, özellikle MC İktidarını oluşturan 
siyasî partilerin, inhisarına, millî değerlerimizi, engin 
tarihimizi bırakamayız. Bu tekelci zihniyetlerle, Türk 
toplumunun etnik ve mezhep ayrılıklarına kimse ite-
meyecektir. Maalesef son günlerde MiHî Eğitim ye 
Kültür bakanlıkları eliyle yayınlanan kitaplarda dergi
lerde bunun kötü örneklerini görmekteyiz. Maddî - ma-

I nevî değerlerimizi, yapıtlarımızı aynı özveri ile koru-
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mak hepimizin vatan ve yurttaşlık borcumuzdur. Ta
rihî kökenimizi olumlu atılımlar, çağdaş uygarlık dü
zeyine çıkmak için kumanacağız. Gözeteceğimiz ölçü, 
demokratik solun saptadığı özgürlük ölçüsüdür. Kişi
nin Anayasa] haklarını, vicdan ve fikir özgürlüğünü 
ters değerlendirerek, Türk toplumunu ortaçağın de
rmeklerine sürüklemek, uygarlık düzeyinden çekip al
mak istemi, tarihimizin ibretli sayfalarında iflâs etme
ye mahkûmdur. 

Sayın senatörler; 
Türk kültürünün kavram itibariyle de sınırının çi

zilmesinde fayda umuyoruz. Türkiye'nin ülke olarak 
coğrafyada ve tarihteki yeri Türklerin Anadolu'yu bir 
yurt olarak benimsemeleri, Türk kültürünü Anadolu 
kültürlerine bağlamamızı gerektiriyor. Türklerden önce 
Anadolu'ya egemen olan ulusların oluşturduğu kültür, 
uygarlıklar, Türk kültürünün kökenine de katkıda bu
lunmuştur. Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezerken, 
bu iddiamızın ciddî kanıtlarım görebiliriz. 

Atatürk Türkiye'sinde Türk kültürünün eriştiği bu 
kavram ölçüsünde, kültürümüzün kaynaklarından güç 
alınması, alınacak sonuçların Türk toplumunun bilinç
lenmesi ve yararlanması uğrunda kullanılmasını sağla
yacak bir «Ulusal kültür politikası izlenmelidir. Bugün
kü iktidarın bu yetenekten yoksun bulunduğunu, aşağı
da Bakanlık bünyesindeki hizmet birimlerini incelerken 
göreceğiz. Ancak, bu iddiamızı gerçek ölçüde değerlen
dirmek, doğru bir sonuca varmak üzere, son kurulta
yımızda kabul ettiğimiz programdaki kültür politika
mızın çerçevesini sunmak istiyorum. 

«C. H. P., gelişmenin amacının yalnız toplumun ve 
insanın maddî varlığını ve gönencini artırmak değil, 
insan toplum yaşamını manevî bakımdan da zenginleş
tirmek ve yüceltmek. 

Yaşamları manevî zenginlikten yoksun kalanların 
kişilikleri ve yaratıcı güçleri gelişmeyeceği gibi, bu 
yoksunluğun yaygın olduğu bir toplumda insanlar ye
terince mutlu, insan ilişkileri gereğince sağlıklı ola
mayacağı, öyle bir toplumun maddî bakımdan varlıklı 
olmasının bu toplumu yüceltmeyeceği; 

İnsan ve toplum yaşamının manevî yönden de zen
ginleşmesine, yücelmesine, insan düşüncesinin ve ya
ratıcılığının gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sanat 
ve kültür çalışmaları, demokrasinin gereği olan özgür
lük içinde, toplumun bütün kesimlerine yayılması, 
kültürel alanda uluslararası ilişkilerin engelsiz olarak 
gelişmesi gerektiği.» inancı ile kültür politikasını yü
rütecektir. 

— 184 

7 . 2 , 1 9 7 7 0 : 3 

MC İktidarı, ısmarlama okul kitapları, bağnaz 
kimselerin Devlet eliyle yayınlanan sözde yapıtları ile 
Türk kültürününü layik ve Atatürkçü rayından sap
masına özenmektedir. 

Bakanlığın çalışmaları, eskiyi hortlatma, ırkçı, ka
fatasçı ve şeriatçı zihniyetle yetişen bir kuşağın oluş
turulması biçimindedir. Halk tarafından özenle kul
lanılan Türkçe sözcüklere cihat açılmakta, Arap ve 
Acem dillerinin baskısı ile oluşan «Lisan-ı Selâse»'ye 
dönülmek istenmektedir. 

Öğretim ve eğitimde görevlendirilen kimselerin bü
yük bir kısmı, iktidar ortaklarının temsil ettiği bu 
çarpık zihniyetin ülkemizde başarıya ulaşması için 
görev kusuru işlemektedirler. Ancak bunların hesabı 
sorulacak, Türk kültürünün hançerlenmesine fırsat ve
rilmeyecek, bu yoldan dirlik düzenliğe ihanet edenler 
yasal yollardan tasfiye olunacaktır. Bugün iktidar, 
eğitim ve kültür işleri ile uğraşmaktan ziyade kendi 
zihniyetini kabul ettirmeyi amaçlayan ters işlerle uğ
raşmaktadır. 

Üniversitelerde cereyan eden olaylar meydandadır. 
Üniversitelerde profesörler, dekanlar sürüklenmek

te, dövülmekte, sövülmekte; buna rağmen uygarlıktan 
ve kültürden söz edeceğiz... Böyle bir durum, ancak 
MC İktidarının egemen olduğu ülkemizde görülebilir. 

Sayın senatörler; 
«Derin bir maziye ve zengin bir kültüre sahip bir 

millet olarak hepimiz kendi içinde ve kendi nesilleri 
arasında husule gelen kültür kopukluğunu gidermek ve 
Türk kültürünü kendi tarihî zenginlik, bütünlük, insi
cam ve ahengi içerisinde bugününü nesillere aktarmak, 
ona kendi hüviyetinden hiç bir şey kaybetmeden in
kişaflar ve istikametler kazandırmak» amacıyle yola 
çıktığını iddia eden Kültür Bakanlığı, gerçekte, tutum, 
davranış ve uygulamaları ile iddiasının tam aksini yap
mıştır. Ayırım yapmadan, Bakanlığın yayınladığı, hat
ta örgüte gönderdiği genelgelere bir göz atmak kâfidir. 

Uzun yıllarm uğraşı, göznuru eseri olan, dilde ve 
kültürde halka, Türk halkına dönmeyi Millî Eğitim 
Bakanlığının çalışmaları kösteklemektedir. Tarihî iş
levini bitiren kurumlara hasret duymak sonuç sağla
maz. 

Kültür işleri ile eğitim ve öğretim işlerini birbir
lerinden kesin hatlarla ayırmak zordur, gerekli de de
ğildir. Uzun süre kültür işlerimizi Millî Eğitim Ba
kanlığının eliyle, kısa bir süre de, Başbakanlığa bağlı 
bir müsteşarlık marifetiyle, yürütülmüştür. 1970'den 
sonra bir kararname ile, kurulan Kültür Bakanlığından 
vazgeçilmiş, en son Cumhurbaşkanlığının 17 Kasım 
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1974 gün, 7-1040 sayılı tezkereleri ile tekrar Bakan
lar Kurulundaki yerini almıştır. 

Kendisine saygı duymamız gereken Kültür Bakan
lığı, MC İktidarının elinde, partizanların, Atatürk il
kelerini inkâr edenlerin, iltimaslıların sığınağı haline 
gelmiştir. Bu durumdan, gerçek eğitimci, vazîfesever 
Bakanlığın bir kısım mensuplarının üzüntü duydukla
rına yürekten inanıyoruz. 

Bakanlığın çalışmaları, geçmişe doğru bir kültür 
zincirlemesi yerine, Cumhuriyeti kökünden yıkmak is
teyen, kafatasçı, şeriatçı düzeni getirmek isteyenlere 
ortam sağlayan bir uğraşı izlenimi vermektedir. 

Kültürde, ulusun eski varlıklarını korumak başka 
şey, eskiye özlem duymak başka şeydir. Elbette ken
dileriyle övündüğümüz millî değerlerimizi, varlıkları
mızı bulup çıkaracağız, koruyacağız. Ancak, bunları 
taklit, kopya değil, bizlere telkin ettikleri duygularla 
çağdaş anlayışa yükselmek için, kaynak olarak kul
lanacağız, yeni kültür, yeni uygarlık eserleri ortaya 
koyacağız. Bizim millî değerleri koruma anlayışımız 
budur. 

Bu ölçülerle Kültür Bakanlığı 1976 yılındaki çalış
malarında olumlu sınav verememiştir. 

Kültür Bakanlığı, bir ölçüde Millî Eğitim ve Tu
rizm Bakanlıklarının insiyatifinden kurtulamamıştır; üç 
Bakanlığın hizmetleri içiçedir. Ülkedeki kültür şenlik
lerini Kültür Bakanlığının yerine Turizm Bakanlığı 
düzenlemektedir. Yetkisiz ellerde skandalları ile dil
lere destan olan İstanbul Festivalinin kültürümüz adı
na üzüntü ile anılması gerekmektedir; bunda Kültür 
Bakanlığının ilgisizliği de baş rolü oynamaktadır. 

Kültür Bakanlığı, yetenekli yöneticilere, uzmanlara 
kapılarım kapamıştır. Belli çevre ve kimselere «telif 
hakları» ödeyen bir saymanlık, Millî Eğitim Bakanlı
ğının bünyesinden ayrılıp kendisine bağlanan bazı ge
nel müdürlüklerin hesaplarını tutmakla görevli, onlara 
para bulmakla yükümlü bir Devlet dairesi haline düş
müştür. Bu durumun Bakanlığın bünyesinden ileri gel
diğini söylememizin yanında MC İktidarının vadeli 
bir kültür politikasının bulunmadığından ileri geldiğini 
de söyleyebiliriz, Bu iktidarın bir kültür politikası 
yoktur. İktidarı oluşturan partilerin güncel ve iktidar
da kalma politikaları vardır. 

Kültür Bakanlığının çalışmaları yetersizdir. Halk
tan kopukluğa doğru hızla yol almaktadır. Belli siyasî 
fikir yapılarının oluşmasına yönelik, Anayasamıza, ters 
düşen, partizanlığı ön plana alan çaba ve uğraşılar 
bütünüdür. 
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Kültür Bakanlığının, gelecekte görev ve sorumlu
luk yüklenecek kuşakların özgürlük içinde yetişmele
ri, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinde yerini 
alması, Türk Ulusunun saygınlığının artırılması yö
nünde çalışmalarım gözden geçirmesi ve bünyesini 
Cumhuriyete uydurması gereklidir. 

Bu genel tanımlamadan sonra, Bakanlık cüz'itam-
larının uğraşı ve çalışmalarına bakalım: 

Küıtür ve sanat yayınları cümlesinden Temel Eser 
Yayınları arasında kültür değeri kuşkulu bulunan bir
takım eserler sergilenmekte, hal ve hareketleriyle top
lumun içinde olumsuz ün sahibi yazarlara Hazineden 
binlerce lira ödenmektedir. 

Kültür eserlerinin seçiminde çağdaş düşün 'biçi
mine aykırı düşen bir ortam oluşturulmaktadır. 

Klasik eserlerin çevirilerinin devamı olduğu söyle
nen Tercüme Eserleri Yayını ise yozlaştırılmış, sınırlı 
bir çalışma temposu tutturulmuştur. 

Eski özlemi ile yazdıkları bilinen kişilere .kitaplar 
yazdırılmış, Bakanlık dergilerinde yazmalarına olanak 
sağlanmıştır. Türk tarihinde kendine göre bir öğre
tim çığırı açmak isteyen taraflı yazarların kişisel gö
rüşleri benimsenmiştir. 

MC İktidarı bu noktada suç üstünde yakalanmış, 
Devlet eliyle yazdırılan ve dağıtılan kitapların vatan
daşlar arasında tartışmalara sürtüşmelere yol açtığı 
görülmüştür. 

Bakanlık, kütüphanelerin, halk kütüphanelerinin 
adetlerinin çoğalması ve çağdaş uygarlığı yansıtacak 
eserlerle donatılmasına kayıtsız kalmıştır. Hatta halk 
kitaplıkları, Bakanhktan üvey oğul muamelesi görür 
olmuştur. Bugün Doğu ve Güney Doğu illerimizdeki 
mevcut kitaplıkların ihtiyacı karşılamadığım kesinlikle 
söyleyebiliriz. 

Millî Kütüphanemizin adı ve ağırlığına uygun 
maddî - manevî olanaklarla donatılması, yapısının ta
mamlanması gereklidir. 

Türk kültürünün tarihî devirlere bağlanmasında 
önemi büyük olan arkeolojik kazılara 1976 yılında da 
bir çekidüzen verilmediğini, bir öncelik listesinin ya
pılmadığım görüyoruz. 

Tarihî anıt ve yapıtların seçiminden, tespitinden 
Sorumlu ve kısaca «Yüksek Anıtlar Kurulu» adı ile 
anılan kurulun, yeniden düzenlenmesi, uzmanlık özel
liklerini yitiren, temsil ettikleri kurumlardan ayrılan 
kurul üyelerinin durumlarının günün koşullarına, fiilî 
durumlara uygunluğunun sağlanması için yasalarda ge
rekli değişikliğin yapılması zamanı gelmiştir. Tarihî 
değeri tespit olunan yapıtların kasıtlı ellerle heder ol-
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maması yolunda ciddî yasal önlemlerin alınması lâ
zımdır. 

Güzel Sanatlar Akademisinin gelişmesini, dana ve
rimli hale gelebilmesini gerektiren tedbirler daha fazla 
gecikmeden alınmalıdır. 

Ankara, İstanbul, İzmir konservahıvarlarmm çalış
maları imtiyazlı sayılabilecek kimselerden kurtarılma
lıdır. Tiyatro bölümünün yalnız Ankara'da bulunması 
yetenekli gençlerin bu yöndeki eğitimlerini sınırlamak
tadır. 

Konservatuvarların günün isterlerini karşılayama
dıklarını, geride kaldıklarını görüyoruz. 

Doğu illerimizde kültür bakımından önemli olan bu 
gîbi kuruluşlara öncelikle yer verilmesini içimizden is
teyen var mı?.. 

Kültür Bakanlığının, özel tiyatrolara, sinemalara da 
ilgi göstermesi Türk kültürünün sağlıklı gelişmesi ve 
halk yararına oluşması yönünden faydalıdır. 

Bugün film yapımı, her gün biraz daha kalitesin
den kayba uğrayarak yozlaşmaktadır. Alınacak ted
birler arasında sanatkârların ve yazarların fikir ve te
lif haklarım ilgilendiren yasaların süratle gözden geçi
rilmesini istiyoruz. 

Güzel sanatlarda olsun, edebiyat ve sair yazı dal
larında olsun, eser meydana getirmek, sırasında eser 
sahibinin takatini, gücünü aşan maddî - manevî emek 
ve harcamalara malolmaktadır. Bu nedenle, eser sa
hiplerini Devletçe kollamamız gerekiyor. Ülkemizde 
bu gerçeğe fazla iltifat edilmediğini görüyoruz. Türk 
kültürüne gerçek hiç bir katkısı olmayan işlerle uğ
raşanlar binlerce lira kazanıp hazineye tek kuruş ver
gi ödemezken, eser sahiplerinden, yazarlardan güçle
rinin üstünde vergiler alınmaktadır. Bu haksızlığa son 
vermenin zamanı gelmiştir. 

Sınırlı bir çevreye hitabeden C. Başkanlığı Orkest
rası ile İstanbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestraları
nın yeniden ele alınmaları ve burada çalışan sanat
kârların, icracıların maddî - manevî yönden doyurul
maları gereklidir. 

Millî Folklor araştırmalarına politika karıştırılma
dan devam edilmeli, bilimsel niteliği korunmalıdır. 
Herşeyin kaynağının halk olduğu unutulmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Kültür Bakanlığının bünyesinde, ancak özel ka

nunları ile çalışmalarım sürdüren Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Operası ve Balesi Ge
nel Müdürlüğünün durumlarına da dokunmak istiyo
ruz. 

Bir ülkenin sanat değerleri, sanatkârları, o ülke
nin övünme ve kıvanç duyma varlıklarıdır. Bugün 
Devlet Tiyatrosunda, Devlet Operasında yetenekli, 
bilgili sanatkârlarımız vardır; ne yazık ki, M. C İk
tidarı sanatkârların arasına da, bu kuruluşların içine 
de siyaseti sokmuştur. Güdümlü oyunlar sahnelen
mekte, sanat özgürlüğü babalanmaktadır. 

Çağımıza, düşün düzeyimize ters düşen, halkımıza 
hiç bir şey vermeyen, sorunlarımızın çözümlenmele
rine katkıda bulunmayan oyunlara itibar olunmakta
dır. Bu durumun ilgili sanatkârları da üzdüğüne ina
nıyoruz. 

Kayırmalar sonucu, emekliye ayrılan sanatkârla
rın sözleşmeli olarak çalışmalarını sürdürmeleri, genç 
istidatların yetişip, gelişmesini geciktirmekte, huzur
suzluk doğurmaktadır. Sanatkâr huzur içinde çalışır. 

Konservatuvarlarda «Rejisör Bölümü» nün bulun
maması, yerine göre adam kayırmalarına, masraflara 
yol açmaktadır. 

Bölge tiyatroları dondurulmuş gibidir. Oyuncular 
arasında sürtüşmeler, çalışmaları, uğraşılan aksatmak
tadır. Bu gibi hallerde üst düzeydeki yöneticinin taraf
sız davranması, hakkı teslim etmesi onun taşıdığı 
sanat haysiyetiyle bağdaşması gereken bir durumdur. 

Bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılması, bu tiyatro
ların merkezden gönderilen sanatkârlarla değil, o ye
re ait sanatkârlarla varlıklarını sürdürmeleri amaca 
daha uygun düşecektir. 

Devlet Opera ve Balemiz kısır bir döngenin için
dedir. Türk kültürüne katkıda bulunmak yolundaki 
çalışmalarının sınırlı olduğunu, yıllardan beri aynı 
oyunların tekrarlandığını görüyoruz. Yaşlanan opera 
sanatkârları ile balerin ve baletlerin gençlere yer aç
maları için başka biçimde değerlendirilmelerinin za
rurî olduğuna inanıyoruz. 

Bu iki Genel Müdürlüğün çalışmalarında yer ba
kımından, rahatlığa kavuşabilmeleri için hemen bazı 
önlemlerin alınabileceğine inanıyoruz. 

Bilindiği gibi, Atatürk döneminde ve sonraları 
Türk siyasî hayatında onurlu bir yeri ve yapı biçimi 
itibariyle tarihî özelliği bulunan Ankara Palas Oteli, 
T. B. M. M.'nin ve şehir merkezinin Çankaya istikâ
metine kaymasından sonra bütün çabalara rağmen 
otel olarak yaşantısını sürdürememiştir. 

Yapının bünyesinden gelen uyumu itibariyle tiyat
ro ve opera hizmetlerinde kullanılmak üzere Kültür 
Bakanlığına verilmesi çareleri aranmıştır. Ancak, Ata
türk'le ilgili her izi silmek isteyen çarpık zihniyet, bu 
haklı ve makul olan talebi geri çevirmiş, binayı ver-
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nıemiştir. Bugün Ankara Palas, hasara uğraması mu- j 
hakkak bulunan bir hizmete tahsis olunmuştur. Bu 
sakat iş düzeltilmeli, yapı, Kültür Bakanlığının hiz
metine verilmelidir. 

Eski Halkevi'nin Bakanlık emrine verilmesini doğ- I 
ru buluyoruz. 

Ülkemizde, bütün kültür, eğitim ve öğretim işle
rinin bir elde toplanmasında yarar görüyoruz. 

Sorumlulukların, aynı hizmetle ilgili mesuliyetlerin, 
çeşitli kuruluşlar arasında dağılmasından halk zarar 
görmekte, kırtasiyecilik doğmaktadır. Bu nedenle il
lerde kurulması düşünülen kültür müdürlüklerinin 
gereksiz olduğuna inanıyoruz. 

Değerli üyeler; 
1977 Malî yılın da Kültür Bakanlığına verilmesi 

istenilen ödenekler tutan 900 466 000 TL.'dır. 
Milyarlara ulaşan bir Bütçe içinde kültür hizmetle

rine ayrılmak istenen bu ödenek miktarını yeterli bul
muyoruz. Katsayının artması halinde bu durum daha 
ağır bir görünüm arz edecektir. 

Belli bir zihniyeti tatmin etmekten, doyurmaktan 
ileri gitmeyen işlere, hizmetlere milyarları veren M. C. 
İktidarının Türk kültürüne gereken itinayı gösterme- I 
diğinin, kanıtı Kültür Bakanlığına ayırmak istediği 
ödenek miktarı ile de tescil etmiştir. 

Bu nedenle, 1977 Mali Yılında da kültür işleri
mizin yine topal - aksak gideceği kanısındayız. 

C. H. P. halkoyu ile göreve geldiğinde: 

Kültür hizmetlerimizi de başıboşluktan kurtara-
cak;i 

Cumhuriyete bağlı kuşakların yetişmeleri için kök
lü tedbirleri alacak. 

Millî kültürümüzün Atatürk ve laiklik ilkelerinin 
ışığı altında Ulusumuzu çağdaş uygarlığı götürecek bi- | 
çimde gelişmesini sağlayacaktır. 

Yukarıda değindiğim programımızdaki ölçüler için
de kültürü gelişmiş, halkla bütünleşmiş, özgürlük için
de yaşayan görev ve sorumluluğunu bilen yurttaşla
rın yaşadığı bir ülkenin oluşması C. H. P.'nin ama
cıdır. 

Bu amaca ulaşacağımız inancı ile Yüce Kurulunu
za saygılar sunar, Bütçenin Kültür Bakanlığına hayırlı j 
olmasını dilerim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) j 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karamulla-
oğlu* 

Buyurunuz Sayın Tüten, Cumhurbaşkanlığınca Se- j 
çilen Üyeler Grupu adına. J 
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ŞERÎF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Günün bu geç saatında, sabahın 6'sına yaklaşan 
bu sırada Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu-
nun, Kültür Bakanlığı ve kültürümüze ilgili görüşle
rini belirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Takdir edersiniz ki, bu yorgun çalışmadan sonra 
görüşlerimizin kısaltılarak huzurlarınıza arz edilme
sinde bir bakıma da zorunluluk doğmuştur. 

Sayın üyeler; 
Diğer bakanlıklarla ilgili görüşlerimizi anlatırken, 

evvelâ yurdumuzda ve genellikle dünyada bakanlık 
adetlerinin artırılıp eksiltilmesinin ne şekilde yararlı 
olup olmadığını kısaca belirtmeye çalışıyoruz. Ancak, 
dünyada bugün demokratik batı ülkelerinde yapılan 
uygulamalar incelendiği zaman görülür ki, genellikle 
iktisaden, politik ve kültür alanında ileri gitmiş mem
leketlerde bakanlık adedi azdır. Henüz kalkınmakta 
oîan memleketlerde veya geri kalmış memleketlerde, 
kalkınmış memleketlere nazaran, bakanlık adetlerinin 
çok fazla olduğunu görürsünüz. 

Yurdumuzda da çeşitli zamanlarda çeşitli görüş
lerle, (Bunların isabet veya isabetsizliği konusunda 
herhangi bir tartışma veya görüş ileri sürecek değilim; 
bu, tamamen ayrı bir konudur ve tartışması yapılabi
lir) bakanlık adetleri artırılmış, Atatürk'ten bu yana 
sayılı olan bakanlıklar, bugün 30 civarını bulmuştur. 
Bunlann gerçekten bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadı
ğı, ya da bir konu, yeni bir bakanlık kurulmak su
retiyle ona verildiği takdirde daha başarılı hizmetlere 
gidip gitmediği gerçekten tartışılmaya değer ve so
nuçları da araştırılmaya değer bir kamu tatbikatı ola
rak, uygulaması olarak önümüzdedir. 

Biliyorsunuz, bir süre önce bir «Mehtap Araştırma 
Projesi» yapılmıştı. Yani Merkezî Hükümet Teşkilâ
tı Araştırma Projesi. Bu proje, özellikle Türkiye'de 
bakanlık adetlerinin uygulamada hangi ölçüde başa
rılı olup olamayacağı üzerinde yapılmış; Başbakanlı
ğın, Devletin politikasıyle sorumlu olması bakımından 
daha başarılı olması için, özellikle Bakanlar Kurulu
nun daha başarılı ve iyi bir koordinasyona dayanan 
çalışmalara varabilmesi için bakanlık adedinin, bugü
nün dünyada ve Türkiye'deki gelişen koşulları kar
şısında en isabetli olarak ne şekilde olması gerektiği 
üzerinde durulmuştur. 

Gerçekten iyi bir araştırma idi; ama yurdumuzda 
bir çok alanlarda yapılan isabetli araştırmalar gibi, 
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bunlar da raflara kaldırılıp ve rafların tozları İçinde 
kaldılar, bakanlıklar adedi artmakta devam etû. 

Kültür Bakanlığımız da bu şekilde artan; fakat 
maalesef henüz Köy işleri Bakanlığı gibi, diğer bazı 
bir iki bakanlık gibi, hâlâ kuruluş kanunları çıkarıl
mamış ve kuruluş kanunları da çıkmadığı için, hangi 
genel müdürlükleri hangi bakanlıklardan, niçin, han
gi amaçla aldığı ve bunları ne şekilde çalıştıracağı ve 
hangi sonuca gitmesi lâzım geldiği kesin olarak, yasal 
olarak hiç olmazsa, belirtilmemiş bir bakanlık halinde 
çalışmaktadır. 

Bu durumda, Köy İşleri Bakanlığında da Grupumu-
zun görüşünü bu şekilde belirteceğimiz gibi; başında
ki Sayın Bakandan, gerçekten kişiliklerini yakmen 
tanıdığım bu Bakanlığın değerli eîeraanlarsnın ne ka
dar iyi niyetli, fedakâr çalışma duyguları içinde olur
sa olsunlar, bir psikolojik eksiklik içinde bulunduğu
nu peşinen kabul etmek gerekir. 

Teşkilât kanunu çıkmamış olan bir bakanlığın, ne 
de olsa, psikolojik olarak bir eksikliği vardır. Bu, 
gerçekten Türkiye idaresinde üzerinde durulması ge
reken bir eksikliktir. 

Buna kısaca değindikten sonra, Kütlür Bakanhğıy-
le ilgili ve özellikle güzel sanatlar dalım içine alan kı
sa bir konuya, dar bir konuya değinmek suretiyle 
Grupumuzun görüşlerini bitirmek istiyorum. 

Kültür Bakanlığının amaçları, kendi bütçelerinde 
ve çeşitli bakanlıklardan aldığı genel müdürlüklerin 
hizmetlerine göre kısaca; hepsini okumayacağım, Ana
yasanın 41 ve 129 ncu maddelerini biliyorsunuz ve 
bir bölümünde de Anayasanın 21 nci maddesinde be
lirtilen sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama 
ve yayma amacına yönelik faaliyetler olarak gösterili
yor. 

Bir diğer bölümünde de, güzel sanatlar alanında 
üstün yetenek gösteren çocukların yurt içinde ve yurt 
dışında yetiştirilmesine imkân; yurt ve dünya ölçü
sünde ün yapmış Türk sanatçılarına da «Devlet Sa
natçısı» unvanım vermek olarak gösterilir. 

Ben bu iki konuya kısaca değinmek istiyorum. 
Buna mukabil, hazırlanan Komisyon raporunun 

bir bölümünde de, «Kültür Bakanlığının ilham ve in
kişafını, tarih içinde Ortaasya, İslâm ve Anadolu 
kaynaklarına ve kendi yaratıcı kudretine dayandırmış, 
iki imparatorluk devrinin her türlü yükselişini yaşa
mış garp ile ortaçağda ilk sıkı teması kurmuş ve iki 
asırdan beri de modern Batı medeniyetine geçme id
diası ile kendi maddî ve manevî varlıklarından, ha
yat ve tefekküründen çok fedakârlıklarda bulunmuş 

bir millet olarak, mazi iîe irtibatımızı tekrar tam ma
nada kurmak suretiyle millî kültürümüzü geliştirme
nin ve fikir ayrılıklarım gidererek milletçe bütünleş
menin yolunda olduğu görülmektedir, ve kendi kay
naklarına, kendi mazisinin ruhî, fikrî, manevî derin
lik ve zenginliklerine dönülmeden ve nüfuz edilme
den, köksüz bir ağaç gibi sadece yabancılarda gördük
lerimizi ve dıştan aldıklarımızla ruhumuzu, fikrimizi 
beslemekle yetinmeyi düşünmek, fikrî ve manevi 
köksüzlük ve kültürümüzün bir alâmet ve delili olur.» 
deniliyor. 

Değerli senatörler; gerçekten hepimiz Atatürk 
Türkiye'sinin eğitim sistemi içinde memleket ve mil
let sevgisiyle yetiştik. Öğrencilik çağlarınızı hatırlar
sınız; millî duygularla ilgili bir toplantı olduğu za
man, örneğin; millî bayramlarda askerlerimizin geçi
şini dahi seyrettiğimiz zaman gözlerimiz yaşarırdij 
Bu gün aynı duygulan, aynı heyecanla taşırız, yaşa
rız. Biz, böyle bir kuşağın mensuplarıyız. 

Şimdi, burada önemli üzerinde durulacak, nokta; 
bizi her zaman heyecenlandıran ve heyecanlandıracak 
olan bu ulusal kaynakların, sadece bazı organlara 
veya bazı zümrelere hasrettirilme iddiasını, memle
kette asıl birleştirici olmayacak davranışları peşinde 
sürükleme tehlikesidir. Bu bakımdan, dar manada 
milliyetçilikten bahsedildiğinde, ırkçılığa kadar geçen 
bir anlayış, bizim heyecanla yetiştiğimiz millî duygu
ları, değil birleştirmek, bölücü bir neticeye vardıra-
bilir ve eğer memlekette, Allah korusun bu alanda da 
memleketi yıkmak isteyen yıkıcı davranışların; ge
çen gün söylediğim gibi, ister aşırı sol, ister aşırı sağ 
görünümünde olsun, davranışların dolayısıyle işine ya
ramaktan başka bir sonuç vermez ve memleketimizi 
bölmek isteyenlerin işine gelir. Bu bakımdan, özellik
le kültür ve sanat alanında çok dikkati davranmak 
gerekir ve böyle bir hal olursa, Atatürk'ün, asırların 
çalkantısından sonra isabetle bulduğu misakî millî 
hudutları içindeki Anadolu insanının, Anadolu kül
türünün ve Türk Ulusunun parçalajıcı sonuçlar verip 
ve bölücü düşmanlarımızın işine yarar. Hele kültür 
ve sanaî alanında da dar görüşün yeri olmamak ge
rekir. Tabiî ki, sanat ve kültür, millî değerlerden, 
millî kaynaklardan ilham alır, millî kaynaklarla bes
lenir; fakat sanatın bir de evrensel olma gerçeği var
dır. Atatürk 10 ncu Yıl Nutkunda, hatırlarsınız şöy
le diyor; «Bu Millet, güzel sanatlarda da yükselerek 
büyük miiiet oduğunu medenî âleme gösterecektir.» 
Atatürk bu ifadeyi neden kullanmıştır 10 ncu yıl nut
kunda? Bu, bir tesadüf eseri değildir ve o anda sırf 
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Türk Ulusuna bir heyecan yaratsın diye söylenen söz
lerden de ibaret değildir. Atatürk, güzel sanatlarda 
yükselmeyen bir milletin, büyük millet olamayacağı
nı, tarihin o gününe kadar da olamadığını biliyordu. 
Bunun için söylemişti, 

Nedir güzel sanatlar?.. Atatürk'ün, milletin yük
selmesini istediği güzel sanatlar nedir?.. Müziktir, re
sim, heykel ve plâstik sanatlardır, edebiyattır, mima
rîdir, tiyatro ve baledir. Dünyadaki güzel sanatlar 
bunlardır. Son zamanlarda çok sesli müzik, resim, 
tiyatro, opera, bale alanındaki çalışmalar, maalesef 
millî kültürümüzü inkâr eden, Batı taklitçisi çalışma
lar gibi anlaşılıyor ve yetkili ağızlardan da ifade edi
liyor. Gerçek hiç de böyle değildir. Bir iki örnek ver
meye çalışayım. Meselâ; Franz List'i alalım; bunun 
Macar rapsodileri vardır. Nedir Macar rapsodileri?.. 
Bu Macar rapsodileri Türkiye'de de çalınır, istemez
seniz de gelir, çalınır. Amerika'da da çalınır; konser 
salonlarında çalınır, televizyonlarda çalınır, radyolar
da çalınır. Fransa'da da çalınır, Rusya'da da çalınır, 
İngiltere'de de çalınır, memleketimizde de çalınır; bi
zatihi Macaristan'ın kendisinde de çalınır. Birçok Al
man, İtalyan, İspanyol vesair kompozitörlerin de eser
leri böyledir. Muayyen bir standarda geldikten son
ra, hudutları yırtar, gider başka memleketlerin hu
dutlarından içeriye girer, o toplumlara kendini çal
dırır, dinletir. Ne vardır bunların içinde?.. O milletin 
folkloründen, asırlarca gelen ananesinden esintiler 
vardır, sesler vardır, duygular vardır. Macaristan'ın 
halk danslarını çok sesli müzik haline getirmiş, or-
kestrasyonunu yapmış, kabul ettirmiş, hudutları aş
mıştır; ama bu, sadece Macar tek sesli folkloru için
de kalsaydı; kaç tane Macar folkloru ekibini dünyanın 
hangi memleketine, kaç defa gönderebilirdiniz? Ne za
man biterdi? Ama klasikleşince asırlara intikal edi
yor, kendini kabul ettiriyor, 100 sene sonra da, 200 
sene sonra da, 300 sene sonra da hudut tanımıyor; 
lisanı yok bunun, milliyeti yok, bütün milletlerin malı 
oluyor, kendini kabul ettiriyor. Yurdumuzda da, Ad
nan Saygun gibi, Ferit Alnar gibi, Ulvi Cemal Erkin 
gibi, Ferit Tüzün gibi insanlar ve daha birçok hatır
layamadığım insanlar bu şekilde çok sesli müzik yaz
mışlar. Bu bir Batı özentisi değildir. Ne yazmışlar?.. 
Adnan Saygun, Yunus Emre Oratoryosunu yazmış. 
Bunun içinde Türk insanının, Anadolu insanının he
yecanları ve tarihi var. Ne olmuş bunu yazınca?.. Bu 
eser, Birleşmiş Milletler salonlarında da çalınarak, o 
günlerde Yunanistan'ın aleyhimize estirdiği bir hava
nın, ertesi gün lehimize dönmesini sağlamış. Tarihî 

bir gerçek, araştırın görürsünüz. Artık Türkiye hu
dudunu mecburî yırtmış, dünyanın en büyük şeflerin
den biri olan Leopoîd Stakovski, bu oratoryoyu ida
re etmek için heyecanlanmış, arzu etmiş. Ulvi Cemal 
Erkin, Köçekçeler Senfonisi'ni yazmış. Ne var bunun 
içinde?.. Anadolumuzdaki asırlarca melodi olarak 
söylediğimiz, çeşitli Anadolu insanının, Türk insanı
nın melodilerini çok sesli hale getirmiş; dinlediğiniz 
zaman Anadoluyu dinliyorsunuz, esintilerini alıyor
sunuz. Bunu yazmış, bu Fransız Televizyonunda ça-< 
lınmış, Almanya'da radyo ve televizyonda çalınmış, 
konser salonlarında çalınmış, Amerika'sında çalınmış, 
Rusya'sında çalınmış, çalınıyor daha da asırlarca ça
lınacak. Yırtmış hudutlarımızı gitmiş; kabul ettirmiş 
kendisini. Bunda Türk milliyetçiliği yok mu - fışkır
ması yok mu?.. İşte onun için, bu Bakanlığın çalış
maları sırasında 2 asırdan beri «Batı taklitçiliği» di
ye özenilen şeyler, Türkün kendine dönüşünü ve kay
naklarını inkâr edercesine şeklinde bir düşünce ger
çeklerle ilgisi olamaz ve o zaman biz kendi asıl kül
türümüzü, kendi ananemizi, folklorumuzu kabul et
tirecek seviyeye gelip, hudutlarımızdan taşırıp, o mil
letlere dinletenleyiz, kendimizi tanıtanlayız. 

Bu bakımdan, bu konuda çok dikkatli olmak ge
rekir. Tabiî ki, o memleketlerde gene kendi folklor-
lerini olduğu gibi, folklor ekipleri ile tek sesiyle, po-
lifonîk ve senfonik atlamaya gitmeye lüzum görme
den; onun da yeri vardır, folkloru ile diğer müziği 
ile koruyucu çalışmalar vardır, bunun kültürde yeri 
vardır, gereği de vardır; ama farzedelim gerçekten 
hepimizin, benim de övündüğümüz bir folklor ekibi
mizi alalım veya gerçekten başarılı bir alaturka sa
natçımızı alalım; bu sanatçımızı, bu folklor ekibimizi 
Orta Şark devletlerine veya Batı devletlerine bir de-
fa yollarız, iki defa yollarız, üç defa yollarız; ger
çekten severek seyredilir. Sonra?.. Dördüncü defa 
yolladığınız zaman bu iş biter, dinlenmez. Çünkü, özel
liği kaybolur. Onun için, hepsinin kendi safhasında, 
kendi alanında yeri vardır; ama asıl işi, asırlara in
tikâl ettirmek istiyorsanız, çok sesli hale. getirmeye, 
millî değerlerinizi orada korumaya mecbursunuz. 

İşte Atatürk bunun için 10 ncu yi] nutkunda 
«Türk Milleti güzel sanatlarda da yükselecek vö 
büyük millet olduğunu, kendini kabul ettirecektir» 
sözünü bunun için demiştir. O bakımdan Kültür 
Bakanlığının çalışmalarında bu noktaya büyük önem 
vermek lâzımdır. 

189 — 
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Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bugünün savaşları, artık sıcak savaş devresini 

büyük ölçüde geçmiştir. Temenni ediyoruz ki, ol
maz; çünkü artık atomun bulunması, sıcak savaşın 
insanlar için ne büyük felâket olacağını göstermekte 
ve miletlerarası alanda «Caydırıcılık» tabiriyle ortaya 
çıktığı için, hemen hemen sıcak savaşm devri ka
panmış gibi görünmektedir; çok şükür. 

Bu, soğuk savaşlara intikâl etmiş bir süre; ekono
mik çeşitli ideolojiler, komünist blok, kapitalist blok 
artık sıcak savaşı değil, birbirini zayıflatmak için 
soğuk ekonomik ve sair yollarla savaşa girmişler ve 
o da devrini ve hızını bir bakıma azaltmaya başlamış, 
savaşlar bugün kültür alanına, sanat alamn âdeta 
intikâl etmiştir. 

Artık milletler, devletler birbirlerinin gücünü, 
sempatisini, birbirine karşı özentisini kültür yoluy
la kazanma sahasına, çalışmalarına girmişlerdir. 

Dikkat ederseniz, milletlerarası münasebetlerde 
evvelâ kültür anlaşmaları, kültür konuşmaları baş
latılır. Bakanlar gelir, heyetler gelir gider, bir kül
tür anlaşması yaparlar. Nedir bu kütür anlaşması?.. 
Sanat ve sanatçı alışverişi. Ne gidecek?.. İşte siz
den folklor heyeti gidecek, orkestralar gidecek, ye
tişmiş sanatçılar gidecek, orada çalacaklar, onlar
dan size gelecek... Bu, artık kendini, o milletin ken
disini kabul ettirme veya ettirememe savaşı bir öl
çüde bu alana intikâl etmiştir. 

Eğer elinizde yetişmiş sanatçılarınız yoksa; (iç 
veya dış konservatuvarîarda en az 10 - 15 sene oku
yor bu insanlar, kolay değil. Bir solfej veya çok 
sesli müzik daimda yetişmek kolay değil.) Yetişmiş 
elemanlarınız, milletlerarası seviyede kendisini kabul 
ettirecek elemanlarınız yoksa, bu kültür savaşına na
sıl katılacaksınız, karşılığında kimleri yollayacaksı
nız, nasıl kendinizi kabul ettireceksiniz?.. O halde, 
bu çalışmalar da büyük önem taşıyor. 

Bu noktada ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrasına kısaca intikâl etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, Atatürk'ün özenle üzerinde dur
duğu ve kendisinin kurduğu bu Senfoni Orkestrası, 
zamanla büyük gelişme göstermiş, Atatürk'ün ar
zusuna uygun olarak Avrupa'da gerçekten kendisin
den söz ettiren, kendisini kabul ettiren bir orkestra 
olarak ortaya çıkmış, yüzümüzü güldürmüştür ve 
söylediğim bu yeni eserleri, yeni kompozitörlerin 
eserlerini de mutlak her konserinde çalmak suretiyle, 
gerçekten böyle bir orkestra haline gelmiştir ve bu
gün de yüzümüzü güMürmektedir; ama son zaman

da konservatuvar mezunlarının bu orkestraya girmek 
için büyük heyecan taşıdıkları, yarış yaptıkları du
rum, yavaş yavaş tersine dönmekte ve âdeta buraya 
gelmek isteyenler azalmaktadır. 

Bunun, tabiî ki, uygulanan personel rejimiyle 
bir ilgisi vardın Bilindiği gibi, bu Senatonun göre
vi değildir; ama değinmek lâzımdır. 

Vaktiyle bu Personel Kanunu çıkmadan önce, 
Devletin birinci derecede memurluğundan daha yu
karı para alıyorlardı bu orkestranın mensupları. Ne
den?.. Atatürk'ün, «Hepiniz mühendis, idareci, dok
tor; hattâ Cumhurbaşkanı olursunuz ama sanatçı 
olamazsınız.» dediğini hepiniz bilirsiniz. Neden?.; 
Çünkü, sanatçılık sadece çalışmayla olmuyor, bir 
kabiliyet de gerekiyor, sonra onu işleyeceksiniz, 

O bakımdan, birinci derece memurluktan daha 
yukarı maaş verilmişti bunlara. O zaman birinci de
recede Devlet memuru da Türkiye'de 25'i geçmiyor
du zaten; o ayrı bir konu. Yani, iki tane müsteşar, 
15 - 20 tane sefir, 12 tane vali, bunlar birinci de
recede idi. Şimdi herkes birinci derece oldu. Per
sonel Kanunundaki herkes, aşağı - yukarı Devlet 
memurlarından bugün belki Türkiye'de 50 binin üze
rinde birinci dereceden maaş alan memur vardır. Bu
na rağmen, bugün Cumhurbaşkanlığı Orkestrası 
kadrosunda bölüm şefleri ikinci derecenin üzerine 
(Yanılmıyorsam, belki yanılmış olabilirim) çıkama
maktadırlar. 

Yan ödemeye gelince: Son çıkan kararnamelerle, 
orada çalışan hademelere yan ödeme verildiği halde, 
bu insanlara verilmemiştir. Ne duruma düşmüşler
dir, nasıl geçinecekler?.. Üzülerek söylüyorum; he
men hemen hepsini tek tek tanıdığım bu insanlardan 
bazılarım gece kulüplerinde saat 12'den sonra 2.00 -
3.00'e kadar keman çalıp veya başka bir enstrüman 
çalıp para kazanma durumunda gördüm. Eğer haf
tada birkaç gün 100 lira alırsa, birkaç bin lira da 
a?ıp ev kirasını verebilir. Durum bu hale gelince, 
söylediğim gibi, Atatürk'ün titizlikle kurduğu Cum
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının birkaç yıl son
ra ne hale gelebileceğini şimdiden düşünmek gereki
yor. Ben, özellikle bu konuyu belirtmiş olmak iste
dim. 

Sayın senatörler; 
Başka konulara değinmek mümkün; fakat bu 

kadar geç saatta... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Er
ken saatte. 
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI- | 
NA ŞERİF TÜTEN (Devamla) — Veya değerli ar-
kadaşımın söylediği gibi, erken saatta güzel sanatla
rın millî duyguları genişleten alanda çalışmaları ko
nusunda Bakanlığımızın çok dikkatli olması yolun
daki temennilerimizi tekrarlıyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Hayırlı okun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halici, buyu

runuz. I 

A. P. GRUPU ADINA FEYZİ HALICI (Konya) | 
— Saynı Başkan, sayın senatörler; j 

Ben de günün bu erken saatında düşüncelerimi I 
kısa paragraflar halinde ifade etmeye çalışacağım. 

Avrupa ile Asya'nın, iki ayrı kültür dünyasının, 
seziş, duyuş ve bağlantı yerinde bulunan Anadolu, 1 
çağlar boyunca çeşitli medeniyetlere kucak açmış, çe
şitli medeniyetlerin, dal - budak filizlenmesinde, in
sanlığa, insanlık âlemine ezelî ve ebedî bir yaşama I 
sevinci oîarak sunulmasında söz sahibi olmuş kut- I 
sal bir beldedir. I 

Milâttan önce 8000 yıllarına kadar inen, insanoğ
lunun ilk mesken hayatına geçtiği neolitik çağ kül
türü, Aadolu sanatının temel direği olmuş, bu ilk ma- I 
ya, ilk harç, Anadolu'da prehistorik devirlerin yay- j 
gın, bol örnekîi geniş kültürünü meydana getitrmiş-
tir. 

Hacılar kazısından sonra 1961 yılında James Mel-
lart Çatalhöyük kazısıyle, dünyada, ikinci bir tarihi 
buluşun söz sahibi oldu. Böylelikle ilk olarak ev ha
yatına geçen insanoğlununun kültür ve sanat eser
leri açdt - seçik bir şekilde insanlık âlemine sunul
muş bulundu. 

Çatalhöyük, tarihin tespit edebildiği ilk insanla
rın ortak sanat ve ortak kültür duyarlığı ile bir ara
da yaşayabilme şartlarını veciz bir şekilde belgeli
yordu. 

Açık havadan, mağara ve kovuklardan evlere ge- I 
çen bu insanların ev eşyalarını, mezarlarını, ilk yap- I 
tıkları heykelleri, resimleri, tandırları, avladıkları 
öküzlerin başlarını evlerinin duvarlarına astıklarını, 
dolayısiyle onların ortak bir inanç, ortak bir iEk kül
tür duygusu içinde ilk yerleşme düzenine geçtikleri
ni ispat ediyordu. ] 

Bir tarih, coğrafya ve biyoloji mirası hanlindc, 
çağ çağ, tabaka tabaka, mahallî özelliklerle gelişen, 
gerçekte bir zincirin halkaları gibi birbirinden ayrı 
düşünülmemesi gereken bu geleneksel kültürler, ni- I 
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ce devirleri geçerek zamanımıza kadar çeşitli me
deniyetleri yaşamış, yaşatmış ve bu suretle Anadolu 
sanatı ve sanat duyarlığı dünyada hiçbir ülkeye na
sip olmayan köklü, geniş ve sürekM millî bir hususi
yet kazanmıştır. 

Yeryüzünde çeşitli milletlerin kültürleri yanı 
sıra, Türk kültürünün apayrı ve önemli bir yeri var
dır. Bu kültür, Türk milletinin, Türklüğün var olu
şuyla bir değer olarak kendini kabul ettirmiş, bin
lerce yıl Türk toplumlarım «Millet» olarak ayakta 
tutmuş, çağlar boyu gelişmiş, genişlemiş, çeşitli kül
türleri etkilemiş, bütün milletlerin hayranlıklarını 
üzerinde toplayan eserler meydana getirmiştir. Batı 
dünyasının Greko - Lâtin kültüründe, hümanizma-
nın doğuşunda ve Rönesansıta, Doğu dünyasının, do-
layısıle Asya'dan Anadolu'ya kayan Türk kültürü
nün büyük tesirleri olmuştur. Bu gerçek, sık sık 
Batılı bilim adamlarınca da dile getirilmiştir. 

Yunus Emre'nin, 13 ncü yüzyılda, henüz insan 
sevgisi ve hümanizmanın adı anılmazken, Islâmiye-
tin insanı eşref-i mahlûkat olarak ifadelendiren ul-
vîîiği ve geniş toleransı içinde; 

«72 milüeti bir göz ile görmeyen 
Şar'ın evliyasıysa hakikatte asidir.» 

beyti, o asırda Türklüğün sahip olduğu kültür du
yarlığım ve varlığını apaçık bir şekilde dile getirir. 

Aynı sevgiyle, «Yaradıîanı hoş gör Yaradan-
dan ötürü» mısraını altın harflerle bütün insanlık 
âmeline bir iksir gibi sunar. Batı dünyası, oldum 
olası eşyanın, yani maddenin keşfinden yana olmuş
tur. Doğu âlemi insanın, yani manânın keşfini araş
tırır ve söyler durur. Madde, zaman boyunca de
ğişir; ama insan, gerçek manada daima birdir ve 
değişmez. 

Yunus Emre, türlü gayret ve çalışmalara rağ
men bir türlü keşfedilemeyen eşrefi mahlûkat olan 
insanı, kendi çaresizliği ve ebedi varldtta son bu
lacak kurtuluşu için şu dört kelime ile öğütler ve 
muştular: 

«Senden kurtul, sana kaç» 
Aynı asrı yaşayan ve yaşatan iki şairden biri 

halkı söyleyen Yunus Emre, diğerleri, aydın çev
reye hitabeden Mevlâna Celâleddin-i Rûmi aynı 
duyguları «Ne olursan ol yine gel», mısraı iîe 
di'e getirecek kadar Islâmiyete sımsıkı bağlı âdeta 
bir yer yüzü vatandaşıdır ve iç aydınlığı, gerçek ben
liği ve en yüce sevgiliyi sonsuz, süresiz ve sınırsız bir 
vuslatta bulma yolunda, dostlarına öğütlerini mısra 
mısra sunar: 
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Bir can var canında o canı ara; 
Beden dağındaki gizli mücevheri ara. 
Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara, 
Ama d işarda değil aradığını kendi içinde ara.»j 
Sanat, bir milletin medeniyet içindeki yerini, ge

leneğini, göreneğini, düşünce ve duyarlığım ortaya 
koyacağına göre, bu konudaki araştırmaları eni
ne boyuna derinleştirmekte ve böylece bir sonuca 
ulaşmakta fayda vardır. Mezar mimarisi de bu tür
lerden birisi, hatta başta gelenidir. Bir çağ içinde, 
takvim yapraklarına mührünü vurmuş bir insanın 
hatırasını canlı tutan, onu yüceleştiren türbelerin 
yanı sıra, sanatının en küçük anıtları olan ve halkı
mızın belli, belirli devirlerdeki sanat zevkim ve ka
biliyetini yansıtan mezarlar üzerinde durmamız ge
rekir. Mezarlıklar ve mezarlar eski Türk beldelerinin ve 
halkımızın sanat duyarlığının canlı tapu senetleri. Eski 
bir Türk şehri, içindeki camiler, mescitler, medrese
ler, çeşmeler, hamamlar, konaklar ve evlerle birlik
te mezarlıklarıyle de bir neslin canlı hatırası olmak 
mutluluğunu taşır ve tarihe intikal eder. Her me
zar ve her mezartaşı coğrafyah bir zaman içinde 
ebediyete göçmüş bir insanın son hatırası, fâni ha
yatının tarihe tevdi edilmiş ve taşla yuğrulmuş bir 
mührüdür. 

Mezarlıkları ve mezar taşüarını ince bir sanat, 
şahane bir yaşama esprisi içinde ölümün tabiiliğini 
yaşayan insanlara «Hüvetbâki» sırrıyfe sunan anıt
lar olarak görüyor, kabulleniyoruz. 

12 nci yüzyıldan 15 nci yüzyıla kadar, bir zaman 
boyunca bir anıt - müze karakteri gösteren Ahlat 
Mezarlığı ve mezartaşları, mutlu bir tesadüfle sa
nat zerafetini ve ihtişamım günümüze kadar az bir 
kayıpla muhafaza edegehniştir. 

Ölülere ve mezarhklara saygı fikri, milletimi
zin asırlardır benimsediği bir soy düşüncedir. Ne 
var ki, son yüzyılda her şeyde olduğu gibi, «Madde »ı 
endişesi, bazı kof düşüncelerin, düşüncelilerin, şaha
ne sanat zevkinin günümüze akseden örneklerini 
taşıyan mezarlıklarımızı «Arsaya kolayca çevrilebi
len» alanlar olarak görmelerine sebep olmuş, bele
diyeler, çeşitli kuruluşlar, aç gözlü şahıslarca işle
nen hunharca mezarlık soygunculuğuna göz yumar 
olmuşlardır. 

Bugün acı bir gerçek, sade Anadolunun çeşitli 
bölgelerindeki mezarlıklarda değil, bir anıt - şehir 
olan, sanatm tarihin, medeniyetin beşiği İstanbul' 
un orta yerinde, her biri sanat şaheseri oîan Kara-
caahmet mezarlığındaki nadide mezar taşları, soy

guncular tarafından kırılmakta, tarihî eser diye sa
lonlarında teşhir etme meraklısı zengin kimselere 
dolgun paralarla satılmaktadır, İnsan, ister istemez 
Şair Eşrefin kıt'asım üzülerek okumaktan kendini 
alamıyor. 

«Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için, 
Gemlesin reddeylerim billahi, öz kandaşımı, 
Gözlerim ebnâyı âdemden o rütbe yıldı kim 
İstemem ben fatiha, tek çalmasınlar taşımı.») 
İki yıl önce bu konudaki ilgili mercilere müra-

catımız halen sonuçsuz kalmış durumda. 

Tarihimize sevgi, saygı, tarihî eserlerimize gös
tereceğimiz ilgiyle değer kazamr. Bir anıt - şehir oüan 
İstanbul'un maviye kaçan gümüş beyazlığı ve gül 
esansh silueti, bugün kararmış, isli bir taş görün
tüden ve gürültüden ibarettir. Çıkınız Yeni Camiden 
Sultan Ahmet'e, Çarşı Kapı'ya, Beyazıt'a, Şehzade-
başı'na, Fatih'e, tarihî eserlere gösterdiğimiz ilgiyi 
acı acı seyre durunuz. Tarihî eserlerimizi, mabetleri
mizi, caddeye yaşlı gözlerle bakan mezarlıklarımı
zı, mezar taşlarımızı, eski kar beyazı safiyeti, ve se
def görüntüsü içinde gören gözlere sunmasını bi
lelim. Mimar Sinan'ın anıtlaştırdığı Ulu Mabet Aya-
sofyanın önünde, «Aç besmeleyle içsuyu, Han Ah-
med'e eyle dua» 3 ncü Ahmet Çeşmesi dün bir sanat 
şahaseri iken, bugün yüzüne bakılmaz, unutulma
ya, mahvolmaya terkedilmiş bir taş duvar durumun
dadır. 

Bugün yurdumuzda her ildeki resmî ve özel kü
tüphanelerde yüzbinlerce yazma eser mevcuttur. 
Tarihimizle, kültürümüzle, sanatımızla ilgili bu eser
ler, tozîu raflarda mıutuîmaya terkedilmiştir. Av
rupa ülkeleri kütüphanelerinde bir o kadar Türk 
IsMm yazma eserlerimiz mevcuttur. Sadece Viyana 
kütüphanesinde 30 000 cilt yazma eserimiz bulun
maktadır. Avusturyalı tanınmış Şarkiyatçı Herbert 
Von Duda 12 yıl önce Viyanada aynen şunları söy
lemişti: «Viyana Millî Kütüphanesinde her biri ayrı 
bir şaheser olan on binlerce yazma eseriniz var. Yeni 
bir kuşatma yaparak, ilim adamlarınızla, sanatçı
larınızla, tarihçilerinizle ne zaman Viyana'ya gelip 
bu eserlerinize sahip olacaksınız?»! 

Sahip olmak ne demek, ne mümkün... Bugün 
üniversitelerimizde gençlerimize eski yazı ve eserleri
mizi ve sanat tarihimizi öğretmek için dış ülkeler
den İsveçli Walter Bijergman gibi öğretim üyeleri 
getiriyoruz, getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Geçen yd dört senatör arkadaş, İstanbul'un eski 
sarayları, köşkleri, kültür müesseseleri ve müzele-
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riyîe ilgili özel bir araştırına yaptık. Bir Dolmabah-
çe Sarayı ve içindeki nadide şaheserlere paha biçi
lemiyor. Bir Beylerbeyi Sarayı, bir Küçük Su Kasrı, 
bir Şale Köşkü İçin aynı şeyler! söyleyebiliriz. 

Dünyaca meşhur Topkapı Sarayı ve Müzesi, mad
di, ve manevî bütün değer ölçülerinin üstünde, Türk 
- İslâm sanat eserlerini bir tarihi ihtişam üzere ser
gilemekte. Gerek teşhir, gerek takdimin, bakım, ko
ruma ve emniyet tedbirlerinin daha da artırılıp yo
ğunlaştırılmasını, daha geniş ve rahat bir görüş ala
nı İçinde yapılması lüzumuna inanıyoruz. 

ÖzeSîlkle Dolmabahçe müzesinin ve içindeki na
dide eserlerin ve etnografik eşyaların, ikîinı ve eroz
yon icabı, mütehassıs elemanlar tarafından daha dik -
katli ve titiz bir şekilde kontrola tabi tutulması, şart
ların şartıdır. 

Miülî sarayların, köşklerin, bu gerekçe ile Kül
tür Bakanağına bağlanmasında sayısız faydalar 
olacaktır. İnancımız budur. 

Eski eserlerimizle, özellikle Türk mimarisinin şa
heseri olan Çırağan Sarayı iîe 70 yıla yakın devam 
cdeğelen ilgisizliğimize, kayıtsızlığımıza bir nebze te
mas etmek gerekir. 

Sadece İstanbul'un değil, gerçek Türk mimari
sinin Türkiye-mlzde en şahane örneği olan ve 1871 
yılında inşa edilen Çırağan Sarayı 1910 yılında ya
nıyor ve bir harabe halini alıyor. Boğazın en güzel 
yerinde, harap haliyle dahi bir güzellik ifade eden 
sarayın korunması ve onarımı süratle yapılması ge
rekirken, civarındaki fabrikalarla, depolarla ve 
stadyumla yapının kalan taş enkazının her gün bi
raz daha yıpranmasına, yok olmasına yetmiş yıl
dır seyirci kalıyoruz. 

Bir yangının külü gibi üzerinden iki cihan har
bi geçmiş, nice devirler geçmiş, İstanbul'un en güzel 
yerinde Türk mimarisinin bu nadide incisini tarihi 
ihtişamı içinde Boğazın güzelim boynuna takamı
yoruz. Emekli Sandığının yardımına eî açarak, «Bo
ğazın bağrına mimar dayamış hançerini» mısraını 
her gören gözo, her duyan kulağa hatırîatırcasma 
bir otelin yanma ve kuHanma şekli bakımından da 
otelin sığıntısı olarak restore edilmesine göz yumu
yoruz. Ve koskoca bir kurul, iskelet haline gelmiş 
bir saray kalıntısına bu yok olmaktan, bu beter ol
maktan hali reva görüyor, görebiliyor. 

Yüksek Anıtlar Kurulunun, işleri böylesi sürün
cemede bırakmayan, ahenkli bir çalışma temposu 
içinde, Türkiyemizin tarihi değerlerine gönülden 
bağlı kesin ve yerinde kararlı bir kuruluş olarak hiz

met görmesini dilemek ve beklemek hakkımızdır sa-
n yorum. Sayın Bakanın bu konuyla ilgilenmesi te-
seEiıiiiz ve sevincimiz olacaktır. 

Alışılmış bir üstün değer olan kadro ve sanatçı
larla yıllardır yürütülen ve her günü bir gala tiyat
rosu görünümünü muhafaza eden büyük şehir tiyat
roculuğumuz kadar hatta ondan daha çok memle
ketimiz ve milletimiz için böîge tiyatrolarının da lü
zumuna gönülden inanıyor ve bunun bugüne kadar 
gerçekleşmeme sinden üzüntü duyuyoruz. 

Tiyatro, bütün sanat dalları içinde göze, kula
ğa, gönü!e bir satıh olarak değil, bir hacim olarak 
hitap eden, eğitici, uyarıcı ve öğretici bütün sanat 
dalarını, ekonomik çabalarla yorgun düşen günü
müz insanmm güzel sanatlar için ancak ayırabile
ceği bir zaman dilimi içinde, bir araya getiren yek
pare bir sanat dalıdır. 

Bölge tiyatroları, yurdumuzda eğitim ve kültür 
seferberliğinin ilk müjdesi, iîk aydınlık giriş kapısı
dır. Tiyatronun vefakâr sanatçısı, yöneticisi, yardım
cısı, günlük hayatı içinde yorgun düşen insanlara 
huzur ve ferahlık vererek, problemlerine hal çaresi 
bularak, bir hekim gibi hayat mücadelesinde, çalış
masında, işinde gücünde onu güçlendirerek kutsal 
görevini yerine getirmiş olur. Tiyatro bu bakımdan 
her sınıf vatandaşa hitap eden bir okuldur. Tarih 
şuuru ve memleket sevgisi içinde çağdaş sanat ti
yatro anlayışına saygılı, öz kültürümüze gönülden 
bağ'ı eserlerle, güzeli, doğruyu, faydalıyı repertuva-
rmdan milletimize demetler halinde sunacak böl
ge tiyatrolarımızın, bütün dünya ülkelerinde olduğu 
gibi, yurdumuzda da dört başı mamur bir şekilde 
vatandaşlarımıza hizmete koşmasını beklemekteyiz. 

Bu hizmetlerin vefakâr sanatçılarını sevgiyle, 
saygıyle selâmlamak bir borçtur. Ayrıca 1310 sayılı 
Kanuna göre yapılması gereken Devlet Tiyatroları 
İç Yönetmeliğinin hazırlanıp biran önce uygulan
ması üüzumuna işaret etmek isterim. 

Halı, seccade, kilim, cicim, heybe, peşkir, iğne 
oyası, Türk anasının, Türk kızının bir ibrişim yu
mak gibi parmak uçîanyîe eğirip dokuduğu, sabrı, 
nrJcış nakış iç aydmlığıyle bir ressam gibi işlediği 
kültür hazinemizin, yaşama sevinciyle sınırlı ince 
sanatlarımızın tarih içre tespit edilmiş canlı örnek-
îeridlr. Güneşin soldurmadığı nebat köklerinden ya
pılmış boyalarla boyanan yün iplerin resme durduğu 
bu gerçek tablolar, sadece bir ressamın sanat ese
ri olarak değil, büFge bölge toplu bir çalışma, toplu 
bir seziş, duyuş ve değer ölçüsüne vurma gayreti ve 
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ahengi içinde ev ev, tezgâh tezgâh binlerce ressamın 
alın terinin, el emeğinin en taze örnekleri olarak bu
gün tekmil dünya müzelerinde baş köşelerde teşhir 
edilmektedir, 

Bir Lâdik, bir Gördes, bir Uşak, bir Milas, bir 
Kayseri, bir Kırşehir, bir Taşpmar seccadesinin, her 
böjgeniîî karekterine, duyarlığına uygun bir havas;, 
güzelliği, bir güler yüzü, bir konuşan diîi vardır. Her 
seccadenin kenar sulan, motifleri, mihrabı, çiçekleri 
o bölgenin karakteristik hususiyetlerini taşır. Bakan
lığın bu konuya da el attığını, Türk el sanatlarında 
bitki boyatan konusunda bir kurs açtığım memnu-
niyet'e görüyor, şükran duygularımızı sunuyoruz. 

Aynı şekilde, İstanbul'da açılan Tezhip ve Min
yatür kursu gibi, tarihi değerlerimizi, sanatlarımızı 
korumayı, yaşatmayı amaçlayan kurslar karşısın
da duyduğumuz sevinci belirtmeyi borç biliyoruz. 
Tekmil dünya mille feriyle olduğu, gibi, aynı tarih; 
aynı kültür, aynı inanç, aynı dini paylaştığımız ve 
benimsediğimiz kardeş îslâm ülkeleriyle kültür, sa
nat faaliyetlerinde işbirliği yapmanın ve bunu sık
laştırmanın lüzumuna inanıyoruz. 

Geçen ay Kur'am Kerim Tilâveti Toplantısı yur
dumuzda uk olarak yapıldı, Iraklı, İranlı, Mssırh, 
Malezyalı, Endonezyalı, Libyalı, Pakistanlı, Afgams-
tsal1!, Tunuslu, Cezayirli, Yugoslavyalı hafızlar dost
ça, kardeşçe en güsel intibalarla yurdumuzdan ay-
nîdıîar. Toplantıya katılan vatandaşlarımız büyük 
memnunluk duydular. 

Ayrıca İran Şahının'yakın ilgileriyle tran'm ta-
m.j&nîjş Mesnevihanı ve Nezyeni Mevlâna Törenleri
ne renk kattılar, haklı bir takdir kazandılar. Bu yıl
kı Mevlâna Kongresine dost ülkelerin biîim adam-
lan güzel bildiriler sundular. Haziranda yurdumuz
da yapılacak Güi Şöleni ve Dünya Şairleri Kongre
sine kardeş İslâm ülkeleri şairleri sanatçıları, bilim 
sdarnEarı y'me kaıilacaldar. Bu çeşit faaliyetlerin, her 
zman olduğu gibi, Bakanlıkça destekleneceğini ümit 
etmekte ve beklemekteyiz. 

Rejim düşmanlığı yapmayan, eylemci olmayan, 
konuşulan dlHe gerçek sanatı an misâli petek petek 
do'duran memleketsever, millî birlik ve beraberli
ği aşılayan, halkanızı, gençlerimizi eğiten sanatçıları, 
değerli sanatçı ve büim adamlarından kurulacak 
seçicifer kurulu i'e değerlendirmek ve ödüller ver
mek, Küîtür Bakanlığının zamnmca en önemli gö
revlerinin başında yer ahr. 

Tanıtma ve Yayınlar Dairesi bir genel müdür
lük gibi bu yıl çalışmalarına yön ye hız vermiştir. 
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Bîn Temel, Eser, Kültür Eserleri, Türk TiyaİTO 
Eserlerinin Türk Kültürüne, açtığı aydınlık pencere 
karşısında memnunluk duymaktayız. Aynı çalışma 
temposunun ve yayınlanacak eserler üstesinin 1977 
jLi içinde artarak devam edecek olması sevincimizi 
artırmaktadır. 

Ahmedî Karahisarî'nln el yazması, her sayfası ha-
ılkz tezhipli Kar'am Kerimin de bastırılması en kâd-
si b;r hizmet oiaeaktîr. 

Bu arada İstanbul Hizmet Vakfı tarafından, bü
tün îâfzaî Ceiâî'fer a!tf alta gelecek şekilde el yaz-
ıp.ns^y'e j^züınış ve hattat Hami d tarafından aynen 
kopya edi'mlş yirmibirlnci asnn sanat şaheseri bir 
Kur'am Kerihin bastırılmasına sebep olan vakıf 
yöneticilerine bütüa kalbimizle teşekkür ederiz. 

«Kökü mazide oîan aîîyfz>>( mısramın huzur dolu 
rasi;ç! ve aydınlığı içinde, Türkiye kültüründen, tari
hinden, sanatından, geleceğinden Türk medeniyetine ge-
ç-ş, ça^şma^anîmzm tek gayesi ve esprisi olmalıdır. Bu 
bunalımlı günlerden kurtuluşumuzun, tarih ve coğ
rafya içrevar oluşumuzun en güzel ve kesin temina
tı, millî birlik ve beraberlik içinde, bu soy düşünce
nin gerçekleşmesidir. 

Türkiyesizin maddî ve manevî kültür varlığı
nı, gören gözlere, duyan gönüllere, eser eser, en gü
zel faaliyetler ha'lnde sunan 1977 Bakanlık bütçe
si ve programından dolayı, bu kutsal davaya gö
nül veren Sayın Bakan Rıfkı Danışman'ı ve Bakan
ağın değerli mensuplarını gönülden kutlar, bütçe
nin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu 
oümasım dilerim. 

Saygılarımla. (A. P, sıraîanndım alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Halıcı. 
Millî Birlik Grupu adına söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
İlk konuşmalarım yapan gruplar, ikinci konuş-

?r-s İçin söz İstiyorlar mı?.. 

ATIF BENDERLtOĞLU (Ankara) — Ben Ada
let Partisi Gvurm adma ikinci kez konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Adalet Partisi 
Grupu adma ikinci söz için. 

15 dakika süre ile kısıtlısınız efendim. 

A. P. GRUPU ADINA M. ATIF BENDERLt
OĞLU (Ankara) - - Sayın Başkamın, değerli arka
daşlarını; 

Bütçe konuşmasında şanssız arkadaş'anmzdan 
biri de benim. Karma Komisyonda da sıra böyle geç 
gelmişti, notlarımızı su gibi okuyup bitirmiştim. Ev
velki gün iki senatör arkadaşımın konuşmalarla 
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kulak misafir; oldum, biri kendini, «Ben konuşur
ken sabonda çıt ç-kmadı» diyerek methediyordu. Öte
ki de onu takdir ederek; «Bravo, demek seni can 
kulağı ile dinlediler», dedi Öteki de, «Yok canım 
salon bomboştu» dedi. 

Şimal sabahın bu erken saatinde, eğer benim 
ele aMsğsm konu, hakikaten sizleri sıkacak bir konu 
olsaydı, konuşmaktan vazgeçerdim, Aslında konum, 
Millî Eğitim bütçesinde de konuşulabilecek bir ko
nu; Türk musikisi. Sayın Başkanmı, ben, Miüî Eği
timdeki 10 dakikalık süremi, «Bitiremem», diye baş
ka arkadaşıma devretmiştim, vazgeçmiştim müsama
ha buyurursanız, bu konudaki bazı görüşlerimi kı
saca arz etmek istiyorum. 

Bakanlığuı bütçesinde «Fonetik sanatlar» di
ye geçen musiki batisi, bir bakıma her iki bakardık 
arasında eğitim ve denetim yönünden karmaşalık 
ara eden bir konudur. İnsanın yaradılışı kadar eski 
olan musikinin, kendi yakın tarihimizdeki seyrine 
bir göz atacak olursak, milletçe güzel sanatlara 
karşı duyduğumuz meclûblyyctin geçmişte bize ne 
eşsiz güzellikler, ne göz kamaştırıcı eserler kazan
dırmış o'duğunu görürüz. Bu nedenle Itrîden Dede 
Efendiye, Hafız Posî'tan Hacı Arif Beye, Tanburî 
Cemil Beyden Rauı Yekta Beye varıncaya kadar 
sayraakla bitiremeyeceğimiz ssice musiki dehala
rını, güzel sanatlar tarihimizin hazineleri arasına 
yerleştirmiş bir millet olarak rahatlıkla öğünebili-

Türk milletinin güzel sanatlara karşı duyduğu 
büyük .sevgiyi Guuncu Yıl Nutkunda müstesna bir 
hüslet ola: ak belirten Atatürk, kendisinin de çok 
sevdiği musikimiz hakkında, en iyi niyet ve görüş
lerle dolu bir insandı. Buna rağmen ne yazık ki, bir 
aralık musikimizin parlak mazisi ile olan bağla
rının koparılması gibi, yanlış ve hatalı bir uygula
maya gidildiğini görürüz. Musikimizin bir durakla
ma devri olarak gördüğümüz bu dönem, bize mil
let olarak çok şey kaybettirmiştir. Her şeye rağ
men, sevenlerin musikimiz üzerindeki gayret ve 
himmetleri azalmamış, onlar da kahramanca mü
cadelelerine devam etmişlerdir» Bu hatalı uygula
ma yüzünden meydana gelen duraklamanın farkı
na ilk varan da yine Atatürk olmuştur. Hele bu yan
lış uygulamanın kendisine maledildiğini öğrenince 
meseleye derhal müdahale ederek, milletini, sevdiği 
öz musikisine yeniden kavuşturmuştur. Bir konuş
masında, «Türk çocuğu ecdadım tanıdıkça daha 
büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacak-
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tu1.», diyerek, maziye bağlılığın, ecdatla hallcşlp bağ
daşmanın millet hayatında önemli bir unsur oldu
ğuna işaret eden o büyük insana Mevlâdan rahmet 
niyaz ederim. 

Atatürk'ün yakın ilgisine rağmen musikimiz çi
lesinin yine de bitmemiş olduğunu esefle görüıüz. 
Yeniciliği ters anlayan bazı ilericilik düşkünleri
nin menfi tutum ve davranışları, O büyük inşamı? 
vefatından sonra daha da artmıştır. Buna karşılık 
sanatsevenlerin mücadeleleri de durmamış, hızım ar-
'.•:?•?. vvüri :1c* sm etmiştir. Bu mücadelenin edebî ve 
çak yüksek iki örneğini sizlere kısaca sunmaya 

Banla; Ja-i biri, büyük ikiat Yahya Kemâl mer-
huır.iin eski musikimiz hakkındaki şiiridir. Büyük 
v,:Î£.î edil musikimizi anlamak istemeyenL^rc bu 
şiirinde şöyle seslenir: 

«Çok iîisan anlayamaz eski musikimizden 
Ye enian anlamayan bir şey anlamaz bizden 
Açar bir aîtm anahtarla ruh ufuklarını 
O^ir.eiî yayılmaya başlar- seda ve renk akımı 
Bu saz'ann duyulur her telinde sade vatan 
SibMl rüzgâr eser daima bu topraktan» 
Yalıya Kemâl'in bu güzel şiiri, eski musikimizin 

bliiii Î makamlarında gezinen sihirli bir mızrap gibi 
rnesteder insanı. Şiir uzun olduğu için, vaktimizin 
darlığı nedeniyle, bu kadarını okumakla yetiniyo-

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi de müsaade buyurursanız, sizlere nispe

ten daha genç nesilden, hem de adı solcuya çıkmış 
muhterem bir yazarın musikimiz hakkında neşredi
len bir yazısından bazı parçalar okuyacağım. Bu 
yazar makalesinde şöyle diyor: «Emin Ağanın Ace
maşiran saz semaisinden sonra Niyazi Sayın bir ney 
taksimi yapıyor ki, ne zaman dinlesem, bilinmez çağ-
v-şîiîîlarla zengin mahyalar, samanyohmun su gibi 
aktığı yaz geceleri, bir de nedense Yahya Kemal'in; 
Yıldızlara yükselen kadehler gördük; mısraıyla bi
ten dörtlüğünü hatırlıyorum.», 

Yazar, mûsikimizi bir yabancının da beğenip 
sevdiğini anırttıktan sonra, şöyle devam ediyor: 
«Elin keferesini böylesine çarpan bu musikiyi biz 
yıllarca hor görmüşüzdür. Hâlâ da fcor görürüz, İle
ricilik adına yediğimiz nanelerden biri de budur. 
Kendi hesabıma ben bu önemli yanılgının farkına 
ancak 30 yaşıma doğru varabildim. Ancak, o yaştan 
sonra Türk musikisine yöneMlm.» diyor. O yaşa ge
linceye kadar Türk musikisini küçümsediğini, çünkü 
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uygulanan eğitim politikasının gençleri Batı musi
kisine yönelttiğini belirten yazar görüşlerine şöyîe 
devam ediyor: «Geçen gün gazetelerde bir haber; 
İstanbul'da bir Devlet Türk Musikisi Konservatuva-
n kurulacak... Arkasından bir başkası, «Ortaokul 
ve liselerde Türk musikisi öğretilecek.»! besbelli ço
ğunuz bu haberleri M.C. ortaklığının memleketi ge
ri götürme girişimlerinden birisi diye aîmışsmız-
dır.» Şöyle devam ediyor yazar; «Vallahi ben hiç 
böyle atmadım, bir güzel de sevindim. Elin Çinlisi, 
Japon'u, Hint'lüsi ortaçağdan kalma musikileriyle 
övünecek, Batı'h ülkelere bu musikiyi handiyse zor
la beğendirecek; biz nice zenginliklerle dolu musi
ki hazinemizi elimizin tersiyle şöyîe iteceğiz öyîe 
mi? Yoy? Yok öyîe şey.», 

Yine devam ediyor yazar; «Türk musikisi o ka
dar bu halkın malıdır ki, resmen tek devlet kon-
servatuvarı olmamasına, radyoda üvey evlât işlemi 
görmesine rağmen, son 50 ydı inanılmaz bir dirilik 
ve canlılıkla geçirmiştir.» 

Yazar sözlerini şu cümlelerle bitiriyor: «Bütün 
bu lafların üzerine, en iyisi siz yine Refik Talât Be
yin mahur saz semaisini bir dinleyin. Eğer duyaca
ğınız sesler sizi en duyara yerinizden yakalayıp ya
şanmamış aşkların, yakıcı özlemlerin, gizli bir ulu
luğun doruğuna çıkarmazsa, ya kendi ülkenizin far
kında değilsiniz ya da çağdaşlaşayına derken yaban
cılaşmışsınız.» Şu güzelliğe bakın, tertemiz bir us-
Eûp ve uydurmasız bir Türkçe ile ve samimiyetle ifa
de edilen bu millî duyguların sahibi Şair ve Yazar 
Sayın Atilâ İlhan'dır. Allah kendisinden razı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bunlara rağmen Türk musikisini unuttur

mak, genç kuşaklara yanlış belletmek veya hiç öğ
retmemek isteyen bir zihniyetin pek az da oîsa hâlâ 
yaşadığını görmek insana hüzün veriyor. 

EMme «Liselerde Müzik» adlı bir ders kitabı 
geçti. 1963 yılında basılmış, Talim Terbiye Heyetin» 
den geçmiş ve halen de liselerde okutuluyor. Esasen 
bu ithafım Say m Millî Eğitim Bakanına oüacak idi; 
o bütçede konuşamadığıma göre, burada arz etme
ye mecburum. Müsaade buyurursanız Sayın Başka
nım ıkına edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ederim. 
A. P. GRUPU ADINA M. ATIF BENDERLİ-

OĞLU (Devamla) — Bu ders kitabının 131 nci say
fasında musikimizin nasıl hor görüldüğünü, üç - beş 
satırîa nasıl tezyif edildiğini sizlere okuyacağım. 

I Bu kitapta musikimizin adı, şimdiye kadar hiç-
I bir yerde rastlamadığımız bir isim; «Alaturka şehir 
I müziği», duydunuz mu şimdiye kadar böyle bir şey?. 
I Aîaturka şehir müziği. İzahı da şöyle; «Osmanlı 
I tarihi boyunca sarayda padişahların, kişizadelerin; 
I şehirde aydınların, aydın kişilerin duygulandıkları, 
I destekledikleri bu müzik her şeyden önce bir züm-
I re müziğidir..» Buyurun; zümre müziği.. «Ve yüz-
I yıllar boyunca bu zümre hangi ruhsal ve estetik 
I bir düzene doğru eğilim göstermişse, müziğinde 
| de bunların yankılarını görürüz. Alaturka şehir nıü-
I ziğinde yaînız Şark âlenıinin arzulamaları, özlem-
I leri hâkimdir.», 
I Bu yazar Türk musikisinin değerini bilmez mi?. 
I Elbette hepimizden iyi bilir. Çünkü bir müzik öğ-
I retmeni olduğuna göre bilmemesi mümkün değildir, 
I ama her nedense bilgisini, ilmini, hayır yolunda de-
I ğiî, şer yolunda kuilanan^arınsafmda yer almayı ter-
I cîh etmiştir. Zaten bu çilekeş milletin başına da ne 
I geldiyse ilmini şerre âlet eden bilgin taslaklarından 
I gelmemiş midir?. 
I «Zümre müziği» diye icat ettiği, tutarsız bir ta-
I birüe ayrıcalık yaratmak ve sanatta da politika yap-
I malt istediği meydandadır. Oysa müzik, bir milletin 
I ya'nız kendi ülkesine değil, cihana açılmış bir ses, 
I bir aheng, bir küftür penceresidir. Bu pencereyi ka-
I pamaya, bu sesi boğmaya, bu kültürü yok etmeye 
I hiç kimsenin; hele bir müzik öğretmeninin asla hak-
I ki yoktur. Huzurunuzda Saym Bakandan, (İnşallah 
I bu iş de sizin Bakanlığa geçer) bu kitabın okutuîma-
I masını, bunun yerine Türk müzik kültürü veren daha 
I olgun ve dolgun eserler okutulmasını rica ediyo-
I rum. 
I Muhterem Senato üyeleri; 
I Şimdi de sizlere mûsikimizin bugün nerede, han-
I gi düzeyde bulunduğunu arz etmeye çalışacağım. 

Hemen şükranla arz edeyim ki, Hükümet, biraz 
I geç de olsa milletin musikisine sahip çıkmaya başla-
I msştır. Şahsen ümit ve temenni ediyorum ki, yeni açı-
I lan ve emsalinin çoğalmasını arzuladığımız okullar

dan yetenekli musiki öğretmenleri, üstün başarılı sa
natçılar yetişsin. Yine arzu ve temenni ediyoruz ki, 
Türk müziği tamtamlardan, poplardan; bilhassa Türk 
halk musikisi dejenere edilmekten korunsun. Kulak
ları tırmalayan, sağırlaştıran, ruhları fesada uğratan 
kötü örneklerden arınsın ve hakkiyle ruhun gıdası o3-
SlîOı 

Sayın senatörler; 
1975 yılında hizmete giren İstanbul Türk Musiki-

j si Devlet Konservatuvarınm ve bunu takiben kuru-
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lan Devlet Klâsik Tüık Musikisi Korosunun hayırlı 1 
işleı başaracağına oîan inancımı bilhassa belirtmek 
isîerim. Yalnız, bu müesseselerin kuruluş ve işleyişin» 
de gördüğüm düzen ve eğitim karmaşıklığına, yanlış 
ve hatalara da değinmeden geçemeyeceğim, 

Hepimiz biliriz, bir işte başarıya ulaşmak, o işe j 
doğru başlamakla mümkündür. Eğer yanlış başlanmış-
sa hemen geri dönmek ve doğrusunu bularak uygu- I 
lamak gerekir. Bugün elimizde dört konservatavar ile 
bir koro var. Bunlardan Ankara, İstanbul, İzmir'de 
Batı müziği veren üç tanesi, Millî Eiğîim Bakanlığına 
bağlıdır; mevzuat yönünden bu doğrudur, 1975'te ku
rulan ve geçici bir yönetmelikle idare edilen İstanbul 
Klâsik Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı da Mil
lî Eğitime bağlıdır; mevzuat yönünden bu da doğra-
dur. Bundan sonra kurulan Devlet Klâsik Türk Musi
kisi Korosu ise Kültür Bakanlığına bağlanmıştır; mev
zuat yönünden bu yanlıştır. 

Bunların tek bir Bakanağın elinde ve emrinde 
toplanmasında her şeyden evvel eğitim yönünden fay
da vardır. Esasen yürürlükte bulunan Tevhidi Tedri
sat Kanununun hedefi de okulları Millî Eğitimin elin
de toplamaktır. Çünkü bu kanuna göre bütün okulları 
açmaya yetkili tek makam Millî Eğitim Bakanlığıdır. I 
Eğer bu saydığsm okulların Kültür Bakanlığına bağ- I 
Sanmasında yara? görülüyorsa, ki bendenizce bu ya
rarlıdır, hatta kanaatimce daha da iyi olur. Ancak bn 
takdirde kanunlarda değişiklik yapmak elzemdir, Yok
sa yetki karışıklığı, eğitim karmaşıklığa sürer gider. 

Bugün geçici yönetmelikle yürütülen İstanbul Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarınm hukukî durumu 
da tartışma konusudur. Benim kanaatimce Talim Ter
biyenin çıkardığı geçici bir yönetmelik bu müesseseye 
vücut ve şahsiyet vermeye yeterli değildir. Herhangi 
bir ihtilâf halinde 2 nci maddedeki hüküm idareye 
yardımcı olamaz. Bu maruzatım daha çok personel 
açısından ve onların hakkını sıyanet yönündendir. Bu 
sebeple, mevzuattaki boşluklara ve zaaf noktalarına 
Bakanlığın dikkatini çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Benderlioğlu, iki dakika da ' 
geçti efendim, lütfedin, 

A. P. GRUPU ADINA M. ATIF BENDERLİ-
OĞLU (Devamla) — Tamamlayayım Sayın Başka
nım, 

Zaten maruzatım bu konservatuvara aitti. O halen 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olduğuna göre o ko
nuyu burada ikmal ediyorum. Bağlıyorum şimdi. 

Türk musikisi hakkında bu sınırlı dakikalar zarfın
da daha fazla konuşmak mümkün değil. Türk musi

kisi derin ve geniş, zengin ve kıymetli bir maden ya
tağı gibidir. Onu iyi işleyecek bilgili ustalar, usta el
ler olgun ve dolgun kafalar gerekirse harikalar yara
tabilirler. Bu başlangıcın milleti hayırlı sonuçlara gö
türmesini gönülden temenni ederim. 

Bu konuşmayı yalnız Türk musikisine hasrettiğim 
için çok sesli Batı musikisine temas etmedim. Çok 
sesli Batı musikisine yönelik başarılarımızın yüzümü
zü ağırtan bir ihtişam içinde geliştiğini görüyor ve 
bundan gurur duyuyoruz, Büyük besteci ve icracıları-
iinzla her zaman iftihar edebiliriz. Demin bunlardan 
birkaçını Sayın Şerif Tüten saydı. Onları inşallah na
sip olursa ayrı bir konuda işler, huzurunuza arz etmek 
imkânını bulurum. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım beni dinlediğiniz için. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Benderlioğlu, 
teşekkür ederiz efendim. 

Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
ikinci söz istenmiyor. Şimdi şahıslar adına görüşme
lere geçiyoruz. 

Sayın Hasan Güven?... Yoklar, 
Sayın Niyazi Unsal?.,. Yoklar. 
Sayın Haindi Özer?... Yoklar. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?... 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Vazgeç

tim efendim, 
BAŞKAN — Vazgeçtiler. 
Saym îsmail İlhan, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, saym 
senatörler; 

Grup temsilcileri görüşlerini dile getirdiler, Ba-
ğamsız senatör olarak ben de görüşlerimi Kültür Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde dile getireceğim, 

Milletlerarası münasebetlerde kültürel ilişkilerin ta
şıdığı büyük ehemmiyet malumdur. Bir devlet dünya 
ile ne kadar geniş kültürel ilişki kurabilirse, millî kül
türünü tanıtma ve yaymada ne kadar başarı göstere
bilirse, milletlerarası düzeydeki etkinliği de o ölçüde 
fazla olmaktadır. 

Türkiye dünya ile kültürel ilişki kurma bakımın
dan üç büyük avantaja sahiptir. Bu avantajların en 
iyi bir biçimde değerlendirilmesi dünyadaki etkinliği
mizi artırır. Ancak ben şu saatte bu üç avantajdan 
bahsetmeyeceğim, bir konuya değineceğim, Kültür Ba
kanlığının bilhassa nazarı dikkatini Strazburg'a çekmek 
bakımından. 

Geçen EylüPde Strazburg'da bir konu dile getiril
di: İstanbul'un tarihi eserleri Strazburg'da sergilendi 

— 197 — 
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ve gerçekten çok ilgi çekti. Bütün Franssz halkı ve 
bilhassa turistlerin nazarı dikkatini çekti. Biz de ha-
iiyîe orada bulunduk. Televizyon geldi, ilgilendi, ba
sın bu konuya eğildi. 

Bilhassa üzerinde durmak istediğini ve bir kaç ke
limeyle dile getireceğim husus şu oldu. Orada konu 
gerçekten 1 5 - 2 0 parlamenter tarafından dile getirildi. 
Esas Liiksemburg'iu bir parlamenter tarafından hazır
lanmış olan bir rapor vardı ki* her halde kütüphane
nizde bulunmasında büyük yarar olacakfer. Çünkü, 
istanbul'un çok yönlü bir araştırmadan geçirilmek su
retiyle yazılmış bir raporu idL 

Esasında kona şu idi t İstanbul'da bulunan tarihî 
eserler ve anıtlar insanlığa mal ' olmuştur ve dolayı-
sıylc bu tarihî eserlerin, bu anıtların korunması da 
yalnız Türklere ait değil, bütün dünya milletlerinin bu 
tarihî eserlerin korunması için katkıda bulunması lâ
zım gelir. Haliyle Yunanlılar hu konuyu orada sabo
te etmek için girişimlerde bulundular. İstanbul'un Yu
nanlılara ait olduğunu, dolayısiyîe, Türklerin İstanbul' 
da bir haklan olmadığın? söylediîerse de be görüşleri
ni orada haliyle kabul ettireaıediler. Dolayısiyîe, istan
bul Avrupa Konseyi 'kanahyle bütün Avrupa'nın, do
layısiyîe dünyanın oradaki tarihî eserlerin korunma
sı bakımından, yardımına sahip olacaktır. Bu husus
ta karar alındı, bu hususu belirtmek İçin bilhassa söz 
almıştım. 

Sizleri, bu saatte bu şekilde rahatsız ettiğim için 
özür diler, hepinizi saygı ile selâmların). 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın İlhan: 

Sayın Cevdet Aykan?,.. Yoklar. 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğhı?... Yoklar. 
Kültür Bakam Sayın Rıfkı Danışman, buyurun 

efendim. 

KÜLTÜR BAKANI R!FKI DANIŞMAN (Er
zurum Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem üye
ler; 

Vaktin çok geç olmasına rağmen, değerli arka
daşlarımızın ileri sürmüş oldukları hususlar hakkın
da 'Bakanlığımızın görüşlerini, hulasaten dahi olsa ifa
de etmek lüzumunu hissediyorum. Arkadaşlarımın be
ni bağışlamalarını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarını; 
Kültür Bakanlığı konuları üzerinde çok şey söy

lenebilir. Vak'it geç olmasa idi, belki bir çok ar
kadaşımız daha konuşma fırsatı bulacak ve bize ışık 
tutmak suretiyle, çalışmalarımıza yardımcı olacaklar
dı. Bu kısa süre içerisinde konuşan arkadaşlarımız 
da bize göre çok şey Söylediler. ÇalışnıalariîKizda 

ha mütalaalardan hiç şüphesiz ki, büyük ölçüde ya
rarlanacağız. 

Kültür Bakanlığımızın, iki yıllık zamanımıza ait 
çalışmaları üzerinde geniş bilgiyi vermek imkânına 
snMp değilim. Sadece değerli arkadaşlarımın ileri sür-
raüş oMı&Jan hususlar üzerinde durmakla yetinece
ğim. 

Cumhariyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın 
ileri sürdüğü hususlar oldukça dikkati çekici mahi
yettedir. Söyledikleri hususlar arasında bizim bera
ber olduğumuz noktalar var, katılmadığımız husus
lar var. Ayrıca, mütalaaların? beyan buyururken, bi
zim konularımızla ilgili olmamakla beraber, diğer ba-
kanhk!arın çalışmaları hakkında da bazı görüşler ile
ri sürdüler ve düşüncelerini takviye etmeye çalıştı
lar. 

Beyanları arasında başlangıçta Türk Düşünürü Zi
ya Gökaîp'e atıfta bulunarak, kültür konusu üzerin
deki görüşlerini izah babında, Ziya Gökalp'ten al
dığı pasajlarla ifade etmeye çalıştılar ve daha sonra 
bu temel üzerinde diğer mütalaalarını beyan ettiler. 
Konuşmanın tamamı dikkate alındığında, başlangıç
ta ifade buyurdukları, küllürün esas unsurları üze
rindeki mütalaaları ile daha sonra, bilhassa teknik 
rnıabievadan uzaklaşarak, daha çok siyasî düşünce
lere İstinat ettirmek suretiyle beyan ettikleri düşün
celeri arasında büyük ölçüde farklar ve tezatlar var. 

Kültürün tarifi hususunda Ziya Gökalp'ten aldık
ları hususlar ve kültürün Ziya Gökaîp anlayışı ile 
ortaya koyduğu temel prensipler bizce de makbul 
prensiplerdir. Kültür hakikaten millîdir; bizim de pa
rolamız ve esas görüşümüz budur. «Kültür millî ola
caktır ve millîdir. Kültür medeniyetten üstündür. Kül
tür öncelik alır, birinci planda milletlerin varlığı, mil
letlerin büyüklüğü, milletlerin yaşama gücüyle alâkalı 
bir husustur» dediler ve biz de öyle kabul ediyoruz. 
«Kültür evrensel değildir» dediler; biz de o fikre ka
tılıyoruz. 

Tüık kültürünü birtakım devirlere ayırdılar, tabiî 
bu şahsî bir mütalaadır. Biz, Türk kültürünü devirle
re ayırarak mütalaa etmek durumunda ve düşünce
sinde değiliz. Türk kültürünü başlangıcından bu yana 
çeşitli medeniyetlerin tesM altında gelişmiş ve biza-
tlhî kendi unsurlarıyle vücut bulmuş ve bugüne kadar 
gelmiş bir gelişme olarak kabul ediyoruz. îslâmiyet-
ten önce, İslâmiyet sırasında, Osmanlılar devrinde, 
Cumhuriyet devrinde gibi birtakım bölümlere ayıra
rak, Türk kültürünü her devirde ayrı mütalaa et-

ı mek, ayrı birtakım temellere dayandırarak »izah et-
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menin mümkün olmadığı kanaatini taşıyoruz. Türk 
kültürü, Türk milletimn var oluşandan bu yana ge:lş--
miş ve bugün bize göre zirveye ulaşmış, bazı nokta
larda .istediğimiz seviyeye gelemeraekle beraber, bu
gün yine temel prensipleri, muMeyası ve 'bütün gü
cüyle dünya milletleri ölçüsünde bir kültür hazinesi 
olarak var olmuştur. 

Sayın arkadaşımız buyurdular ki, «Türk kültürü 
İsîâmî devirde, İslâm dininin tesiri altında gerilemiş
tir. Yani, İslâm dini Türk kültürünün gelişmesine 
mani olucu bir unsur olarak, düşünülebilir.» Halbu
ki, dayandıkları Ziya Gökaîp, İslâmiyet!, kültürün te
mel prensipleri arasında mütalaa etmiştir ve İslâm 
kültürünün, İsîâm dininin, Türk kültürünün gelişmesi, 
yayılması, zenginleşmesi hususunda büyük ölçüde yar
dımcı olmuştur ve başlangıçta dayandıkları kaynağın 
düşüncesine ters bir fikir 'ileri sürmek suretiyle teza
da düşmüş bulundular. 

«Osmanlılar devrinde Türk kültürünün ihmal edil
diğini» ifade ettiler. Osmanlı devrinde Türk kültürü 
bi&assa İslâmiyctin de tesiriyle 'büyük bir hamle gös
termiştir. Sanatın; edebiyatın her dalında ve kültürün 
diğer dallan itibariyle her kolunda büyük hamle gös
termiştir. 

Cum'huriyet devrinde kültürümüzün, daha çok Ba
tı ile ilişki kurarak gelişme yolunda hamleler yaptığı 
ileri sürülebilir. Biz, Batıdan almış olduğumuz her 
şeyin olduğu gibi kabul edilerek Türk kültürüne yeni 
birtakım ilâveler yapacağı kanaatini taşımıyoruz. Bi
zim kanaatimize göre Türk kültürünün, diğer millet
lerin kültürlerinden yararlanılarak geliştirilmesi ve di
ğer milletlerle olan münasebetlerimizde, kültürümüzün 
kaynaklarının çoğaltılması suretiyle yüceltilmesi, güç
lendirilmesi yolunda bir gayretin sarfediîmesi gerek
mektedir. 

Kültür Bakanlığı kültür hizmetlerinin hangi isti
kamette geîiştMleceği hususundaki anlayışını 1975 fa
aliyetleri içerisinde tespit etmiş, geliştirmiş ve bu an
layış 1976 Bütçesinin görüşülmesi sırasında Komis
yonda ve Yüce Meclislerde tarafımızdan ifade edil
miştir. Ayrıca 1977 Programımızda kültür anlayışımız 
ve kültürümüzün geliştirilmesi ve tatbikat sahasında 
takip edeceğimiz istikametin ne olduğu tespit edil
miştir. Değerli arkadaşımız 1977 Programını tetkik 
ederlerse orada, kültürümüzün tarafımızdan ne şeklî
de eîe alındığını açık bir şekilde göreceklerdir. 

O kısımdan kısaca bir pasajı okumak isterim : 
«Zengin bir hazineye sahip olan Türk kültürünü 

çağdaş medeniyetin yeni buluşlarından, metotların

dan, teknik vasıtalarından faydalanarak daha çok zen
ginleştirmek, yüceltmek ve daha da ileriye götürmek 
gereklidir. Bu yapılırken öz kültürümüzün esas kay
nak olarak eîe alınması şarttır. 

İstikbale ümit ve inançla bakan, hayatiyet dolu 
bir millet olarak kültürümüzün yeni ufuklar kazan
ma?! için dünya milletlerinin kültür faaliyetlerini ya
landan takip ederek, edinilen bilgileri cemiyetimize ta
nıtmak suretiyle Türk kültürünün daha canlı ve renk
lenmiş şekilde gelişmesini sağlamak gereklidir.» 

Ayrıca yine bu Programda : 
«Kültürel faaliyetlerimizin yurt sathına yayılma

sı ve bilhassa kültür hizmetlerinin geri kalmış bölge
lere ağırlık verilerek götürülmesi; ayrıca diğer kültür 
faaliyetinde bulunan bakanlıklar, dernekler, vakıflar 
ve diğer özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu faa
liyetlerin büyük ölçüde hızlandırılması esasları, 1977 
Programında tespit edilmiş ve bunların tedbirleri ay
rıca zikredilmiştir. 

Bu suretle, bizim iki yıldan beri geliştirdiğimiz ve 
iki yıllık tecrübe ile elde ettiğimiz sonuçlara dayana
rak 1977"de hangi temel ilkeler, prensipler içerisinde 
bu çalışmaları yürüteceğimiz, 1977 Programı ile •çerçe
velenmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın çalışmaları hakkında birtakım gö
rüşler ileri sürdüler ı Bizim, bu nazarî planda ortaya 
koyduğumuz prensipler dışına çıktığımızdan, iktidar 
kültürü çağdışı yola götürmektedir gibi iddialardan, 
lay.lkîık din düşmanlığı olarak öğretilmektedir gibi 
düşüncelerden yürüyerek, birtakım nazarî planda dü
şünceler ileri sürdüler. 

Değerli üyeler; 
Tabiatıyie bu tip düşünceleri herhangi! bir mesne

de dayandırmadan ileri sürmenin büyük ölçüde ik
na edici olacağına kani değilim; ancak her vesile ile 
çağdışı hadiselerden, davranışlardan bahsetmek, her 
vesile ile layikliğm din düşmanlığı vesaire gibi, artık 
bugün tartışılması çok uzaklarda kalmış bir mesele
den hîihrîtmenin ve hele Kültür Bakanlığı faaliyet
leri içerisinle bundan bahsetmenin pek tatmin edi
ci bir yanı olmadığı kanaatini taşıyoruz, Türkiye'de 
•bugün artık layikUk üzerinde tartışmalar bize göre 
bitmiş olmalıdır. Medenî bir ülke; anayasası, kanun
ları, nizamı belli. 30 senelik bir demokrasi tatbikatı 
olan b.k ülkede artık iayiklik üzerindeki tartışmanın 
yersiz olduğuna kaniiz. Asîsnda, bu mefhumdan son 
senelerde kendi partileri de zannediyorum ki, biraz 
uzaklaşıyor ve bu konuyu fazlaca kurcalamaz durum
da bulunuyorlar; ama ne vesile ile burada zikrettiler 
onu kestirmek pek mümkün olmadı. 
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Ayrıca, «Millî değerleri inkâr edenler var, Bakan 
hk yayınlarında etnik ve mezhep ayrılıklarına kitap
larda rastlanıyor» gibi ithamlarda bulundular, fikir
ler ileri sürdüler. Tabiî bunları kabul etoek müm
kün değil, ayrıca bunlar mücerret olarak ifade cd'lî-
nılş ve mesnedi gösterilmemiş düşünceler oluyor. Uzun 
boylu üzerinde durmaya değer görmüyorum. 

Ayrıca bir düşünceleri daha oldu; «Şeriatçi bir ne
sil yetiştirilmek istenmektedir, görev kusuru vardır» 
•buyurdular. Tabiî bizim Bakanlığımızın Bütçesinde 
konuşulan ve ileri sürülen bir düşünce olduğu için 
biz, bize tevcih edilmiş bir söz olarak bunu aldık. 
Bu şeriat lafından fazlaca ürkülüyor veya korkulu
yor. Biraz önce ifade ettiğim gibi, şayet şeriatçılık
tan kasıt, İslâmiyet, inanç, Müslümanlık manasına 
geliyorsa biç şüphesiz Türkiye'de % 99'u Müslüman 
olan 42 milyon insanın hepsi şeriatçı sayılır. Yok, bun
dan başka memlekete zarar verici birtakım cereyan
lar olarak mütalaa ediyorlarsa bu tip hadiseler ve 
düşünceler gerilerde kalmıştır. Tartışmak için gerek 
de yoktur kanaatindeyiz. 

Kafatasçı bir tutumdan bahsedildi Bu kafatas
çılık mevzuu son günlerde tartışılır oldu, ama kafa
tasçılıktan bahseden kimse yok. Biz milliyetçi oîdu-
duğumuzu ifade ediyoruz. Milliyetçiliğimizin sınır
lanın her sefer çizdik. Misakî millî hudutları içeri
sinde, Türk vatanına, Türk Milletine, Türk Bayrağı
na, Türk ananesine, tarihine bağlı olan, Türküm 
diyen herkes milliyetçidir düşüncesini taşıyoruz. As
lında bunun ötesinde bir milliyetçiliğin iddiasında 
olan pek de ortada yok, ama neden kafatasçılık ko
nusu ortaya atıldı bunu tanı manasıyle değerlendir
mek mümkün olmadı. 

İcrada partizanlıktan bahsettiler: Partizanlık çe
şitli şekillerde değerlendirilebilir. 

Bizim Devlet idaresinde anlayışımız şudur: Dev
let yönetiminde görev alacak kişiler vazifelendirme 
bakımından Devlete,, ırnlleîe, rejime, Cumhuriyete 
sadık insanlar olacaktır. Biz göreve aldığımız, davet 
ettiğimiz insanları ha açrdan inceleriz, tetkik ederiz, 
araştırırız. Şayet bu partizanlık olarak vasıflandın-
lıyorsa, biz bu tür icradan yanayız ve devam edece
ğiz, Partizanlık keyfî muamele olarak mütalaa edi
liyorsa, tabiî bunu Devlet idaresinde kabul etmek 
mümkün değildir. Aslında her Türk vatandaşı için 
Devletin kanunları, tatbik edilecek usuller, eşit ola
rak tatbik edilir. Cumhuriyete sadakat prensibi, Dev
lete sadakat prensibi gözönünde tutularak araştırma
lar, incelemeler yapılacaktır. 

Hizmetlerimizin, partizanlıkla ilgili şekilde dağıtı
mı esasen mümkün değildir. Prensip olarak her çeşit 
kültür hizmetinde; bilhassa bugün Anadolumuzun 
geri kalmış bölgelerine ağırlık vermekteyiz ve yatı
rımlarımızı, hizmetlerimizi, kültür hizmetine muh
taç kazalarımıza, nahiyelerimize götürme gayreti 
içinde bulunmaktayız. 

«Eski kafalı yazarların kitapları alınıyor veya bu 
tip kişilere kitap yazdırılıyor» gibi bir fikir ortaya 
attılar. Tabiî kendi görüşleri böyle, O zaman, bu nok-
l'adan hareket ederek değerlendirme yaparsak bizden 
ev/e! teşid] edilmiş bulursan kurulları da aynı şekilde 
itimin etmek mümkündür. O zaman da ileri kafalı, 
sol kafalı, komünist kafalı gibi birtakım heyetler ola
rak mütalaa etmek gibi bir düşünceyi ortaya atma
mız gereîffr. Biz; yine Devlete sadakat prensibi, Türk 
milliyetçiliği, Türk birlik beraberliği ve Türk vata
nının bölünmezliği istikametinde bir kültür hizmeti 
anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz için 
bu politikayı yürütecek temel prensipler çerçevesinde 
bir görevlendirme yapmak zaruretini hissetmişizdir 
ve Ira çerçeve içerisinde de bugüne kadar gerek ya-
ymîar ve gerekse yazılmış kitapların kütüphaneleri
mize tevdi hususunda kararlar almışızdır. 

«Anıtlar Kumlu yeniden düzenlenmeli» dediler. 
Anıtlar Kurulu, bizim görüşümüze göre de yeniden 
b':v düzenlemeye tabi tutulmalıdır. Bu kurulun teş
kilini gerektiren kanun bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek durumda değildir. Eski eserlerle ilgili kanun 
yine birtakım katı hükümleri ihtiva etmektedir, bu
nun değişikliği üzerinde cali silmiştir; önümüzdeki 
aylarda Bakanlar Kuruluna sevk edilecektir. 

Tiyatroların yaygınlaştırılması, Anadolu'ya götü
rülmesi fikrine katılıyoruz. Çalışmalarımız bu yolda 
gelişmektedir. 
. ~- «aaâEss'i^r-" ,--~— . . • ~ .. ^Sü" 

Sanatçılara ysn ödeme verilmesi mevzuu üzerin
de d anıyoruz, Prensip olarak sanatçıların bu husus
taki taleplerinin yerinde olduğunu tespit ettik ve ge
rekli teşebbüslere girdik, ümit ediyoruz ki, yakında 
bunu da halletmiş olacağız. 

«Bakanlığımızın ödeneklerinin yetersiz olduğunu» 
söyledi arkadaşımız. Biz bu sene bütçemizin genel 
dengesi içerisinde ve kaynakların dağılımı çerçeve
sinde. aldığımız ödeneğin pek az olmadığı kanaatini 
taşıyoruz. 1973'te 3ÖÖ milyon, 1974'te 470 milyon, 
İ975'te 541 milyon, 1976'da 672 milyon, 1977'de 
959 milyon olarak bütçemiz bağlanmıştır ve bizim 
ba seneki bütçemizin artışı, genel bütçe artışına eşit 
durumdadır; % 50 olarak ödeneğimiz artmış bulun-
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maktadır. Cari harcamalardaki oran da 1975'te % 
47, 1976'da % 45, 1977'de % 38 olarak tespit edil-
m'şıii', bu suretle daha çok ödeneğimizi hizmetlere ve 
yatırımlara aktarmış bulunuyoruz. 

Sayın Şerif Tüten arkadaşımız burada yoklar, 
onun için sorularını yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Sayın Halıcı'nın genel mütalaarına iştirak ediyo
ruz ve çalışmalarımız hakkındaki teveccühlerine te
şekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle işaret ettikleri 
mezar taşları ve mezarlıkların korunması konusu ha
kikaten bizi de düşündürmektedir. Bu yerler beledi
yelere ait, bilhassa Karacaahmet mezarlığı belediye
ye ait. Dolayısıyle bizim büyük ölçüde yardımcı ol
mamız ve bu yeri korumamız mümkün olamamakta
dır, ama teşebbüs içerisindeyiz, mutlaka bir hal su
reti bulmak gerekmektedir. 

Sayın Benderlioğlu'nun Türk musikisi üzerindeki 
görüşlerinin bir noktasına itirazda bulunacağım. O 
da Türk musikisi olarak bu konuyu bugün iki ba
kanlık ayn ayrı ele almış bulunuyor; biz konunun 
icra kısmını ele almış bulunuyoruz. Âdeta bizim or
kestramız, senfoni orkestramız gibi, bir icra kurulu
muz çalışmaktadır. Devlet Klasik Türk Müzîği ko
rosu faaliyete geçirilmiştir, bu ay içerisinde ilk kon
serini verecektir, bu tamamen Kültür Bakanlığına 
bağlı bir ünite olarak faaliyet gösterecektir ve bizim 
batı müziği icra eden senfoni orkestramıza muadil, 
onun gibi bir orkestra şeklinde mütalaa edilen bir 
kuruluş olarak düşünmekteyiz ve bu, yurt içinde, 
yurt dışında icrada bulunarak Türk müziğinin aslına 
uygun şekilde yayılması, benimsenmesi ve öğretilme
si hususunda faaliyette bulunacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu konser-
vatuvar, bugün kabili münakaşa bir müessese halin
dedir. Bu müessese nasıl gelişecek, buradan mezun 
olan çocuklar istikbalde nasıl bir istikamet alacak
lar konusu, üzerinde durulmaya değer bir konudur. 
Biz bu konservatuvarın açılışı sırasında Bakanlık 
olarak herhangi bir müdahaleyi düşünmedik; ancak 
zamanla bu müessesenin bir okul olarak gelişmesi, 
buradan mezun olanların değerlendirilmesinin de te
minat altına alınması gerektiği kanaatini taşıyoruz. 

Sayın ismail İlhan arkadaşımızın temennilerine 
teşekkür ederiz. Bu hususlarla ilgili Avrupa'da başka 
teşekküller de var. Milletlerin tarihî miraslarının ko
runması hususunda milletlerarası teşekküller mevcut. 
Bu raporun nerede olduğunu bilmemekle beraber, 
araştırarak, parlamenterlerin raporunu değerlendirme 
yoluna gireceğiz ve İstanbul anıtlarının korunması 
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hususunda milletlerarası teşkilâtlardan da yardım te
mini hususunda teşebbüste bulunacağız. 

Değerli arkadaşlarım 1977 yılma girerken, Ba
kanlığımız yeni birtakım faaliyet kollarını harekete 
geçirmektedir. Bunlar, 1976'da çalışmaları başlamış, 
devam etmiş ve bugün tahakkuk eder hale gelmiş, 
bütçede ödenekleri konulmak suretiyle, fiilen 1977 
bütçe yılında icra safhasına konulmuş hizmetlerdir. 
Bunlardan birisi bölge tiyatrolarıdır. Bölge tiyatrola
rımızın kuruluş yerleri olarak Adana, Kayseri, Trab
zon, Erzurum, Gaziantep'i düşünmekteyiz. Ayrıca, 
tiyatro binası olabilecek binalara sahip illerin bulun
duğu yerlere kadar da bu çalışmaları götürmek dü
şüncesindeyiz. 

El sanatlarıyla ilgili bir enstitü. Folklor Dairemize 
bağlı olarak kurulmuştur, ödeneği ayrılmıştır. Eski 
el sanatlarıyla ilgili faaliyetler, yeniden canlandırıla
cak, değerlendirilecek, kurslar açılacak; ayrıca, bu 
çalışmalar sonucunda elde edilen el sanatlarıyla ilgili 
değerlendirmeler, bilhassa yurdun çeş'tli bölgelerine 
götürülmek suretiyle teşhir edilecek veya vatandaş
ların istifadesine sunulacaktır. Klâsik Türk Müziği 
Koromuz bu ayın 24'ünde Ankara'da ilk konseriyle 
faaliyete geçmiş olacaktır. 

. İstanbul Kültür Sarayımız ayn bîr ünite olarak 
Bakanlığa bağlı bir müdürlük olarak bu sene faali
yete geçecektir. Bu müessesede tiyatromuz, operamız, 
bale, klâsik Türk müğizi ve senfoni orkestralarımız 
çalışacak, konserler verecek ve icrada bulunacaklar
dır. 

Ayrıca, değerli Halk Partisi sözcüsü arkadaşımı
zın katılmadığı, kültür müdürlükleri kurulmaya baş
lanmıştır, bu sene bu müdürlükler tamamlanacaktır. 
Bu müdürlüklerin kurulması zarureti vardır. Zira, 
bugün taşradaki kültür hizmetleri, millî eğitim mü
dürlükleri eliyle yapılmakta ve yarım bir teşkilât ola
rak devam etmektedir. İldeki kültür müdürü, il baş
kanı durumunda, il şube başkanı seviyesinde (İller 
İdaresi Kanununa göre) bir kuruluş olarak teşekkül 
edecek ve müstakilen, doğrudan doğruya Bakanlığı
mıza bağlı bir teşkilât olarak faaliyette bulunacak
tır; buna kati zaruret vardır. 

Yurt dışı kültür merkezleri veya kültür müşavir
likleri şeklinde yeni bir teşkilâtlanmanın hazırlığı 
içerisindeyiz. Bilhassa, işçilerimizin büyük ölçüde 
tekasüf ettiği Avrupa üîkerinde ve komşu ülkelerde, 
bu merkezleri veya merkez kurma imkânı bulamadı
ğımız yerlerde kültür müşavirlikleri, Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtı ile beraber çalışacak, kültür müşavir
likleri ihdas edeceğiz. 
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Ayrıca, bu sene halk müziği çalışmalarına geçi- i 
lecek, halk türküleri ve halk müziği, klâsik Türk 
müziği gibi bir kol faaliyete geçecektir. 

Sinema konusunda bir hazırlık yapılmıştır. Sine
ma Kanunu adı altında bir tasarı çalışması yapıl

mıştır. Bakanlar Kurulumuza kısa süre içerisinde suna
cağız. Bu tasan bilhassa, sinema çalışmalarını, sine
ma sanatçılarının zatî meselelerini, teknik meseleleri, 
siname sanayii gibi hususları için alan bir tasan ola
caktır. 

Ayrıca, Bakanlığımız bir hakla ilişkiler ünitesi 
geliştirecek ve kültür hizmetlerimizin bilhassa yurt j 
sathına yayılması, dış ülkelerle münasebetlerini geliş- | 
termesi hususunda faaliyete geçecek, ayrıca 1976'dan ı 
beri tasarladığımız ve bazı çalışmalarını sonuçlandır
dığımız Türk büyüklerinin anılması, çeşitli illerimi
zin ve kasabalarımızın önemli günlerinde düzenle
nen törenlerin tarafımızdan yapılması veya bu tö
renleri, bu toplantıları yapacak resmî ve gayri resmî 
kuruluşlara yardımcı olunması, onlara istikamet ve- | 
rilmesi gibi çalışmaları da bu ünitemiz yürütecektir. 

Yayınlarımız hakkında kısaca bilgi sunmak isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1976 yılı içerisinde 1975'Ie beraber Bakanlığımı

zın 100'e yakın yayını olmuştur. Yayınlarımızı çe
şitli gruplara ve serilere ayırmak suretiyle bu konuyu 
geliştirmiş bulunuyoruz. 1 000 Temel Eser serisi, 
Kültür Yayınları, Halk Yayınlan, Araştırma Eserle
ri serisi, Çocuk Yayınları, Tercüme Eserler serisi, 
Tiyatro eserleri, Türk Sanat Eserleri, Türk Musikisi ı 
Eserleri, İller serisi; aynca, Ziya Gökalp serisi ve 
Folklor serisi olmak üzere çeşitli seriler halinde bu 
yayınlar yapılmaktadır. Zannediyorum, iki yıl içeri
sinde 80'e yakın kitap yayınlanmıştır. Aynca, iki 
dergimiz Ocak ayından itibaren yayınlanmaya baş
lanmıştır. Bunlardan birisi Milîî Kültür, diğeri «Dün
ya Edebiyatından Seçmeler» adı altında yayınlan
mıştır. İkinci sayısı da çıkmak üzeredir. Aynca, Türk 
sanatının değerli varhklannı tanıtabilmek için, dış I 
dünyaya öğretebilmek için, Kültür ve Sanat Dergisi 
adı altında bir dergi yayınlanmaktadır. Bunu dört sa
yısı çıkmış, beşinci sayısı ise basılmaktadır. 

Bu yıl Sanat Takvimi, Mimarî Eserler Takvimi 
ve Kıbns Takvimi adı altında üç adet takvim yayın
ladık. Ayrıca, Doîmabahçe Sarayında bulunan kah
ramanlık tablolarından "* tanesini yine yayınlamış 
bulunuyoruz. Bilhassa 1977 yılı içerisinde bu yayın 
faaliyetleri biraz daha hızlanmış olacaktır. Yaptığı- j 

mız programa göre 1977'de 100 adet kitap yayınlana
caktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu suretle, Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında 

kısaca izahat sunmuş bulunuyorum. Değerli arkadaş
larımızın ileri sürmüş oldukları hususlardan bir kıs
mına ait cevapîanmızı vaktin darlığı dolayısryle bu
rada ifade etmek imkânı bulamadım. Bu hususlarda 
cevap verilmesi gereken ve sual mahiyetinde olan 
düşünceler için arkadaşlarımıza aynca yazılı olarak 
bilgi sunacağımı beyan ediyor, Yüce Senatoyu say
gıyla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Danışman. 
Sayın üyeler, 
Son söz sayın üyenindir. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyla selâmla
rım. 

Sayın hemşerim Bakanımızı dinledik, çok teşek
kür ederiz. Ancak ben bazi noktalarda temennilerimi 
iletmek istiyorum. Bunun için huzurunuza geldim. 

1965 senesinde sayın Bakanımız, Erzurum'da bir 
konservatuvann çekirdeği kurulmuş idi, Sayın Cüneyt 
Gökçer Bey de bilirler, acaba mümkün müdür ki, 
Erzurum'da bir konservatuvar teşkil edilebils'n? 

Yine eski eserlerin onanmna da Bakanlık zama
nınızda önem vermenizi ben istirham edeceğ'm. Bil
hassa Erzurum'da Çifte Minareler, Yakudiye Med
reseleri, bu mev/ada himmetinizi herhalde beklemek
tedir. 

«Bölge tiyatrosu kuracağınızı» söylediniz, çok te
şekkür ederiz. 

Eski el sanatları ile ilgili değerlendirmelere geç
mişsiniz, bu da çok hayırlı bir teşebbüstür. Ancak, 
Köy İşleri Bakanlığında da bu şekilde zannederim 
bir bölüm var, onlarla da koordlneli olarak çalışılır
sa, çok iyi neticeler ahnacağı kanaaatindeyim. 

Bir de öyle zannediyorum ki, memleketiırrzde 
plak ve kaset konusu vardır. Bu tamamen başıboş 
haldedir. Bilirsiniz, otobüste, takside veya dolmuşta 
rasgele kasetler dinletilir. Hatla bunlann bazılan da 
edep dışıdır. Bu bakımdan, acaba Kültür Bakanlığı 
bu plak ve kaset konusunun hiç olmazsa kontrolünü 
ele alır şekilde bir ilgi gösteremez mi? Bu mesele 
Milîî Eğitimin mi? emniyetin mi bilmiyorum; ama 
herhalde Türk kültürü bakımından bu konuda rasgele 
kaset ve plak doîduruîmaması için ilgilenilse yeridir 
zannediyorum. Bilhassa plak konusunda sanatkâr 
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patent hakları da düşünülmelidir. Zannediyorum bir 
müddet evvel televizyonda d* bu konuda bir prog
ram hazırlandı. Orada bu konudan sanatkârlar yakı
nıyorlardı. Bunu da hatırlatmak isterim. 

Sonra halk şairleri haftası her ilde düzenlenebi
lir. Hiç olmazsa senede bir kere bu yapılmalıdır. Bu 
yapıldığı takdirde, belki bu halk şairlerinin geçimini 
temin etme bakımından da olumlu bir yol ve aynı 
zamanda da Türk kültürünü yaşatma ve ilerletme 
bakımından da faydalı olur kanısındayım. 

Bîr de yayınlayacağımız kitaplar arasında, halk 
şairlerinin hayat ve şiirlerine de geniş bir şekilde yer 
ve önem verirseniz, minnettar kalırız. 

Beni bu saatta dinlediğiniz için teşekkür eder, 
Kültür Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milleti
mize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını di
lerim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğhı. 
Sayın üyeler, bu suretle Kültür Bakanlığı bütçe

sinin görüşmeleri bitmiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bölümler okunup oylanacaktır. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

111 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî ve çağdaş kültür varlık
larının derlenmesi, korunması, 
değerlendirilmesi, tanıtılması 
ile kütüphaneciliğin geliştiril
mesi 

121 908 000 

393 089 000 

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

112 Çağdaş sanat akımlarını izle
yerek Atatürk'çü millî ka-
rekterde güzel sanatların teş
viki, geliştirilmesi, tanıtılması, 
eğitimi ve öğretimi 

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

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 

173 659 000 

253 310 000 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yurt içinde Hazine mülkiyetinde ve Kültür Ba
kanlığı tasarrufunda bulunmamakla beraber, iştigal 
sahasına giren tarihî Türk Kültür Mirası yapılarının 
gerektiğinde her türlü bakım, onarım, restorasyon 
ve donatım işlerinin, bütçe imkânları dahilinde, Kül
tür Bakanlığının tayin edeceği şekil ve şartlara göre 
yaptırılmasına imkân vermek bakımından Kültür Ba
kanlığı bütçesinin «900 hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler» programının 03 altprogramına 3 
ödenek türü olarak 341 «Tarihî Türk Kültür Mirası ya
pılarının restorasyon, onarım, donatım ve bakım hiz
metleri» adıyla bir faaliyet açılmasını, aynı progra-
mm 04-3-442 «Türk varlıklarını koruma ve tanıtma 
giderleri» faaliyetinin 950 sosyal transferler harcama 
kaleminde yer alan ödeneğin 10 000 000 lirasının 
yeni açılacak faaliyetin «940 malî transferler harcama 
kalemine aktarılmasını ara ve teklif ederiz. 
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Açılacak Faaliyet 
Alt Öd. 

Frog. prog. türü 

900 03 3 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

Faal. 
proje 

341 

Har. 
kal. 

000 

900 
940 

Aktarılacak 
Ödenek (TL) 

Tarihî Türk kültür mirası yapıiarının res
torasyon, onarım, donatım ve bakım hiz
metleri 10 000 000 
Transferler 10 000 000 
Mali transferler 10 000 000 

Gümüşhane Diyarbakır 
Ömer Naci Bozkurt Sabahattin Savcı 

Çanakkale 
ismail Kutluk 

BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon katı
lıyor mu?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ÖMER 
NACt BOZKURT (Gümüşhane) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (Er-

ruzum Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 ncü program koduna ait bölümü kabul et
miş olduğunuz değ'şiklik önergesi şekliyle oylarınıza 
snuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 
hayırlı olsun. 

bütçesin!» oylaması bitmiştir, 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 22 saat 13 da
kikadan beri çalışmaktadır. 32 nci Birleşimde görü
şülmesi gereken yalnız ve yalnız Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesi kalmıştır. Bu bütçenin, bugün açılacak 
olan 33 ncü Birleşime aktarılması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.^ 
Kabal edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı
ğından, bugün, 8 Şubat 1977 Salı günü saat 09,30'da 
toplanmak üzere 32 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 07,43 

>-m o 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

32 NCt BİRİ EŞİM 

7 . 2 . 1977 Pazartesi 

Saat : 9,30 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
11 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Kanna Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




